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Nos seus 21 anos de existência, a Semana Acadêmica do Programa de 
Pós-graduação em Filosofia da PUCRS se consolidou como um 
importante espaço de debate na Filosofia do Brasil. Na sua 21º edição, 
ocorrida virtualmente nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2021, a 
Semana Acadêmica contou com 102 comunicações realizadas por 
discentes de graduação e pós-graduação distribuídas em mesas de 
debate qualificado sobre os mais diversos campos de pesquisa 
filosófica, como Hegel, Marx e Marxismos; Filosofia Antiga e Medieval; 
Filosofia Contemporânea; Epistemologia; Heidegger; Filosofia 
Moderna; Nietzsche e Foucault; Fenomenologia e Psicanálise; Estética 
e Feminismo, atestando a proficuidade e vastidão dos estudos 
filosóficos no Brasil, que agora podem ser acompanhados em formato 
de livro. Para além das conferências de pesquisadores e 
pesquisadoras já estabelecidas no panorama intelectual brasileiro e 
latino-americano, como a do Prof. Dr. Francisco Cortés Rodas, da 
Universidade de Antioquia – Colômbia, que proferiu a conferência “¿Es 
la pobreza mundial un problema de justicia para los países más 
ricos?”; a do Prof. Dr. Filipe Campello (UFPE), “Descolonizar, sim, mas 
como? (ou: o que fazer com as estátuas de filósofos europeus?)”; do 
Prof. Dr. Oswaldo Giacóia (Unicamp), “Heidegger: Sobre Kierkegaard, 
Nietzsche e a Filosofia”; do Prof. Dr. Victor Ximenes (UFABC), 
“Realismo capitalista como deflação da consciência”; da doutoranda 
Diana Taschetto (USP), “Porque filósofos devem se atentar aos 
fundamentos da mecânica quântica” e, finalizando, a conferência da 
psicanalista e escritora Dra. Maria Rita Kehl, “Charles Baudelaire por 
Walter Benjamin: dois melancólicos inspirados”. 
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APRESENTAÇÃO 

  

Os Organizadores 
Nos seus 21 anos de existência, a Semana Acadêmica do Programa de Pós-

graduação em Filosofia da PUCRS se consolidou como um importante espaço de 

debate na Filosofia do Brasil. Na sua 21º edição, ocorrida virtualmente nos dias 15, 

16 e 17 de setembro de 2021, a Semana Acadêmica contou com 102 comunicações 

realizadas por discentes de graduação e pós-graduação distribuídas em mesas de 

debate qualificado sobre os mais diversos campos de pesquisa filosófica, como 

Hegel, Marx e Marxismos; Filosofia Antiga e Medieval; Filosofia Contemporânea; 

Epistemologia; Heidegger; Filosofia Moderna; Nietzsche e Foucault; Fenomenologia 

e Psicanálise; Estética e Feminismo, atestando a proficuidade e vastidão dos estudos 

filosóficos no Brasil, que agora podem ser acompanhados em formato de livro. Para 

além das conferências de pesquisadores e pesquisadoras já estabelecidas no 

panorama intelectual brasileiro e latino-americano, como a do Prof. Dr. Francisco 

Cortés Rodas, da Universidade de Antioquia – Colômbia, que proferiu a conferência 

“¿Es la pobreza mundial un problema de justicia para los países más ricos?”; a do 

Prof. Dr. Filipe Campello (UFPE), “Descolonizar, sim, mas como? (ou: o que fazer com 

as estátuas de filósofos europeus?)”; do Prof. Dr. Oswaldo Giacóia (Unicamp), 

“Heidegger: Sobre Kierkegaard, Nietzsche e a Filosofia”; do Prof. Dr. Victor Ximenes 

(UFABC), “Realismo capitalista como deflação da consciência”; da doutoranda Diana 

Taschetto (USP), “Porque filósofos devem se atentar aos fundamentos da mecânica 

quântica” e, finalizando, a conferência da psicanalista e escritora Dra. Maria Rita Kehl, 

“Charles Baudelaire por Walter Benjamin: dois melancólicos inspirados”.  

A Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS sempre procurou se 

pautar como um espaço para o debate qualificado de ideias, para trocas científicas 

entre os discentes de todo o Brasil, oferecendo aos pesquisadores e pesquisadoras 

a oportunidade de publicização dos seus trabalhos e de apreciação crítica pelos seus 

pares. Da mesma forma, disponibilizando o benefício da publicação dos seus 

trabalhos, como o presente livro, colaborando com a divulgação do saber filosófico 

para o grande público e para a manutenção da excelência do importante tripé 

acadêmico de ensino, pesquisa e publicação.  



O corpo discente do PPG em Filosofia da PUCRS acredita firmemente na 

vocação filosófica de corroborar com o debate público qualificado, não somente no 

Brasil, mas em toda a América Latina, aperfeiçoando as ferramentas críticas de 

análise para as patologias de nosso tempo, de melhoramento de nossas instituições 

democráticas e do ensino superior no país. Por isso, os presentes livros, que agora o 

público terá acesso, constituem-se como um importante material de reflexão para a 

sociedade contemporânea. 

Os artigos dos quatro volumes são resultados das apresentações nas mesas 

de comunicações da Semana Acadêmica e estão organizados do seguinte modo:  

– Volume 01 – Filosofia Antiga, Estética, Heidegger, Fenomenologia e 

Psicanálise. (Organizadores: Jeferson Forneck, Daniel Santos, João Francisco Cortés 

Bustamante, Isis Hochmann de Freitas);  

– Volume 02 – Filosofia Medieval, Feminismo, Filosofia Analítica. (Org.: 

Valentinne Serpa, Bruna Diedrich, Darlan Lorenzetti, Vinícius Felipe Posselt); 

– Volume 03 – Filosofia Moderna, Hegel, Marx, Filosofia Política. (Org.: 

Brandon Jahel da Rosa, Antônio Carlos da Rocha Costa, João Henrique Salles Jung, 

Matheus Hein Souza); 

– Volume 04 – Filosofia Contemporânea, Nietzsche, Foucault. (Org.: Pedro 

Antônio Gregorio de Araujo, Cássia Zimmermann Fiedler, Émerson Pirola, Felipe 

Fortes). 

A comissão responsável pela organização da XXI Semana Acadêmica do PPG 

em Filosofia da PUCRS foi composta pelos mestrandos Jeferson Forneck e Brandon 

Jahel da Rosa, e os doutorandos Pedro Antônio Gregorio de Araujo e Valentinne 

Serpa. A comissão científica, responsável pela avaliação dos resumos e dos artigos 

e pela organização destes três volumes, foi composta por Jeferson Forneck, Brandon 

Jahel da Rosa, Pedro Antônio Gregorio de Araujo, Valentinne Serpa, Antônio Carlos 

da Rocha Costa, Bruna Diedrich, Cássia Zimmermann Fiedler, Daniel Santos, Darlan 

Lorenzetti, Émerson Pirola, Felipe Fortes, Isis Hochmann de Freitas, João Francisco 

Cortes Bustamante, João Henrique Salles Jung, Matheus Hein Souza e Vinícius Felipe 

Posselt. 

A Comissão de Representação Discente gostaria de agradecer a todos e todas 

que colaboraram para o perfeito andamento da XXI Semana Acadêmica do PPG em 



 

Filosofia da PUCRS, à coordenação do PPG em Filosofia, nas pessoas do Prof. Dr. 

Agemir Bavaresco e o Prof. Dr. Jair Tauchen, da Escola de Humanidades da PUCRS, 

do corpo docente e discente do PPG, da comissão científica e de toda a comunidade 

acadêmica que participou do evento. Desejamos, a todas e todos, uma boa leitura. 

 

     Jeferson Forneck. 

Brandon Jahel da Rosa. 

Pedro Antônio Gregorio de Araujo. 

Valentinne Serpa. 
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1. A CATÁSTROFE E A REPRESENTAÇÃO: A FUGA DO FUNDO DIFERENCIAL EM 

GILLES DELEUZE 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110390-01  
 

Caíque Coelho1 

 

Resumo 

A filosofia deleuziana é tida por muitos como um esforço de pensar para além ou 

aquém da representação. A tematização dos meios ou linhas de fuga que tornam 

esse movimento possível são diversos em sua obra. A catástrofe é um desses meios 

que o filósofo elenca como sendo a ocasião do testemunho de variações que agem 

ao fundo da própria representação, que rompem a sua continuidade identitária e nos 

lançam na pura apresentação de um acontecimento. Este trabalho pretende expor 

como a análise deleuziana dos conceitos de diferença e repetição levam, pela 

convergência destas duas investigações, a uma reflexão intensa sobre a catástrofe. 

Pretende-se argumentar que a catástrofe é capaz de apresentar ao pensamento: 1) 

um conceito real de diferença e não uma diferença meramente conceitual; e 2) uma 

repetição singular e não apenas uma repetição relativa à identidade conceitual. Isto, 

espera-se, abrirá o horizonte para que a catástrofe seja pensada além ou aquém da 

representação e para que possamos estar à altura de suas demandas.  

Palavras-chave: catástrofe; diferença; repetição; acontecimento; representação 

 

 O século XX é atravessado por uma série de catástrofes que impactaram 

profundamente a filosofia. São conhecidas, por exemplo, as reflexões de Adorno 

sobre o holocausto ou as de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal. Entretanto, 

Gilles Deleuze não é frequentemente associado a tal tipo de reflexão, na medida em 

que sua filosofia é tida como uma afirmação criativa de conceitos na qual a 

negatividade é tão somente uma sombra ou consequência.2 Nos parece, porém, que 

                                                      
1 Doutorando pela UFRGS, e-mail para contato: caiqueatenas@gmail.com  
2 Mais especificamente, Deleuze concebe que “a negação resulta da afirmação: isto quer dizer que a 
negação surge em consequência da afirmação ou ao lado dela, mas somente como a sombra do 
elemento genético mais profundo – dessa potência ou dessa ‘vontade’ que engendra a afirmação e a 
diferença na afirmação.” (DELEUZE, 2018, p.85) 

https://doi.org/10.36592/9786581110390-01
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seu pensamento é atravessado por um testemunho da catástrofe que acompanha 

seu esforço de pensar para além ou aquém da representação. Esta preocupação com 

a catástrofe numa filosofia afirmativa e diferencial não seria uma contradição, visto 

que é Deleuze quem, já em Diferença e Repetição, enuncia diversas vezes os perigos 

da bela alma, ou seja, daquele pensamento para o qual as diferenças convivem 

harmoniosamente numa espécie de multiplicidade democrática. Do ponto de vista 

político, o perigo da bela alma numa filosofia da diferença estaria em negar 

abstratamente a realidade de uma catástrofe, apelar ao poder mágico de uma 

terceira via fora dos extremos ou a transformar todos os conflitos em uma 

conversação malsucedida. Ou seja, “é a bela alma que vê diferenças em toda parte, 

que exige diferenças respeitáveis, conciliáveis, federáveis, ali onde a história 

continua a fazer-se por contradições sangrentas.” (DELEUZE, 2018, p.82). A filosofia 

da diferença em Deleuze, ao mesmo tempo em que critica a negatividade e a 

oposição, também critica as soluções fáceis da bela alma diante da catástrofe. 

Assim, que Deleuze privilegie a afirmação não implica, necessariamente, numa 

negligência quanto à negatividade dos conflitos sociais, mas sim numa perspectiva 

específica quanto a tais fenômenos que se esforça em iluminar a multiplicidade 

problemática que os constitui. O que aqui propomos é apresentar e desenvolver as 

linhas de tal esforço deleuziano na maneira pela qual a catástrofe atua como uma 

força que põe em movimento a formulação deleuziana dos conceitos de diferença e 

de repetição. 

 Pensar além ou aquém da representação constitui, de certa maneira, a síntese 

daquilo que Deleuze se propõe a fazer em Diferença e Repetição, publicada em 1968 

como sua tese de doutorado de Estado. Este livro é, como o próprio autor enuncia, a 

primeira vez que Deleuze escreve em nome próprio, posto que seus livros anteriores 

trataram de outros filósofos ou escritores. Entretanto, Deleuze sugere que não se 

trata de uma oposição mas sim de um prolongamento criativo de tais trabalhos, na 

medida em que escrever em nome próprio não é expressar uma interioridade 

solipsista mas sim o resultado de um enorme exercício de despersonalização no 
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outro3, de criação de um estilo de pensamento no e através do encontro com o evento 

que nos afeta. 

 Este constante tema do encontro ou daquilo que força o pensamento a sair do 

seu esquema de reconhecimento se relaciona diretamente à própria discussão da 

representação e da catástrofe. Ainda que se manifeste apenas lateralmente em 

Diferença e Repetição, Deleuze sugere que é a catástrofe aquilo que apresenta a 

ocasião para que pensemos aquilo que está além ou aquém da representação 

identitária dos conceitos. Numa passagem crucial, Deleuze afirma que “a diferença 

só deixa, com efeito, de ser um conceito reflexivo e só reencontra um conceito 

efetivamente real, na medida em que designa catástrofes” (DELEUZE, 2018, p.61). 

Tais catástrofes seriam a apresentação, por exemplo, de “rupturas de continuidade 

na série das semelhanças” ou de “falhas intransponíveis entre as estruturas 

análogas” (DELEUZE, 2018, p.61).  

 Dito de outra maneira, o que interessa a Deleuze em Diferença e Repetição é a 

maneira como a catástrofe nos faz testemunhar o fundo diferencial além ou aquém 

da identidade do conceito na representação. A representação é o procedimento pelo 

qual o pensamento procura mediatizar a diferença através da identidade do conceito, 

da analogia nos juízos, da oposição nos predicados e da semelhança no objeto. São 

estas as quatro faces da representação na medida em que elas procuram 

desacelerar a apresentação do caos diferencial (cf. DELEUZE, 2018, p.198). Acontece 

que – como bem lembram Deleuze e Guattari vinte e três anos depois, em O que é a 

filosofia? – nesta luta contra o caos acabamos caindo em um outro perigo ainda 

maior4, a doxa, a mera opinião identitária, irreflexiva, automática ou sensório-motora, 

que reage aos movimentos do mundo com uma ação propriamente reacionária, isto 

é, reativa, um reflexo mecânico aquém da potência do pensamento. 

                                                      
3 Em Carta a um crítico severo, Deleuze manifesta a sua concepção específica sobre isso: “Dizer algo 
em nome próprio é muito curioso, pois não é em absoluto quando nos tomamos por um eu, por uma 
pessoa ou um sujeito que falamos em nosso nome. Ao contrário, um indivíduo adquire um verdadeiro 
nome próprio ao cabo do mais severo exercício de despersonalização, quando se abre às 
multiplicidades que o atravessam.” (DELEUZE, 2013, p.15) 
4 Como Deleuze e Guattari ressaltam na conclusão de O que é a Filosofia?, se por um lado a filosofia 
traça um plano de imanência sobre o caos, nos protegendo de sua insuportável variabilidade, ela 
precisa tanto mais nos retirar da opinião e de seus clichês: “Diríamos que a luta contra o caos implica 
em afinidade com o inimigo, porque uma outra luta se desenvolve e toma mais importância, contra a 
opinião que, no entanto, pretendia nos proteger do próprio caos.” (DELEUZE, GUATTARI, 2010, p.239, 
grifo do autor) 
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 Assim, é preciso compreender as nuances sutis da abordagem deleuziana: 

não se trata de criticar a representação através do apelo ingênuo a um mito do dado, 

à apresentação imediata de um fato auto-evidente que estaria “fora” do conceito. 

Pelo contrário, a crítica é justamente à noção de dado, é o próprio dado que precisa 

ser visto do ponto de vista de suas condições de produção, é a experiência que tem 

de ser vista em sua gênese, para além das reificações da representação mas sem 

desmerecer sua importância pragmática. Este esforço acompanhará Deleuze em 

suas outras obras. No Anti-Édipo, de 1972, a temática da representação é retomada 

em um vocabulário mais materialista e relacionada à discussão da relação entre a 

produção social e a produção desejante. É a representação aquilo que 

retroativamente transforma a natureza daquilo que é representado5, separando o 

inconsciente daquilo que ele pode, desnaturando a produção desejante em um pobre 

jogo simbólico. Acontece, digamos, uma neutralização generalizada da potência 

disruptiva das máquinas desejantes, as quais são codificadas pelo corpo social 

vigente. Afinal de contas, Deleuze e Guattari afirmam que a grande angústia das 

formações sociais é o medo dos fluxos descodificados (Cf. DELEUZE, GUATTARI, 

2011, p.185-186 e 191). Ou dito de outra maneira: a grande catástrofe para uma 

formação social é que a produção desejante escape aos códigos da representação 

social. Mesmo o capitalismo, que se aproveita dos fluxos descodificados, precisa 

frear constantemente a tendência deste processo, de modo que a produção 

desejante possa, por assim dizer, esquizofrenizar para o mercado, conforme o 

interesse da produção de mais-valia em situações específicas e cinicamente 

axiomatizadas. Assim, seria preciso uma perspectiva clínica, política e filosófica que 

nos tornasse possível a abertura para a produção desejante, pois o que interessa a 

Deleuze e Guattari é retomar a natureza como processo de produção, as sínteses 

maquínicas do inconsciente para além da representação e da territorialização do 

desejo que a representação social opera. 

                                                      
5 O incesto, por exemplo, “é tão somente o efeito retroativo da representação recalcante sobre o 
representante recalcado: essa representação desfigura ou desloca o representante sobre o qual ela 
incide, sobre o qual ela projeta as categorias tornadas discerníveis e que ela própria instaurou; ela lhe 
aplica termos que não existiam antes que a aliança tivesse, precisamente, organizado o positivo e o 
negativo no sistema em extensão.” (DELEUZE, GUATTARI, 2011, p.220, grifo do autor) 
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 Mais tarde, nos anos 80, ao escrever o prefácio à edição americana de Cinema 

2 - A Imagem-Tempo, Deleuze apresenta um exemplo que retroativamente nos 

ilumina a discussão de Diferença e Repetição sobre a representação e a catástrofe. 

Trata-se da guerra como catástrofe que revela o tempo. Deleuze, neste texto, explica 

as razões pelas quais a Segunda Guerra mundial foi um marco importante na 

distinção entre o cinema clássico e o cinema moderno: 

 

Por que a guerra como corte? É que o pós-guerra na Europa fez com que 

proliferassem situações às quais não sabíamos como reagir, em espaços que já 

não sabíamos como qualificar. Eram espaços “quaisquer”, desertos todavia 

povoados, entrepostos desafetados, terrenos baldios, cidades em demolição ou 

reconstrução. (DELEUZE, 2016, p.373) 

 

 O cinema teria sido capaz de pensar esta pura apresentação da catástrofe na 

Europa após a Segunda Guerra mundial. Alguns filmes da época apresentam, para 

falar nos termos de Deleuze, uma dissolução do esquema sensório-motor pelo qual 

a percepção do cinema clássico operava (cf. DELEUZE, 2018c, p.12). No lugar, as 

imagens passaram a apresentar puras situações ópticas e sonoras. Cidades em 

ruínas, edifícios destroçados que testemunhavam o desastre recém ocorrido, 

pessoas perambulando de um lado para outro, sem saber como reagir, como 

reconhecer o mundo em que se encontravam. Não era possível mais responder à 

percepção com uma ação que reconhece o seu lugar e momento, pelo contrário, tal 

regulação harmônica do que se vê e do que se faz havia sido perdida. A catástrofe 

da guerra se apresentava à vida cotidiana das personagens, personagens estas que, 

no caso do neorrealismo italiano, eram quase indiscerníveis das vidas reais da 

população à época. A cidade inteira enquanto terreno baldio, um deserto povoado, 

onde uma vida insistia em continuar apesar das circunstâncias. Era um cinema de 

vidência, a própria banalidade do cotidiano liberava uma profunda potência 

visionária, a visão de algo intolerável que precisava ser filmado, precisava ser 

cristalizado numa imagem-tempo cinematográfica.  

 Ora, esta reflexão sobre o cinema, como dissemos, parece esclarecer 

retroativamente os temas de Diferença e Repetição. Por um lado, fazer cinema 
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depende de se criar uma Ideia cinematográfica que se opõe aos conceitos do senso 

comum6 , aos clichês da imagem e da visibilidade. O que a catástrofe da guerra 

revelou foi a ocasião para tornar visível tanto o intolerável quanto o sublime, 

transformar o paradigma sensório-motor da imagem do cinema clássico7, abrindo o 

horizonte para a imagem-tempo do cinema moderno. Este dilema entre uma Ideia 

excessiva e um conceito identitário ou clichê é aquilo que já se encontrava em 

Diferença e Repetição: todo o problema da tese de doutorado de Deleuze consiste 

em que a diferença não foi genuinamente pensada. Como afirma Deleuze diversas 

vezes, a filosofia, em vez de pensar um conceito real da diferença, pensou uma 

diferença meramente conceitual (cf. DELEUZE, 2018, p.49, 58). Em um erro talvez 

simétrico, a repetição foi pensada como uma mera diferença sem conceito, uma 

diferença indiferente (cf. DELEUZE, 2018, p.35), isto é, uma apresentação de dois ou 

mais eventos que não diferem quanto à identidade conceitual, constituindo portanto 

uma generalidade, uma equivalência quantitativa ou uma semelhança qualitativa que 

os torna substituíveis, trocáveis.  

Ora, o problema para Deleuze é, primeiramente, que tal concepção confunde a 

repetição com a generalidade, esquecendo que a repetição diz respeito ao singular, 

à conduta diante daquilo que só pode ser retomado singularmente, tal qual a festa 

ou a revolução (cf. DELEUZE, 2018, p.18). Do mesmo modo, a diferença meramente 

conceitual confunde a multiplicidade real e intensiva da diferença com a sua 

conciliação forçada e territorializante na identidade do conceito. A multiplicidade do 

problema real é traída pelo trabalho de um conceito que busca conduzi-la a um 

enquadramento territorial segundo a representação social vigente. Esta 

representação pode ser finita, como no assim chamado “momento feliz grego – em 

que a diferença é como que reconciliada com o conceito” (DELEUZE, 2018, p.55) ou 

                                                      
6 Tal como dito no pequeno texto O que é o ato de criação?, ter uma Ideia cinematográfica já depende 
de uma criação expressiva, de uma “constituição dos espaços-tempos” (DELEUZE, 2016, p.334), uma 
criação imanente ao meio de expressão cinematográfico. Isto é, uma Ideia cinematográfica precisa ir 
além dos conceitos identitários e recognitivos da imagem, o clichê que a habita constantemente. 
7 Em Cinema 1 – A imagem-movimento, Deleuze (2018b) tratou do cinema clássico na medida em que 
ele expressava uma apresentação indireta do tempo, ou seja, através de imagens-percepções, 
imagens-afecções, imagens-ações. O esquema sensório-motor manifesta esta referência a um 
centro ou perspectiva a partir da qual as imagens se regulavam num mundo, a saber, a perspectiva 
humana de um personagem que percebia, processava e reagia a este mundo, desenvolvendo um todo 
coerente e narrativo. Tal era, entretanto, apenas um ponto de partida, pois Deleuze reconhece o 
enorme potencial despersonalizante que já habitava certas tendências do cinema clássico. 
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pode ser infinita, como nos esforços leibnizianos e hegelianos de fundar o 

infinitamente pequeno ou grande, de fundar até mesmo “o tumulto, a inquietude e a 

paixão sob a calma aparente ou sob os limites do organizado” (DELEUZE, 2018, p.70). 

Em ambos os casos, a diferença e a repetição não são pensadas, mas apenas 

submetidas à mediação da representação. O problema é que, em tal ponto de vista, 

o movimento não pode ser pensado e tampouco a individuação. É por isso que, 

ressoando as metáforas de Bergson, Deleuze diz que as mediações da representação 

“são gerais demais, amplas demais para o real. A rede é tão frouxa que os maiores 

peixes passam através dela.” (DELEUZE, 2018, p.98). O que é preciso seria não a mera 

diferença conceitual, a diferença entre uma coisa e outra, mas sim uma diferença 

individuante, diferenciadora, tal qual o relâmpago que como diz Deleuze, “distingue-

se do céu negro, mas deve trazê-lo consigo, como se ele se distinguisse daquilo que 

não se distingue.” (DELEUZE, 2018, p.53). Em resumo, como observou Henry Hall 

(2013, p.22), é a gênese da forma que é impensável para a representação. A 

representação toma o ser individuado pela totalidade do real, esquecendo-se de 

pensar como um indivíduo vem a ser indivíduo, como a individuação se constitui no 

tempo, como o relâmpago se diferencia do fundo diferencial do qual emerge, isto é, 

do campo de variáveis físicas que tornam a sua individuação possível. Em 

Aristóteles, segundo Deleuze, “nunca se vê a diferença mudar de natureza, nunca se 

descobre um diferenciador da diferença” (DELEUZE, 2018, p.57-8, grifo do autor). 

Poderíamos dizer, de certo modo, que o relâmpago é o impensável da representação, 

ele é o exemplo da linha abstrata que se traça no fundo diferencial e que emerge à 

superfície dos fenômenos. Ou, dito de maneira mais simples: o relâmpago é um 

fenômeno físico cuja constituição não pode ser pensada em termos de indivíduos 

formados, sendo preciso, na física, o apelo a um campo de individuação cujas 

variáveis já atuam virtualmente, tal qual no conceito de energia potencial. 

Não é nossa pretensão abordar a complexa relação de Deleuze com a física, 

porém, o que interessa aqui no exemplo do relâmpago é que a sua irrupção espelha 

perfeitamente o dilema da catástrofe. Tal qual o relâmpago, uma catástrofe é aquilo 

que, como vimos no exemplo do cinema, desregula profundamente os esquemas 

sensório-motores da representação, os seus territórios e identidades. Ela exige um 

movimento do pensamento que percorra não a repetição do mesmo, mas a repetição 
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de uma singularidade, de uma diferença individuante que se alastra pelas séries de 

um acontecimento imperceptivelmente, isto é, além ou aquém da identidade do 

conceito sob o qual o fenômeno havia sido subsumido. A catástrofe é, neste sentido, 

a emergência do fundo na superfície, daquilo que estava latente ou inconsciente à 

representação e que se manifesta sob a ótica de uma aparição abrupta, um 

acontecimento cruel. Assim, o movimento real do pensamento deve, para Deleuze, 

dar a ver o fundo que age sobre a superfície da representação. É preciso pensar o 

campo de individuação anterior à constituição dos indivíduos, tal qual o fundo do 

qual a forma emerge. O que a representação não compreende na diferença é que não 

há uma separação entre o indeterminado e o determinado, pois entre eles há o 

processo de determinação, que liga um ao outro na forma do tempo.8 Dito de outra 

maneira, Deleuze afirmará, numa das formulações mais crípticas de Diferença e 

Repetição, que a forma se distingue do fundo mas o fundo, ele mesmo, não se 

distingue da forma, “pois a própria distinção é uma forma” (DELEUZE, 2018, p.53), 

pois ele é imanente a ela, tal qual os modos são imanentes aos atributos da 

substância spinozista. O determinado, o formado, o idêntico só é compreensível 

mediante essa remissão ao processo de produção do qual ele é tão somente um 

resultado momentâneo, tal qual as montanhas e os rochedos são meras faces de um 

movimento geológico se percebidas numa escala de tempo de milhões de anos (cf. 

DELEUZE, 2018, p.19). É preciso, como Bergson dizia em outro contexto, adivinhar 

“sob as harmonias superficiais da forma, as revoltas profundas da matéria.” 

(BERGSON, 2018, p.47).  

Se falamos em catástrofe ou em revoltas profundas da matéria, é porque ainda 

falamos do ponto de vista da representação: ou seja, é porque a subjetividade, 

inserida na expectativa de certos hábitos e na conservação de certos objetos 

desejados, procura encontrar no mundo aquilo que ela possa reconhecer e 

identificar. Assim, aquilo que a representação testemunha como catástrofe não é ou 

não precisa ser apenas uma catástrofe: este ou aquele evento designado como 

                                                      
8  Deleuze parte do princípio kantiano para o qual o ato do pensamento se dá no tempo, sendo 
impossível a instantaneidade cartesiana do cogito ou a anterioridade mítica de um passado platônico 
da Ideia. Isto é, “minha existência indeterminada só pode ser determinada no tempo, como a 
existência de um fenômeno, de um sujeito fenomênico, passivo ou receptivo, aparecendo no tempo.” 
(DELEUZE, 2018, 125, grifo do autor) 
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catastrófico pode ser também a oportunidade da criação de novas formas de vida. 

Aquilo que para a identidade constitui a irrupção anárquica de uma diferença caótica 

é, por outro lado, a ocasião para que a multiplicidade das diferenças possam se 

organizar de novas maneiras, criar novas formas e identidades.  

Este ponto de virada é, precisamente, o que Deleuze encontra na repetição 

propriamente dita, ou seja, no eterno retorno da diferença, o futuro ou o puro porvir. 

A repetição na representação encontrava uma explicação meramente negativa, 

enquanto permanecia como uma diferença sem conceito absorvida na generalidade 

de um conceito incapaz de dizer o singular. Com o pensamento do eterno retorno, 

Deleuze encontra uma saída, um princípio positivo para pensar a repetição e a 

diferença: a identidade é uma resultante da diferença, o ser se diz da diferença assim 

como a repetição se diz de uma potência propriamente positiva de uma Ideia 

concebida como multiplicidade. Assim, “a repetição é o ser informal de todas as 

diferenças, a potência informal do fundo que leva cada coisa a esta ‘forma’ extrema 

em que sua representação se desfaz.” (DELEUZE, 2018, p.87).  

Ou seja, a repetição da diferença não apenas funda a representação como a 

afunda, isto é, ela forma e dissolve todas as formas, ela retorna e revém através de 

todas as identidades, as quais são apenas coagulações do processo, repousos 

momentâneos da Ideia enquanto multiplicidade criativa e destrutiva.  Se há 

catástrofe é porque, de um ponto de vista mais amplo, há criação de novas formas.9 

Isto, entretanto, não significa recair nas conciliações da bela alma, como se o eterno 

retorno fosse uma cantilena onde compensamos um sofrimento com uma espécie 

de recompensa dialética.10 A direção do futuro não é garantida em Deleuze, a única 

                                                      
9 Isto espelha o duplo aspecto da morte que Deleuze encontra a partir de sua leitura de Maurice 
Blanchot. Haveria, por um lado, uma morte pessoal ou empírica, e por outro lado, uma morte impessoal 
ou transcendental, esta última designando uma potência propriamente criativa desta dissolução de 
formas, “o estado das diferenças livres quando elas já não estão submetidas à forma que lhe davam 
um Eu, quando elas se desenvolvem numa figura que exclui minha própria coerência da mesma 
maneira que a de uma identidade qualquer. Há sempre um ‘morre-se’ mais profundo do que o ‘eu 
morro’”(DELEUZE, 2018, p.153). 
10 A “cantilena” do eterno retorno seria a sua equivocada redução a um mero ciclo identitário de 
retorno do mesmo, interpretação da qual Nietzsche já debochava em Assim falou Zaratustra. Como 
afirma Deleuze, “a cantilena é o eterno retorno como ciclo ou circulação, como ser-semelhante e como 
ser-igual, em suma, como certeza animal e como lei sensível da própria natureza.” (DELEUZE, 2018, 
p.24). 
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garantia reside numa certeza negativa, a saber, a certeza de que o porvir permanece 

como horizonte de indeterminação do tempo.  

 

Considerações finais 

 

Assim, em síntese, poderíamos dizer que a fuga do fundo diferencial em 

relação à representação apontaria o excesso de uma problemática múltipla, cujas 

variáveis, dimensões e fatores sempre excedem as oposições do entendimento. O 

que seria essencial em Deleuze é, para falar nos termos de David Lapoujade, a 

redistribuição de potências (LAPOUJADE, 2015, p.89), isto é, o próprio 

acontecimento.  Uma prática capaz de lidar com as demandas de uma catástrofe 

seria uma repetição concebida como conduta diante do singular, a vontade de estar 

à altura do acontecimento e de transformar a imanência de uma situação através 

dos seus próprios meios. Ou seja, a repetição da diferença, do ponto de vista prático, 

se torna a seleção e criação de novas linhas de atualização imanentes à própria 

catástrofe. A chave para esta contra-efetuação do acontecimento, entretanto, não é 

muito desenvolvida em Diferença e Repetição. Tais conclusões aqui expostas 

dependem da sua manifestação mais explícita um ano depois em Lógica do Sentido. 

É nessa obra que Deleuze parece encontrar os meios de expressão daquilo que já 

estava latente em Diferença e Repetição: a saber, estar à altura do acontecimento, a 

repetição da diferença como atitude eminentemente prática. A questão, em suma, é 

que:  

Precisamos nos lembrar antes de que as pessoas psicológicas e morais são 

também feitas de singularidades pré-pessoais e que seus sentimentos, seu 

pathos se constituem na vizinhança destas singularidades, pontos sensíveis de 

crise, de retrocesso, de ebulição, nós e núcleos. (DELEUZE, 2015, p. 58)  

 

O que Deleuze quer ressaltar é que os próprios indivíduos resultam da 

vizinhança a certos acontecimentos, que os afetos e disposições são testemunhas 

da catástrofe, da revolução, da crise, do retrocesso ou do progresso. Porém não são 

apenas testemunhas, são também catalisadores destes processos. Se Deleuze fala 

em pontos críticos, é porque, tal qual a água ferve ou congela após atravessar uma 
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certa margem de temperatura, as pessoas passam por pontos críticos de crise, de 

euforia, de fúria ou profunda transmutação. Porém atravessar o ponto crítico é 

atravessar a singularidade de um acontecimento, liberando novas potências, 

redistribuindo-as em novas atualizações. A catástrofe, na medida em que ela é um 

acontecimento, não seria portanto apenas a manifestação de uma negatividade mas 

também a oportunidade de atravessarmos pontos críticos de transformação, de 

liberar novas potências que, de outra maneira, permaneceriam adormecidas ou 

aquém do seu potencial11. Esta parece ser a conclusão que Deleuze apresenta e cuja 

aplicação se encontra anos depois em seus livros sobre o cinema. Se escrevemos 

isto no momento de uma pandemia, talvez esta também seja a conclusão pertinente 

à nossa atualidade. 
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Christian B.O.C. Rocha2 

Resumo 

O período geológico do Antropoceno nos apresenta com um diagnóstico do atual 

estado de coisas, referente ao colapso climático global, indissociável das ações 

humanas. Desde aí uma série editorial intitulada CCC2 Irreversibility (Caos Climático 

Crítico: Irreversibildiade) contém o livro basilar para este escrito, chamado 

Hyposubjects: on becoming human (Hiposujeitos: sobre tornar-se humano, 2021), 

dos autores Timothy Morton e Dominc Boyler. O esforço empreendido foi o de 

traduzir algumas ideias presentes nele, notadamente as de hiper e hipo sujeitos. O 

caminho escolhido foi o de contextualizar brevemente a obra e os autores, sondar 

ideias do livro e, em seguida chegar a uma conclusão aberta que sugere uma 

possibilidade de significar ou compreender parte do que pode vir a ser uma 

hiposubjetividade.  

Palavras-chave: Antropoceno; hiperobjetos; hiposujeitos. 

 

❖ Hiposujeito é como um hiperobjeto sente sobre si. 

1 O contexto 

 

Hiposujeitos (Hyposubjects, 2021) é um dos cinco livros que compõem, até o 

momento, a série Caos Climático Crítico: Irreversibilidade (no original - CCC2 

Irreversibility) da companhia de acesso aberto, com foco comunitário, sediada em 

Londres, chamada Open Humanities Press. O número 2 (CCC2), que acompanha a 

sigla, nos recorda do aspecto de continuidade que essa seriação mantém com outra 

                                                      
1Todas as citações advindas do que consta em inglês nas referências bibliográficas foram traduzidas 
livremente dos originais. 
2Mestrando em Filosofia (PUCRS) - bolsista CAPES/PROEX christianconcer@gmail.com 
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série, da mesma equipe editorial, que se chama Mudança Climática Crítica (no 

original - Critical Climate Change), por sua vez composta por dezoito volumes.  

Tom Cohen e Claire Colebrook são as pessoas que editam ambas as séries, e 

ao apresentarem a primeira, nos situam ampliando o escopo crítico sobre a mudança 

climática pois ela “diz respeito a agências materiais que impactam sobre a biomassa 

e energia, apagamento de fronteiras e invenção microbiana, tempo geológico e 

nanográfico e eventos de extinção” (COHEN; COLEBROOK, 2016). Adiante falam da 

Mudança Climática Crítica como novas formas de endereçamento e estilo nos 

escritos, mas também novo estilo de publicação e nova velocidade e formatos de 

distribuição, diante do habitual senso de mutação, exaustão e esgotamento. São 

"monografias experimentais que redefinem os limites disciplinares, invasões 

retóricas, a interface das linguagens conceitual e científica e intervenções 

geomórficas e geopolíticas" (COHEN; COLEBROOK, 2016). 

Atentando para a série seguinte, CCC2, percebemos que o irreversível já está 

presente. "O desdobramento material da aceleração de ciclos de retroalimentação3 

seguem por si mesmos. [...] Uma ampla derivação a uma era de facto de manejo dos 

eventos de extinção alvorece" (COHEN; COLEBROOK, 2018). Na mudança climática, 

o ciclo de retroalimentação positivo se dá quando acelera o aumento de temperatura, 

assim como um ciclo de retroalimentação negativo desacelera o aumento. Um 

exemplo positivo pode ser o derretimento das geleiras, quanto mais quente, mais 

derretem, uma vez que, quanto menor superfície terrestre coberta por geleiras, menos 

luz solar é refletida. Já um exemplo negativo pode ser as nuvens que formam-se 

rapidamente diante de um aumento de temperatura em dada região, reduzindo a 

severidade do aquecimento, ao refletir a luz solar, nessa região específica. Os 

editores falam conjuntamente sobre a série ser voltada a pensar o pânico climático, 

essa zona de guerra, com suas várias formas:  

 

[…] o fenômeno do escapismo, ressentimento digitalmente manejado, a busca de 

uma cosmotécnica, irreversibilidade e suas oclusões, as zonas do inanimado e 

do tele-animado, a proletarização da memória perceptiva, tele-eugênia e divisão 

de espécies engendrada financeiramente (COHEN; COLEBROOK, 2018). 

                                                      
3No original "feedback loops", podem também ser traduzidos como "ciclos de feedback".  
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2 O texto e os autores 

 

Adentrando no livro, poderíamos dizer que ele apresenta-se como um relato 

revisitado de uma conversa entre dois partícipes de disciplinas diferentes, Letras e a 

Antropologia, e que é relativamente curto, apesar da grande abrangência de assuntos 

pelos quais perpassam. Em estilo assemelha-se a um fluxo de consciência, e em tom 

arriscaríamos um levemente irônico e semibenevolente, mas também afrontoso, 

mesmo que, por vezes, indiretamente. Foi escrito em coautoria por Timothy Morton 

e Dominic Boyer. O primeiro é escritor, filósofo, ecologista e professor de literatura 

na Rice University, EUA. O segundo é escritor, cineasta, antropólogo cultural e 

professor de antropologia na mesma universidade, onde fundou e dirigiu o Centro de 

Pesquisa Energética e Ambiental nas ciências humanas. 

 

3 O livro 

 

O livro possui 3 partes: o prefácio; o pense pequeno; algumas leituras e 

visualizações sugeridas. Na segunda parte, pense pequeno, encontramos 5 

subdivisões, cada uma com palavras seriadas, entendidas como tópicos, por 

exemplo a quarta subdivisão "subtração, transcendência, excesso, implosão, 

singularidade, subscendência4, desconectar e robôs aspiradores".  

A primeira parte é nominada de “prefácio socialmente distanciado”, indicando 

que sua escritura foi realizada posteriormente ao corpo do livro, durante o período da 

pandemia do novo coronavírus, onde a “distância” implica cuidado com o outro. 

Covid-19, assim como a biosfera ou o aquecimento global, são hiperobjetos. Uma 

excelente síntese sobre o que são, seguida de exemplificações foi escrita pela 

filósofa e professora Déborah Danowski: 

 

Hiperobjetos são um tipo relativamente novo de objetos que, segundo Morton, 

desafiam a percepção que temos (ou que o senso comum tem) do tempo e do 

                                                      
4Morton trabalha esse conceito em oposição ao truísmo de que o todo é maior que a soma das partes. 
Subscedência seria uma forma de reescrever isso, sugerindo que o todo é sempre menos que a soma 
das partes. 
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espaço, porque estão distribuídos de tal maneira pelo globo terrestre que não 

podem ser apreendidos diretamente por nós, ou então que duram ou produzem 

efeitos cuja duração extravasa enormemente a escala da vida humana 

conhecida. Um exemplo de hiperobjetos são os materiais radioativos. O plutônio 

239, por exemplo, tem uma meia-vida de 24.100 anos, de modo que sua 

utilizac ̧ão no presente pode ter efeitos que duram mais do que já durou qualquer 

evento de que tenhamos notícia na história humana escrita. Um segundo 

exemplo é o aquecimento global e as mudanças climáticas que dele se seguirão 

em maior ou menor grau, podendo durar milênios até que sejam restabelecidas 

as condições climáticas que hoje conhecemos – só que então talvez não 

estejamos mais aqui para testemunhar esse restabelecimento (DANOWSKI, 

2010, p. 2). 

 

 Como nos diz a autora e os autores, não é por não podermos vê-los, ou 

mesmo concebê-los de modo unitário, que não operem em muitos tipos de escalas. 

Eles consideram poético o resultado da necessidade posta por esse agente não-

humano (covid-19) de lockdown, isto significa confinamento e distanciamento social 

obrigatório, que ao invés de ser visto como fechamento, pode parecer uma abertura. 

Não uma abertura qualquer, mas aquela que foi e segue sendo feita pelo explosão 

global do Vidas Negras Importam, por exemplo. Mas qual resultado poético? O de um 

modo de viver menos frenético e mais cuidadoso, o que é uma  futuralidade5 que 

encontra 

 

na luta contra o racismo algo fundamental para abrir o futuro a um futuro 

genuíno, onde coisas diferentes podem ser possíveis. Coisas outras que o 

atropelamento  algorítimico do capitalismo, que instrumentalizou a escravidão 

que é acumulação primitiva (MORTON; BOYER, 2021, p. 12)6. 

 

 Uma dessas coisas outras pode ser uma visão da promessa de uma 

arquitetura nova, mais líquida e em movimento, a exemplo de quando massas 

mobilizam-se para importar-se radicalmente com a vida (no caso com as vidas 

                                                      
5 Futurality é o termo em inglês, que associamos ao sentido de “por vir imprevisível”.  
6Para fins de sentido, optamos por uma alteração de termo na tradução de "como" por "algo". 
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negras) nas ruas e transformam arquiteturas mais opressivas, como estátuas, 

fazendo história. Outra dessas coisas outras, pensando especificamente no Brasil, o 

espaço público paulista foi alvo de tensionamento, através da transformação, desde 

sua queima, da estátua em homenagem ao bandeirante Borba Gato no bairro de 

Santo Amaro, pelo coletivo Revolução Periférica. 

Para desenvolver ainda um pouco mais a abertura ao futuro ou a futuralidade, 

gostaríamos de aprofundar uma noção tomada de empréstimo de Raymond Williams, 

pelos autores ao falarem acerca da sobreposição de estruturas de sentimentos (que 

seria para a  ideologia como a visualização é para a imagem).Uma definição possível 

quanto a expressão:   

 

Estrutura de sentimento refere-se aos modos diferentes em vias de emergir em 

dado momento histórico. Aparece no vão entre o discurso político oficial e das 

regulamentações, a resposta popular ao discurso oficial e sua apropriação 

literária e em outros textos culturais. Williams usa o termo sentimento ao invés 

de pensamento para sinalizar o que está em questão pode ainda não ser 

articulado em uma forma completamente acabada, mas deve ser inferido desde 

as entrelinhas (BUCHANAN, 2010). 

 

 Morton e Boyer (2021) falam disso justamente como “uma névoa do futuro”, 

por sua vez, capaz de “comer as estátuas do passado melhor que o ácido mais forte”. 

Apontam o sentimento e a sensação de consciência global que está emergindo, e a 

experiência que tiveram em aeroportos frequentados desde o início da Pandemia, 

aparentemente um pouco chocados, com a resistência dos homens brancos  ao uso 

da máscara. Isso por si só, aos olhos dos autores, seria indício suficiente para que 

possamos entender como os sem máscaras pensam a dicotomia sujeito e objeto, 

qual seja, respectivamente mestre e escravo. Com o Vidas Negras Importam os 

hipersujeitos7 estão ficando sem tempo. Além disso, os hipersujeitos também não 

mais podem, como têm feito, destruir a terra às custas de todos os outros. Evitar o 

outro e usar uma máscara significa querer que este outro viva. Morte a essa 

                                                      
7Aqui hipersujeitos estão vinculados ao ato de recusar-se a usar máscaras em ambientes de grande 
circulação de pessoas (aeroportos especificamente), comportamento observado majoritariamente 
em homens brancos. Acréscimo sobre essa noção mais adiante. 
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hipersubjetividade que se recusa a evitar o outro e usar máscara, pois fazer isso é 

justamente querer que o outro viva. 

Na segunda parte "0.0001" desse experimento textual, que se chama "pense 

pequeno", os autores avisam que não intencionam desenvolver algo como uma 

"teoria do hiposujeito", uma vez que os hiposujeitos já existiram, existem e 

continuarão existindo, antes, durante e depois da escrita do livro ou deste trabalho, 

mas sugerem um resumo para a emergência desse termo, apesar disso. Assim como 

tentam localizar suas posições como advinda de um sincero espírito de tentar ajudar, 

essa ajuda significando, no caso deles, tornarem-se menos.  

Retomando a questão que fundamenta o título do livro, hiposujeitos, colocam 

seu antagonista (hipersujeitos) em pauta, criticando as artimanhas que porventura 

já possam ter utilizado para salvarem-se e a intuição do livro é de que o tempo do 

hipersujeito está acabando, "seus cultos sobre o deserto-apocalipse-fogo-e-morte 

não os salvará dessa vez. Enquanto isso começa o tempo do hiposujeito. […] 

Hiposujeitos proverão sua própria teoria. O ferro-velho de uma pessoa é a recreação 

de outra" (MORTON; BOYER, 2021, p.13). 

Estes voltam-se então a questão já tateada com o apoio da filósofa Déborah 

Danowski ao, mais uma vez, afirmar que vivemos em um tempo de hiperobjetos, ou 

seja, objetos massivos demais e multifásicos em sua distribuição no espaço-tempo, 

para humanos terem uma compreensão completa desde seu ponto de observação, 

ou mesmo uma experiência dele de modo unitário ou direto, mesmo que possa ser 

pensado ou computado. A título de exemplificação citam inclusive que um buraco 

negro é um hiperobjeto, assim como a biosfera, e situam que muitos têm origem 

humana: aquecimento global, antibióticos, sacolas plásticas ou capitalismo. Nas 

palavras dos autores "são coisas que nos excedem e envelopam, como uma névoa 

viscosa, fazem aparições inesperadas, inspiram hipocrisia, claudicação e pavor" 

(MORTON; BOYER, 2021, p. 14). Ou, como sugere a tradução do cronista João Ribeiro 

Mendes (2017) "eles nos trespassarem, metendo-se nas nossas mentes, corpos e 

conversas". Cabe aqui ainda outro adendo concernindo mais especificações que 

sustentam os hiperobjetos 
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Nos ensaios The Ecological Thought (2010) e Hyperobjects: Philosophy and 

Ecology after the End of the World (2013) Morton analisou detidamente esses 

cinco traços distintivos dos hiperobjetos: “viscosidade” (colam-se a tudo o que 

atingem), “liquidez” (pouca consistência espácio-temporal), “não-localidade” 

(independentes de realizações particulares), “multidimensionalidade” (não 

confinados às três dimensões que balizam a nossa perceção comum) e 

“complexidade” (formados por objetos heterogéneos interrelacionados). 

(MENDES, 2017) 

 

Uma vez mais próximos dos hiperobjetos, e concedendo que estamos em sua 

era, faz sentido pensar que estamos nela por contribuição significativa, ou mesmo 

por um modelamento do mundo, oriundo de certo tipo de humano, os hipersujeitos 

(em quem votamos nas eleições mas também os experts e mansplaners do twitter). 

De modo a tentar tipificar, sem exclusividade, ou seja, generalizando esse tipo de 

humano a que podemos nominar hipersujeitos, os autores afirmam que são 

 

homens, brancos, nortistas, bem nutridos e modernos, em todos os sentidos do 

termo. Manejam a razão e a tecnologia, cinicamente ou sinceramente, como 

instrumentos para fazer as coisas. Comandam e controlam, buscam 

transcendência e sobem muito em sua cadeia de dominação. O que os irrita é 

que outros hiperobjetos sussurram em seus ouvidos que esse ser e tempo, que 

modelaram a sua própria imagem e para sua conveniência, está morrendo. […] É 

a hiposubjetividade, ao invés da hipersubjetividade irá tornar-se companheira 

durante a era do hiperobjeto. (BOYER; MORTON, 2021, p. 14) 

 

Em consequência de compreendamos que é possível pensar se seria o caso 

de lidar com a era do hiperobjeto – das mudanças climáticas e do aquecimento 

global, do avanço técnico e o fluxo inédito de informação – de um modo 

hiposubjetivo, talvez possamos considerá-lo uma forma de  descontinuar o caminho 

que seguimos. Isso não nos isenta de ter sido, e continuar sendo, hipersujeitos em 

alguns momentos. Seguindo nessa linha, ambos os autores consideram-se como 

hipersujeitos e buscam reforma, o que os leva a considerar a potência política dos 

hiposujeitos. Mesmo quando a condição hiposubjetiva pode aparentar ser um pouco 
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abjeta, por ser forçada a aguentar e sofrer o efeito de forças viscosas, como as da 

mudança climática e do capital, perguntam-se se o  

 

senso de fraqueza e insignificância e a falta de saber e agência não é, na 

realidade, o que precisa ser abraçado. Pois, justamente ao olhar para o passado, 

vêem que a rua para nossa condição presente é pavimentada com o controle das 

coisas, pessoas e criaturas, e com uma estranha fé na suposta habilidade de 

sempre saber mais e melhor de nossa espécie. (BOYER; MORTON, 2021, p. 14)  

 

A perspectiva de entrada nesse pensamento nos leva um pequeno 

desenvolvimento do abjeto, principalmente desde a filosofa e escritora Julia 

Kristeva8, sintetizado da seguinte maneira 

 

O abjeto é um não sentido que constantemente nos oprime e um sobressentido 

que nos escapa, traz em si a violência da lamentação de um objeto que sempre 

esteve perdido e circula entre a pulsão de morte e a produção de uma nova 

significação, ele é polo de atração e repulsa que coloca o sujeito fora de si. 

(PORTO, 2016, p. 160) 

 

Uma espécie de suprasumo provocativo dessa não teoria do hiposujeito é 

resumida pelos autores da maneira que segue 

 

⮚ Hiposujeitos são a espécie nativa do Antropoceno e apenas agora começam 

a descobrir o que poderão ser ou se tornar. 

⮚ Como o ambiente hiperobjetivo, hiposujeitos são também multifásicos e 

plurais, ainda-não, nem aqui nem lá, menos que a soma de suas partes. 

Subcendente ao invés de Transcendente. Nem perseguem nem pretendem o 

conhecimento e linguagem absolutos, nem poder. Ao invés eles jogam, cuidam, 

adaptam, machucam e riem. 

⮚ Hiposujeitos são necessariamente feministas, antirracistas, coloridos, queer, 

ecológicos, transhumanos e intrahumanos. Não reconhecem a regra do 

                                                      
8Para mais desenvolvimento ver Julia Kristeva, Powers of horror. An Essay on Abjection. (Nova York: 
Columbia University Press, 1982). 
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androleukoheteropetromodernity9 e o comportamento da espécie no topo que 

resume e reforça. Mas também sustentam a felicidade-horror de fantasias de 

extinção [...], pois os hiposujeitos antes, agora e depois, são muitos. 

⮚ Hiposujeitos são agachadores e bricoleiros. Habitam furos e ocas. Reviram 

as coisas de dentro para fora e trabalham com sobras e restos. Desconectam da 

forma de vida da rede do carbono e redistribuem suas energias guardadas para 

seus próprios propósitos. 

⮚ Hiposujeitos fazem revoluções onde o radar technomoderno não consegue 

vislumbrá-los. Pacientemente ignoram conselhos de experts que dizem que eles 

não existem ou não podem existir. São céticos dos esforços de resumi-los, 

incluindo tudo que dissemos. (MORTON; BOYER, 2021, p.14-5) 

   

Caso seja de nosso interesse florescer, mais uma vez teremos que nos tornar 

humanos, desta feita como hiposujeitos. Afinal, resumem o atual estado de coisas: 

o hipersujeito transcendente continua perseguindo a Terra.  

 

Cada vez ele faz isso de modo mais vacilante e espectral. Seu ser monofásico 

está permanentemente fora de sintonia. Semi-ciente que seu tempo passou, ele 

ataca violentamente, faz caretas, nega qualquer alternativa e barganha por 

máquinas salvacionistas e redenções depois da vida. Muitas dessas criaturas 

angustiadas sobem e inflam seus balões para tentar voar, Trump, Johnson, 

Bolsonaro. Mas como no filme de Alfonso Cuarón, Gravidade, o que nos espera é 

fabricar um futuro com as ruínas e preparar para a longa e arriscada viagem de 

volta para Terra. (MORTON; BOYER, 2021, p. 15) 

 

Para continuar essa longa e arriscada viagem, retomemos os 

desdobramentos que resultam no título do capítulo deste trabalho. A vida no 

Antropoceno se apresenta paradoxal, tendo em vista que existimos tanto na 

condição hiperobjetiva como na conjuração do hiposujeito. Somos massivos e 

temos atividades em escalas globais e  geológicas  (hipersujeitos),  assim  como,  do 

                                                      
9Optamos por manter o termo original, desmembrando os prefixos temos: Andro – referente ao 
Homem, Masculino; Leuko – referente ao Branco; Hetero – referente a (normatização da) atração 
sexual por pessoas do sexo oposto; Petro – referente ao petróleo e Modernity referente a 
modernidade. 
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mesmo modo somos menores do que jamais fomos (hiposujeitos).  

 

Um outro lado disso é que ainda temos que lidar com o fato que temos esse 

apego narcisista meio massivo ao nosso próprio senso de distinção enquanto 

espécie, e um sentido de que estamos no topo da grandiosa cadeia do ser, e que 

somos os que nos colocamos no Antropoceno, mas também os salvadores, os 

únicos que vão nos tirar dessa situação. Esse apego também é hiperobjetivo. 

Essa superestimação de massa do que a humanidade, com H maiúsculo, pode 

alcançar. (MORTON; BOYER, 2021, p. 19) 

 

 Orientados a uma conclusão aberta, tratemos do apoio que os autores 

buscam em Derrida para pensar a questão do narcisismo, veremos que ela 

eventualmente deriva na fenomenologia da simbiose.  

 

Como Derrida observou, não existe um narcisismo, e não há narcisismo versus 

não-narcisismo [...] Imagine não comer, narcisismo é o motivo pelo qual você 

come e deixa as coisas entrarem. Ecopolítica é sobre os seres que você deixa 

entrar. Simbiose é justamente isso. Pense em um organismo unicelular flutuando 

pelo oceano. Gulp! [...] "Será que engoli veneno?" pensam. Essa é a 

fenomenologia da simbiose - relação inquieta com os outros, com o vizinho, 

inquietação como base para benevolência, de fato. Se quiser deletar a 

intranquilidade, temos morte planetária. [...] Derrida argumenta que existem 

muitos narcisismos diferentes, mais ou menos estendidos, e a ideia Ecopolítica 

seria tentar estender o narcisismo para incluir tanto humanos, como não 

humanos, quanto possível. (MORTON; BOYER, 2021, p. 19) 

 

Uma ecopolítica rumada a um narcisismo interespécie? Seria essa uma via 

possível ao exercício hiposubjetivo?  Constituiria isso, ao menos parte, da proposta 

de um significado do tornar-se humano? Tornar-se menos hipersujeito. Bom, 

esperamos ter suscitado interesse na obra, auxiliado no sentido de traduzir (não-

oficialmente) e incentivar o diálogo entre distintos sujeitos. É verdade que os pontos 

levantados são iniciais, passamos por uma contextualização da série, dos autores, 

do livro  e,  através  de  uma  ideia  geral  intuída,  um  pequeno  percurso  de  pesquisa  
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justificada por um pequeno recorte do texto.  

Ainda não foi possível passar por todas as discussões levantadas no livro e 

seus desdobramentos, talvez nem seja o caso. Contudo os pontos que levantamos 

buscam redescobrir, ou ainda redimensionar, quer o entendimento quer a rede de 

compreensão, das relações que podemos experienciar quanto: a si; as várias outras 

formas de vida e não-vida e a Terra. 
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3. DA IMANÊNCIA À TRANSCENDÊNCIA E DE VOLTA À IMANÊNCIA:  

O CONCEITO DE CRÍTICA EM ADORNO 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110390-03  

 

Felipe Ribeiro1 

 

Resumo 

Embora Adorno seja um dos principais representantes da noção de crítica imanente, 

sua obra está carregada de momentos em que este procedimento é problematizado 

segundo deficiências lógicas internas. Em linhas gerais, crítica imanente busca 

confrontar a sociedade com possibilidades que ela a um só tempo suscita e bloqueia, 

de modo que o objetivo de realização de uma sociedade diferente pode ser elaborado 

a partir de elementos já dados numa sociedade dada. Nesse sentido, a crítica não 

tem referente externos ao que está dado. No entanto, Adorno não deixa de apontar 

que a noção de imanência aí presente é problemática: se imanência se refere à 

sociedade enquanto totalidade que se reproduz e não deixa nada fora de si mesma, 

então ela forma aquele “nexo de ofuscação [Veblendungszusammenhang]” que 

caberia romper. Ora, mas se a crítica quer virar a sociedade contra ela mesma, ela 

não corre o risco de ajudar na manutenção da realidade? Se ela usa a lógica do 

criticado contra ele próprio, ela não fortalece essa mesma lógica? De fato, para o 

Adorno, esta é uma deficiência interna dessa noção de crítica imanente. Daí, então, a 

necessidade de acolher também um ponto de vista transcendente que busque fugir 

a este ciclo infernal da imanência. Gostaríamos de nos voltarmos ao texto de cultura 

de Adorno (e o domínio da arte é essencial aqui) para encontrar aí um domínio que 

tem pretensão de se desligar dos nexos funcionais da sociedade e operar como a 

utopia de uma vida não reificada. Adorno não deixa de encarar essa pretensão como 

ideológica, mas que é ideologia somente na medida em que diz já estar realizada e 

não por seus próprios conteúdos. Desta perspectiva, o objetivo da crítica da cultura 

é tanto a supressão (no sentido de Aufhebung) da própria cultura, quanto também 

                                                      
1Doutorando em Filosofia pela USP, com bolsa FAPESP (Processo número 2020/07141-0). Contato: 
feliperibeiro1848@gmail.com. 

https://doi.org/10.36592/9786581110390-03
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da própria práxis: se a cultura se realizasse, ela seria abolida e também a sociedade 

dada. Neste ponto, gostaríamos, no entanto, de mostrar que se opera um movimento 

que pode ser visto como uma volta à imanência. Adorno não se interessa por uma 

noção de transcendência que não seja possivelmente realizável, isto é, que não 

disponha de condições sociais e históricas necessárias para sua realização. Quer 

dizer, é só numa sociedade tecnologicamente avançada o suficiente, que permitiria 

a satisfação das necessidades sem dominação, que a transcendência pode de fato 

ser realizada – mas sempre como superação da própria imanência. Veremos, assim, 

que nenhum ponto de vista deve ter a primazia sobre o outro, que imanência e 

transcendência devem operar “um a crítica ao outro”. 

Palavras-chave: Adorno; Teoria crítica; Imanência; Transcendência; Cultura.  

 

 É inegável a importância que a noção de crítica imanente possui na obra de 

Adorno. Afinal, escreve ele a respeito da dialética, “[s]eu procedimento é a crítica 

imanente” (ADORNO, 1990, p. 14). De modo que, quer se trate de uma obra de arte, 

de um texto de filosofia, ou da própria sociedade no conjunto, a crítica deve sempre 

proceder segundo o que essa noção estipula. Assim, por exemplo, o autor (ADORNO, 

2018e, p. 51) pode defender na palestra sobre lírica e sociedade que a relação entre 

ambos os domínios devem ser demonstrada de maneira imanente aos poemas, ou 

ainda, quando se trata de confrontar a filosofia de Heidegger, também não se trata 

de eleger um critério externo à sua obra para avaliá-la, sendo necessário um 

procedimento imanente (ADORNO, 2018b, p. 104 ss.). As evidências poderiam ser 

multiplicadas a esmo e dão testemunho do peso e da insistência com que esta forma 

de crítica aparece na obra adorniana. 

 Em linhas gerais, a descrição do procedimento da crítica imanente chega a ser 

redundante: crítica imanente é aquela que não procede externamente ao objeto (o 

que o jovem Marx chamaria de procedimento dogmático2), que não usa critérios 

estabelecidos fora da autocompreensão da coisa mesma para investigá-la, mas que 

confronta o objeto com seu próprio conceito. De saída, isso supõe duas coisas: a) 

que estamos num domínio em que faz parte do próprio objeto que ele tenha um 

                                                      
2Nas cartas a Ruge, de 1843, Marx defende que não se deve “antecipar dogmaticamente o mundo”, 
mas “encontrar o novo mundo apenas a partir da crítica do antigo” (MARX, 1981, p. 344). 
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conceito, de modo que este funciona como um universal concreto, e não uma mera 

representação subjetiva projetada sobre as coisas; b) mas que o objeto ao mesmo 

tempo não corresponde inteiramente ao seu conceito, chegando a contradizê-lo 

muitas vezes, o que cria um desacordo interno da coisa consigo mesma no qual a 

crítica se aloja. Somente assim é possível entender por que criticar o objeto com seu 

próprio conceito é criticá-lo imanentemente, confrontando-o consigo mesmo, 

verificando se ele se adéqua ou não às normas que ele próprio usa para compreender 

a si mesmo.  

 Mais ainda, porém, em diversos momentos (mas não em todos), Adorno chega 

a sugerir que um objeto, estando em desacordo consigo próprio, não apenas 

constitui um conceito de si diferente do que ele realmente é, mas que ele contém algo 

potencialmente melhor do que ele mesmo, que apontaria para uma forma superior, 

mas não realizada, de sua própria existência. Nesse sentido, o objeto contém nele 

mais do que ele mesmo, de forma que ele contém a possibilidade de sua própria 

transformação. Neste ponto, a crítica imanente ao objeto não apenas confronta ele 

com sua própria norma. Segundo Jaeggi (2009), essa mera verificação ainda não 

serve para fazer com que a crítica seja imanente, fazendo dela apenas uma crítica 

interna, cujos fins são conversadores, pois não implicam transformação. Ora, com a 

crítica imanente, trata-se de mostrar que o objeto não pode realizar suas 

possibilidades sem ser ao mesmo tempo negado, sem ser abolido, sem perecer. Daí 

que Adorno fale em supressão (Aufhebung), neste ponto, e é preciso ter em mente 

que esse tipo de crítica imanente ganha um sentido eminentemente prático. 

 Essa compreensão da crítica imanente é importante, sobretudo, para uma 

teoria da sociedade. Um exemplo importante aqui, para Adorno, é como esse 

procedimento funciona em relação a um dos conceitos centrais que organizam a 

sociedade produtora de mercadorias, a saber, o conceito de troca entre equivalentes. 

Esse conceito, diz Adorno (2018b, p. 149-50) com muito espírito dialético, é correto 

e não é, descreve e não descreve a realidade. É correto, pois no nível da circulação 

equivalentes são trocados sem deixar restos. Mas é falso, pois quando saímos da 

esfera da circulação e entramos na da produção, veremos que o capitalista arranca 

ao trabalhador um trabalho excedente sem retorno equivalente. Este é um argumento 

central tanto no Livro I de O Capital (MARX, 1962), mas também no capítulo sobre o 
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dinheiro dos Grundrisse (MARX, 1981), que Adorno está aqui retomando bem rente à 

letra do texto. Ora, neste ponto já podemos ver em que sentido a sociedade burguesa 

pode ser confrontada com seu próprio conceito: se ela evoca o conceito de troca 

entre equivalentes para justificar suas formas de poder, então se for exposto que, na 

esfera da produção, há uma troca desigual, então essa sociedade apresenta 

problemas não de uma perspectiva externa, mas de acordo com as normas que ela 

mesma defende como válidas para si mesma. Quer dizer, a sociedade burguesa é 

como que forçada a realizar uma autocrítica sobre ela mesma. 

 A partir daí, Adorno dá um passo além, a meu ver não explicitado em Marx. 

Embora seja ideologia, em função desse escamoteamento de fundo que opera, o 

conceito de troca equivalente não deixa de ter um padrão de racionalidade a ser 

realizado. Quer dizer, não é apenas que a sociedade burguesa contradiz a si mesma, 

mas que ela ao mesmo tempo tem uma racionalidade que vai além do que realmente 

é, de modo que no conceito que ela ergue a respeito de si ela como que ultrapassa a 

si mesma, o que permite entender a transformação dessa sociedade como uma 

realização do potencial racional que ela contém de forma reprimida. Ao princípio de 

troca é inerente uma “promessa” (ADORNO, 2018b, p. 150). É assim que Adorno 

entende que caberia realizar de fato a troca entre equivalentes, mas que, eis o 

importante, só pode ocorrer se a sociedade da troca ao mesmo tempo for abolida. 

Somente numa sociedade transformada na prática é que o conceito de troca estaria 

realizado, ele deixaria de ser um mero conceito. 

 Em linhas gerais, é assim que podemos entender a crítica imanente, ainda que 

em sentido um tanto abstrato e metodológico. E é de fato como uma discussão 

principalmente de método que a bibliografia tem retomado um interesse crescente 

por essa noção. Os trabalhos da já citada Rahel Jaeggi (2008; 2009; 2013) merecem 

destaque aqui, que sempre elegem Adorno como interlocutor importante. 

 Todavia, uma outra linha bibliográfica, que ainda não recebeu a devida 

atenção, tem notado cada vez mais que a noção de crítica imanente é problematizada 

por Adorno por conta do seu próprio princípio, como notou primeiro Buchwalter 

(1987). Nessa linha vão os trabalhos de Mende (2013), Finlayson (2014), Zuidervaart 

(2019) e Nobre (2019). Não que esse conceito tenha aplicações equivocadas, ou que 

ele tenha perdido seu sentido por conta de um diagnóstico do próprio Adorno 
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segundo o qual o capitalismo avançado não dispõe mais de um padrão de 

racionalidade superior para legitimar suas formas de existência, tornando-se cínico. 

Não: é uma deficiência lógica interna ao conceito mesmo de imanência. Vamos 

passar a alguns textos da Dialética negativa para entender como isso ocorre. Neste 

livro, Adorno escreve: “A imanência é a totalidade daquelas posições da identidade, 

cujo princípio é aniquilado na crítica imanente” (ADORNO, 2018b, p. 183). Por isso, “A 

crítica imanente tem seus limites no fato de que, no fim, a lei do nexo imanente está 

unida à ofuscação que caberia perfurar” (ADORNO, 2018b, p. 183). Aqui há algo 

central: se a imanência se refere à identidade tornada totalidade, se ela se refere ao 

nexo de ofuscação, isto é, ao nexo que impede os indivíduos de verem os interesses 

particulares por trás do sistema universal da sociedade, então uma crítica imanente 

que busca empregar a lógica da coisa contra ela própria pode se tornar temerária. Se 

ela usa a identidade contra a própria identidade, ela não corre o risco de ajudar a 

desenvolver esse mesmo nexo total? Há um risco aqui da crítica reproduzir a 

imanência, o princípio da identidade, em vez de romper com ele. 

 Num primeiro momento, essa reflexão visa como alvo os grandes filósofos do 

idealismo alemão. Por um lado, sua crítica dirige-se a Hegel: “Na medida em que 

Hegel, de maneira consequente, dissolve o não idêntico na pura identidade, o 

conceito se torna o garante do não conceitual, a transcendência é capturada pela 

imanência e abolida por sua totalidade” (ADORNO, 2018b, p. 394). Por outro lado, ela 

se estende retroativamente até Kant, à maneira como este proibiu o acesso às coisas 

em si e restringiu nosso conhecimento ao campo empírico, aqui entendido como a 

imanência: “O confinamento na imanência, ao qual ele [Kant], de maneira tão íntegra 

quanto cruel, condena o espírito, é confinamento na autoconservação tal como é 

imposto por uma sociedade que não conserva nada além da renúncia da qual ela já 

não precisaria mais” (ADORNO, 2018b, p. 381-2). Ambos, ao reduzirem tudo à 

imanência, inviabilizaram a possibilidade de algo diferente do que está dado, isto é, 

diferente do que a sociedade atual. De modo que, se é comum pensarmos a teoria 

crítica como aquela encara a sociedade exclusivamente do ponto de vista imanente, 

que rejeita qualquer ponto de vista exterior ao objeto, então não conseguiremos 

compreender essas frases, que mostram que o gesto da redução contra toda 

transcendência possível é um apanágio do idealismo, que ele funciona como 
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apologia da sociedade, que ele bloqueia, em vez de abrir, o caminho para uma 

sociedade diferente. 

 Mas essa crítica não se restringirá apenas aos clássicos do idealismo alemão, 

atingindo também seus críticos materialistas. Sabemos que, para Adorno, Marx não 

conseguiu escapar totalmente à construção idealista da história, que sua obra 

contém um otimismo a respeito da função revolucionária das forças produtivas, que, 

agora nos termos de nossa apresentação, também ela ficou demasiado restrita ao 

domínio da imanência. Para expor esse ponto, vamos recorrer a um texto de Minima 

moralia, que é central aqui. Trata-se do §98, de título Legado. Ele inicia com uma 

linha que descreve, numa fórmula breve, a crítica imanente, aqui sob o nome de 

dialética: “O pensamento dialético é a tentativa de romper o caráter coercitivo da 

lógica com seus próprios meios” (ADORNO, 2018a, p. 171). No entanto, logo em 

seguida, ele revela o que há de apologético e de afirmativo nesse procedimento. O 

texto é longo, mas vale a pena, pois ele contém muita coisa essencial:  

 

Mas na medida em que precisa se servir destes meios, ele se vê a todo instante 

no perigo de entregar-se ao próprio caráter coercitivo: a astúcia da razão poderia 

se impôr até mesmo contra a dialética. Somente em função do universal, que é 

tomado de empréstimo ao existente, é que se pode ultrapassar [überschreiten] o 

existente. O universal triunfa sobre o existente através do próprio conceito deste, 

e, por isso, neste triunfo, o poder do que meramente é [bloß Seienden] ameça se 

reproduzir a partir da mesma violência [Gewalt] com qual rompeu. Através do 

absolutismo [Alleinherrschaft] da negação, o movimento do pensamento, assim 

como o da história, é conduzido, segundo o esquema da oposição imanente, de 

maneira unilateral, exclusiva, com positividade inexorável. Tudo é subsumido sob 

as fases econômicas principais, que dão a medida histórica para o conjunto da 

sociedade e para seu desdobramento: todo o pensamento tem algo do que os 

artistas parisienses chamam de le genre chef d’oeuvre. Que a desgraça [Unheil] 

seja causada pelo rigor de tal desdobramento; que ela coincida justamente com 

a dominação, é algo que ao menos não está explícito na teoria crítica, que, tal 

como a tradicional, espera do curso gradual a salvação [Heil]. Rigor e totalidade, 

o ideal burguês de necessidade e universalidade, circunscrevem na verdade a 

fórmula da história, mas justamente por isso a constituição da sociedade se 
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manifesta nos grandes conceitos dominantes fixados, contra os quais a crítica e 

a práxis dialéticas se orientam. (ADORNO, 2018a, p. 171-2) 

 

 Não são apenas os autores idealistas, nem a teoria tradicional da história, que 

são visados por Adorno nesse trecho. A própria teoria crítica toma culpa agora por 

pensar a história segundo o modo da crítica imanente, colaborando mais para 

impulsionar sua lógica inexorável do que para interrompê-la. Na menção à redução 

às fases econômicas principais, o alvo é a exposição marxista da história – pense-

se no texto sobre “As formas que precedem a produção capitalista”, dos Grundrisse 

(MARX, 1981, p. 378-415). Mais ainda, Adorno está estendendo ao materialismo 

histórico a crítica de Benjamin ao conceito de história do social-democratas, que ao 

pensarem a história como progresso gradual, acabaram tomando parte na desgraça 

e nas catástrofes. O caminho imanente aos antagonismos históricos não conduz 

mais à salvação, mas ao desastre: conduz a Auschwitz, à guerra, à bomba atômica. 

E, por ver nas contradições que organizam a sociedade burguesa o único caminho 

histórico para uma forma social superior 3 , também Marx pode ser criticado no 

mesmo patamar que seus antecessores idealistas, pois teria reduzido tudo ao ponto 

de vista imanente da sociedade burguesa, com o que ele se priva ao mesmo tempo 

de qualquer brecha que saia e transcenda essa mesma sociedade. 

 Para Adorno, o que é necessário é tal brecha. Com o que vimos até aqui, espero 

ter demarcado não apenas o ponto a partir do qual a noção de imanência não deve 

monopolizar as intenções de uma teoria crítica da sociedade, mas também em que 

sentido é preciso pensar um outro ponto de vista, que seja transcendente em relação 

ao existente. Voltemos à Dialética negativa. A certa altura, Adorno diz o seguinte a 

respeito da dialética, tal como agora ela deve ser entendida, isso é, como dialética 

propriamente negativa: 

                                                      
3Lê-se no livro I de O capital: “O desenvolvimento das contradições de uma forma de produção social 
é, contudo, o único caminho histórico para sua dissolução e uma nova configuração” (MARX, 1962a, 
p. 512). Ora, o que significa imanência no contexto da crítica da economia política se encontra 
justamente nessas contradições. No Livro III, Marx escreve: “Com o progresso da produção capitalista, 
desenvolvem-se também suas condições, ela submete a totalidade das pressuposições sociais – nas 
quais ocorre o processo de produção anterior – a seu caráter específico e suas leis imanentes” (MARX, 
1964, p. 206). Com isso, o Capital estende seu domínio pela extensão de todas relações sociais, o que 
Marx chama de “momento civilizador do capital” (MARX, 1981, p. 322), mas também prepara seu 
próprio colapso, no que ele como que “suprime a si próprio” (MARX, 1981, p. 323). 
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Ela visa um modo de comportamento duplo: um por dentro, o processo imanente, 

propriamente dialético; e um livre, como que pisando para fora da dialética, sem 

amarras. Ambos, no entanto, não são disparatados. O pensamento não 

regulamentado tem afinidade com a dialética, que enquanto crítica ao sistema 

recorda do que está para além do sistema; e a força que o movimento dialético 

libera no conhecimento é o que se revolta contra o sistema. (ADORNO, 2018b, p. 

41-2) 

 

 Como que caracterizar esse segundo modo de comportamento, livre, como 

que saindo da dialética? Já vimos por que ele é necessário: ficar na imanência é como 

querer combater fogo com fogo, de modo que a proposta de empregar a lógica da 

crítica contra o criticado pode incorrer na reprodução dessa lógica mesma. Mas 

como entender mais precisamente o que é essa saída do ponto de vista imanente? 

 Na minha hipótese, temos que recorrer aos textos sobre cultura para toparmos 

com uma esfera em que encontramos essa transcendência em relação à reprodução 

material da sociedade. A mera definição proposta por Adorno da cultura como um 

todo – para além de seus setores particulares – é justamente essa: “Este algo em 

comum [à toda cultura] é a oposição a tudo o que serve à reprodução da vita material, 

da autoconservação literal dos homens em geral, da conservação de seu mero ser-

aí” (ADORNO, 2018c, p. 123). Nessa linha, a cultura permite a experimentar “a 

suspensão da reificação” (ADORNO, 2018d, p. 15). Ela funciona como que uma 

realidade paralela, com lógica própria, que não se organiza segundo o mesmo 

princípio funcional da sociedade, com o que ela permite a experiência e a satisfação 

de necessidades que estão fora do regime social dado. Ela é o que está para além do 

sistema. Adorno recorre aqui à fórmula kantiana da finalidade sem fins, com o 

sentido de mostrar que a cultura só obedece a seus próprios fins, opondo-se aos que 

organizam a sociedade organizada pelo mercado. É certo que esse páthos de 

distância e pureza a que aspira a cultura é criticada como ideologia: ela nasce da 

divisão entre trabalho espiritual e manual, ao mesmo tempo que escamoteia essa 

divisão, ocultando os privilégios nos quais ela se apoia. Mas também nisso ela é mais 

que ideologia, segundo Adorno, obedecendo à noção de que ideologias sempre 
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contêm um grão de verdade: no limite, a oposição ao mundo do trabalho manual é a 

esperança utópica por um mundo sem a dominação do trabalho. 

 Em todo caso, é possível identificar nessa descrição da cultura a satisfação 

da exigência de um ponto de vista que não se reduza à imanência da sociedade. Se 

a cultura é promessa de algo melhor, é somente na medida em que ela escapa aos 

nexos imanentes do processo social. Note-se, por sua vez, que esse gume ainda é 

dirigido contra o marxismo: pois é o economicismo embutido naquela noção de 

imanência, que joga a cultura para a ideologia pura e simples, que está sendo aqui 

criticada. Num aforisma sugestivamente intitulado “Criança com a água do banho”, 

a acusação marxista da cultura como ideologia perante a práxis material é 

denunciada por nosso autor como ideológica ela mesma. O ponto aqui é que, ao 

elegerem a realidade dada como critério para denunciar a falsidade da cultura, o 

marxismo incorre no perigo de jogar fora, junto com o aspecto ideológico da cultura, 

seu momento de verdade, referente à suas dimensões de protesto e de utopia. Eles 

supõem a realidade dada como verdadeira, portanto, enquanto que, nos esquemas 

propostos por Adorno, se a cultura tem algo de verdadeiro, então a realidade dada é 

falsa e não pode ser critério de discernimento. É como se o apelo incessante à práxis 

tornasse o marxista alguém muito confortável com a realidade dada, perdendo com 

isso o páthos de superação da forma social dada. O argumento aqui é muito parecido 

com o aforisma 98 que lemos mais acima: ao denunciar a cultura como ideologia, os 

marxistas desenvolvem uma certa afinidade perigosa com “as tendências objetivas”, 

eles se tornam “demasiado práticos” e acabam elegendo como critério de verdade 

as relações mercantis mentirosas contra as quais a cultura protesta (ADORNO, 

2018a, p. 48-9). Contra isso, “[a] dialética da práxis também exige: abolir a práxis, a 

produção pela produção, o panorama universal de uma práxis falsa” (ADORNO, 

2018b, p. 382) 

 Daí, a meu ver, o que é central a partir daqui. Adorno não recusa totalmente a 

crítica à transcendência como ideologia, mas tampouco confere aos mecanismos 

imanentes da sociedade o monopólio da verdade. Note-se como vai se 

estabelecendo um sistema de críticas mútuas, em que a transcendência, assim como 

a imanência, é verdade e ideologia a um só tempo. Na Dialética negativa, lemos:  
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Quem fixa a transcendência pode ser reprovado com direito, assim como fez Karl 

Kraus, de falta de fantasia, de hostilidade ao espírito e de traição à 

transcendência. Se, ao contrário, for cortada a possibilidade mesmo que 

longínqua e fraca de redenção no existente, então o espírito se tornaria ilusão e, 

por fim, o sujeito seria divinizado como meramente existente, finito e 

condicionado. (ADORNO, 2018b, p. 392)  

 

 Daí também a consequência desse tipo de articulação: por tomar parte na 

ideologia, as promessas da cultura só serão realizadas se a própria cultura for 

abolida; no entanto, a imanência, por ser ela também aquele inferno que 

mencionamos, precisaria ser suprimida em igual medida. É preciso pensar a 

supressão em ambos termos, portanto: a cultura e, com ela, a transcendência só 

seriam realizadas não somente ali onde a cultura fosse abolida, mas onde a própria 

práxis atual também o fosse. Realização da transcendência como transformação 

radical da práxis dada, portanto. Adorno diz que “[s]omente através de seu declínio a 

cultura seria capaz de se satisfazer, de se tornar verdadeira” (ADORNO, 2003a, p. 11). 

E essa satisfação aponta para a práxis: “O espírito visa a práxis como sua realização 

[Erfüllung]” (ADORNO, 2003b, p. 119). Somente essa referência da utopia à 

“transformação do todo” impede que o novo degenere em “categoria mercantil” 

(ADORNO, 2003a, p. 91-2). No capítulo sobre metafísica da Dialética negativa, o 

mesmo argumento aparece: “O espírito, enquanto metafísica não menos do que arte, 

se neutraliza quanto mais perde a referência à práxis possível – algo do que a 

sociedade se orgulhava enquanto sua cultura” (ADORNO, 2018b, p. 387). Numa 

anotação de um curso de 49/50, ambos pontos aparecem articulados de maneira 

exemplar: para “impedir a combinação da questão da transcendência com a apologia 

a ordens sociais determinadas”, basta indicar o “sentido da transcendência mesma, 

das ideias que vão além da mera existência”, a saber: que ela só “ existe através da 

realização” (ADORNO, 2003b, p. 120). Voltando à Dialética negativa, agora 

entendemos por que especulação metafísica (que é a transcendente) se une à 

reflexão histórico-social, apontando para um “futuro sem carências vitais 

[Lebensnot]” (ADORNO, 2018b, p. 390).  
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 Vamos encaminhar para a conclusão, a partir daqui, introduzindo um novo giro 

– de certo modo já implicado nessas últimas considerações – em que, depois de 

mostrarmos os limites da imanência e a necessidade do ponto de vista 

transcendente, é preciso recuperar os direitos da noção de imanência. Se as 

promessas encapsuladas no domínio da cultura só interessam a Adorno na medida 

em que elas são realizáveis de fato, isto é, se elas apontarem para uma nova práxis 

na qual tanto a práxis antiga quanto a própria cultura enquanto domínio apartado da 

vida seriam suprimidos, então também é o caso de reconhecer forças presentes na 

sociedade que possibilitariam tal transformação. A realização da transcendência não 

pode dispensar condições imanentes de sua realização, mas também deve evitar 

hipostasiar a imanência. Vejamos algumas indicações nessa direção antes de 

encerrar. 

 Se o ponto de partida era que o limite da imanência é que ela é o nexo de 

ofuscação que cabe romper, agora cabe também levar em consideração o seguinte:  

 

Dialética é autoconsciência do nexo objetivo de ofuscação, sem ainda estar salva 

dele. Rompê-lo por dentro é objetivamente seu fim. A força para a ruptura cresce 

para ela a partir do nexo imanente; a ela caberia aplicar mais uma vez o ditado 

de Hegel de que a dialética absorve a força do oponente e a emprega contra ele; 

isto não somente no singular dialético, mas, no fim, no todo. (ADORNO, 2018b, p. 

398) 

 

 A saída da imanência, a passagem à transcendência, aparece agora como algo 

que “só se coloca na execução da dialética imanente, que tem o caminho para se 

transcender” (ADORNO, 2018b, p. 183-4). Apesar do teor especulativo dessas 

afirmações, elas não são abstratas. Elas se conectam à maneira como Adorno encara 

a dialética da sociedade contemporânea: a reprodução material da sociedade se 

fecha em imanência satânica que suga tudo para dentro de si mesma, cancelando a 

transcendência, mas ao mesmo tempo só ela estabeleceu um grau tecnologicamente 

avançado que permite a realização da utopia de um ponto de vista material. Esse 

ponto é enfatizado várias vezes, nos anos 60, como se sabe: em Capitalismo tardio 

ou sociedade industrial? (ADORNO, 2018d, p. 362), até trechos em Progresso onde 
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Adorno (2018d, p. 629) diz que é somente na era da bomba atômica que está dada a 

possibilidade para uma sociedade transformada, mas também na tese da ontologia 

do estado falso, na Dialética negativa, que fala da “possibilidade concreta da utopia” 

(ADORNO, 2018b, p. 22). Mas não são temas restritos à obra dos anos 60, 

encontrando referências em textos já da década de 40, comumente vista como mais 

pessimista que a fase posterior. Na conclusão do texto Veblen e o ataque à cultura, 

de 1941, publicado pela primeira vez em inglês no último volume da Revista de 

pesquisa social e depois incorporado no livro Prismas, Adorno diz: “Fazer justiça à 

situação técnica contemporânea, que promete aos homens abundância e fartura, 

significa orientá-la segundo a necessidade de uma humanidade que não precisa 

mais de violência, pois ela mesma se tornou poderosa [mächtig]” (ADORNO, 2018a, 

p. 95-6). Daí sua conclusão: “Adaptar-se ao que é possível hoje significa não mais 

se adaptar, mas realizar o possível” (ADORNO, 2018a, p. 96). 

 Com essas frases, a imanência reganha sua presença. Sem bases técnicas 

historicamente adquiridas, que tornariam possível um mundo sem miséria material, 

a realização da transcendência ficaria carente de um referente real. Mas também a 

imanência entregue a si só, sem a ideia de algo que vá além dela, se converte no 

inferno que aprisiona a humanidade na reprodução material cega. Como ficamos? 

Adorno não é um autor que propõe terceiras vias, que busca o equilíbrio, a 

harmonização dos contrários ou as soluções intermediárias. Para ele, a verdade 

encontra-se nos extremos. Entre estes, resta um campo de tensão. Para a relação 

entre imanência e transcendência não será diferente. Uma revela a mentira da outra, 

de modo que cada uma, entregue a si mesma, se reverte em apologia, a ponto de se 

solicitarem reciprocamente, cobrando o ponto de vista contrário. Na conclusão da 

citação do início do texto, em que Adorno fala de ambos os pontos de vista, o interno 

ao objeto, propriamente dialético, e o transcendente, que como que pisa fora do 

objeto, ele diz: “Ambas posições da consciência se ligam pela crítica uma a outra, 

não pelo compromisso” (ADORNO, 2018b, p. 42). O saldo é esse desassossego, a 

crítica mútua incansável entre transcendência e imanência, e não algum pacto 

harmonizador entre ambas.  
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 4. CUIDAR DO MUNDO COMUM:  ATENÇÃO, CUIDADO E INCOMUNIDADE 
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RESUMO 

Este trabalho busca apontar a importância de duas noções, a saber, cuidado e 

atenção, para uma filosofia da ciência e uma ecologia política cujo principal objetivo 

seja a proliferação e o florescimento do heterogêneo, não (apenas) por uma 

preferência ética ou estética, mas pelas exigências materiais de um mundo vivível. 

Com isso, pretendo refletir sobre o que pode a filosofia nestes tempos de violenta 

transição climática e desenredamento do tecido social. Em especial, de que maneira 

a filosofia – desempenhando seu papel de crítica das cosmologias, como dizia Alfred 

Whitehead, e realizando o trabalho do conceito – pode abordar as relações entre 

diferentes práticas de produção de saber e as maneiras como elas compõem um 

mundo comum para humanos, não humanos e ambientes. Em contraste com a 

política ecológica da modernidade, a ecologia política que se sugere aqui rejeita a 

homogeneização produzida pelo conceito moderno de natureza, através do qual tudo 

aquilo que não é humano, a incontável variedade de não humanos e ambientes, é 

reduzido à categoria do natural. Além disso, rejeita-se também a homogeneização 

dos saberes promovido pela modernidade, na qual apenas uma forma da Ciência, e 

não a variedade das ciências ou ainda outras formas de produção de saber ou 

verdade, é aceita para produzir o conhecimento que molda esse mundo cmum. Em 

diálogo com Marisol de la Cadena, Mario Blaser, Donna Haraway, Isabelle Stengers e 

María Puig de la Bellacasa, proponho que a difícil tarefa de cuidar da existência de 

mundos vivíveis, cuidar dos mundos por vir, significa estabelecer uma frente de 

multiplicação de mundos, manter um espaço aberto para os mundos que estão 

sendo devastados, vivendo no risco do dissenso e da incomunidade. 

Palavras-chave: ecologia, cuidado, atenção, incomunidade. 

                                                      
1 Doutorando do PPGFIL/PUCRS. Bolsista CAPES. fernandosesilva@gmail.com. 
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Precisamos semear novamente nossas almas  

e nossos mundos natais para florescer  

– de novo, ou talvez pela primeira vez –  

em um planeta vulnerável que ainda não foi assassinado 

Donna Haraway 

 

 A principal preocupação deste texto2 é expressar a necessidade de práticas – 

científicas, políticas, filosóficas, artísticas – de cuidado e de atenção que prezem pela 

multiplicidade de mundos no contexto de nossa transição ecológica cataclísmica em 

que sofremos de uma hemorragia de mundos. Isto é, vivemos hoje cotidianamente o 

desaparecimento, quiçá eterno, de ambientes, animais, plantas e formas humanas de 

vida, na medida em que as condições climáticas do Holoceno ficam para trás e 

ingressamos em tempos desconhecidos. Cuidar e estar atento à construção de um 

mundo comum ainda possível – embora essa janela de possibilidade se feche mais 

todos os dias – significa se opor às práticas que buscariam reduzir a 

heterogeneidade dos mundos ao homogêneo, sua multiplicidade ao unívoco. Tomar 

os acontecimentos em curso meramente como questões de fato ou mesmo questões 

de preocupação e interesse não é o suficiente para o trabalho epistêmico e político 

que é exigido de nós. Quando falo em atenção, se trata menos do debate em torno 

das ditas “economias da atenção”, mas tem a ver com os dispositivos coletivos e 

técnicos que permitem prestar atenção outramente, isto é, de outra maneira que não 

aquelas como já tendemos, ou somos forçados, a prestar atenção. E, sobretudo, 

prestar atenção em como outros praticam sua atenção. Essa atenção nas formas de 

prestar atenção dos outros é o principal sentido, ainda que não o único, do que chamo 

de cuidado. Nessa prática, há implicação no devir do outro, produzindo um desvio 

mútuo das trajetórias de vida. 

 Esta reflexão é construída em diálogo com Marisol de la Cadena, Mario Blaser, 

Donna Haraway, Isabelle Stengers e María Puig de la Bellacasa, mas aqui, me foco 

principalmente no trabalho dos dois antropólogos, de la Cadena e Blaser, 

                                                      
2 Uma versão anterior deste trabalho foi publicada em espanhol como Cuidar de los mundos venideros, 
na revista Das Questões, em ocasião do Colóquio Internacional Cosmopolítica II (ver SILVA E SILVA, 
2021).  
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acompanhando sua defesa de práticas de pluriverso. Este termo, para eles, designa 

um mundo de muitos mundos, como na famosa invocação zapatista. O principal 

adversário do pluriverso é o que John Law (2015) chama de mundo de um único 

mundo, entendido como “um mundo que se deu o direito de assimilar todos os outros 

mundos e, se apresentando como exclusivo, cancela as possibilidades do que está 

além de seus limites” (v 2018b, p. 3). 

 Há evidente risco de que o Antropoceno – enquanto ecologia de práticas que 

reúne e dá forma a ciências, política, arte e filosofia – configure um desses mundos 

de um único mundo. Isso, é certo, poderia apenas ser uma novidade de um ponto de 

vista colonial, pois, como dizem De la Cadena e Blaser (2018b, p. 2),  

 

o extrativismo é como o Antropoceno se faz presente nesta parte do mundo: o 

que pode ser mais eloquente de força geológica humana do que a remoção de 

montanhas [...], o represamento de grandes corpos de água [...], a transformação 

de florestas tropicais em plantations de óleo de palma ou pastagem de gado; e 

desertos em terra para a agricultura industrial?  

 

A relação extrativista dos Modernos com o resto do mundo é antiga. Hoje, 

somos convidados a participar de projetos que têm a pretensão de trazer a solução, 

ou o caminho para a solução, para os dilemas presentes. No entanto, “muitas 

práticas que teriam a pretensão de salvar o planeta continuam a destruí-lo. Junto ao 

extrativismo, tais práticas manifestam a ocupação ontológica colonial 

contemporânea de territórios” (DE LA CADENA; BLASER, 2018b, p. 3). Isso é bastante 

claro nas várias formas que o capitalismo pretensamente verde toma para justificar 

a continuidade de suas atividades de extração ao mesmo tempo que reafirma os 

fundamentos do pensamento modermo que pregam a separação entre um mundo 

externo e as mentes humanas, ou entre natureza e cultura. Como diz Júlia Gonçalves, 

com o capitalismo verde, se trata de uma “tentativa renovada de nomear a natureza 

como única, criando um novo patamar de acumulação na captura do ‘capital natural’” 

(GONÇALVES, 2021, p. 115). Ou seja, essa nova economia, com sua pretensão de 

salvar o mundo enquanto estende a vida do capitalismo moribundo, é “concebida de 

forma complementar e dependente da economia capitalista,  funcionando  como  
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uma  economia-espelho:  é  justamente  a contaminação e a escassez dos recursos 

que geram valor aos novos ‘ativos ambientais’” (GONÇALVES, 2021, p. 115). 

 Como podemos resistir a mais essa forma de ocupação colonial que limitaria 

as ecologias de nossas práticas em suas capacidades de semear pluriverso neste 

momento de transição? Os muitos movimentos sociais emergentes hoje, sobretudo 

aqueles intimamente conectados às terras e aos territórios, clamam, talvez em um 

lance derradeiro, dado o contexto climático, pelo reestabelecimento da possibilidade 

de uma multiplicidade de mundos. Essa confluência produz uma cena cosmopolítica, 

aquela em que se mostra a incompletude do Antropoceno: a probabilidade da enorme 

diminuição de mundos que podem almejar a um futuro. Contra essa hemorragia de 

mundos, defendo que devemos cuidar de alianças que não só se oponham ao mundo 

único, mas produzam o heterogêneo. Alianças que se estendam no espaço e também 

no tempo, retomando a longa história de lutas e também lançando um chamado aos 

combatentes futuros. A simpoiese e a cama de gato são figurações possíveis dessa 

aliança. Como diz Donna Haraway: “a simpoiese é uma bolsa para a persistência, um 

jugo para devir-com, para seguir com o incômodo de herdar os danos e realizações 

das histórias coloniais e pós-coloniais no relato de uma recuperação ainda possível” 

(HARAWAY, 2016, p. 125).  

 Para que essas alianças possíveis entre humanos, não humanos, outros que 

humanos e mais que humanos possam seguir com o incômodo da heterogeneidade, 

necessitamos da cena cosmopolítica em que podem se encontrar o que Isabelle 

Stengers chama de “‘interesses em comum que não são os mesmos interesses,” ou 

o que De la Cadena e Blaser chamam de “‘incomuns”: a aproximação negociada de 

mundos heterogêneos (e suas práticas) na medida em que buscam por aquilo que 

faz cada um ser o que é, que também não existe sem outros” (DE LA CADENA; 

BLASER, 2018b, p. 4). 

 A antropóloga nos oferece os incomuns, a incomunidade, como uma espécie 

de utopia política. O território existencial desenhado pela incomunidade permitiria a 

produção coletiva da possibilidade comum de se permanecer heterogêneo, sem que 

as diferenças colapsem no homogêneo (DE LA CADENA, 2018). Assim, há de se 

desenvolver, experimentar e proteger práticas que cuidem de um mundo de muitos 

mundos. “Mundificações heterogêneas se juntando na forma de uma ecologia 
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política das práticas, negociando em heterogeneidade sua difícil proximidade” (DE 

LA CADENA; BLASER, 2018b, p. 4). 

 Me interessa neste texto mais especificamente aquelas práticas que 

compreendemos como produtoras de conhecimento, pois são elas que com mais 

frequência fazem o trabalho de impor o devir homogêneo. O cuidado e a atenção se 

apresentam como práticas que exigem nossa atenção especial porque, como dizem 

De la Cadena e Blaser, “o pluriverso não é uma questão de fato ou de interesse, mas 

sim uma abertura em direção de uma possibilidade que necessita de cuidado – uma 

‘questão de cuidado’” (DE LA CADENA; BLASER, 2018b, p. 5). Questão de cuidado é 

um conceito articulado pela pesquisadora das ciências e feminista María Puig de la 

Bellacasa. Para ela, as questões de cuidado diferem das de interesse, pois cuidado e 

interesse possuem escopos e práticas distintas. Há muito mais coisas que nos 

interessam, que nos dizem respeito, do que coisas que efetivamente cuidamos ou 

somos capazes de cuidar. Mais do que isso, o cuidado aqui fala da “responsabilidade 

prática de cuidar da frágil reunião que [as questões de interesse] constituem” 

(BELLACASA, 2011, p. 90). Essa responsabilização, essa extensão de práticas de 

cuidado a uma frágil reunião de fatos e interesses, permite que nos tornemos, como 

afirma a autora, “responsáveis por seus devires” (BELLACASA, 2011, p. 90). 

 Uma prática de conhecimento que parta do princípio da unicidade dos mundos 

nega, de saída, a possibilidade do pluriverso. A atenção aos modos de atenção dos 

outros, uma busca que certamente já faz parte das ciências como as praticamos – 

ou de tantos ofícios –, faz possível construir “uma modalidade de análise e crítica 

que esteja permanentemente preocupada com seus próprios efeitos como uma 

prática de mundificação” (DE LA CADENA; BLASER, 2018b, p. 6)., como os 

antropólogos imaginam que possa ser uma ontologia política A pergunta da 

incomunidade não é simplesmente “como podemos viver juntos?”, mas “que tipo de 

reunião divergente é possível produzir aqui?”, “quais conexões parciais podemos 

estabelecer?”. É essa “divergência [que] constitui as entidades (ou práticas) na 

medida em que emergem tanto em sua especificidade quanto com outras entidades 

e práticas” (DE LA CADENA; BLASER, 2018b, p. 9).  

 Na cena cosmopolítica produzida pela incomunidade, se coloca 

continuamente o desafio animista, a expressão é de Stengers (2018). A política e a 
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metafísica modernas eram capazes de tolerar os seres divergentes, na medida em 

que arquivados em reservas, museus ou vitrines, se esperava pacientemente sua 

extinção. Suas existências insistentes são um excesso que, como dizem os 

antropólogos, produzem  

 

uma previsão assustadora: de ter que considerar que essas práticas e entidades 

que eles [os Modernos] entendiam como irreais (e destinadas a extinção) 

poderiam se mostrar capazes de criar uma situação em que se teria de prever 

colisões ontológicas em todos os lugares, sem oferecer garantias de 

preservação do que faz [os Modernos] o que eles são (DE LA CADENA; BLASER, 

2018b, p. 13).   

 

 Quando a existência dos tolerados persiste, ela gera pavor. O medo de que o 

tempo moderno regrida. A possibilidade de animismo é aquilo que ameaça aqueles 

que não estavam ameaçados pela extinção. Essa persistência sugere que os 

Modernos podem vir a estar em risco de desaparecer. A possibilidade do animismo 

é o risco de derrubar a fronteira entre os que sabem e os que acreditam, entre os que 

controlam a fina fronteira entre natureza e cultura e os que parecem ignorá-la. O 

próprio Antropoceno parece se situar neste paradoxo, em que, por um lado, se 

evidencia a historicidade da distinção natureza e cultura, e, por outro, se reafirma a 

primazia da necessidade de produção do dito “conhecimento natural”, o que 

reestabelece a fronteira entre natureza e cultura. O interstício produzido pelo 

Antropoceno é reapropriado pelas práticas de conhecimento do Antropoceno. A 

multiplicidade pululante é novamente reduzida à natureza. 

 Cuidar dos mundos por vir tem a ver, portanto, com retomar o animismo, no 

sentido que dá Stengers a essa expressão quando escreve com Philippe Pignarre: 

retomar as zonas devastadas da experiência em uma cura transversal das três 

ecologias preconizadas por Félix Guattari, a saber, mental, social e ambiental 

(STENGERS; PIGNARRE, 2005). Ou como dizem De la Cadena e Blaser (2018b, p. 13-

14): “retomar o animismo pode se traduzir em, entre outras coisas, recuperar aquilo 

de que nós (os modernos) fomos expropriados e regenerar as práticas que a 

expropriação destruiu”. Em suma, cuidar dos mundos por vir, impedindo que o 
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heterogêneo seja reduzido ao homogêneo, tem a ver com estabelecer um fronte de 

multiplicação preocupado em semear e cuidar de mundos outros, interessado em 

dirigir uma atenção imanente às formas de exigência que outras existências colocam 

em jogo, a manutenção de um espaço aberto para mundificações devastadas no 

risco do dissenso, da discordância e da incomunidade. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BELLACASA, M. P. de la. Matters of care: assembling neglected things. Social 
studies of science, n. 41, v. 1, 2011, p. 85-106.  
 
DE LA CADENA, M. Natureza incomum: histórias do antropo-cego. Revista do 
Instituto de Estudos Brasileiros, n. 69, 2018, p. 95-117. 
 
DE LA CADENA, M.; BLASER, M (eds.). A world of many worlds. Durham: Duke 
University Press, 2018a. 
 
DE LA CADENA, M.; BLASER, M. Pluriverse. In: DE LA CADENA, M.; BLASER, M (eds.). 
A world of many worlds. Durham: Duke University Press, 2018b, p. 1-22. 
 
GONÇALVES, J. Pensar alianças. In: Das Questões, v. 8, n. 2, 2021, p. 113-119. 
 
HARAWAY, D. Staying with the trouble: making kin in the Chthulucene. Durham: 
Duke University Press, 2016. 
 
LAW, J. What’s wrong with a one-world world?. Distinktion: journal of social theory, 
n. 16, v. 1, 2015, p. 126-139. 
 
SILVA E SILVA, F. Cuidar de los mundos venideros. IN: Das Questões, v. 8, n. 2, 2021, 
p. 1061-112. 
 
STENGERS, I. The challenge of ontological politics. In: DE LA CADENA, M; BLASER, 
M (eds.). A world of many worlds. Durham: Duke University Press, 2018, p. 83-111. 
 
STENGERS, I; PIGNARRE, P. La sorcellerie capitaliste: pratiques de désenvoûtement. 
Paris: La Découverte, 2005. 



 



 

5. SÍSIFO, HERÓI CAMUSIANO 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110390-05  

 

Filipi Oliveira1 

 

Resumo 

Apesar da riqueza instrumental e da habilidade eloquente, Camus se considerava 

acima de tudo um artista. Quando elaborou O Mito de Sísifo, apelou para o dote 

literário, inserindo o recurso simbólico do mito para traduzir a atmosfera espiritual 

da época em que vivia. Camus se viu envolvido nessa obra, buscando transferir para 

o mito a gravidade do problema ontológico  ao qual se dedicava desde a juventude. 

Encontrou no mito grego Sísifo um modelo ideal para o que vinha construindo como 

noção do absurdo. O ensaio não versa sobre Sísifo, isentando-se de qualquer pendor 

descritivo; antes, se insinua na direção de demandas existenciais e ontológicas que 

convergem para Sísifo, como se esse fosse o herói moral que carregasse o fardo da 

condição humana. Camus situa Sísifo em sua obra como metáfora do homem 

condenado pelos deuses a um “trabalho inútil e sem esperança” que ilustra o 

tormento daqueles cuja condição existencial está atrelada a um esforço descomunal. 

Qual? Empurrar a “pedra” até o cume de uma montanha, para em seguida contemplar 

a inevitável queda da pedra que rola ladeira abaixo e tem que indefinidamente repetir 

esse movimento até a morte. Não é esse o ciclo da vida? Um eterno ascender e 

descerrar de forças? Sim, mas esse movimento é pesado. Consiste mesmo em um 

tormento, por agir inúmeras vezes na duração da existência para nada, quer dizer, 

para a morte. Um verdadeiro golpe nas paixões, já que o homem ama e quer o viver. 

No entanto, por ser injusta, sua condição limita o existir a uma realidade implacável, 

miserável. Diante desse existir está a morte enquanto destino, enquanto conclusão 

de um movimento absurdo que não guarda nenhum sentido em si mesmo; ou, pelo 

menos, o sentido é obscurecido e transcendente ao conhecimento. Pretende-se na 
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abordagem dessa comunicação conectar o máximo possível as bases da filosofia 

existencial de Camus com a clarividência mítica de Sísifo para entender de que 

maneira o homem pode coexistir com o absurdo, encontrando aí uma saída corajosa 

e orgulhosa.  

Palavras-chave: Mito. Sísifo. Ontologia. Absurdo.  

 

1 Mito e filosofia  

 

  Resultou feliz a decisão do filósofo e artista Albert Camus (1913-1960) em 

seguir a indicação feita por seu mestre, o professor Jean Grenier, no livro de sua 

autoria Ensaio sobre o espírito da ortodoxia. Segundo sugere Marie-Louise Audin, 

Camus teria se impressionado com o que Grenier disse a respeito de um conteúdo 

ausente dentro da abordagem intelectual; já que “fala-se sempre do mito de 

Prometeu esquecendo de citar seu resultado, que é a principal parte. Não se fala 

nunca em Sísifo” (GRENIER apud AUDIN, 2006a). Interessado em preencher essa 

lacuna, Camus optou por assumir a façanha, que incluía não somente se debruçar 

sobre o mito, bem como escrever sua primeira obra filosófica, dirigida ao problema 

da absurdidade (CAMUS, 2006a, p.809).  

 Entre 1939 e 1941, justamente quando se encontrava na terrível condição de 

exilado em Paris, por conta da ocupação nazista – que o impediu de retornar para 

sua cidade natal – Camus redigiu seu primeiro ensaio de filosofia: O mito de Sísifo. 

O processo de concepção da obra foi árduo; exigiu do pensador “uma soma de 

esforço e de consciência” incomuns diante do bojudo material de leitura e pesquisa 

(CAMUS apud AUDIN, 2006a, p.1271). Na época, Camus lia romances de Malraux, 

Melville, Dostoiévski e Kafka e os agenciava com os conceitos de Pascal, Agostinho, 

Husserl e Kierkegaard. Referendando-se nesses pensadores nucleares, Camus 

formulou as bases de sua filosofia existencial. 

 Em O mito de Sísifo encontra-se o que seria o somatório das forças do 

pensamento que remontam, sem grandes pretensões, à história da filosofia; embora 

o filósofo não estivesse, na verdade, interessado em cumprir nenhuma exigência 

desse tipo. Além dos autores que compunham sua rede de apoio, todos eles 

representantes de uma historicidade do pensamento, Camus correu ao auxílio de 
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algo que estivesse desprendido dessa condição. Homem de seu tempo, bebia da 

fonte do que lhe era mais contemporâneo. No entanto, a contemporaneidade não era 

fator decisivo na construção argumentativa da noção de absurdo que visava 

aprofundar. Conceber um pensamento dessa grandeza dependeria de um gesto de 

resgate daquilo que Grenier notou ter sido esquecido: o mito de Sísifo.  

 Camus levou adiante o que Grenier só ventilou; e, assim, assumiu o mito como 

um precedente que serviria de complemento ideal para arrematar as visões e as 

anotações que coletou ao longo de sua pesquisa em torno da absurdidade. Abordar 

o problema da absurdidade não seria suficiente apenas apoiado no procedimento 

conceitual. Requer-se mais; e essa insuficiência se acha na própria estrutura 

limitante do conceito. O conceito é incapaz de dar conta das coisas, já que vivemos 

em um “universo indecifrável e limitado” e rodeados por “uma multidão de irracionais” 

(CAMUS, 2008b, p.35). Mesmo que seja possível “apreender os fenômenos e 

enumerá-los por meio da ciência (...) nem por isso posso captar o mundo” (CAMUS, 

2008, p.34). Sendo assim, algo escapa ao conceito ou o que o conceito tenta abarcar 

com categorias e causalidades não faz sentido, na medida em que notamos a 

defasagem entre conhecimento e realidade (CAMUS, 2008b, p.32).  

 A filosofia, enquanto tutelada pelo regime do conceito e do racionalismo, se 

acha consciente de sua limitação pensante, na medida em que admite (assim como 

fez Camus e uma série de espíritos inconformados) que o mundo não é facilmente 

clarificado e distinguido pelo entendimento, da mesma forma que pretendiam 

Descartes e Spinoza, por exemplo. O “universo é indizível”; e, nele, “reinam a 

contradição, a antinomia, a angústia e a impotência” (CAMUS, 2008b, p.37). Ou seja, 

para nós, o horizonte do conhecimento é estreitíssimo, de modo que um pensamento 

humilhado como esse, que se dá conta de suas imperfeições, obstruiu o otimismo da 

razão e redirecionou o pensamento para um sentido obscuro e intangível que 

contraria em muito os princípios rigorosos da lógica.   

 Se o universo é indizível, isso se dá porque sua linguagem é irredutível ao 

humanismo. Por isso, “a única atitude coerente baseada na não-significação seria o 

silêncio”, o que palavra nenhum traduz ou sintetiza, uma vez que “a absurdidade 

perfeita tenta ser muda” e se descarregar em meios não necessariamente verbais 

(CAMUS, 2008a, p.19). Daí o papel do mito na filosofia de Camus enquanto linguagem 
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de uso. O mito cumpre com competência o que o absurdo consiste enquanto 

experiência: a expressão do homem em sua solidão como se o mesmo estivesse 

“diante de um espelho” (CAMUS, 2008a, p.19).  

 Camus teve de renunciar paradigmas sedimentados pela cultura do saber se 

seu objetivo era conceber uma obra filosófica sobre o absurdo; ele deveria destituir 

o pensamento do racionalismo e, assim, com a própria história da filosofia, desde 

que a conhecemos a partir de Sócrates. Nesse embalo, no lugar de adotar métodos 

dedutivos, análises e demonstrações, Camus preferiu antepor a tudo isso a 

experiência, a empiria. O absurdo é algo intuído, encarnado, vivido, antes de mais 

nada (CAMUS, 2006a, pp-320-321). E, no lugar de conceituar, o filósofo entendeu que 

deveria adotar o mito, o símbolo, mesmo porque “só se pensa por imagem” (CAMUS, 

2006a, p.800); e a única lucidez possível “culmina em metáfora” fazendo a incerteza 

se resolver em arte (CAMUS, 2008b, p.34). 

 O mito opera na obra filosófica de Camus enquanto enigma, ou seja, enquanto 

imagem que “tem um sentido que mal decodificamos porque ele deslumbra” (CAMUS, 

2006a, p.606); que se insinua de modo délfico, incitando o humano a suprimir a 

esfinge e a dissipar os mistérios, contando apenas com as limitações e carências do 

pensamento e não mais com sua arrogância epistemológica de quem se aferra na 

certeza de tudo saber (CAMUS, 2006a, p.882). Ademais, o enigma não é outra coisa 

senão o elemento essencial que se encontra no “centro do universo” e que não revela 

absolutamente nada de claro e verdadeiro, mas antes oferece, para o conhecimento, 

a densidade e impenetrabilidade da natureza dos fenômenos – que, para nós, sempre 

serão estranhos (CAMUS, 2008b, p.606).  

 Ocorre a Camus o que Mircea Eliade bem observou em seu livro Mito e 

realidade, a saber: o processo de desmitificação como consequência da embate 

entre filosofia e religião. Camus integra o corpo privilegiado de pensadores que se 

debruçou sobre o mito, mas sem visar desagregá-lo da filosofia ou de desvalorizá-

lo frente à hegemonia da razão. Pelo contrário, Camus se aproveitou do mito para 

desmistificá-lo, ou seja, para despojá-lo de significações religiosas,  unicamente 

com o propósito de reintegrá-lo ao pensamento filosófico (ELIADE, 2000, p.100). 

Logo, a função religiosa do mito não encontra sítio no pensamento de Camus; este 
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substitui “o mito cosmogônico” pelo “problema ontológico”; e, assim, o mito passa a 

se travestir de uma roupagem filosófica (ELIADE, 2000, p.101).  

 A estratégia de Camus era suspender a dialética histórica iniciada por 

Sócrates e consagrada com Hegel, onde logos compete com mythos e a filosofia se 

torna sistemática e rigorosa na medida em que se distancia do religioso e se 

credencia com uma suposta superioridade epistêmica. O que fez foi reunificar as 

diferenças, a fim de aparar as arestas existentes entre pensamento reflexivo e 

pensamento simbólico. Com essa reunificação e desmitificação, o mito se torna 

ontologicamente válido, quer dizer, ultrapassa “a mitologia enquanto história divina”, 

enquanto narrativa sobrenatural, a fim de “atingir a fonte primacial de onde jorrou o 

real” e “identificar a matriz do Ser” (ELIADE, 2000, p.101).  

 O mythos não é logos; mas ele contém um logos; ou seja, possui um 

significado. O mito é enigma que “não mostra, nem esconde, ele significa” (CAMUS, 

2006a, p.223); e, ao significar, ele não é acessado nem pela revelação nem pelo 

abscôndito (dois terrenos comuns à religião). Apenas pela filosofia, o mito faz 

sentido para Camus, um escritor antirreligioso; e essa filosofia, mesmo restrita à 

significação humana, não se encerra em psicologia. O que o mito espelha no homem 

não é sua subjetividade, seu mundo interno, mas a imagem objetiva, ou seja, aquilo 

que o homem é diante do mundo absurdo; aquilo que ele significa em relação ao que 

não possui significado nenhum.  

 Pelo fato de o mito ser narrativa imagética de uma história sagrada que “relata 

um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do ‘princípio’”; de 

também ser ilustração das “façanhas dos Entes Sobrenaturais” e o modo pelo qual 

fizeram com que uma realidade cósmica, natural ou humana se inflasse de Ser, então 

a origem ontológica do homem pode ser significada se o mito se aliar novamente às 

potências reflexivas da filosofia (ELIADE, 2000, p.11). O estado primordial do homem 

ganha corpo na forma enigmática do mito, de modo que basta olharmos atentamente 

para o que ele não mostra nem esconde, mas quer expressar algo de ancestral, de 

uma ordem imperativa e suprema, que atravessa barreiras do tempo histórico e das 

subjetividades pessoais, abarcando o ser inteiro; basta que assim o façamos para 

capturarmos o sentido do mundo.  
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2 O mito de Sísifo  

 

 Seguindo os passos dos pensadores antigos, Camus adotou a linguagem 

mítica para abordagem do conceito de absurdo e para melhor explicitar a relação 

entre significação e não-significação com a natureza humana. Conforme dito, o mito 

é importante enquanto recurso filosófico e artístico, pois ele oferece uma imagem 

simbólica de uma análise não-psicológica do homem, isto é, uma análise que 

ultrapassa as contingências de tempo-espaço, e, portanto, está ausente do sentido 

histórico (CAMUS, 2006b, p.845). O mito é a metáfora que não mostra nem esconde, 

mas significa a realidade, apelando para o emprego de imagens a fim de “valorizar o 

sensível”, “articulando reflexão e criação poética” (SILVA, 2014, p.94).  Ele é feito para 

que a imaginação incremente seu poder e o anime com o seu modo expansivo e 

emotivo de pensar, isto é, sua fantasia (CAMUS, 2008b, p.138). No entanto, a filosofia 

soube igualmente fazer uso dele como recurso ontológico, substituindo a forma 

especulativa pela forma artística. 

 Camus resgatou o imaginário pré-socrático ao narrar o mito de Sísifo, 

pretendendo traduzir pela imagem poética o que entendia a respeito da forma como 

o mundo lidava com o homem, como a irracionalidade lidava com a racionalidade e 

a significação lidava com a não-significação. Ou seja, como a parte maior e infinita 

do universo lidava com a parte menor e finita. Portanto, tratava-se de compreender 

como o comportamento do homem deveria se orientar a partir de um evento de 

natureza cosmogônica e primordial. 

 Primeiramente, devemos considerar que o mito de Sísifo narra a história de 

um crime cometido pelo “mais sábio e prudente dos mortais” (CAMUS, 2008b, p.137). 

O poeta de Ilíada ajuda a reforçar essa habilidade natural do “mais astucioso dos 

homens” (HOMERO, 2004, 150). Importa, antes, aduzir que o mito, sendo um 

apanhado de impressões colhidas pela cultura oral popular, incorre no risco de ser 

incluído em muitas versões que correspondem a mesma história. Não nos cabe aqui 

saber qual é a versão “verdadeira”. Sintetizaremo-nas, a fim de chegarmos na parte 

mais adequada ao tema.  

 Sísifo descendia de nobreza. Em uma das versões, seu pai era o rei Éolo da 

Tessália e sua mãe, Enarete. Quando adulto reinou absoluto governando o povo e as 
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terras de Éfira – anos mais tarde batizada como a cidade de Corinto. Era casado com 

Mérope, filha do titã Atlas; seus filhos eram Glauco e Belerofonte. Noutra versão 

Sísifo era um camponês fundador de Corinto. Conta o mito que o rebanho que ele 

pastoreava aos poucos foi sumindo. O estranho fato fez com que Sísifo confirmasse 

seu caráter astuto e malicioso. Sem saber que Autólico, um vizinho, seu dotado da 

capacidade de se metamorfosear em animais, era o ladrão de seu rebanho, Sísifo 

armou um plano. Ele marcou todo o seu rebanho com um selo e, seguindo seus 

passos, chegou até Autólico. Como forma de silenciar o crime, decidiu se unir à filha 

de Autólico, Anticleia; ao seu lado, teve um filho: Ulisses, personagem central da 

epopeia homérica e herdeiro do mesmo caráter do pai. 

 Há também o acontecimento-chave, o momento clímax do mito. Certo dia, 

Sísifo presenciou no céu a águia fazendo seu pouso na Terra; era, na verdade, o 

grande Zeus, em um de seus episódios de volúpia sexual, raptando a bela jovem 

Egina. Intrigado com seu desaparecimento, Asopo, o deus-rio pai de Egina, foi ao 

encontro de Sísifo indagá-lo se ele sabia algo a respeito. Tendo em vista a vantagem 

que poderia tirar de tal situação desesperadora, Sísifo revelou os detalhes do 

acontecimento dizendo-lhe a verdade sobre o paradeiro de Egina. Mas Sísifo só 

ofereceu seu testemunho em virtude do que poderia ganhar de Asopo; ele 

condicionou Asopo a levar água até a sua cidade. 

 Preocupado com uma necessidade efêmera, Sísifo “preferiu a benção da água 

aos raios celestes” (CAMUS, 2008b, p. 137). Impulsiva, sua ação não previu as 

consequências desastrosas. Então, a fúria de Zeus lançou-o no inferno. Tânato, o 

deus da Morte, foi ao seu encontro para encaminhá-lo ao mundo subterrâneo. Em 

outra demonstração de astúcia, Sísifo seduziu a Morte, elogiando sua beleza e lhe 

presenteando com um colar. Enquanto dirigia o gesto de lisonja, deu um golpe na 

Morte, prendendo-a. Durante o tempo em que a Tânato esteve sob seu domínio, os 

humanos ficaram isentos de morrer. Foi preciso que Hades, não suportando “o 

espetáculo deserto de seu império deserto e silencioso”, enviasse Ares para libertar 

a Morte das presas de Sísifo (CAMUS, 2008b, p.137).  

 Por causa dessa ousadia, Sísifo foi condenado a habitar a região árida e 

subterrânea do Tártaro. O jogo inverteu e ele se tornou um prisioneiro da Morte. Antes 

de partir, porém, Sísifo, ciente de que sua alma seguiria com a Morte, mas que seu 
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corpo ficaria na Terra para ser enterrado, pediu à esposa que deixasse seu corpo 

insepulto. Ao chegar no Tártaro, Sísifo se queixou com a Morte que seu corpo não 

havia sido sepultado e que isso seria uma desonra para sua alma. Sua solução foi 

suplicar pedindo-lhe uma prorrogação do prazo e uma chance para retornar à vida e 

respeitar os trâmites rituais de seu funeral. Tânato aceitou a proposta, mas Sísifo 

desobedeceu o combinado e não retornou; fugiu com a esposa, trapaceando mais 

uma vez, driblando a Morte, a fim de levar vantagem. 

 Sísifo, “quando voltou a ver a face deste mundo, a disfrutar da água e do sol, 

das pedras tépidas e do mar, não quis voltar para as sombras infernais. As chamadas, 

cóleras e advertências nada conseguiram” (CAMUS, 2008b, p.138). O astuto mortal 

não suportou ficar longe dos prazeres da vida, mesmo que houvesse infringido uma 

lei impedindo que a Morte agisse sobre os humanos. “Foi preciso uma intervenção 

dos deuses. Mercúrio segurou o audaz pelo pescoço e, tirando-o de suas alegrias, 

trouxe-o à força de volta para o inferno, onde sua rocha já estava preparada” (CAMUS, 

2008b, p.138).  

 O duplo desacato à suma autoridade de Zeus e de Hades condenou Sísifo 

definitivamente à morte. Sua alma recebeu a punição proporcional ao seu crime. Para 

cumprir a pena – que não era simples, mas “indizível” – Sísifo deveria arrastar “uma 

pedra enormíssima”; e, com “os dois pés no chão duro, com ambas as mãos 

esforçando-se para levar para cima o penedo”; no entanto, “quando pensava que já 

vencera o alto monte, com força outra vez retornava. Dessa maneira, até o plano, 

rolava o penhasco impudente. Ele de novo a empurrá-la começa, suor escorrendo-

lhe dos membros todos, enquanto a cabeça de poeira se cobre” (HOMERO, 2001, 590). 

Assim o faria quantas vezes necessário fosse. 

 Os deuses condenaram-no, tornando sua existência um sofrimento sem igual. 

Uma condenação divina não quer dizer outra coisa senão que o imperativo a partir 

do qual é impetrada é categórico e, por isso, inquestionável. A regra precisa da 

condenação impunha que Sísifo deveria padecer “incessantemente”, sem descanso 

ou trégua, entregue  ao castigo “mais terrível” que é o emprego do tempo em um 

“trabalho inútil e sem esperança (CAMUS, 2008b, p.137).  Pelo visto, um padecimento 

de tal espécie não é pequeno; e sim grandioso, posto que deriva da fúria caprichosa 

dos deuses. Por tamanha significação mítica e divina, o padecimento exigiria de 
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Sísifo um esforço humanamente impossível, pois ele deveria não só suportar a dor 

física de ter que empurrar uma pesada pedra, mas de executar essa ação de forma 

solitária e monótona até os últimos dias de sua vida.  

 

3 A significação filosófica do mito de Sísifo  

 

 No entender de Camus, Sísifo é um herói absurdo (CAMUS, 2008b, p.138). 

Enquanto herói, curiosamente ele cumpre alguns pré-requisitos implícitos na 

definição originária da expressão. Todo herói é aquele que está apto a “conservar, 

defender, guardar, velar sobre, ser útil” e, portanto, está em suas condições físicas e 

psíquicas assumir a função de guardião, de defensor, de alguém que presta um 

serviço (BRANDÃO, 1987, p.15). Todavia, esse serviço do guardião tem um custo 

grande, pois, via de regra, o herói é um prodígio; ou seja, ele é dotado de habilidades 

extraordinárias; e tais habilidades ou lhe são inatas ou adquiridas com a educação e 

com o exercício. No entanto, a razão de o herói ser hábil transcende sua 

personalidade, pois quem determina que o herói seja tal como se mostra deriva não 

dele, mas dos deuses. 

 Endossando as palavras de Eliade: são os Entes Sobrenaturais que 

determinam, desde tempos primordiais, a existência de uma realidade que pode ser 

cósmica ou histórica “quando as estruturas não estavam definitivamente fixadas e 

as normas não tinham sido suficientemente estabelecidas” (ELIADE, 2000, p.11). 

Então, Sísifo é a realidade histórica, humana, finita, mas de natureza heróica, que 

começou a ser por causa de algum imperativo divino. Conforme vimos, esse 

imperativo é a sentença de uma pena a ser cumprida em razão do crime cometido 

contra os deuses. Trata-se de um abuso da ação inescrupulosa que o humano e 

mortal Sísifo dirigiu contra a soberania imortal de Zeus.    

 Na qualidade de herói, Sísifo deverá executar um trabalho, prestar um serviço 

que se consagrará no fim; pois “todo herói é uma personagem, cuja morte apresenta 

um relevo particular e que tem relações estreitas com o combate, com a agonística” 

(BRELICH apud BRANDÃO, 1987, p.18). No entanto, há uma diferença de natureza 

contida na agonística do herói Sísifo, uma vez que a luta que ela incita o indivíduo a 

travar não vislumbra nenhuma glória futura. O trabalho que Sísifo tem a cumprir não 



 
 
 
 
72 | XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 4 

é reparador ou redentor, nem mesmo é uma batalha para vencer monstros ou 

exércitos visando “alcançar o vértice do triunfo com a superação de provas 

extraordinárias” (BRELICH apud BRANDÃO, 1987, p.18). Antes, o trabalho de Sísifo é 

inútil; não dá em nada; existe sem propósito. Assim decorre, de modo que nem 

missão esse fazer é; e sim uma dura e terrível punição.  

 Camus considera Sísifo um herói absurdo, pois “tanto por causa de suas 

paixões como por seu tormento”, ele é atirado a uma agonia, a um “suplício indizível 

no qual todo o ser empenha em não terminar coisa alguma” (CAMUS, 2008b, p.138). 

“O preço que se paga pelas paixões desta Terra”, a “paixão pela vida”, o “desprezo 

aos deuses” e o “ódio à morte” lhe valeram essa sentença  indefensável (CAMUS, 

2008b, p.138). Zeus considerou absurdo que um mortal se arrogasse ao direito de 

ludibriar os deuses, de quebrar uma promessa, de prender a morte e de interromper 

seu fluxo, tendo em vista a preservação do prazer mundano e o nível de demandas 

que pretendia para si. “O inferno”, declara o filósofo, “é um favor especial que se 

reserva aqueles que exigiram muito” (CAMUS, 2006b, p.1120).  

 É absurdo pensar que a paixão tenha feito um mero mortal, por amor à vida, 

se negar a abdicar do prazer, desafiando a sagacidade e o poder divinos. A bem dizer, 

Sísifo é um infrator; ele se desviou do padrão determinante da ordem olímpica, na 

qual reina o decoro, a obediência e a humildade. Qualidades que se reportam à 

reverência ao poder divino; que colocam a insignificância humana na posição natural 

em que se encontra diante da significância dos imortais Entes Sobrenaturais. Sísifo 

é a insignificância pura; e isso é óbvio porque ele é um mortal. Mas ele rompe com 

essa expectativa e quebra a ordem moral; e pior: barganha com a fatalidade. Então, 

por isso, por pecar por orgulho e por vaidade em querer ser significante, ele deve 

pagar com o tormento de forças que são maiores e que numa escala de valor são 

infinitos.  

 Em termos de análise, o absurdo é entendido por Camus como uma medida 

de comparação entre o que tem significância e o que não tem; entre o que tem 

sentido, quer dizer, “uma certa importância, que ´conta’, que merece interesse, que 

vale que se detenha, que se ocupe dela, que se lhe consagre (...) que abale o espírito, 

que se imponha à atenção” e o que não tem (CAMUS, 2006b, p.988). No caso de Sísifo, 

os deuses são significantes e os humanos insignificantes, quando medidos em uma 
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escala de valores, resultando em uma relação absurda, já que o homem frente aos 

deuses é “comparável a alguma coisa de maior” e, portanto, desproporcional e 

inalcançável do ponto de vista lógico e racional (CAMUS, 2006b, p.988).  

 Sísifo é absurdo porque, em relação aos deuses, que representam valores 

cósmicos, totais e supremos, que existem in illo tempore, o homem, na sua mera 

historicidade e relatividade, na sua pequenez prática e epistêmica, se acha na 

posição inferior e insignificante. Todo o esforço de Sísifo para enganar os deuses foi 

em vão, pois aos deuses tudo se revela e, por meio deles, tudo se consuma. Logo, 

Sísifo é o mito que significa o insignificante lugar dos mortais em relação ao imortal 

patamar divino. O que o mito significa é a natureza impotente de um homem incapaz 

de lutar contra os deuses e se comparar a eles, que abusou da liberdade com vistas 

a afrontar o poder de Zeus e que foi castigado a fim de pagar a pena pelo crime 

cometido. 

 A filosofia imagética de Camus nos mostra, por meio do mito de Sísifo, algo 

que o gênio pré-socrático de Anaximandro nos iluminou séculos antes, a saber, de 

que o mundo é uma experiência penosa que advém de “castigo e expiação pela 

injustiça, conforme a determinação do tempo” (BORNHEIM, 2000, p.25). Dessa 

maneira, Sísifo vive a agonística do mundo humano. Logo, a filosofia de Camus 

entende que o herói encarna a imagem de um ser castigado desde tempos 

primordiais a agonizar como um “proletário dos deuses, impotente e revoltado” 

(CAMUS, 2008b, p.139). Este é o homem absurdo para Camus; não entendido 

conceitualmente, mas ontologicamente, através do mito: um ser impotente e 

insignificante, cuja existência vem acompanhada de um objeto mítico, como diz 

Eliade, ou seja, de uma pedra designada pelos deuses, que se acha em seu encalço, 

e é obrigado a empurrar até o alto do penedo ad infinitum. 

 Já que o mito, desmitificado de finalidades rituais e religiosas, faz uso da 

ontologia para nos remeter ao Ser primacial das coisas, então ele significa 

filosoficamente que o ser do homem, em comparação ao incomparável mundo divino, 

onde o tempo é regido pela imortalidade, é um nada. Infinitamente pequeno em sua 

mortalidade, o insignificante homem nada pode contra o infinitamente grande.  

Desse modo, “o homem absurdo vislumbra (...) um universo ardente e gélido, 

transparente e limitado, no qual nada é possível, mas tudo está dado, depois do qual 
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só há o desmoronamento e o nada” (CAMUS, 2008b, p.71). A partir de Sísifo, entende-

se a dimensão ontológica da condição humana, que não pode ser outra senão 

absurda, ou seja, desmedida em relação aos deuses e à ação cometida contra eles; 

e revoltante, posto que o obriga a sofrer tormentos através de um existir inútil que 

ele não escolheu para si, mas que lhe foi imposto.  

 A pedra é objeto mítico pois sublinha a significação ontológica que Camus 

visava inserir na construção de sua obra filosófica. Ela quer dizer que a vida humana 

só é possível de forma atormentada, constantemente obstaculizada por uma 

gravidade que move a existência, mas que malgrado isso exige do existente um 

esforço incomum. O infinitamente pequeno homem, por mais que queira e se esforce 

não encontra termo para sua existência que repete diariamente o mesmo movimento 

sem sentido: subir e descer, empurrar e deixar cair, pressionar e distender, 

desesperar e aliviar. O ser do homem, a exemplo de Sísifo,  significa um ciclo finito e 

insignificante de um infinito sofrer que só se encerra com a morte.  

 Sísifo é herói porque também se mostra consciente. Ele tem a coragem 

suficiente para assumir as ações e paixões erráticas nascidas de sua 

irresponsabilidade; ele é consciente de seu pecado e consciente da intenção dos 

deuses de ordená-lo ao absurdo de ser o homem aquele que “se empenha em não 

terminar coisa nenhuma.” Por isso ele é absurdo: o herói é o protagonista de uma 

agonística que “conhece toda a extensão de sua miserável condição”; enquanto 

presta seu serviço, ele reflete sobre seu infinito nada (CAMUS, 2008b, p.139). O curso 

de seu destino está claro para ele nas subidas e descidas que efetua com  a pedra.  

Ele sabe que sofreu uma queda; sua consciência antes apegava-se a uma suposta 

liberdade da vontade; ele se achava disponível para fazer o que queria, medindo 

inteligência com os deuses. Mas com a condenação essas ingenuidades foram 

demolidas repentinamente pela força violenta do acaso e da lei divina. 

 Na descida para o Inferno, Sísifo admite que seu topos não é nem o mundo do 

cimo, das alturas, onde ele se supõe grandioso, nem o mundo da superfície, onde a 

vida é intensa, alegre e descomprometida; mundo ao qual sua crença estava 

enraizada pelo otimismo da razão. Mas a morte, tendo roubado Sísifo do prazer, do 

convívio com os homens e com a aparente liberdade da vontade, fez tudo descambar 

para o mundo do fracasso. O fracasso é a essência mesma da condição humana; em 
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relação aos deuses, às forças imperiosas e casuais da natureza, o homem é tal qual: 

um ser rebaixado, menor em potência, que não pode contar de saída com a liberdade 

de ser e de agir; e, portanto, submetido ao que a força superior determina como regra 

geral. “O homem não é nada por ele mesmo”, afirma Camus (CAMUS, 2006b, p.1033).  

 Na filosofia existencial de Camus, a regra geral é invalidar a mistificação 

antropocêntrica que a cultura ocidental adotou desde o humanismo renascentista, 

abandonar o plano da certeza e entrar no jogo de sombras que a força natural 

empreende ao acaso. Sendo assim, entende-se que o acaso não é absolutamente 

uma contingência desgovernada. O “acaso” é “rei”, mas seu imperativo tem um 

sentido “que nasce da anarquia”, a saber: promover mudanças, mas isento de 

compromisso com formas estratificadas (CAMUS, 2008b, p.138). No caso de Sísifo, 

a mudança é inesperada e efetuada não por ele, por sua própria liberdade, mas pelos 

deuses, recaindo sobre a condição humana; o homem é absurdo porque inexiste fora 

dessa alienação: “ele é um acaso infinito” frequentemente é “levado a se diluir” 

(CAMUS, 2006b, p.1033).  

 A diluição pressiona o homem a despender seu tempo em ações inúteis, sem 

significância. Os deuses lançaram a Sísifo a penitência de sofrer levando em 

consideração o tempo que ele deveria perder e o tanto que sua alma se diluiria em 

um existir sem finalidade, sem redenção ou compensação. Então, o ser do homem, 

desde tempos primordiais, míticos, se define por um incansável caminho de 

ascensão e queda, em que decorre no trajeto um intenso desperdício de energia com 

uma existência que, no final das contas, é nada, que não vai dar em nada e que será 

consumada, em sua integridade, com o último termo que é a morte. 

 Por conhecer seu destino, Sísifo é o herói lúcido; munido de consciência como 

se essa fosse seu escudo protetor, ele pode, contando com suas limitações, 

dimensionar seu nada em relação ao mundo que não compreende e não controla. A 

consciência é sua arma de resistência. Mesmo que não triunfe sobre o mal e sobre a 

morte, pelo menos é capaz de assumir seu destino da forma negativa que é. Para 

Camus, o homem absurdo experimenta uma compensação em relação à 

desproporção de seu ser insignificante frente ao mundo. Ele não se equipara ao 

significante, mas reconhece que seu nada existencial é “o único laço que o liga ao 

mundo” (CAMUS, 2008b, p.140). “Seu destino lhe pertence”, já que os deuses lhe 
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deram as costas. O cabível é sua insignificância consciente, a lucidez diante de um 

destino “unido sobre o olhar de sua memória e em breve selado por sua morte” 

(CAMUS, 2008b, p.141). Sendo assim, o homem absurdo é “dono de seus dias”; ele 

afirma sua condição trágica, mesmo com o tormento que “não terá interrupção”, pois 

sabe que essa é a única realidade possível (CAMUS, 2008b, p. 141).  
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Resumo 

O espanto é a origem do filosofar, segundo Platão e Aristóteles. A face teórica da 

filosofia tão rica e fundamento dos outros saberes está em descrédito. No âmbito 

educacional, a lei nº 11.684/08 instituiu sua obrigatoriedade no currículo escolar do 

Ensino Médio. No ensino superior, com a redução dos currículos, foi 

marginalizada.  Sua face aplicada, todavia, parece ganhar novos contornos. A 

filosofia clínica já é uma realidade. E a revista Exame, há mais de 15 anos, noticiou a 

contratação de filósofos nas grandes corporações e em empresas de 

consultoria. Desejando estar inserida no contexto contemporâneo, a empresa, com o 

filósofo, ampara-se diante de constantes demandas. Pretende-se, neste trabalho, 

pensar tal atuação a partir: a) do conceito de Cuidado de si, de Michel Foucault, de 

uma perspectiva ético-estética que propicie, não apenas aos sujeitos, mas às 

organizações, um exercício contínuo de si, num trabalho permanente de invenção de 

um estilo, como “estética da existência”; e de uma conjugação teórica das éticas da 

alteridade (Emmanuel Levinas) e da responsabilidade (Jean-Paul Sartre), e da 

ecosofia (Félix Guattari) em atenção às demandas de uma cultura organizacional 

inserida na contemporaneidade.  

Palavras-chave: cuidado de si, cultura organizacional, ética da alteridade, 

responsabilidade, ecosofia.  

 

Introdução 

 

O espanto é a origem do filosofar, segundo Platão e Aristóteles. E, no 

contemporâneo, são muitos os acontecimentos que nos impressionam. A filosofia, 
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com a pandemia, e os consequentes questionamentos sobre verdade e método 

(especialmente relativos às fake news e o papel da ciência na sociedade), estão em 

voga. Seus usos, no entanto, parecem restritos se comparados às possíveis 

aplicações da área. 

A face teórica da filosofia, tão rica e fundamento dos outros saberes,  está em 

descrédito. No âmbito educacional, a lei nº 11.684/08 instituiu sua obrigatoriedade 

no currículo escolar do Ensino Médio. Colocada em xeque recentemente, espera-se 

que, com o Novo Ensino Médio, adquira nova roupagem que atraia os jovens, 

ultrapassando a dimensão da teoria, aplicando-a, por ex., na alfabetização para a 

mídia e as imagens. No ensino superior, com a redução dos currículos, foi 

marginalizada, antes presente como disciplina obrigatória, ao menos no âmbito da 

teoria da ciência e metodologia da pesquisa. Sua atual ausência talvez explique, 

inclusive, o desprestígio da ciência e da necessária fundamentação das áreas 

diversas do saber. 

Sua face aplicada, todavia, parece ganhar novos contornos que, embora não 

tão novos, demoram a se concretizar no âmbito regional e local. A filosofia clínica já 

é uma realidade. E a revista Exame, há mais de 15 anos, noticiou a contratação de 

filósofos nas grandes corporações e em empresas de consultoria. Com muitos 

profissionais com MBA, abrem-se as portas para outras formações, como diferencial 

de mercado, mas não só. As empresas, gigantes do Vale do Silício anunciaram a 

contratação de filósofos para ocupação, inclusive, de cargos diretivos: criaram o 

cargo de CPO (Chief Philosophy Officer), braço-direito do CEO, com funções ligadas 

a moralidade, liderança e desenvolvimento sustentável. Diversificação de 

perspectivas é a grande chave para entender essa nova realidade. No mercado de 

ações, as governanças corporativas exigem certificações vinculadas a preceitos 

éticos. 

O filósofo, nesse sentido, tem formação compatível às diferentes questões 

contemporâneas, inclusive corporativas: valores, missão e princípios institucionais. 

O filósofo pode constituir setor específico na organização (p.ex., um Escritório de 

Ética), ou atuar como auxiliar ou consultor em departamentos de treinamento, gestão 

de pessoas, engenharia de produção, patrimônio, em conselhos curadores, conselho 

de administração, equipe diretiva, marketing e comunicação e nas diferentes práticas 
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e ações dentro e fora da emrpresa. Em atenção às práticas internacionais (normas 

de conduta e transparência), é fundamental no setor de Compliance. 

Desejando estar inserida no contexto contemporâneo, a empresa, com o 

filósofo, ampara-se diante de constantes demandas: inclusão e diversidade, 

felicidade e bem-estar, liderança e desenvolvimento emocional, reconhecimento da 

diferença, acessibilidade, liberdade e igualdade, democracia, identidade institucional, 

responsabilidade social, design de produto, processos produtivos. 

Amparada na máxima “Conhece-te a ti mesmo”, a filosofia, como amizade pelo 

saber, utilizando-se de diferentes métodos (maiêutica, dialética, lógico-analítica, 

fenomenologia e hermenêutica), só tem a contribuir para uma gestão ao mesmo 

tempo lucrativa e sustentável.  

 

1. Compliance e Filosofia 

   

A edição de setembro de 2004 da Revista Exame destacava que as empresas 

estavam admitindo filósofos, como diferencial diante de uma realidade de muitos 

profissionais com MBA (Master Business Administration). Por aqui, as empresas 

ainda não aderiram à proposta, quando muito recorrendo a palestras pontuais de 

profissionais da área. Perspectivas diversificadas são a grande chave para situações 

de crise e para mudanças culturais necessárias ao ambiente corporativo, quando 

este deseja estabelecer novos protocolos e diretrizes internas. 

Não há dúvidas que o setor de Compliance é fundamental, especialmente 

quando a transparência é um dos valores mais importantes na contemporaneidade. 

Assim, este setor, aliado ao de comunicação, talvez seja o que mais requeira o 

filósofo na empresa. Isso porque este atua na intersecção dos Riscos de Imagem e 

dos Riscos Legais. O filósofo apresenta qualificações e formação adequada às 

diferentes situações, especialmente no que tange à diversidade de correntes teóricas 

da ética, logo também na sua prática. 

Cada vez mais questões como diversidade nas organizações e igualdade de 

condições se mostram essenciais. O setor de Compliance, ou seja, de 

“Conformidade”, precisa estar alinhado não apenas às normativas internacionais – 

inclusive no que tange à sustentabilidade econômica, social e ambiental – mas às 
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demandas do contexto histórico atual. À semelhança do Escritório de Ética e da 

Ouvidoria, o Compliance deve ser um canal de denúncias, reclamações e sugestões. 

Etimologicamente, o termo inglês Compliance se origina do francês 

antigo cumplir (cumprir) e do latim complere (realizar), ambos significando 

“concordância com o solicitado”. A “conformidade”, neste sentido, concerne aos 

mecanismos anticorrupção (de qualquer natureza), às relações comerciais e 

internas, aderência às instruções ISO e congêneres, mas fundamentalmente no que 

se refere às relações entre funcionários, colaboradores e equipe diretiva, 

neutralizando o poder como Gewalt (violência), alicerçando-o como liderança. Dessa 

forma, quaisquer mecanismos de abuso devem ser combatidos, como prática 

intersetorial. 

O filósofo, amparado em diferentes métodos e conceitos, se insere como 

fundamental no Compliance, já que este concerne ao conjunto de regras, padrões e 

procedimentos, éticos e legais, que orientam o comportamento da instituição. Em 

outras palavras, o filósofo atuará como farol num setor responsável pela cultura 

organizacional.  

 

2. Cultura organizacional e Ética 

 

O pensador francês Gilles Lipovetsky destacou que a cultura liberal se 

metamorfoseou a partir de quatro acontecimentos recentes: a sucessão de 

catástrofes e de perigos que acelerou a consciência relativa ao meio ambiente, o novo 

modelo econômico do capitalismo (a partir das políticas neoliberais dos anos 1980), 

as novas estratégias de marketing e comunicação, e a promoção da chamada 

“cultura organizacional”. 

É consenso também que as temáticas da corrupção, do assédio moral e do 

“preconceito zero” ganharam destaque. Nesse sentido, é necessário que grandes 

corporações entendam a importância de ter em seus setores de Cultura&Pessoas e 

Compliance, profissionais com formação em humanidades e não (apenas!) 

profissionais graduados em Administração, Contábeis e Direito, com MBA. Uma 

urgência, especialmente para empresas que queiram se destacar no mercado (e a 
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exigência de Governança Corporativa, obrigatória para empresas com ações em 

Bolsa de Valores). 

Compliance, reputação, imagem institucional, comunicação organizacional, 

ética e cultura empresarial são temas cada vez mais conectados! “Conformidade” e 

“Reputação” não concernem apenas à legislação, mas aderência a valores 

contemporâneos, como diversidade e sustentabilidade. E imagem, nesse sentido, 

também não é estratégia exclusiva do marketing, mas de comunicação, num sentido 

mais amplo. O jornal The New York Times noticiou que movimentos (como o 

antirracista Black Lives Matter) estão levando museus à caça urgente de diretores de 

diversidade. A União Europeia votará em breve projeto de lei que poderá fechar o 

mercado do bloco econômico a produtos brasileiros incapazes de provar que não tem 

ligação com desflorestamento. 

Mudanças organizacionais requerem olhares e perspectivas diferenciados, 

lembrando que ética não equivale a disciplinar comportamentos, nem a medi-los, 

mas à responsabilidade pelo Outro (Levinas), que acontece via reconhecimento de 

sua singularidade e diferença, e pela consciência que nossas ações têm impacto 

sobre a vida de outros indivíduos. Necessária é a accountability, ou seja, entender e 

aceitar as consequências, para o bem e para o mal, de nossas ações, sem sair 

culpando os outros por tudo, tal como enunciara Sartre (1987): “quando dizemos que 

o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas 

responsável por sua estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os 

homens” (p.6).  

Sem ética, a empresa carece de legitimidade e adesão, mas a ética, reduzida a 

si mesma, sem uma política social ambiciosa e sem divisão de responsabilidades, 

fica impotente. Arrisca-se figurar como meio de manipulação, gadget 

comunicacional gerador de ceticismo e desmobilização. Pessoas são o cerne das 

organizações.  

 

3. Poder e organizações: o cuidado de si 

 

Uma das principais questões a que um filósofo inserido na organização deve 

atentar é ao exercício do poder. O exercício do poder opera através de uma 
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modalidade especial de ação, de natureza agônica, que pode ser entendida como o 

governo das próprias ações e das ações dos outros. Governo significa ordenar um 

campo de probabilidades através da condução de condutas, ou seja, governar é 

“conduzir” ações. Para Foucault (1982), “a conduta é, ao mesmo tempo, o ato de 

‘conduzir’ os outros e a maneira de se comportar num campo mais ou menos aberto 

de possibilidade” (Foucault, 1982, p.243).  

 A partir do entendimento de Tedesco e Rodrigues (2009), pode-se afirmar que 

as práticas organizacionais (especialmente as de chefia, ou diretivas) são formas de 

governo do outro, ou seja, ação realizada sobre a maneira como o outro se cuida para 

se governar. Trata-se de atos que contribuem na construção do autogoverno do 

outro. E, ao realizar essa aproximação entre empresas e modo de governo, “a 

problematização ética é recolocada em novos termos. A questão é saber como a 

ética, que diz respeito à ‘relação consigo’, se aplica no contexto do governo do outro” 

(p.91). 

 É nesse sentido que um cuidado de si é condição para a prática organizacional 

(entendendo a empresa como ente), como pressuposto para escape do estado de 

dominação, operando naquele sentido, de deslocamento de forças nos jogos de 

poder. O cuidado consigo mesmo visa administrar bem as relações de poder no 

sentido da não-dominação, como bem conceituara Foucault (1984): “aquele que 

cuida adequadamente de si mesmo é, por isso mesmo, capaz de se conduzir 

adequadamente na relação aos outros e para os outros” (p.271). 

Cuidado de si e cuidado dos outros precisam estar entrecruzados no manejo 

das práticas que alimentam a circulação das assimetrias de poder, para, dessa forma, 

melhor acolherem os movimentos éticos de invenção de si mesmo.  

 Para governar os outros é preciso antes governar a si mesmo. O cuidado de si, 

conceituado por Foucault remete ao conceito grego de askésis. Um aspecto 

importante nesse último conceito (que de certa maneira nos remete ao “chegar-a-

ser-o-que-se-é” nietzschiano) é a possibilidade de invenção de si mesmo através 

das práticas de si. 

 O cuidado de si, para Foucault, reverbera em uma “estética da existência”, que 

implica todo um conjunto de trabalhos sobre si mesmo no sentido de estetizar-se, 

produzir-se como uma obra de arte, bela aos olhos dos outros (e de si). Esse trabalho 



 

 

 
 

Guilherme Reolon de Oliveira  | 83 

 

estético de produzir-se como obra de arte é o principal esforço ao nível das relações 

do sujeito consigo mesmo, destacando o princípio “ocupa-te de ti mesmo” e 

colocando-o como condição para o conhecimento de si, o que quer dizer que esse 

sujeito histórico se constitui eticamente (logo também esteticamente) nesse 

movimento que vai do trabalhar-se ao conhecer-se. 

 O filósofo destaca, em um de seus últimos seminários no Collège de France, 

dedicado ao tema do governo de si e dos outros que, em particular nos dois primeiros 

séculos de nossa era, houve um desenvolvimento de uma (certa) “cultura de si” que 

adquirira naquele momento tais dimensões que se podia falar de uma verdadeira era 

dourada da cultura de si, vinculada à verdade, a uma “coragem da verdade”, 

encarnada no sentido de um “falar francamente”. Essa “coragem da verdade” 

reverbera num dos principais pilares das organizações, após a Quarta Revolução 

Industrial, a transparência. 

 

E nessa cultura de si, nessa relação consigo, viu-se desenvolver toda uma técnica 

e toda uma arte que se aprendem e se exercem. Viu-se que essa arte de si 

necessita de uma relação com o outro. Em outras palavras: não se pode cuidar 

de si mesmo, se preocupar consigo mesmo sem ter relação com o outro. E o papel 

desse outro é precisamente dizer a verdade, dizer toda a verdade, ou em todo o 

caso dizer toda a verdade necessária, e dizê-la de uma certa forma que é 

precisamente a parresia, que mais uma vez é traduzida pela palavra franca. 

(FOUCAULT, 2010, p.43). 

 

 Assim, há uma dupla temática do cuidado de si e do conhecimento de si: a 

obrigação de todo indivíduo de se preocupar consigo mesmo, imediatamente ligada, 

como sua condição, ao conhecimento de si. Ninguém pode cuidar de si sem se 

conhecer. A prática filosófica na empresa, assim como a prática psicanalítica, nesse 

sentido, é um conhecimento de si, a partir de um saber (ainda que suposto) do filósofo 

organizacional e do analista, também fundamentado numa prática de conhecimento 

de si próprio. O que está em questão é como tal conhecimento reverbera no cuidado 

de si, como uma ação mais ampla, existencial, como construção de uma “estética da 

existência”, tornando-se si mesmo, tornando-se obra de arte, e autor dessa obra, logo 

artista. E, ainda, como esse cuidado de si é condição sine qua non para a constituição 
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de um cuidado dos outros, fundamento do cuidado de si destes outros, e a criação 

de uma estilística, dando vasão às singularidades e à diferença, como resistência à 

fragilização das subjetividades contemporâneas e suas sintomáticas: o desamparo, 

o desespero, o sofrimento psíquico, além de suas consequências psicopatológicas e 

comportamentais.   

 

4. Ecosofia e Sustentabilidade 

 

A Cúpula do Clima, que reuniu os principais líderes mundiais nos dias 22 e 23 

de abril deste ano (2021), incitou a reflexão sobre importantes questões ligadas ao 

filósofo e às empresas. Recentemente nos deparamos com um dado assustador: de 

agosto de 2020 a janeiro de 2021, houve um aumento de 46% no desmatamento da 

Amazônia em relação ao mesmo período do ano anterior. Independente da ideologia 

que tenhamos, do governo que apoiemos (ou não), não podemos ignorar 

determinados números. E principalmente suas repercussões internacionais: os 

Estados Unidos ameaçam  não apoiar o Brasil na OCDE (Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) caso o país não repense suas políticas 

ambientais. Retaliações e sanções econômicas são determinadas, comprovando que 

a sustentabilidade está baseada em um tripé: pessoas, planeta e lucro. Importante 

lembrar que o desmatamento é o que mais contribui para o lançamento de gases de 

efeito estufa, principais responsáveis pelo aquecimento global. 

Também o filósofo Félix Guattari, há mais de trinta anos, diagnosticara que as 

intensas transformações técnico-científicas engendraram como contrapartida 

fenômenos de desequilíbrio ecológico: uma progressiva deterioração nos modos de 

vida (surgimento de novas doenças, extinção de espécies, mas óbvio que não só isso 

- a natureza também comporta seres vivos, mesmo que não humanos). Ademais, a 

relação da subjetividade com sua exterioridade encontra-se num movimento de 

implosão e infantilização regressiva. Por isso, Guattari destaca que só uma 

articulação ético-política (por ele denominada ecosofia) entre os três registros 

ecológicos (meio ambiente, relações sociais e subjetividade humana) é que pode 

responder a essas problemáticas.  
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Desmatamento da Amazônia, queimadas no Pantanal, mineração de terras 

indígenas (e, porque não dizer, derrubada de árvores em todo o país, entre outros 

males) são questões que concernem a todos, porém parecem distantes. E em nossas 

cidades? A maneira como podamos nossas árvores ainda assustam, os lixões a céu 

aberto, os latões de lixo deteriorados (cuja manutenção/troca não é realizada há 

anos). 

Nas relações internacionais, o Brasil sempre se destacou no soft 

power (cultura, meio ambiente). Hoje, isso é colocado em xeque, ao mesmo tempo 

que as medidas contra a pandemia são questionadas (Parlamento Europeu 

responsabilizou o Governo Federal recentemente). Necessárias são mudanças no 

campo micro, tal como Guattari destacara: comecemos em casa, a separação do lixo, 

o uso da energia solar; empresas aderindo ao índice ESG e às métricas 

do Stakeholder Capitalism. E lembrar que ecologia não concerne apenas à natureza, 

mas ao cuidado de si e dos outros, cujo sustentáculo é a ética da responsabilidade, 

do reconhecimento da alteridade e da valorização das diferenças (aqui também com 

relação a todos os seres vivos, não só humanos). 

 

5. Economia circular e Stakeholder Capitalism 

 

Grandes corporações estão, tardiamente, aderindo às práticas ESG (Ambiental, 

Social e Governança), também porque só recentemente a imprensa deu visibilidade 

às ações de sustentabilidade, baseadas no tripé: pessoas, planeta e lucro. No 

entanto, há mais de 30 anos, Guattari destacou que somente uma articulação ético-

política (Ecosofia) entre os três registros ecológicos (meio ambiente, relações sociais 

e subjetividade humana) é que poderia responder às sérias problemáticas que se 

exacerbam cada vez mais. 

Ecologia (do grego oikos, casa) não concerne apenas à natureza, mas ao 

cuidado de si e dos outros, cuja base é a ética da responsabilidade, do 

reconhecimento da alteridade e da valorização das diferenças. O índice ESG já é 

considerado, segundo tendências futurológicas, ultrapassado pelas práticas 

do Stakeholder Capitalism, que analisa como as companhias conseguem impactar e 

gerar valor não apenas para seus investidores e acionistas, mas para todas as partes 
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envolvidas, direta ou indiretamente, em seu sucesso (ou fracasso): funcionários, 

fornecedores, comunidade local, governo, consumidores e concorrentes. Políticas de 

inclusão racial e minorias (mas não só, com fins de garantir visibilidade), emissão de 

gases do efeito estufa, tratamento de efluentes, treinamento de funcionários, 

proteção de dados, relações com a comunidade, ética e transparência são alguns 

fatores analisados. O assunto foi um dos mais comentados no último Fórum 

Econômico Mundial. 

Neste contexto, importante também pensarmos em uma Economia Circular, 

que se opõe ao processo produtivo da economia linear, e que vai além dos três “R”s: 

reduzir, reutilizar, reciclar. Nela, elimina-se o conceito de lixo, já que os resíduos são 

insumos para a produção de novos produtos. Por essa visão cíclica, recursos deixam 

de ser apenas explorados e descartados: tudo é reaproveitado em um novo ciclo. São 

os princípios da sustentabilidade em ação, apoiados em novos modelos 

tecnológicos. Uma urgência no Brasil, um dos campeões mundiais na produção de 

lixo: são 541 toneladas por ano, segundo a ONU. Na Economia Circular, entram em 

cena, inclusive os brechós de roupas e eletrodomésticos, os sebos de livros e discos, 

os salvados, antiquários, há muito uma realidade em Porto Alegre, que em cidades 

como Caxias do Sul enfrentam resistências.  Ao falarmos em lixo (resíduos sólidos e 

orgânicos) devemos cuidar mais de nossa cidade neste aspecto, quando, em tempos 

de pandemia galopante, ainda vemos lixões a céu aberto em meio à população e no 

centro da cidade. 

Talvez um dos legados do caos pandêmico, que nos levou a repensar 

comportamentos, também sirva para este propósito: novas ações, mais simples, 

harmoniosas, equilibradas, justas, bem pensadas. 

 

6. Diversidade: acolhimento e responsabilidade pelo Outro  

 

Heráclito afirmara: “O contrário é convergente e dos divergentes, a mais bela 

harmonia”. Um mundo de iguais – é consenso – é chato, tedioso, desinteressante. 

Já pensou, por exemplo, comer sempre o mesmo alimento? Assistir a um único filme, 

ouvir apenas uma música? Com a sociedade, não é diferente. 
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As Olímpiadas são o grande exemplo da congregação das diferenças, dos 

povos. A última edição foi a mais inclusiva, com cerca de 49% de mulheres. Nesse 

sentido, como não se emocionar  com Rebeca de Andrade, uma ginasta completa, ao 

som de Baile de Favela, não apenas por seu histórico de superação (negra, pobre), 

mas pelo olhar expresso ao concluir o conjunto de provas, não importando o pódio, 

mas a felicidade de estar ali, representando seu país. Olimpíadas é um marco, em 

muitos aspectos, especialmente da diversidade: de gerações, de etnias, de talentos, 

habilidades, de gêneros. Diversidade de esportes, de corpos: um colírio para olhos 

acostumados apenas ao futebol, onipresente no jornalismo esportivo. Exemplos não 

faltam. Quantos destaques, inesquecíveis: Mayra Aguiar (medalhista em três 

olimpíadas consecutivas), Isaquias Queiroz (com quatro medalhas), Rayssa Leal 

(com apenas 13 anos), o nocaute de Hebert Conceição. 

Palavras semelhantes às de Heráclito são as de Aristóteles. O filósofo 

escreveu: “A mais bela harmonia é feita de tons diferentes”. As cidades que mais se 

desenvolveram, as mais progressistas, são as mais diversificadas. Poderíamos citar 

Nova York, mas o contexto próximo é profícuo. Neste sentido, nossa capital é 

emblemática, cuja diversidade cultural (do rap à orquestra sinfônica) e religiosa (seu 

sincretismo) é marcante. Ou Caxias, uma cidade que é conhecida pelo acolhimento: 

a grande maioria de seus habitantes são naturais de outros municípios. 

Acolhimento e hospitalidade são conceitos fundamentais quando pensamos 

a diversidade, especialmente a partir dos filósofos E. Levinas e J. Derrida. A palavra 

“acolher” designa, com a noção de Rosto, a abertura do eu para a alteridade, a 

responsabilidade incondicional pelo Outro, a valorização do diferente – Olhar o Outro 

em sua singularidade: 

 

O encontro com Outrem é imediatamente minha responsabilidade com ele [...] é 

sempre a partir do Rosto, a partir da responsabilidade por Outrem, que aparece a 

justiça, que comporta julgamento e comparação, comparação daquilo que, em 

princípio, é incomparável, pois cada ser é único; todo outrem é único. (LEVINAS, 

2005, p.143-144). 

 

Empresas, a partir das métricas e índices ESG, B-Corp e Stakeholder 

Capitalism, tem a diversidade como foco da cultura organizacional, ao lado da 
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sustentabilidade e da compliance. A valorização da diferença é o princípio, o 

fundamento da ética. Os movimentos Black Lives Matter e MeToo levaram as 

empresas à caça de diretores de diversidade. As Olimpíadas representam o mundo 

compartilhado, conectado, além do digital. O recorde de medalhas brasileiro, 

consequência de atletas que vestem a camiseta, a defendem, que inovam (através da 

superação), mostra que os esportes são um exemplo para as empresas: a diversidade 

é um dos pilares do sucesso! O filósofo, neste contexto, pode avaliar como a 

diversidade pode ser realizada, como efetiva transformação na cultura 

organizacional, também como sustentáculo de políticas sustentáveis, com a 

neutralização do poder como violência.  

 

Considerações finais: e a felicidade neste contexto? 

   

A ONU divulga, todos os anos, o ranking dos países mais felizes do mundo: 

Finlândia, Islândia e Dinamarca sempre figuram nas primeiras colocações. É comum 

questionarmos os dados, indagando como países gelados, pouco ensolarados, com 

alimentação, cultura e língua “estranhos” a nós, podem ser considerados os mais 

felizes. 

A plataforma de streaming Netflix possibilitou o acesso a produções dos 

países nórdicos, praticamente inacessíveis até então. Cenários cinzentos, dias 

nublados, roupas pretas e personagens que raramente sorriem. População feliz? 

Necessário que diferenciemos felicidade de alegria. E a música “Amor pra 

recomeçar”, de Frejat, é icônica nesse sentido: “que você descubra que rir é bom, mas 

que rir de tudo é desespero”. 

Diz-se que o Brasil é um país alegre, apesar das agruras, dificuldades e 

desigualdades sociais. Carnavalizamos, vestimos uma fantasia, uma máscara, 

jogamos confetes e serpentinas, e a banda não deixa de tocar. Assim, depreende-se 

que alegria é um estado (estar alegre, em contraposição a estar triste), ao passo que 

a felicidade concerne ao ser que, sempre em desenvolvimento, sempre inacabado, 

reverbera em movimento. Por isso, Aristóteles, ao tratar da felicidade, a relacionava 

à ação, ao exercício da virtude, que só acontece no equilíbrio, no comedimento, sem 

excessos. 



 

 

 
 

Guilherme Reolon de Oliveira  | 89 

 

Felicidade é um processo, de tornar-se si mesmo, consequência do cuidado 

de si. Os países nórdicos podem ser considerados melancólicos, uma posição de 

introspecção, um olhar para si. Concerne ao cuidado de si: os cuidados com o corpo, 

os exercícios físicos, as meditações, as leituras, as rememorações, as conversas com 

os amigos, etc. Trata-se de uma ético-estética da existência, reverberada do 

“conhece-te a ti mesmo”. 

Em suma, ser feliz é descobrir-se: ter consciência de suas limitações, traçar 

objetivos, persegui-los, com coragem para mudar o que se pode, suportar a angústia 

frente aos seus fantasmas, dar novos significados àquilo que não é tão agradável e 

que não pode modificar. 

Ouvi de uma empreendedora: “ou se faz o que se ama, ou se aprende a amar o 

que se faz”. Não há mistério em ser feliz, são as pequenas coisas, pequenos prazeres: 

estar com os seus, saborear seu prato favorito, rever momentos e pessoas, atividades 

que se gosta. Corpo e mente em equilíbrio. Coerência entre ação e pensamento. 

Questionar-se: eu quero, eu posso, eu devo? Equilíbrio nas palavras de Gandhi: 

pensar, agir e falar em sintonia.  

A Dinamarca adota uma filosofia de vida: hygge. Podemos pensá-la em 

termos de mindfullness: estar presente, prestar atenção àquilo que se faz, desligar o 

“automático”. Com quase 600 mil brasileiros mortos na pandemia, falar em 

felicidade? Parece que o momento é esse: empatia e tristeza, mas cuidado de si e dos 

outros. No campo individual e no campo organizacional. A filosofia, neste contexto, é 

uma aliada, uma chave, para novas práticas, especialmente as organizacionais, 

alinhadas às demandas e aos valores contemporâneos de uma sociedade que se 

queira mais justa, fraterna e igual, onde cada singularidade seja valorizada como 

diferença, única.  
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Resumo 

Hannah Arendt (1906-1975) é uma das principais pensadoras do século XX. A densa 

formação acadêmica, o interesse constante com os temas políticos e a interação 

entre teoria e prática tornam a pensadora alemã singular e diferenciada. Na 

compreensão sobre política, Hannah Arendt detém em Immanuel Kant (1724-1804) 

uma das referências para desenvolver a temática da ação. O artigo inicia por 

apresentar a filosofia prática kantiana a fim de emergir a ação moral por meio de o 

agir humano kantiano como procedimento no mundo. Em seguida, se expõe como 

Hannah Arendt vale-se da referência da ação moral kantiana e a considera 

insuficiente para a ação política. O artigo pretende ressaltar a ação política em 

Hannah Arendt de modo que se exponham as aproximações e as diferenças para 

com a ação em Immanuel Kant por meio da absorção, por parte da pensadora alemã, 

da contribuição de pensadores como Agostinho de Hipona (354-430), Nicolau 

Maquiavel (1469-1527) e Henri Bergson (1859-1941). O objetivo do artigo consiste 

em delinear como Hannah Arendt se desvincula da ação moral kantiana e lega uma 

ação política própria, uma ação política arendtiana. 

Palavras-chave: Ação Moral; Liberdade; Ação Política. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Hannah Arendt (1906-1975)2 encontra-se entre as principais pensadoras do 

século XX. A densa formação acadêmica e o interesse constante com os temas 
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políticos em consonância com um legado de vida expressivo dos momentos 

vivenciados tornam a pensadora alemã singular e diferenciada e, também, uma 

referência em como é possível estabelecer um caminho próprio entre teoria e prática 

sem estar condicionado aos grilhões conceituais. Esse é um dos parâmetros para 

Hannah Arendt aproximar-se e diferenciar-se de Immanuel Kant (1724-1804). 

Leitora do filósofo de Königsberg aos quatorze anos de idade, Hannah Arendt expõe, 

em suas obras, o reconhecimento sobre alguns aspectos da filosofia kantiana. A 

pensadora alemã delineia, entretanto, a insuficiência da ação moral em Immanuel 

Kant para a ação política. 

O artigo percorre a filosofia prática de Immanuel Kant em que a razão é o eixo 

central de como o ser humano insere-se no mundo. O convívio social e a forma de 

ação do ser humano compõem a filosofia kantiana de modo a tornar a ação um dos 

elementos do comportamento humano no mundo. Ação e razão expressam-se pela 

liberdade como o ser humano rege a vontade ao elevar a razão sob as paixões. Ao 

expor o agir humano, Immanuel Kant lida tanto com a ética quanto com a política em 

uma provocação filosófica, pois centraliza em como o ser humano procede no mundo 

por meio da razão. Hannah Arendt encontra, assim, em Immanuel Kant, entre 

diversos temas, o interesse sobre a ação como elemento precípuo da política, porém 

limitado à ação moral. Destarte, a ação em Immanuel Kant e a ação em Hannah 

Arendt aproximam-se e diferenciam-se já que a política detém uma singularidade 

em como é concebida pela pensadora alemã. 

O artigo visa expor como a pensadora alemã apresenta a ação e, 

consequentemente, a liberdade, a autonomia e a vontade na referência advinda de 

Immanuel Kant em equilíbrio com a absorção da contribuição de pensadores como 

Agostinho de Hipona (354-430), Nicolau Maquiavel (1469-1527) e Henri-Louis 

Bergson (1859-1941). O objetivo do artigo é tracejar como Hannah Arendt constitui 

uma filosofia política desvinculada da ação moral kantiana e arregimenta uma 

substancialidade sobre a ação diferenciada e própria, uma ação política arendtiana. 
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2 AÇÃO EM IMMANUEL KANT 

 

Ao se posicionar na entrevista concedida a Günter Gaus, em 28 de outubro de 

1964, como uma teórica política, a pensadora alemã estabelece o diferencial entre a 

política e a filosofia (ARENDT, 1993, p. 123-124). Esse posicionamento também 

corresponde em como Hannah Arendt equilibra referências nos seus estudos e nas 

suas obras em uma miríade de pensadores e pensadoras da filosofia, da política, da 

literatura, entre outros, de modo que apresenta uma singular e única compreensão 

sobre política. De outro modo, não há, em Hannah Arendt, o compromisso filosófico 

formal do estabelecimento de uma rigidez conceitual ou de uma formatação 

demarcada por cânones filosóficos. Não significa, entretanto, não encontrar 

princípios teóricos equilibrados com a prática, tampouco não emergir as 

contribuições da tradição filosófica. Esse é o ponto inicial para ensaiar como Hannah 

Arendt se aproxima de Immanuel Kant, porém uma aproximação com parcimônia e 

limites instituídos pela forma com que a pensadora alemã estabelece os temas em 

questão. 

A pensadora alemã destaca Immanuel Kant como uma das poucas exceções 

entre os filósofos que não se põe como neutro quando apresenta os temas da 

política. Além disso, Hannah Arendt sinaliza que Kant não propriamente desenvolveu 

uma filosofia política, porém é possível extrair do legado kantiano uma filosofia 

política (ARENDT, 2010; ARENDT, 1993). Igualmente, Hannah Arendt reconhece a 

contribuição de Immanuel Kant de transpor temas metafísicos para a filosofia 

política. Recorda-se que os temas metafísicos expostos pelo filósofo de Königsberg 

são a liberdade, Deus e a imortalidade da alma em que Kant os coloca como passíveis 

de questionamento pela razão. Esse reconhecimento de Hannah Arendt também 

corresponde ao fato de Kant haver deixado a pergunta O que devo fazer? tão central 

quanto às questões metafísicas O que devo saber? e O que posso esperar? (ARENDT, 

1993). A filosofia moral kantiana no fundamento da pergunta O que devo fazer? 

apresenta-se, assim, no limite da política arendtiana. 

Hannah Arendt consubstancia que a divisão realizada por Kant entre razão 

pura e razão prática salva o tema da liberdade tendo em vista que a liberdade desde 

a filosofia antiga era mais um tema sem ter centralidade e, no período da filosofia da 
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antiguidade tardia, a liberdade adentra na compreensão introspectiva, individual, 

sendo estudada por poucos pensadores, entre os quais, Agostinho de Hipona (354-

430) (ARENDT, 2014). Mais do que isso, a liberdade e a política acabaram por 

transitar em direções opostas: 

 

Nem o conceito filosófico de liberdade como surgiu pela primeira vez na 

Antiguidade tardia em que a liberdade se tornou um fenômeno do pensamento, 

nem a ideia moderna cristã de livre-arbítrio são de natureza política; de fato, 

ambos contêm um elemento fortemente antipolítico que de forma alguma é um 

ponto fraco dos filósofos ou dos homines religiosi, mas que se baseia numa 

experiência humana da mais alta autenticidade na própria política. (ARENDT, 

2021, p. 272) 

 

Essa separação entre liberdade e política advinda das filosofias antiga e 

antiguidade tardia adquire uma convergência em Immanuel Kant. O ser humano 

kantiano insere-se no mundo de tal modo que a liberdade individual se apresenta na 

política por meio do comportamento humano. Hannah Arendt destaca, entretanto, 

como a liberdade kantiana está à mercê da leitura da causalidade em uma 

dissociação entre liberdade e mundo: 

 

Tão logo a ação humana deixa a subjetividade, que é liberdade, ela entra na 

esfera objetiva, que é causalidade e perde seu caráter de liberdade. O Homem, 

livre em si mesmo, está irremediavelmente entregue ao curso de uma natureza 

que lhe é estranha, um destino que lhe é contrário, destrutivo de sua liberdade. 

Aqui mesmo está expressa a estrutura contraditória de sua realidade humana, à 

medida que tem seu papel no mundo. Ao mesmo tempo que Kant tornou o 

Homem o senhor e a medida do próprio Homem, ele rebaixou-o à condição de 

escravo do Ser. (ARENDT, 1993, p. 22) 

 

Uma vez que a pensadora alemã acentua a filosofia moral kantiana, se 

enfatiza a suficiência para responder a pergunta O que devo fazer?, ou seja, para o 

dia a dia do ser humano no mundo, o legado kantiano da razão prática permite 

conceber a ação e a vontade humanas por meio da razão e, consequentemente, 
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avaliar o agir moral de cada ser humano. Ressalta-se que, “[...] a razão prática só 

compreende a lei que ela mesma se dá. Por isso, o homem só é livre, quando cumpre 

a lei moral que ele mesmo se dá” (WEBER, 2009, p. 17). 

A filosofia política kantiana insere-se, para Hannah Arendt, em uma 

perspectiva individual em que ação, vontade e liberdade de cada ser humano detêm 

consequências no mundo e no viver humanos. Essas consequências consistem, 

entretanto, na perspectiva de um eu em relação aos outros em uma limitação da ação 

e da própria noção do termo ação: 

 

Desse modo, a questão kantiana “Que devo fazer?” diz respeito à conduta do eu 

em sua independência dos outros – o mesmo eu que quer saber o que é 

cognoscível para os seres humanos e o que permanece não-cognoscível, mas 

ainda assim pensável; o mesmo eu que quer saber o que pode razoavelmente 

esperar em termos de imortalidade. As três questões estão interconectadas 

basicamente de uma maneira muito simples, quase primitiva. (Arendt, 1993, p. 

28) 

 

O ponto diferencial entre Hannah Arendt e Immanuel Kant encontra-se, com 

isso, na manutenção da leitura moral e política na base individual. De outro modo, 

explicar o agir moral e, por consequência, a política e, ao mesmo tempo, conceber 

uma filosofia política, em que se abarca ação, razão, vontade e liberdade por meio de 

uma análise no indivíduo é o questionamento e a discordância de Hannah Arendt 

para com o filósofo de Königsberg. Segundo a pensadora alemã, 

 

Essa solução, opondo o ditame da vontade ao entendimento da razão, é assaz 

engenhosa e pode mesmo bastar para o estabelecimento de uma lei moral cuja 

coerência lógica não seja em nada inferior à das leis naturais. Mas ela pouco 

contribui para eliminar a maior e mais perigosa dificuldade, que é o próprio 

pensamento, tanto em sua forma teórica como em sua forma pré-teórica, fazer 

com que a liberdade desapareça – sem mencionar o fato de que deve parecer 

realmente estranho que a faculdade da vontade, cuja atividade essencial 

consiste em impor e mandar, seja quem deva abrigar a liberdade. (ARENDT, 2014, 

p. 190) 
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A pensadora alemã enfatiza, por conseguinte, a restrição de a ação permear 

tanto a motivação interna quanto os objetivos em uma articulação que fica entre a 

vontade – individual e interior - e o certo e o errado – o agir moral – como presença 

e comportamento do ser humano no mundo. Mais especificamente, Hannah Arendt 

admite ser explicativo para o agir moral a proposta kantiana, mas visa a superar essa 

leitura tanto individual quanto de a ação balizar-se pela razão e pela vontade 

individuais (ARENDT, 2014). 

 

3 AÇÃO EM HANNAH ARENDT 

 

A compreensão de como Hannah Arendt consubstancia a política e a ação 

requer instituir o marco referencial na existência humana. O ser humano ao viver no 

planeta Terra habita e se relaciona para com outros seres humanos em que a 

existência humana é marcada pelo nascer e morrer. Desse modo, tudo que 

eventualmente concerne à política está vinculado à existência humana. Igualmente, 

a política em Hannah Arendt relaciona-se diretamente com a filosofia. A pensadora 

alemã retoma como a origem grega da filosofia, principalmente Platão e Aristóteles, 

lida com a filosofia por meio de uma hierarquia na divisão entre vita contemplativa, 

superior e relacionada à filosofia, e vita activa, inferior e vinculada à política (ARENDT, 

2010). Essa hierarquia é questionada e excluída por Hannah Arendt como 

procedimento para compreender filosofia e política e, principalmente, sobre filosofia 

política. Mais do que isso, Hannah Arendt evita se atribuir como filósofa para que não 

seja associada à hierarquia, tampouco expor o distanciamento entre aquele que 

pensa, o filósofo, e aquele que age, o político e, por isso, a pensadora prefere adentrar 

no marco de teórica política e expor que o mesmo ser humano pensa e age (ARENDT, 

2010). 

A política vincula-se de modo condicional à relação entre os seres humanos 

por meio de que cada ser humano é um ser humano em sua existência e habitar 

singular. Desse modo, cabe salientar, 

 

Com a expressão vita activa, pretendo designar três atividades humanas 

fundamentais: trabalho, obra e ação. [...] A ação, única atividade que ocorre 
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diretamente entre os homens, sem a mediação das coisas ou da matéria, 

corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que os homens, e não 

o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo. Embora todos os aspectos da 

condição humana tenham alguma relação com a política, essa pluralidade é 

especificamente a condição – não apenas a conditio sine qua non, mas a conditio 

per quam – de toda vida política. (ARENDT, 2010, p. 8-9) 

 

A presença dos seres humanos no mundo em sua existência humana é uma 

constante atividade entre seres humanos. Por conseguinte, a ação é a atividade 

humana em que pela singularidade de cada ser humano como ser humano concebe-

se como passível na pluralidade. Existência humana, ação e pluralidade compõem 

uma tríade de tal modo a convergir como emergência de uma proximidade para com 

a natalidade como destaca, a seguir, a pensadora alemã: 

 

Entretanto, das três atividades, a ação tem a relação mais estreita com a 

condição humana da natalidade; o novo começo inerente ao nascimento pode 

fazer-se sentir no mundo somente porque o recém-chegado possui a capacidade 

de iniciar algo novo, isto é, de agir. Nesse sentido de iniciativa, a todas as 

atividades humanas é inerente um elemento de ação e, portanto, de natalidade. 

Além disso, como a ação é a atividade política por excelência, a natalidade, e não 

a mortalidade, pode ser a categoria central do pensamento político, em 

contraposição ao pensamento metafísico. (ARENDT, 2010, p. 10) 

 

Nota-se, em este momento, como a ação em Hannah Arendt, em diferença 

para com Kant, se vincula não somente à política como também ao marco da 

natalidade. Mais do que isso, requer considerar que “A raison d’être da política é a 

liberdade, e seu domínio de experiência é a ação” (ARENDT, 2014, p. 192). Política, 

ação, natalidade e liberdade conformam a vida do ser humano por meio do viver e 

habitar no mundo e, principalmente, por ser entre os seres humanos. Desse modo, a 

liberdade não é individual, mas, sim a liberdade dá-se em relação com os outros. Por 

conseguinte, “[...] Talvez a melhor ilustração da liberdade enquanto inerente à ação 

seja o conceito maquiavélico de virtú, a excelência com que o homem responde às 

oportunidades que o mundo abre ante ele à guisa de fortuna” (ARENDT, 2014, p. 199). 
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É importante ressaltar o vínculo estabelecido por Nicolau Maquiavel e referendado 

por Hannah Arendt de como o ser humano transita nas ações e, por sua vez, entre 

virtú e fortuna, como ser virtuoso (MAQUIAVEL, 2017; ARENDT, 2014). 

Em nítida diferença para com o agir moral kantiano, dado pela razão e vontade 

em termos individuais, a ação arendtiana é do ser humano para com outros seres 

humanos em que a ação é a expressão da liberdade na política. De outro modo, a 

ação, para Hannah Arendt, é contínua pela capacidade de cada ser humano emergir 

o novo. Em referência a Agostinho de Hipona, mais especificamente, como esse 

pensador da filosofia medieval explicita uma separação entre principiar e iniciar, a 

pensadora alemã releva o termo iniciar em estrita consonância para com o novo 

como emergência resultante da natalidade. É relevante considerar que essa 

diferença explicitada por Agostinho de Hipona decorre do fundamento advindo do 

Gênesis (1,1): in principio [...]. A pensadora alemã destaca, assim, como principio e 

initium provocam consequências distintas. Por conseguinte, 

 

O começo, antes de tornar-se evento histórico, é a suprema capacidade do 

homem; politicamente, equivale à liberdade do homem. Initium ut esset homo 

creatus est – “o homem foi criado para que houvesse um começo”, disse 

Agostinho. Cada novo nascimento garante esse começo; ele é, na verdade, cada 

um de nós. (ARENDT, 1989, p. 531) 

 

O vínculo estabelecido da ação política como iniciar algo novo conduz Hannah 

Arendt, em alguns momentos nas observações quanto ao legado de Immanuel Kant, 

a se aproximar de Henri Bergson, principalmente, nos temas da vontade livre e da 

liberdade quando o referencia na obra A vida do espírito. Conquanto seja prudente 

considerar as devidas diferenças entre Hannah Arendt e Henri Bergson quanto aos 

caminhos propositivos em suas obras, no que corresponde sobre a ação no sentido 

de propiciar o novo em termos arendtianos, se ressalta um diálogo próximo entre 

esses pensadores, pois, de acordo com o pensador francês, “De uma ação que fosse 

inteiramente nova (pelo menos pelo lado de dentro), que não preexistisse de modo 

algum, nem mesmo sob a forma de mero possível, à sua realização, parecem não ter 

a mínima ideia. Tal é, no entanto, a ação livre” (BERGSON, 2006, p. 12). 
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A ação posiciona-se como experiência da liberdade em uma tríade dada por 

política, liberdade e ação. Hannah Arendt apresenta, assim, que a condição da 

política é a pluralidade (seres humanos vivem e habitam o planeta Terra) e a 

condição humana da pluralidade é a ação, a qual é a atividade entre os seres 

humanos e passível de emergir o novo pela natalidade dada pela capacidade de cada 

ser humano. A ação política passa e transpassa a ação moral kantiana por meio de 

um agir no mundo entre os seres humanos. 

 

CONCLUSÃO 

 

O artigo expôs como Hannah Arendt avalia a filosofia moral e, por sua vez, a 

filosofia política de Immanuel Kant. Demonstrou-se como a pensadora alemã 

reconhece a contribuição kantiana ao mesmo tempo em que busca se diferenciar do 

filósofo de Königsberg. Nesse sentido, se apresentou o destaque de Hannah Arendt 

para com Kant ao considerá-lo como um dos poucos filósofos que concebe a política 

como importante e relevante para os seres humanos sem manter a tradição filosófica 

de Platão e Aristóteles da divisão entre filosofia e política. Desse modo, a pensadora 

alemã também salienta como Kant estabelece a passagem dos temas metafísicos – 

liberdade, Deus e imortalidade da alma – para a política. Igualmente, se mostrou 

como Hannah Arendt enaltece a relevância da pergunta kantiana O que devo fazer? 

tão importante quanto as demais perguntas O que devo saber? e O que posso 

esperar?. 

Compreendeu-se como Hannah Arendt delineia a suficiência da filosofia moral 

kantiana estabelecida no marco da ação, da razão e da vontade na perspectiva 

individual, e a discordância para com Kant encontra-se na centralidade dada por 

Hannah Arendt na ação como uma das atividades humanas no arcabouço da política 

em que ação se realiza entre os seres humanos e, não, na ação individual como 

traceja Kant. Dessa forma, para Hannah Arendt, a condição da política é a pluralidade 

pelos seres humanos viverem e habitarem o mundo e a condição humana da 

pluralidade é a ação. A ação é a emergência da novidade, cujo novo é sempre um 

começar dado entre os seres humanos na circunstância oportunizada pelo mundo. 
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Explicitou-se como Hannah Arendt absorve as contribuições de Agostinho de 

Hipona e de Nicolau Maquiavel, bem como a proximidade para com Henri Bergson. A 

pensadora demarca, por conseguinte, uma diferença enfática para com Immanuel 

Kant ao lidar com política, ação e liberdade fora da concepção sobre vontade e no 

marco individual em prol de uma política, ação e liberdade nas relações entre os 

seres humanos. Evidencia-se, com isso, como Hannah Arendt percorre a elaboração 

sobre uma ação política por meio de contributos de diversas vertentes de 

pensadores. Molda-se, assim, uma ação política própria, uma ação política 

arendtiana. 
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8. A RAZÃO DE SER DA POLÍTICA É A LIBERDADE: REFLEXÕES SOBRE LIBERDADE E 
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FREE 
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RESUMO 

A sentença arendtiana de que a razão de ser da política é a liberdade, contida em 

Entre o passado e o futuro, A condição humana, O que é política, entre outros textos, 

é o fio condutor argumentativo que fundamenta a palestra The Freedom to Be Free, 

proferida na década de 1960. Na palestra, Hannah Arendt analisa o sentido da política 

através da investigação sobre as revoluções, seja aquelas já elencadas em Sobre a 

Revolução, a saber, a Americana e a Francesa, seja à luz daquelas que irromperam 

após a Segunda Guerra Mundial, como é o caso da Revolução Húngara. A justificativa 

para este recorte reside na constatação de que os eventos revolucionários, além de 

serem centelhas de iluminação política em tempos de obscuridade pública, ainda 

ressaltam as diferenças entre liberdade e libertação, demonstrando que quando a 

segunda se torna a força motriz dos movimentos políticos, as necessidades pré-

políticas invadem a cena pública, frequentemente reverberando em terror. A 

consequência de tal inversão é a dissolução da esfera pública enquanto campo 

profícuo para deliberação e, por conseguinte, a impossibilidade dos homens 

desfrutarem da liberdade pública. Partindo desta argumentação, proposta pela 

autora na referida palestra e sustentada nas obras mencionadas, nosso objetivo é 

analisar a diferença existente entre os conceitos de liberdade e libertação de acordo 

com a teoria política de Hannah Arendt, assinalando porque a libertação do povo da 

miséria e de sua invisibilidade inerente deve, necessariamente, preceder a 

instauração de um regime em que os indivíduos terão as condições necessárias para 

desfrutar do duplo vértice da liberdade enquanto fim em si mesma: tanto a 
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independência com relação à opressão e ao medo quanto o sobrepujamento da 

indigência.  

Palavras-chave: Revolução, Liberdade, Libertação, Necessidade, Hannah Arendt. 

 

Introdução 

 

 Em diversas passagens de suas obras, Hannah Arendt afirmou 

categoricamente que a razão de ser da política é a liberdade: em A dignidade da 

política, a autora realiza esta defesa enfática após expor o conturbado cenário 

político do século XX (ARENDT, 1993); em Entre o passado e o futuro a sentença é 

proferida no ensaio sobre o conceito de liberdade (ARENDT, 2016); em A condição 

humana, a relação basilar entre política e liberdade é delineada através da ação, do 

discurso da constatação de que os homens, com suas semelhanças e 

singularidades, aparecem uns para os outros e, com isso, potencialmente criam um 

espaço em que o que os indivíduos têm em comum (ou seja, o que está entre eles, o 

que os inter-essa) é priorizado (ARENDT, 2016b).  

 Se o imperativo de compreender o advento do fenômeno totalitário percorre o 

corpus teórico arendtiano como um fio condutor argumentativo através dos quais 

outros conceitos e temas são investigados, na trajetória oposta Arendt não deixou 

de reconhecer que o problema da liberdade é a pedra angular da teoria política. Em 

Entre o passado e o futuro, a autora assevera que, diferentemente do que foi 

postulado pela tradição filosófica, a liberdade não é derivada de uma experiência 

contemplativa, consequência uníssona do encontro dos indivíduos consigo mesmos. 

Ao contrário, o solo do qual ela emana é o da coexistência dos homens, da 

deliberação e da contingência. Dito de outro modo, por mais que seja possível falar 

de uma liberdade no sentido de livre exercício das atividades espirituais, a gênese da 

experiência de ser livre reside na capacidade que os homens possuem de iniciar 

processos, atividade política par excellence.  

 

A liberdade, além disso, não é apenas um dos inúmeros problemas e fenômenos 

da esfera política propriamente dita, tais como a justiça, o poder ou a igualdade; 

a liberdade, que só raramente – em épocas de crise ou de revolução – se torna o 
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alvo direto da ação política, é na verdade o motivo por que os homens convivem 

politicamente organizados. Sem ela, a vida política como tal seria destituída de 

significado. A raison d’etre da política é a liberdade, e seu domínio de experiência 

é a ação (ARENDT, 2016, p. 146). 

 

 Partindo da centralidade que o conceito de liberdade possui para a teoria 

política arendtiana e para o próprio fazer político, este texto expõe algumas reflexões 

sobre a liberdade, especialmente a partir de sua relação com a libertação dos 

homens de suas necessidades pré-políticas. Acreditando que as revoluções são os 

eventos nos quais tanto a liberdade quanto a libertação se desvelam em seu 

potencial mais genuíno, seguiremos a trajetória argumentativa proposta por Hannah 

Arendt em sua palestra The freedom to be free, na qual o cenário revolucionário serve 

como mote para analisar a liberdade. É o que faremos a seguir.   

 

Sobre liberdade e libertação 

 

Na palestra The freedom to be free (“Liberdade para ser livre”), escrita entre os 

anos de 1966 e 1967, influenciada pela irrupção da revolução húngara uma década 

antes, a defesa da liberdade como a razão de ser da política é feita a partir da análise 

das revoluções francesa e americana. Nela, Arendt define o que é a quintessência de 

ser livre em algumas passagens como “a essência [da liberdade] é a admissão no 

âmbito público e a participação nos assuntos públicos” (ARENDT, 2018, p. 25) e “o 

objetivo geral das revoluções é a liberdade no sentido da abolição do governo 

particular e da admissão de todos no âmbito público, da participação na 

administração dos assuntos comuns a todos” (ARENDT, 2014, p. 41). Se a razão de 

ser da política é a liberdade, isso significa que discutir quaisquer problemas, 

conceitos ou teorias políticas acaba tocando, em algum momento, na questão da 

liberdade. Fazer das revoluções o campo profícuo para analisá-la é um exemplo 

dessa afirmação.   

Mesmo as revoluções sendo eventos políticos comuns no último século, 

Arendt acredita que não cabe utilizar o termo revolução de modo indiscriminado, já 

que, diferente da palavra guerra, que de tão corrente na teoria política não é possível 
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conhecer o contexto no qual foi cunhada, a utilização do primeiro termo é bem mais 

recente. Com efeito, o início do seu uso, em meados do século XVII, mantinha-se 

vinculado à semântica astronômica, apontando para “um movimento de regresso a 

algum ponto preestabelecido, e portanto um movimento, uma oscilação, de volta a 

uma ordem predeterminada” (ARENDT, 2018, p. 22). Longe de ser uma coincidência 

semântica, antes dos eventos do século XVIII a palavra revolução denotava a 

restauração de um regime, demonstrando um movimento de retorno ao que, 

politicamente, já era conhecido e que seria capaz de assegurar a liberdade dos 

homens. 

Na leitura arendtiana sobre estes eventos, é mister destacar que, longe de ser 

um preciosismo filológico, tal análise é essencial, especialmente se constatarmos 

que mesmo as revoluções francesa e americana foram iniciadas com objetivo 

restaurativo, e não revolucionário, tomando este termo tal como o concebemos hoje2. 

Antes que os homens de ação, envolvidos no turbilhão dos acontecimentos, 

constatassem que estavam protagonizando eventos inteiramente singulares, seu 

objetivo era claro: possibilitar a restauração da liberdade (ARENDT, 2018).  

Porém, o páthos revolucionário do século XVIII não demorou a desvelar sua 

face singular: “o que de fato aconteceu no final do século XVIII foi que uma tentativa 

de restauração e recuperação de antigos direitos e privilégios resultou no seu oposto: 

um progressivo desenvolvimento e a abertura de um futuro que desafiava todas as 

demais tentativas de agir ou pensar em termos de movimento circular ou giratório” 

(ARENDT, 2018, p. 24). Assim, foi diante do novo que surgiu no curso destes 

acontecimentos – a percepção do potencial de poder existente quando os homens 

agem juntos com o objetivo de fundar um corpo político voltado para a manutenção 

da liberdade – que a palavra revolução ganhou os contornos que nós conhecemos: 

                                                      
2 As obras de Hannah Arendt são perpassadas por conceitos e por suas distinções, de modo que 
compreendê-las ilumina a sua teoria (Cf. DUARTE, 2013). Por exemplo, no tocante à liberdade e 
libertação, ela utilizava os termos freedom para a primeira e liberty para a segunda, mesmo que este 
possa ser, no uso corrente da língua inglesa, equiparado à liberdade. Porém, outras distinções 
também são relevantes nas investigações arendtianas do conceito, como a libertação das 
necessidades (libertation) e o par conceitual liberdade da vontade versus liberdade política, sendo a 
primeira a inexistência de empecilhos para o desejo (volição), atividade constituinte da vida do 
espírito, que se traduz na frase “eu sou livre para querer o objeto do meu desejo”, enquanto a segunda 
se refere à anima da política, a capacidade humana de iniciar processos através da ação e do discurso, 
como será visto mais adiante.    
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os acontecimentos políticos que possuem o potencial de fundação, cujo objetivo, 

assim como de toda a política, é a liberdade. 

As revoluções do século XVIII trouxeram para a gramática política uma nova 

semântica: a tentativa de constituir uma constitutio libertatis (WELLMER, 2000). 

Partindo desta argumentação, em Sobre a revolução Arendt as diferencia das guerras 

ao afirmar que as últimas geralmente ocorrem com a motivação territorial, financeira 

e de manutenção do domínio, sendo realizada predominantemente através dos 

incrementos de violência. Por outro lado,  

 

A revolução, no seu sentido moderno, diferentemente da stasis (στάσις) grega, 

não se confunde com a simples revolta de facções, nem mesmo com a metabolé 

(μηταβολη), a mudança recorrente nas formas de governo, cuja tendência aos 

extremos provocava constantemente a mutatio rerum. Não estamos falando 

mais nem da metabolé (μηταβολη) grega nem da mutatio rerum dos romanos. 

Algo completamente diferente se faz presente nas revoluções modernas. Elas se 

realizam dentro de um espírito de ruptura e ressaltam a capacidade de iniciar 

algo novo, mesmo quando reivindicam uma ligação com acontecimentos gregos 

ou romanos. A Revolução atrela-se, desse modo, à ideia de novo começo, de 

natalidade, de nascimento de algo completamente novo (AGUIAR, 2016, p. 278). 

 

Se, por um lado, as revoluções têm sido eventos políticos cada vez mais 

comuns, cumprindo a previsão de Lênin de que o século XX teria sua fisionomia 

marcada por estes eventos (ARENDT, 2013), por outro elas continuam fracassando 

em fundar corpos políticos capazes de assegurar a liberdade política dos homens. 

As implicações deste malogro devem-se, de acordo com a autora, à manutenção – 

ou a restauração – de governos “que, em geral, não fornecem mais do que uma 

cobertura fina e obviamente provisória sob a qual os processos de desintegração 

continuam sem controle” (ARENDT, 2018, p. 19). É verdade que nenhuma revolução 

pode ser instaurada sem que haja uma degradação das instituições e, com ela, um 

processo de perda de autoridade; porém, querer fundar uma nova ordem política sem 

oferecer o mínimo para os povos envolvidos – garantias jurídicas, condições efetivas 

de participação na comunidade política – certamente possui potencial político 

desastroso. Exemplo disso é que o rearranjo no mapa europeu pós-Primeira Guerra, 
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ao deixar vários grupos e nacionalidades sem governo próprio, criou uma massa de 

apátridas que se tornou indesirable em todos os lugares (ARENDT, 2011). 

Aprofundando a argumentação que situa a revolução como consequência da 

dissolução da autoridade política, Arendt afirma que:  

 

nenhuma revolução é sequer possível onde a autoridade do corpo político está 

intacta, o que, sob condições modernas, significa uma sociedade na qual se pode 

confiar que as Forças Armadas obedecem às autoridades civis. Revoluções não 

são respostas necessárias, mas possíveis, à desagregação de um regime; não a 

causa, mas a consequência da derrocada da autoridade política. Onde quer que 

se tenha permitido que esses processos de desintegração se desenvolvessem 

sem controle, em geral por um período prolongado, as revoluções podem 

acontecer, sob a condição de existir um número suficiente do populacho 

preparado para um colapso do regime e disposto a assumir o poder. Revoluções 

sempre parecem obter sucesso com surpreendente facilidade em suas fases 

iniciais, e a razão é que aqueles que supostamente “fazem” a revolução não 

“tomam o poder”, mas antes o apanham onde foi deixado pelas ruas (ARENDT, 

2018, p. 26-27). 

 

A partir das revoluções do século XVIII, especialmente a francesa, a palavra 

liberdade passou a ser equiparada à obtenção de direitos civis, e não à possibilidade 

de participar da política. Na leitura arendtiana, isso significa que a liberdade – a 

anima e o sentido próprio do político – deu lugar à libertação de necessidades 

básicas dos indivíduos, como alimentação, moradia, vestuário, educação que, na 

verdade, são demandas pré-políticas. Porém, mesmo regimes de opressão, como as 

monarquias, podem libertar os indivíduos destas necessidades sem lhes garantir 

qualquer ingerência nos processos decisórios. 

Assim, o cenário posto pelas revoluções é: libertar os homens de suas 

necessidades básicas, ao passo que é uma condição para a liberdade, não é 

suficiente para assegurá-la, enquanto a liberdade não é necessariamente uma 

consequência unívoca da libertação, já que os homens podem ter todas as condições 

indispensáveis para assegurar confortavelmente sua subsistência e, mesmo assim, 

optar por não participar dos assuntos públicos. Traduzindo esta dicotomia para uma 
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gramática política tem-se, de um lado, discussões sobre formas de governo, sobre a 

constituição de espaços de participação, sobre a garantia da liberdade de expressão, 

sobre o equilíbrio entre as instituições e a isonomia constitucional e, por outro, 

deliberações sobre programas de habitação, saneamento básico e rendas 

assistenciais (que envolvem distribuição de alimentos ou vales-financeiros). Por 

mais que essas últimas iniciativas sejam importantes, são pré-políticas, ou seja, 

deveriam já estar devidamente asseguradas para que, com essas necessidades 

primárias saciadas, os indivíduos possam ir para a cena pública deliberar sobre os 

seus interesses comuns. Nesses termos, “é difícil dizer onde o desejo por libertação, 

de ser livre da opressão, termina e começa o desejo por liberdade, por viver uma vida 

política” (ARENDT, 2018, p. 25). Desse modo: 

 

Por mais que a economia, antigo governo restrito ao lar, e que as questões 

sociais desde a Revolução Industrial já formassem parte da pauta 

governamental, as revoluções setecentistas transformaram as forças 

devastadoras da necessidade e da miséria do povo em motor indispensável para 

a ascensão de movimentos descomprometidos com a permanência do espaço 

comum e com a participação política. A força que coage a massa miserável é tão 

coercitiva quanto o terror [...]: não se pode esperar de indivíduos em situação de 

extrema inópia a atuação política consciente [...]. No momento em que 

reivindicações singulares ganham prioridade sobre o que inter-essa e as 

relações sociais tomam o lugar das interações políticas, o espaço público é 

diluído (ROCHA, 2020, p. 120-121). 

 

Bignotto (2011, p. 44) alerta que reduzir a política a um meio para assegurar 

as provisões indispensáveis à sobrevivência dos homens “pode se constituir na porta 

de entrada para regimes extremos, que ameaçam a própria vida, ao destruir toda 

possibilidade de convívio baseado na diferença e na pluralidade”. Como todo 

processo revolucionário, de acordo com a ótica arendtiana, ou deixa-se guiar por 

caminhos violentos ou se funda no solo das experiências políticas, o fracasso ou o 

sucesso das revoluções depende exatamente de qual trajeto foi seguido no âmago 

dos acontecimentos. Por outro lado, são também estes marcos que “devem nos 
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orientar no momento em que refletimos sobre os acontecimentos que marcaram a 

história moderna depois das revoluções do século XVIII” (BIGNOTTO, 2011, p. 45).   

Aguiar (2016) defende que o malogro do espírito revolucionário se deve 

exatamente às implicações da relação entre necessidade e liberdade. Para o autor, 

esse par-conceitual deve ser compreendido à luz da constatação de que, na 

modernidade, a política foi equacionada à gestão das necessidades particulares, 

processo derivado da entrada da economia, antigo domínio restrito ao lar, na cena 

pública. A tendência moderna em reduzir a política à necessidade ganha contornos 

mais extremos nas revoluções: nessa leitura, a questão social se afirma como 

terceiro elemento essencial para a compreensão destes eventos, ao lado do 

acontecimento político da fundação e, por outro lado, a possibilidade deles 

irromperem sob o signo da violência e do terror.  

Arendt afirma que se é possível apontar algo em comum entre os 

revolucionários franceses e americanos é justamente “o desejo ardente de participar 

dos assuntos públicos” em contraposição a “um desprezo inquieto e mais ou menos 

franco pela mesquinharia dos assuntos privados” (ARENDT, 2018, p. 27). No caso da 

Revolução Americana, por exemplo, o anseio por participação pública originou-se 

antes do evento revolucionário, já que os habitantes das colônias já estavam 

dispostos em corporações e assembleias, nas quais as deliberações políticas 

incutiram nos colonos a certeza de que podiam se autogerir – mesmo que ainda não 

pudessem prever a importância deste empreendimento. 

Os líderes destes movimentos possuíam ainda outro ponto em comum: eram 

hommes de letres que buscavam no tesouro perdido da Antiguidade, mais 

especificadamente na república romana, as iluminações necessárias para 

estabelecer um regime fundado na liberdade. Porém, não se trata de um 

enamoramento nostálgico do passado, mas “o propósito de recuperar as lições 

políticas, tanto espirituais quanto institucionais, que tinham sido perdidas” (ARENDT, 

2018, p. 28). Pescar estas pérolas, estas promessas de liberdade, motivou os 

revolucionários a compreender, através da experiência romana, as instituições e 

práticas políticas que, segundo eles, haviam se perdido, cedendo lugar a séculos de 

dominação cristã e de regimes despóticos.  
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Posto isso, vale ressaltar que um dos motivos para a dificuldade em manter 

acesa a chama revolucionária se deve à tendência das revoluções de priorizar a 

libertação dos homens de suas necessidades, e não em fornecer-lhes o espaço 

profícuo para participar da política, fundando governos capazes de assegurar para 

as futuras gerações a mesma experiência da felicidade e da liberdade pública 

vivenciada pelos fundadores, “uma realidade mundana tangível, criada pelos homens 

para que a desfrutem juntos em público – para serem vistos, ouvidos, conhecidos e 

lembrados por outros” (ARENDT, 2018, p. 30). 

 A partir dos exemplos das revoluções, pode-se afirmar que a paixão pela 

liberdade somente é despertada naqueles que foram anteriormente libertados de 

suas necessidades, pois “onde os homens vivem em condições verdadeiramente 

miseráveis, essa paixão pela liberdade é desconhecida” (ARENDT, 2018, p. 31). Para 

comprovar esta afirmação, Arendt arrazoa que parte significativa do sucesso da 

Revolução Americana em fundar um corpo político estável deve-se, justamente, ao 

fato de que a população da colônia norte-americana não vivia em condições 

miseráveis, reafirmando a “igualdade de condições” que Tocqueville (1981) já havia 

descrito como a gênese do governo americano. Já sobre os sans culotes é possível 

depreender que viver em condições de completa ignomínia, além de desumanizar os 

homens, os mantêm em estado de invisibilidade3 e de dependência absoluta de seus 

corpos (BIGNOTTO, 2011). Nesse sentido, estar livre para a liberdade é estar liberto 

tanto do medo, princípio de ação dos regimes despóticos, quanto das necessidades. 

Assim, a libertação necessariamente deve preceder a liberdade. 

 

As condições de pobreza desesperada das massas do povo, aquelas que pela 

primeira vez irromperam abertamente quando tomaram as ruas de Paris, não 

podiam ser superadas pelos meios políticos; o forte poder coercitivo sob o qual 

trabalhavam não sucumbiu diante da investida da revolução, como aconteceu 

com o poder nobre do rei. A Revolução Americana teve a sorte de não ter que 

enfrentar esse obstáculo à liberdade e, de fato, deveu uma boa medida de seu 

sucesso à ausência da pobreza desesperada entre os homens livres e à 

invisibilidade dos escravos nas colônias do Novo Mundo (ARENDT, 2018, p. 32).  

                                                      
3 “A maldição da pobreza consiste mais na obscuridade do que na escassez” (ARENDT, 2013, p. 104). 
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A Revolução Francesa, ao trazer a miséria do povo para a cena pública, 

demonstrou cabalmente que a liberdade para ser livre sempre foi um privilégio de 

poucos, uma prerrogativa daqueles que, devidamente libertos do medo e das 

necessidades vitais, puderam desenvolver o páthos da liberdade e da felicidade 

pública. Frente à premência dos imperativos biológicos, deliberações sobre formas 

de governo e constituições parecem irrelevantes ou, pelo menos, demandas que 

podem esperar pelo cumprimento das primeiras. Quando a massa miserável 

francesa, fez de suas necessidades pré-políticas o motor da revolução, o que 

aconteceu não foi a libertação, mas sim “a irresistibilidade de um movimento” 

(ARENDT, 2018, p. 37) que, ao não ser utilizado para a fundação de um regime da 

liberdade, engolfa a tudo e a todos em um fluxo irresistível de violência. Arendt 

denunciou este risco em Origens do totalitarismo: “O perigo é que uma civilização 

global, universalmente correlata, possa produzir bárbaros em seu próprio seio por 

forçar milhões de pessoas a condições que, a despeito de todas as aparências, são 

as condições de selvageria” (ARENDT, 2011, p. 336). 

Nesse contexto, a constatação da força revolucionária, irresistível e violenta, 

que acompanha a entrada da necessidade na cena pública acabou desestimulando 

os revolucionários franceses com relação às instituições republicanas. Assim, ao 

invés destes homens acreditarem na felicidade pública, passaram a considerar a 

liberdade como uma experiência ínsita à esfera privada. Ora, se fosse assim, qualquer 

governo tirânico possibilitaria aos homens a felicidade e a liberdade que somente a 

participação nos assuntos públicos pode proporcionar. Talvez isso indique porque a 

maioria das revoluções tenham sido sucedidas por governos despóticos – inclusive 

a Revolução Francesa. 

 Para Arendt, a diferença entre a Revolução Francesa e a Americana é profícua 

para compreender que “a vitória sobre a pobreza é um pré-requisito para a fundação 

da liberdade” (ARENDT, 2018, p. 41). Se não é possível esperar que homens que vivam 

em condições miseráveis desenvolvam a paixão pela liberdade pública – pois a 

premência de suas necessidades vitais sempre se sobreporá sobre os assuntos 

públicos – libertar os homens da indigência que recobre a miséria e dos imperativos 

vitais que compartilhamos com as demais espécies animais deve ser o passo inicial, 

pré-político e pré-revolucionário, para a posteriori, agir em prol da fundação de um 
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regime da liberdade. Assim, “se a violência contra a violência leva à guerra, externa 

ou civil, a violência contra as condições sociais tem sempre levado ao terror” 

(ARENDT, 2018, p. 41). 

A busca dos revolucionários em encontrar nas experiências antigas, 

especialmente na república romana, iluminações que pudessem ser traduzidas à luz 

de seu tempo reafirma o papel que a liberdade desempenha na política. Em termos 

arendtianos, podemos afirmar que liberdade é sinônimo da capacidade humana de 

iniciar novos processos, de realizar o inesperado. Esta habilidade de iniciar ciclos, 

por outro lado, tem origem no fato de que cada homem é, per si, um início – o 

nascimento de cada homem e mulher é, literalmente, o aparecimento de uma pessoa 

singular no mundo, e esta singularidade traz em si a promessa do recomeço. Dito de 

outro modo, a liberdade se radica justamente no fato de que os homens são 

iniciadores, o que torna a política a atividade que promove o constante renovo do 

mundo.  

Por conta disso, Arendt equipara a revolução e o seu impulso por fundar um 

regime de liberdade com a aparição dos homens na cena pública, ou seja, com o seu 

segundo nascimento, pois “constituir uma esfera em que os homens não sejam 

meros animais e possam aparecer uns para os outros como capazes de agir e falar 

é o leitmotiv inicial de todas as revoluções” (AGUIAR, 2016, p. 278). A promessa 

contida nas revoluções é propiciar aos cidadãos a oportunidade de agirem e 

discursarem e, assim, aparecerem politicamente para os demais, desvelando sua 

singularidade. A manutenção de uma esfera de aparição que assegura a dignidade 

humana e da política é oposta aos regimes de representação política que restringem 

a participação política ao voto quadrienal, ou à garantia do suprimento das 

necessidades dos indivíduos que, como vimos, pode ser mantida até mesmo por 

governos despóticos. 

 Nessa leitura, o sentido da revolução, independentemente de suas 

consequências políticas, é a atualização da experiência da liberdade, ou seja, da 

capacidade humana de iniciar processos. A fundação de um espaço em que os 

homens coexistam com os seus semelhantes só é possível porque eles são 

iniciadores. Como, desde Maquiavel, os teóricos políticos sabem que nenhum 

momento é mais frágil do que o instante da instauração de um novo regime, é 
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possível compreender por que a equiparação equivocada da liberdade com a 

libertação pode frustrar os ideais de fundação de um regime da liberdade (ARENDT, 

2018). A liberdade e o anseio por fundar corpos políticos que viabilizem a 

participação política dos homens são a quintessência do espírito revolucionário, e 

não a libertação da necessidade. “A febre pela inovação, a vontade de libertação de 

todas as correias geradoras da opressão, do esquecimento, da desigualdade, o 

anseio pela distinção, pela participação e a reorganização da convivência tipificam, 

para Arendt, o espírito revolucionário” (AGUIAR, 2016, p. 278). Todavia, isso não 

significa que libertar os homens da miséria seja menos importante; porém, é uma 

condição pré-política, que deve ser resolvida antes das discussões sobre o que inter-

essa. Nesse sentido, vale ressaltar que, na leitura arendtiana, tanto a Revolução 

Francesa quanto a Americana fracassaram, pois enquanto a primeira se converteu 

em um regime antipolítico baseado no terror, a segunda não conseguiu manter o 

espírito revolucionário4. “Falharam em levar para o plano constituído, institucional, 

os elementos constituintes, fundadores; não acolheram, do ponto de vista da forma 

revolucionária de governar, as tradições e as experiências organizativas que 

espontaneamente brotaram nas práticas da população apoiadora da revolução” 

(AGUIAR, 2016, p. 280), das quais os conselhos aparecem mais repetidamente nas 

reflexões arendtianas sobre os eventos revolucionários. 

 Segundo Arendt, onde a manutenção biológica da existência humana está em 

foco, a ação dos indivíduos encontra-se sob o ininterrupto jugo da necessidade, “e o 

âmbito adequado para cuidar das necessidades vitais é a gigantesca e sempre 

crescente esfera da vida social e econômica, cuja administração tem obscurecido o 

âmbito político desde os primórdios da época moderna” (ARENDT, 2016, p. 155). O 

campo das necessidades é a esfera social, um espaço que, ao invés de se 

fundamentar na disposição para conviver e agir em comum acordo, fez da política a 

gestão das necessidades. “O aparecimento da sociedade – a ascensão da 

                                                      
4 Vale ressaltar que estamos cientes da interpretação habbermasiana da análise de Arendt sobre as 
revoluções, defendendo a antinomia fundamentada por uma revolução “boa”, a Americana, e uma 
“má”, a Francesa. Porém, adotamos aqui a leitura de Bignotto (2011), para quem, apesar de ser 
possível identificar a comparação entre as revoluções no decurso de várias obras da autora (cuja 
Sobre a revolução ganha destaque), não é possível reduzir estas análises a uma perspectiva 
maniqueísta. 



 

 

 
 

Lara Rocha | 115 

 

administração do lar, de suas atividades, seus problemas e dispositivos 

organizacionais – do interior do lar para a luz da esfera pública não apenas turvou a 

antiga fronteira entre o privado e o público, mas também alterou o significado dos 

dois termos e a sua importância para a vida do indivíduo e do cidadão, ao ponto de 

torná-los quase irreconhecíveis” (ARENDT, 2016b, p. 46). 

 Ao não preservar o espírito revolucionário, os governos também fracassaram 

em acolher as iniciativas dos cidadãos, valorizando sua capacidade de agir e de 

discursar. Porquanto ser livre equivale à possibilidade de participar da política, 

governos que se reduzem à dicotomia entre governantes e governados inviabilizam 

a liberdade dos indivíduos e tornam os direitos civis preponderantes aos públicos. 

Para Aguiar (2016), essa é a chave de compreensão do fracasso das revoluções: o 

equívoco entre liberdade e libertação. 

 

O livre curso do progresso transformou em intransponíveis as duas grandes 

barreiras que apareceram nas duas revoluções: a questão social, por um lado, e 

a escravidão, por outro. No lugar da liberdade, surgiu a revolução permanente, o 

terror jacobino; no lugar da felicidade pública, tomou lugar o sonho americano: a 

opulência, o consumismo; em ambas, a utópica esperança da superação da 

sisífica condição humana, a utópica liberdade dos grilhões de todas as 

necessidades (AGUIAR, 2016, p. 280). 

 

Assim, a escolha do recorte argumentativo da referida palestra de Arendt se 

assenta no fato de que a questão da liberdade se encontra em sua forma mais radical 

nos eventos revolucionários, de modo que quanto maior o fracasso de uma 

revolução, mais ameaçadas todas as faces da liberdade estarão (não apenas a 

liberdade pública, mas também a liberdade de escolha no âmbito privado e a 

espiritual). Como, assim como é característico da ação, as revoluções são 

irreversíveis e suas consequências são imprevisíveis, quando ela deixa de se voltar 

para a fundação de um regime de liberdade para ser veículo de processos geridos 

pela necessidade, dificilmente o puro horror que elas promoverão poderá ser contido.  

Além da irreversibilidade e da imprevisibilidade, a relação entre ser livre e agir 

é ainda mais profunda: nem ação e nem política seriam concebíveis “sem ao menos 
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admitir a existência da liberdade” (ARENDT, 2016, p. 146). Daí constata-se que 

quando a liberdade deixa de ser a razão de ser dos eventos políticos, dentre os quais 

a revolução ganha proeminência, a possibilidade de participação efetiva dos 

indivíduos nos assuntos públicos é diluída. “Onde os homens convivem, mas não 

constituem um organismo político – como, por exemplo, nas sociedades tribais ou 

na intimidade do lar –, o fator que rege suas ações e sua conduta não é a liberdade, 

mas as necessidades da vida e a preocupação com sua preservação” (ARENDT, 2016, 

p. 149).  

 

Considerações Finais 

 

A busca dos revolucionários em encontrar nas experiências políticas da 

Antiguidade, especialmente romana, direcionamentos para a fundação de regimes 

que assegurem a liberdade dos homens possui justificativa ainda mais incisiva: para 

este povo, a liberdade possuía gênese nos fundadores de Roma e, tal qual um legado 

político, era transmitida aos cidadãos. Desse modo, autoridade e liberdade adviriam 

do momento da fundação e do vínculo que os indivíduos, geração após geração, 

mantinham com este evento inaugural. Os revolucionários franceses, ao 

equipararem liberdade com a concessão das condições mínimas de sobrevivência 

ao povo francês, perderam o timing revolucionário; ao contrário, Thomas Jefferson 

tinha consciência das implicações deste fato e, por isso, tentou preservar ao máximo 

o espírito revolucionário através de sua proposta de “projetos de revoluções 

recorrentes” que, grosso modo, consistiam em governar possibilitando aos cidadãos 

“expressar, discutir e decidir que, em sentido positivo, são as atividades próprias da 

liberdade” (ARENDT, 2013, p. 297). Para Arendt, esta busca por reafirmar e atualizar 

o evento da fundação foi a chave para a estabilidade do governo americano. 

 Como dito, uma revolução somente é possível quando há um processo 

contínuo, e severo, de perda de autoridade em um corpo político. Porém, também é 

preciso que haja homens suficientemente dispostos a assumir o poder, o que implica 

na disposição para agir em comum acordo. Caso estejam movidos pela libertação de 

suas necessidades, e não pela paixão pela liberdade, o futuro da revolução tende a 

permanecer preso na voracidade e na violência dos imperativos vitais. O sucesso de 
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uma revolução deve-se, em grande medida, à disposição humana de assumir 

responsabilidades pelo mundo comum, espaço de exercício da política. Sem esta 

disposição, a política, e consequentemente a revolução, estão fadadas ao fracasso, 

o que já demonstrou o seu potencial de destruição.  

 “Entretanto, até na ausência de política, homens e mulheres podem, pelo 

simples fato de aparecerem no mundo, encarnar seu significado” (DUARTE in 

ARENDT, 2018, p. 13). Isso significa que, mesmo com o malogro revolucionário, 

resumido em sua tendência em transformar governos em aparelhos administrativos 

nos quais somente os especialistas possuem poder efetivo, não é impossível que os 

ventos revolucionários, que de vez em quando desafiam a realpolitik, proponham 

novas formas de governo. De certo, as revoluções ainda não conseguiram 

estabelecer institucionalmente espaços em que os indivíduos, por seus atos e 

palavras, aparecem uns aos outros e participem das deliberações. Porém, se o 

homem é capaz do inesperado, por sua capacidade de agir, não há nenhum outro 

campo mais passível de surpresas do que o contingente e deliberativo espaço da 

política. Como todas as vezes que os homens se reúnem, motivados pelo que 

possuem em comum, estabelece-se a esfera pública, o espaço profícuo para o 

desvelamento do quem de cada indivíduo, a chama revolucionária continua pairando, 

especialmente nas atuais condições de diluição da autoridade e do desgaste das 

instituições públicas. Resta-nos observar, e agir, para que estes movimentos 

políticos garantam a liberdade, e não se voltem apenas para a libertação das 

necessidades pré-políticas dos indivíduos, oferecendo-lhes as condições 

necessárias para que sejam livres para serem, de fato e de direito, livres. 
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RESUMO 

O presente artigo visa investigar as teses lançadas pelo filósofo francês Jean-Luc 

Nancy em seu livro A Comunidade Inoperada. Nesta obra, o autor argumenta que 

nunca realmente experimentamos a noção de comunidade, e realiza uma crítica a 

visões que argumentam a existência de uma comunidade perdida. Exemplos dessas 

visões seriam os romantistas alemães, que defendiam um retorno às comunidades 

pré-modernas, pois, supostamente, teríamos perdido a comunhão e imanência 

original. No entanto, para Nancy, isto é um mito e tentativas de retornar a uma 

comunidade inexistente deste tipo resultaria na autodestruição da própria 

comunidade, porque a morte é a imanência total. A visão de comunidade que Nancy 

tem é a de uma comunidade aberta e que não seria pensada como um elo unindo 

indivíduos, e sim como o lugar onde há a exposição da finitude e partilha de 

singularidades. Só podemos ter a comunidade com o comparecimento da finitude, 

que é dado quando se partilha a singularidade por meio da comunicação. Para fazer 

esta análise, Nancy argumenta suas teses a partir de bases lançadas pelo 

pensamento de Georges Bataille, pois este teria visualizado a comunidade do jeito 

que ela realmente é: a comunidade não é uma obra a ser produzida, não é uma 

comunhão perdida, e sim uma experiência do fora de si, um dom a se renovar 

infinitamente. O que intencionamos, neste artigo, é deixar claro as críticas que Nancy 

faz às visões identitárias e imanentistas de comunidade e demonstrar como ele 

teoriza uma comunidade aberta a partir de Bataille, e para isso trataremos de analisar 

a forma com que Nancy configura esta comunidade negativa. 

Palavras-chave: Nancy. Comunidade. Imanentismo. Bataille.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo busca fazer uma reconstrução do caminho percorrido pelo 

pensador francês Jean-Luc Nancy (1940-2021) em sua obra A Comunidade 

Inoperada. Neste livro, o autor realiza uma crítica à visão de comunidade que 

predomina no ocidente, que ele denomina de imanentista, em que vemos um 

predomínio do discurso romântico da perda da comunidade, bem como a 

caracterização dela enquanto um espaço de comunhão, onde todas as 

heterogeneidades seriam negadas. Nancy afirma, pelo contrário, que a comunidade 

nunca teve um lugar, assim como ela não é uma fusão a ser restaurada. A 

comunidade não pode se tornar uma obra, afirma o pensador. 

 Para fazer nosso trabalho, dividiremos ele em duas partes: a primeira será 

sobre os problemas que Nancy aponta no pensamento da comunidade imanente que 

é predominante na história ocidental. A comunidade da história ocidental é pensada 

por um viés de identidade, o que, para Nancy, leva a uma eliminação de tudo aquilo 

que é tido como impuro para tal comunidade. Na nossa segunda parte, falaremos 

sobre o que Nancy comenta acerca do pensamento de Georges Bataille, autor este 

que, para Nancy, é o primeiro a cogitar uma forma de comunidade que não seja um 

retorno a uma natureza perdida, e sim como uma experiência que temos de contato 

com o exterior. No entanto, Nancy aponta limites teóricos e históricos na filosofia de 

Bataille, como é o caso, por exemplo, da sua falta de resposta quanto à dicotomia 

soberania – comunidade.   

 

2 O PROBLEMA COM A IMANÊNCIA 

  

Para poder fazer a sua exposição acerca do conceito de comunidade, Nancy 

precisa, de início, como ele mesmo afirma, “para compreender o que está em jogo, a 

primeira tarefa consiste em liberar o horizonte atrás de nós” (NANCY, 2016, p. 36), ou 

seja: é necessário desconstruir a visão de comunidade que perpassa a tradição 

filosófica e política ocidental. Em tal tradição, nós vemos que há um predomínio do 

discurso da “perda da comunidade”, que a comunidade teria se perdido com a 

fundação da sociedade, além da comunidade ser vista como uma espécie de corpo 
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coletivo. Para Nancy, tal discurso teria começado com as críticas de Jean-Jacques 

Rousseau à forma que a sociedade tira o homem de seu estado de natureza, que é 

naturalmente bom, e o põe numa forma de organização social onde não haveria mais 

a comunicação intensa e a intimidade presentes anteriormente. Segundo Nancy: 

“Rousseau […] é talvez o primeiro a fazer a experiência da questão da sociedade como 

uma inquietação dirigida à comunidade, como a consciência de uma ruptura (talvez 

irreparável) dessa comunidade.” (NANCY, 2016, p. 36) 

 Tal concepção da comunidade enquanto algo perdido também é herdada pelo 

romantismo e pela filosofia de Hegel, e flui até nós.2 Sob a tradição intelectual aqui 

referida, a comunidade não seria apenas algo para se sentir nostálgico em relação, 

como também algo para se restaurar. Isto é, fazer uma obra de tal comunidade. A 

comunidade perdida, como Peter Pál Pelbart nota, pode ser exemplificada de várias 

formas, apesar de terem como referência comum a forma como se dava uma 

unidade:   

 

A comunidade perdida ou rompida pode ser exemplificada de várias formas, 

como a família natural, a cidade ateniense, a república romana, a primeira 

comunidade cristã, corporações, comunas ou fraternidades… Sempre referida a 

uma era perdida em que a comunidade se tecia em laços estreitos, harmoniosos, 

e dava de si mesma, seja pelas instituições, ritos, símbolos, a representação de 

sua unidade. (PELBART, 2011, p. 32) 

 

 Como podemos perceber, nesta maneira de pensar a comunidade, ela é tida 

como algo unitário, em que todos os seus membros estariam juntos por meio de elos 

de identidade. Nas palavras de Nancy isso significaria que a comunidade seria não 

apenas a comunicação íntima, como também uma comunhão dos seus membros 

com a essência dela mesma. Isto é: eles associariam sua identidade com àquela do 

corpo vivo da comunidade, ao contrário do que seria o caso com a sociedade. 

Conforme o pensador afirma, sobre a forma tradicional de pensar a comunidade:  

                                                      
2“Essa consciência será por sua vez aquela dos românticos, aquela de Hegel na Fenomenologia do 
Espírito: antes de todas as figuras e da história no saber absoluto, a figura derradeira do espírito é 
aquela da cisão da comunidade (que é aqui aquela da religião). Até nós, a história foi pensada sob o 
fundo da comunidade perdida – a se reencontrar ou a se reconstituir.” (NANCY, 2016, p. 36-37) 
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Distinta da sociedade (que é uma simples associação e repartição de forças e de 

necessidades) bem como que em oposição ao controle (que dissolve a 

comunidade ao submeter seus povos às suas armas e à sua glória), a 

comunidade não é a apenas a comunicação íntima de seus membros entre si, 

mas também a comunhão orgânica dela mesma com sua própria essência. 

(NANCY, 2016, p. 37) 

 

 No entanto, é necessário possuir ceticismo em relação a esta visão, dado o 

fato de que o discurso sobre a perda da comunidade é algo que nos acompanha por 

toda a história ocidental. Independente do contexto histórico, isso sempre se 

manteve como um paradigma. De acordo com Nancy, o fundamento desse 

pensamento da perda da comunidade é de origem cristã: a comunidade seria o 

espaço em que seus membros praticam a comunhão com o corpo de Cristo, onde o 

homem seria perpassado pela imanência de Deus; em uma frase: a comunidade seria 

o espaço em que o homem atuaria na vida divina. Tal é o mito fundador do ocidente 

para Nancy:  

 

A comunidade, cujo sentimento de falta ou o desejo anima Rousseau, Schlegel, 

Hegel e depois Bakunin, Marx, Wagner ou Mallarmé, é pensada como a 

comunhão. Essa se dá, no seu princípio e no seu fim, no seio do corpo místico de 

Cristo. A comunidade poderia muito bem ser ao mesmo tempo o mito mais antigo 

do Ocidente e o pensamento totalmente moderno da partilha pelo homem da vida 

divina: o pensamento do homem penetrando na imanência pura. (NANCY, 2016, 

p. 37-38.) 

 

 Sendo que a comunidade teria essa ligação com o divino, portanto a morte de 

Deus que Nietzsche afirma significaria a morte da comunidade: o fim dos laços 

estreitos, da comunicação intensa, da comunhão entre membros, causado pela 

expulsão do divino da esfera pública pela experiência moderna, conforme Pelbart 

interpreta a obra de Nancy:  

 

A morte de Deus seria um modo de se referir à morte da comunidade e traria 

embutida essa promessa de uma ressurreição possível, numa imanência comum 
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entre o homem e Deus. Toda a consciência cristã moderna, humanista da perda 

da comunidade vai nessa direção. (PELBART, 2011, p. 32) 

 

 A resposta de Nancy para tais teóricos da comunidade perdida é direta:  

 

A comunidade não teve lugar, ou ainda, se é certo que a humanidade conheceu 

(ou conhece ainda, fora do mundo industrial), vínculos sociais totalmente 

diferente daqueles que conhecemos, a comunidade não teve lugar segundo as 

projeções que fazemos dela sobre essas diferentes socialidades. (NANCY, 2016, 

p. 39, grifos do autor) 

 

 Contra todo o tipo de romantismo acerca da comunidade, Nancy afirma que 

ela nunca realmente existiu de tal maneira idealizada: “Ela [a comunidade] não teve 

lugar com os índios Guayaqui, ela não teve lugar numa época de cabanas, ela não 

teve lugar no ‘espírito do povo’ hegeliano, nem na agapê cristã.” (NANCY, 2016, p. 39) 

Eis que notamos a desconstrução que Nancy realiza de tal tradição. Para ele, a 

comunidade não é um lugar, e sim algo que nos é colocado pela sociedade, uma 

questão, um evento, um dever:  

 

A sociedade não é feita sobre a ruína de uma comunidade. Ela é feita no 

desaparecimento ou na conservação daquilo que – tribos ou impérios – não 

tiveram talvez mais relação com o que chamamos de ‘comunidade’ do que com 

o que chamamos de ‘sociedade’. Longe de ser o que a sociedade rompeu ou 

perdeu, a comunidade é o que nos chega – é questão, espera, evento, imperativo 

– a partir da sociedade. (NANCY, 2016, p. 39, grifos do autor) 

 

 Quanto à imanência antes mencionada, o filósofo francês afirma que não é ela 

em si que constitui a comunidade, e sim a sua perda e ausência: “O que da 

comunidade está ‘perdido’ – a imanência e a intimidade de uma comunhão – o está 

somente no sentido de tal ‘perda’ constituir a própria ‘comunidade’.” (NANCY, 2016, 

p. 39) Não se trata de restaurar a comunhão, a fusão e a imanência, pois é esta 

mesma que seria a verdadeira supressão da comunidade. A imanência tem como 
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verdade a morte, segundo Nancy, pois é na morte que não podemos mais ter acesso 

à comunidade:  

 

Na morte, ao menos quando consideramos o que nela faz advir a imanência (a 

decomposição retornando à natureza, ‘tudo vai para debaixo da terra e entra em 

jogo’ – ou mesmo as versões paradisíacas desse mesmo ‘jogo’), e se 

esquecemos o que a torna desde sempre irredutivelmente singular, não há mais 

comunidade ou comunicação: há apenas a identidade contínua dos átomos. 

(NANCY, 2016, p. 40) 

 

 Nancy nos alerta para o fato de que tentativas de trazer uma comunidade 

imanentista para a realidade ocasionam, na verdade, uma comunidade suicida, 

autodestrutiva, pois ela sempre tenderá a eliminar os seus membros ditos “impuros”. 

Um exemplo disso para o autor é o nazismo, pois além de direcionar sua violência 

para fora, os nazistas também a direcionaram para dentro do próprio país, 

eliminando todos aqueles tidos por indesejáveis:  

 

Por essa razão as realizações políticas ou coletivas onde dominam uma vontade 

de imanência absoluta têm como verdade a verdade da morte. A imanência, a 

fusão comunal abriga somente a lógica do suicídio da comunidade, por ela 

regulada. Tal qual a lógica do nazista alemão, que não foi somente aquela da 

exterminação do outro, do super-homem exterior à comunhão do sangue e do 

solo, mas também, virtualmente, a lógica do sacrifício de todos aqueles que, na 

comunidade ‘ariana’, não satisfaziam o critério da imanência pura, de modo que 

– tais critérios eram obviamente impossíveis de se impedir – uma extrapolação 

plausível do processo poderia ter sido representada pelo próprio suicídio da 

nação alemã. (NANCY, 2016, p. 40, grifos do autor) 

 

 Conforme Pelbart afirma, a concepção de comunidade de Nancy é um tanto 

quanto (propositalmente) paradoxal e contraditória. Para se ter comunidade, é 

necessário negar tudo aquilo que é tido por comunitário em nossa tradição, ou seja, 

é necessário rejeitar a fusão, a homogeneização e até mesmo a própria identidade, e 

afirmar a heterogeneidade, o pluralismo e a distância. Nas palavras de Pelbart:  
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Em outros termos, e da maneira mais paradoxal, a comunidade só é pensável 

como negação da fusão, da homogeneidade, da identidade consigo mesma. A 

comunidade tem por condição precisamente a heterogeneidade, a pluralidade, a 

distância. Daí a condenação categórica do desejo de fusão comunial, pois 

implica sempre a morte ou o suicídio, de que o nazismo seria um exemplo 

extremo. (PELBART, 2011, p. 33) 

 

 Outro ponto que Nancy critica nas comunidades imanentistas é o fato delas 

fazerem da morte uma obra. Para ele, a forma que as comunidades ocidentais tratam 

a morte é uma forma de dar sentido àquilo que há de mais insensato na vida. As 

mortes são relevadas e absorvidas para um além repleto de sentido, tal como o 

exemplo da dialética. Contra tal concepção, Nancy afirma que a comunidade não 

pode fazer da morte uma obra, isto é, ela não pode fazer com que a morte de um 

indivíduo se torne algo que seja diferente disto:  

 

Não somente a comunidade não é uma obra, como ela também não faz obra da 

morte. A morte à qual a comunidade se ordena não opera a passagem do ser 

morte a nenhuma intimidade comunal. A comunidade, de sua parte, não opera a 

transfiguração de seus mortos, em qualquer substância ou em qualquer sujeito 

que seja – pátria, solo ou sangue natal, nação, humanidade libertada ou 

realizada, falanstério absoluto, família ou corpo místico. (NANCY, 2016, p. 43, 

grifos do autor) 

 

 A morte é o que faz a comunidade se revelar, para Nancy, justamente pelo fato 

dela ser impossível de tornar em obra. A morte tem essa importância pois ela mostra 

que o eu não é meramente sujeito: “Se o eu não pode dizer que está morto, se o eu 

desaparece efetivamente na sua morte, nessa morte que é precisamente o que lhe é 

mais próprio, o mais inalienável, é porque o eu é outra coisa que um sujeito.” (NANCY, 

2016, p. 42, grifos do autor.) Mais do que isso, a morte é o que comprova que a 

comunidade não é imanência, pois a comunhão se mostra impossível, tendo em vista 

o fato que com a morte não há a junção em uma essência elevada:  
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Se a comunidade é revelada na morte do outrem, é que a morte é ela mesma a 

verdadeira comunidade dos eus que não são mim mesmo. Não é uma comunhão 

que fusiona os mim mesmo num Mim mesmo ou num Nós superior. É a 

comunidade dos outrem. A verdadeira comunidade dos seres mortais, ou a morte 

enquanto comunidade, é a sua comunhão impossível. (NANCY, 2016, p. 43, grifos 

do autor.) 

 

 Podemos ver aqui a natureza da crítica de Nancy à tradição filosófica da 

comunidade: uma visão imanente dela resulta na exclusão de tudo aquilo que não é 

puro como a imanência que defende. Também notamos a crítica dele à maneira que 

a identidade se atrela às comunidades e a forma como a morte é vista. Agora é 

necessário entrarmos na leitura que Nancy realiza de Bataille, pois este seria o 

pensador que nos mostra como a resposta à imanência absoluta é o êxtase, 

caracterizado pelo autor de História do Olho como a soberania. O êxtase é aquilo que 

mostra a impossibilidade do absoluto: seja de uma individualidade absoluta, seja de 

uma coletividade absoluta:  

 

Ele [o êxtase] define estreitamente a impossibilidade, tanto ontológica quanto 

gnosiológica, de uma imanência absoluta (ou: do absoluto, portanto, da 

imanência) e, por consequência, de uma individualidade no sentido exato, assim 

como de uma pura totalidade coletiva. (NANCY, 2016, p. 33) 

 

3 IR COM (E ALÉM DE) BATAILLE 

  

Para Nancy, “Sem dúvida, foi Bataille quem foi mais longe na experiência mais 

crucial do destino moderno da comunidade” (NANCY, 2016, p. 44). Segundo o filósofo 

Benjamin Noys, isso se deve ao fato que o pensamento de Bataille acerca da 

comunidade é caracterizado por interrogações, e não definições. Nancy teria 

encontrado em Bataille, de acordo com Noys, não apenas uma abertura para a 

filosofia da comunidade, mas também uma filosofia da comunidade enquanto 

aberta:  
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Nancy encontra em Bataille uma abertura para o pensamento da comunidade. 

Não é apenas a abertura da comunidade, mas também um pensamento da 

comunidade como aberta, em contraste com as leituras contemporâneas da 

comunidade como formas relativamente fechadas e estáticas. (NOYS, 2000, p. 

54, tradução nossa)  

 

 Isto não significa, no entanto, que Nancy seja plenamente batailliano. O 

pensador da comunidade afirma que Bataille tem momentos em que ele recai numa 

espécie de comunhão. Além disso, Nancy traz à tona os seus limites teóricos e 

históricos.  

 Segundo Nancy, Bataille foi o autor que percebeu que a nostalgia pelo ser 

comunal é o mesmo que fazer da morte uma obra. E a maneira que Bataille consegue 

fazer isso foi contrapor tal vontade nostálgica (rousseaniana) ao seu conceito de 

“experiência interior.” Experiência interior, que significa para Bataille, uma 

experiência que começa no não-saber e permanece nele, do início ao fim: “Quis que 

o não-saber fosse seu princípio […] Mas essa experiência, nascida do não-saber, nele 

permanece decididamente.” (BATAILLE, 2016, p. 33) Nancy descreve o movimento de 

Bataille:  

 

Para Bataille, o reverso da nostalgia de uma comunidade perdida na consciência 

de um ‘imenso fracasso’ da história das comunidades se ligava à ‘experiência 

interior’ onde o conteúdo, a verdade ou a lição derradeira se enuncia assim: ‘A 

soberania é NADA’. Ou seja, a soberania é a exposição soberana a um excesso 

(a uma transcendência) que não se apresenta, que não se deixa apropriar (nem 

simular), que nem mesmo se dá – mas à qual o ser bem mais se abandona. O 

excesso ao qual a soberania se expõe e nos expõe não é; […] O ser dos entes 

finitos os expõe ao fim de ser. (NANCY, 2016, p. 47, grifos do autor.) 

 

 Soberania esta não tem um sentido político, mas sim um sentido de não estar 

sob o jugo da utilidade e do trabalho, conforme Pelbart explica:  

 

O que é soberano, rigorosamente falando? É aquilo que existe soberanamente, 

independente de qualquer utilidade, de qualquer serventia, de qualquer 
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necessidade, de qualquer finalidade. Soberano é o que não serve para nada, que 

não é finalizável por uma lógica produtiva. (PELBART, 2011, p. 34) 

 

 É por meio deste NADA da soberania que a comunidade de Bataille não é uma 

comunidade imanente, pois, nas palavras de Nancy, o ser na soberania se torna uma 

exterioridade pura, se torna um fora irrelacionável:  

 

‘No’ ‘NADA’, ou em nada – na soberania – o ser ‘fora de si’; ele é uma 

exterioridade impossível de se alcançar, ou talvez se deveria dizer que ele é a 

partir dessa exterioridade, que é um fora que não pode se relacionar, mas com o 

qual mantém uma relação essencial e incomensurável. (NANCY, 2016, p. 47, 

grifos do autor) 

 

 Segundo Nancy, esta experiência extática demonstra que a intimidade e a 

imanência estão perdidas, e elas, justamente, devem permanecer assim. Bataille 

inverte toda a consciência nostálgica da metafísica ocidental para uma consciência 

comunal dessa perda e da aceitação da mesma, para Nancy:  

 

O ponto crucial dessa experiência foi a exigência, invertendo toda a nostalgia, ou 

seja, toda a metafísica comunal, de uma ‘consciência clara’ da separação, ou 

seja, de uma ‘consciência clara’ […] de que a imanência ou a intimidade não 

podem ser recuperadas; de que, definitivamente, elas não são para serem 

recuperadas. (NANCY, 2016, p. 48, grifos do autor)  

 

 Tal consciência é apenas possibilitada pela comunidade: “Essa consciência – 

ou essa comunicação – é o êxtase: ou seja, o eu jamais tem uma tal consciência 

como minha consciência; eu só a tenho, ao contrário, na comunidade e por ela.” 

(NANCY, 2016, p. 49, grifos do autor) 

 O soberano se constitui em poder usufruir do tempo presente sem precisar se 

preocupar com o tempo presente. Soberania é, nas palavras de Bataille, a vida que 

está para além da utilidade: “A vida além da utilidade é o domínio da soberania.” 

(BATAILLE, 1991, p. 198, tradução nossa.) No entanto, ao mesmo tempo que a vida 

soberana indica uma vida livre, ela está em constante tensão, pois, segundo Bataille, 
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“a diferença social está na base da soberania”. (BATAILLE, 1991, p. 300, tradução 

nossa). E é justamente esse embate interno do conceito de soberania que entrará em  

atrito com o conceito batailliano de comunidade. 

 Bataille, de acordo com Nancy, teria associado o campo da comunidade com 

a ideia comunista, pois tal ideia comunicaria as noções de igualdade e justiça 

necessárias para uma vida em comunidade: “Para ele, o polo da comunidade era 

solidário com a ideia comunista. Essa última comportava, apesar de tudo, os motivos 

da justiça e da igualdade sem os quais, qualquer maneira que lhe conviesse 

transcrever, uma tentativa comunitária só poderia ser uma farsa.” (NANCY, 2016, p. 

50). Entretanto, Bataille reconhecia que o comunismo é contrário à soberania, a este 

aspecto do excesso caprichoso do homem, como podemos ver: “Ao desejo irredutível 

que o homem é apaixonadamente, caprichosamente, o comunismo substituiu as 

nossas necessidades que podem ser conciliadas com uma vida inteiramente 

ocupada com a produção.” (BATAILLE, 1991, p. 315, tradução nossa) 

 O comunismo, ao se preocupar exclusivamente com a produção, nega a 

soberania do homem pois ela é fundamentada pela diferença social, e a soberania, 

por sua vez, nega a comunidade e, por consequência, o comunismo, pois é a 

afirmação de uma liberdade caprichosa, associada, alhures por Bataille, a figuras 

históricas cruéis tal qual Gilles de Rais. Este é, para Nancy, o limite do pensamento 

de Bataille: como reconciliar a liberdade caprichosa com a demanda de igualdade 

total? Nas palavras de Nancy:  

 

A comunidade se recusando ao êxtase, o êxtase se retirando da comunidade; um 

e outro no próprio gesto pelo qual nenhum deles assume sua própria 

comunicação: podemos supor que é essa dificuldade decisiva que explica o 

inacabamento de Soberania, assim como a não publicação da Teoria da Religião. 

(NANCY, 2016, pp. 50-51) 

 

 É justamente por essa dificuldade que Nancy argumenta que Bataille recua 

para a comunidade dos amantes e dos artistas, onde ele recai em um imanentismo, 

pois postula a fusão dos amantes: “Não é nenhuma surpresa que, em última 

instância, um isolamento maldito dos amantes e do artista termine por ser o único a 
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responder, e a responder de um modo trágico, à obsessão comunal cuja época 

provava ter levado diretamente às obras de morte.” (NANCY, 2016, p. 55, grifos do 

autor.) Podemos testemunhar que a tentação imanentista está presente na obra de 

Bataille, como em certas passagens onde ele fala da fusão dos parceiros no ato 

erótico:  

 

No movimento de dissolução dos seres, o parceiro masculino tem em princípio 

um papel ativo, a parte feminina é passiva. É essencialmente a parte passiva, 

feminina, que é dissolvida enquanto ser constituído. Mas, para um parceiro 

masculino, a dissolução da parte passiva só tem um sentido: ela prepara uma 

fusão em que se misturam dois seres chegando juntos, no final, ao mesmo ponto 

de dissolução. (BATAILLE, 2014, p. 41) 

 

CONCLUSÃO 

  

Em nosso trabalho, começamos falando sobre a visão que predominou na 

história da filosofia ocidental de acordo com Jean-Luc Nancy. Para ele, a visão 

imanentista, fusional, de comunidade foi o ponto de vista predominante. A 

comunidade é vista como um sujeito maior composto de sujeitos menores, que 

devem se adequar à pureza da essência da comunidade. “Devemos resgatar a 

comunidade que foi perdida pelo advento da sociedade” é o grito de guerra de tais 

visões, que vemos desde Rousseau e Hegel. No entanto, o perigo de tais 

comunidades é o fato delas tenderem a fazerem da morte uma obra, dado o retorno 

da imanência. A verdade de uma comunidade da imanência é a verdade da morte, 

para Nancy, a verdade da autodestruição. 

 Para criticar estas visões, Nancy aponta para o conceito de êxtase em Bataille 

que faria frente ao imanentismo comunitário e ao sujeito moderno narcísico. Bataille 

teoriza a soberania como aquele nada que se torna exterioridade, e que possibilita 

uma abertura. No entanto, ele não conseguiu conciliar seus desejos comunitários 

com a liberdade caprichosa da soberania, fazendo com que o autor se retirasse para 

a comunhão dos amantes, que é o exemplo maior do imanentismo na comunidade. 
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Cabe a nós desenvolvermos uma forma de lidar com esse dilema na filosofia 

batailliana.  
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LUTO POLÍTICO E MEMÓRIA SOCIAL EM JUDITH BUTLER1 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110390-10  
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Resumo 

Trata-se de, à luz de Judith Butler, analisar a função do luto e da memória no poema 

Antígona, de Sófocles. A partir da leitura proposta por Butler, Antígona passa a ser 

interpretada à luz da relação trágica e de completa dependência da humanidade para 

com sua memória, da função constituinte que as experiências de despossessão ou 

ofuscamento desta operam em nossas formações e práticas sociais. Num primeiro 

momento, recapitulamos a estrutura da peça, assim como resgatamos a clássica 

interpretação que faz Hegel da peça. Após, demonstra-se a função que a memória 

exerce no laço social e as funções políticas do luto, a partir da obra de Butler. Quando 

um corpo é profanado ou deixado à revelia da sociedade, também partes da história 

da experiência vivida humana se perdem de nossa memória; o direito a esta, o direito 

de lembrarmos e honrarmos a lembrança de nossos mortos, é também aquilo que 

permite serem significativas nossas vidas e práticas sociais – é essa a lição 

fundamental a qual nossa protagonista faz menção ao invocar, “da memória 

soberana do que não precisa ser sequer vivenciado para existir”, as leis eternas dos 

deuses como reclame a enterrar seu irmão de maneira apropriada.  

Palavras-chave: memória; luto; despossessão; reconhecimento. 

 

Do enredo e estrutura da peça 

 

 Logo após a saída de Édipo de  seu  trono,  nossa  peça  (SÓFOCLES, 2018)  se  

                                                      
1 O texto foi escrito em vistas de apresentação oral, de sorte que optei por quase sempre me servir de 
citações indiretas, visto que trazê-las em sua integralidade, por muito, atrapalharia o ritmo da fala. 
Contudo, para maior contextualização e minúcia na pesquisa daqueles a quem interessem as 
referências, indiquei-as sempre acrescidas de explicações, através de notas de rodapé. Agradeço ao 
professor Filipe Campello (UFPE) por seus comentários atentos a uma primeira versão deste texto. 
2 Graduação em curso em Filosofia (UFPE), graduação em curso em Psicologia (FAFIRE). E-mail para 
contato: pedro.pennycook@ufpe.br 
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inicia com a indagação de Antígona à sua irmã Ismene quanto ao enterro de seus 

irmãos. Embora ambos tenham sido assassinados um pelo outro em disputa pela 

sucessão do trono de Tebas, Eteócles e Polinices não obtiveram os mesmos tratos 

póstumos; sendo aquele enterrado com a dignidade referida aos oficiais que morrem 

em combate, e este tendo seu corpo deixado à indigência e ao ultraje, segundo fora 

demandado por aquele que afinal ficara com o trono, seu tio Creonte. Com planos de 

levar a cabo os ritos de passagem de Polinices, Antígona incita assim sua irmã a 

juntar-se-lhe na subversão dos ditames imperativos do novo rei, argumentando que 

mais vale morrerem lutando contra editos de governantes injustos que passiva e 

covardemente curvando-se perante eles. Podemos tomar a posição das duas irmãs 

como antagônicas, pois. Por um lado, a revolucionária Antígona, cujas firmes crenças 

na retidão das leis que invoca lhe energiza as investidas frente a Creonte; por outro, 

a reticente Ismene, que não menos ojeriza o decreto do tio, mas tanto mais os 

perpassa através de seu silenciamento.  

 No entanto, ao tentar cumprir com suas palavras, Antígona é detida pela 

guarda da pólis e levada ao palácio de seu tio, onde se assim desencadeiam toda 

sorte de argumentos entre Creonte e sua geniosa sobrinha. Esta se defende lançando 

mão do argumento que, embora se oponha ao decreto real, e que seja verdade tê-lo 

subvertido, fê-lo em nome de uma lei maior, certa lei divina e de cuja lembrança se 

acende na memória de todos nós através duma validade universal: independente dos 

crimes que cometera, todo e qualquer homem tem o direito inalienável de ter seu 

corpo preservado, bem como o de ser enterrado segundo os preceitos de sua família. 

 Há aqui o enfrentamento direto entre duas configurações antagônicas para a 

vida ética (Sittlichkeit)3. Ao reclamar seus direitos em nome das leis divinas, não 

devemos interpretar o apelo de Antígona como de ordem teológica, mas antes como 

prenúncio à ruptura entre o embotamento da moral individual, doravante circunscrita 

às esferas privadas e intencionais de cada sujeito e restritas a seu círculo familiar, e 

o reconhecimento efetivo (Anerkennung) dessa em sua dimensão social, através da 

mediação do Estado, tão famigerada pelas conceituações ético-políticas da 

modernidade. Antes da confluência e conciliação entre as vontades de seu povo, as 

                                                      
3  Para uma boa discussão sobre a interpretação hegeliana da tragédia em geral, e mais 
especificamente o Édipo Rei, ver Falkenstern, R. (2018). 
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leis de Creonte lhes oferecem um Estado peremptório, no qual o valor de adesão se 

mede pela força de repressão por ele aplicada, espoliando-lhes da vigência das 

práticas e posicionamentos governamentais esperados, que convergiriam e 

respeitariam tão-somente aos ditames tradicionais, mas principalmente ao interesse 

popular em manter-lhes vigentes; e em última instância, aliena-lhes do 

reconhecimento com o corpo político. 

 Nesta seara, lembremos por exemplo a já clássica, e que em certa medida 

permeia toda a minha hipótese, apropriação de Antígona por Hegel como instauração 

da vida ética: 

 

A consciência-de-si é igualmente relação simples e clara com essas leis. Elas 

são, e nada mais: é o que constitui a consciência de sua relação. Para a Antígona, 

de Sófocles, valem como direito divino não escrito e infalível. As leis são. Se 

indago seu nascimento, e as limito ao ponto de sua origem, já passei além delas: 

pois então sou eu o universal, e elas, o condicionado e o limitado. Se devem 

legitimar-se dos olhos de minha inteligência, já pus em movimento seu ser-em-

si, inabalável, e as considero como algo que para mim talvez seja verdadeiro, 

talvez não seja. Ora, a disposição ética consiste precisamente em ater-se 

firmemente ao que é justo, e em abster-se de tudo o que possa mover, abalar e 

desviar o justo (HEGEL, PhG, p. 296-7, itálicos meus). 

 

Ao lhes tolher a posição de sujeito político, nisto que consonante Butler 

podemos chamar de dialética interditada do reconhecimento (RODRIGUES, 2017; 

JOUAN, 2017), podemos compreender o posicionamento de Creonte em alienar seu 

povo do direito de decisão na formação das leis, a não-participação popular nas 

discussões diretas acerca da necessidade de manutenção ou atualização dessas, 

como uma das principais manifestações da recusa ao exercício popular do direito à 

memória e ao luto.  

É preciso que tenhamos cuidado ao nos fazer valer aqui do conceito de 

eticidade, contudo. Quando se fala em espoliação do estatuto de sujeito, o qual 

Antígona põe novamente em vigência através de sua intervenção, somos 

endereçados à pergunta do projeto ético que tal sujeito propõe fazer valer em 

detrimento do atual. A posição de nossa protagonista, contudo, não deve de ser 
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interpretada como a proposta ao retorno aos moldes antigos de governo; a uma 

Tebas “pré-Creonte”. Lembremos como a proposta hegeliana para a Sittlichkeit leva 

em conta a suprassunção das anteriores figuras de reconhecimento social; ou seja, 

da apropriação histórica e elevação dialética de seus momentos, culminando em um 

mais aperfeiçoado nível. Isto fica nítido no poema4, pois embora se faça valer das 

leis divinas, é através da enunciação de seu desejo singular que aquelas devem de 

ser clamadas e enunciadas em primeira pessoa5.  

O valor da tradição não está agora na conservação ou ressurgimento do que 

outrora fora estabelecido, mas na adesão a certa forma de reconstrução do posto 

como abertura para sua elevação através da destituição imanente; tampouco se 

encontra no regozijo ao reencontrar leis 6  com que já se familiarizara, mas na 

contemplação efetiva da identificação singular de nossa protagonista nelas. O 

projeto que emerge com Antígona não remete ao retorno de uma eticidade anterior, 

pautada na identificação singular com as prescrições morais hierarquicamente 

ditadas; não se trata de confluência por submissão ou subsunção às vias 

representativas e indiretas de participação, onde a condição para que lhe seja 

outorgada a singularidade é sua normatividade em uma gramática de 

reconhecimento prévia e alheia, mas sim de um projeto ético que a partir de então se 

                                                      
4 É preciso que tenhamos em mente o sentido antigo de ‘poesia’ ou ‘poema’, qual seja, o de um texto 
literário metrificado, pensado para ser interpretado ao vivo por atores em diálogo e um coro, 
comumente acompanhado por instrumentos rítmicos e tendo em mente um público reunido em 
anfiteatros. Sendo assim, o que hoje nos chega dos poemas trágicos, como por exemplo o aqui 
trabalhado, Antígona, é mera fração do espetáculo em si, visto que a atuação (performance), o cenário 
e a música de acompanhamento eram partes fundamentais da experiência estética ali almejada. 
Dessa forma, usarei ‘poema’, ‘poesia’ e ‘peça’ como termos intercambiáveis.  
5  “Enquanto paradigma da moral familiar, Antígona não representa as mulheres, na Fenomenologia, 
como princípio da particularidade a destruir a pólis com intrigas e perversidade; conquanto escape a 
Hegel o que de mais significativo há na peça: que para desafiar [a lei do Estado] em prol da lei familiar, 
que ainda se encontraria na dimensão da primeira natureza, Antígona deve entrar na querela política, 
na segunda natureza. Ao fazer isso, como vemos, Antígona transcende a análise hegeliana da ‘lei 
feminina’ como ‘vida ética natural’, e se torna esta si-mesma particular [this particular self]” (MILLS, 
1986). 
6 Butler percebe como o caráter indeterminado da lei, no limiar do simbólico, porquanto recusatória e 
‘não ‘escrita’, reclamada por Antígona serve, poderíamos dizer, como propulsão negativa para o 
reestabelecimento imanente de uma nova forma de reconhecimento de direitos na esfera pública num 
nível mais elevado: “O que é essa lei além da lei, além de qualquer conceitualização, uma lei que 
emerge como quebra da lei? É uma lei que desafia a conceitualização e que permanece como um 
escândalo epistêmico no reino da lei, uma lei que não pode ser traduzida e que marca o limite e a 
condição de generalização da lei? (...) A lei não escrita teria o poder de reescrever a lei pública, que 
ainda não está escrita, ou não estar nunca escrita constitui uma invariável incomensurabilidade entre 
as duas esferas?” (2000, p. 33, 39) 
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paute no reconhecimento indeterminado da presença singular pela qual o desejo se 

nos inscreve na vida pública. 

O caráter subversivo de Antígona aparece em interpretações como a de Lacan, 

em seu Seminário VII. Para o psicanalista, o que move a personagem “não se trata 

simplesmente da defesa dos direitos sagrados do morto e de sua família, tampouco 

isto que gostaram de representar como a santidade de Antígona. Antígona carrega 

consigo uma paixão, e nós tentaremos saber qual é ela” (1986, p. 297). E embora não 

a descarte, assim como também não descartamos, a defesa dos direitos 

estruturantes de uma comunidade, o autor é mister ao perceber como não se deve 

tomá-la como uma personagem conservadora, cujo interesse consiste em retornar 

aos moldes tanto mais antigos; Antígona instaura uma nova forma de identificação 

com as leis, certa relação para com o simbólico que comporte a transmissão do 

desejo de um sujeito7, e desde as polissemias no qual tal forma elevada de laço social 

se tece, prepare o terreno para novas modalidades de reconhecimento de direitos 

(BUTLER, 2000, p. 82), como bem defenderá, por exemplo, Rodrigues segundo a qual,  

 

com base na percepção de que não há sujeito fora da norma, Butler propõe que 

as normas de gênero são transgredidas na sua repetição. A partir de Butler, 

proponho pensar que arranjos familiares diversos podem ser ao mesmo tempo a 

repetição e a transgressão das normas de parentesco. Desconstruir o parentesco 

não é destruí-lo – como desconstruir não é destruir –, mas analisá-lo a partir das 

camadas sedimentadas que o sustentam e perceber, como propõe Derrida, o 

                                                      
7 A interpretação lacaniana se inicia com a centralidade do conceito de ‘catarse’, rememorando a 
interpretação que Aristóteles faz da Tragédia em sua Poética, mas também do uso clínico que Freud 
conota a ele em seus Estudos sobre a Histeria, ainda quando não se falava propriamente psicanálise 
ou processo transferencial. Para Lacan, mais radicalmente que para o jovem Freud, onde esta se 
apresenta como tomada de consciência dos processos latentes, cujo intuito clínico suscitaria na 
organização via re-apreensão dos materiais recalcados, a catarse está diretamente ligada à 
emergência de uma nova posição subjetiva, à instauração de novas formas de reconhecimento que 
fujam da anterior. Não se trata simplesmente de consertar o que estava em desordem, mas 
propriamente de fazer advir o novo. Isso, ele só formalizará alguns anos depois, em 67, quando de 
seus estudos sobre a formação de escola e as funções do fim análise, através do conceito de 
‘destituição subjetiva’. A pergunta que me faço é, visto como a personagem descentra o poder posto, 
revolucionando as práticas de reconhecimento e efetivação das leis (ou seja, das propriedades de 
simbolização e formalização de posições subjetivas de enunciação), até que ponto tal destituição, o 
advento de uma nova posição para o sujeito, herda das origens trágicas de personagens da ordem de 
Antígona? Esta talvez seja uma investigação a ser desdobrada, a qual neste momento meramente 
posso esboçar em perguntas. 
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quanto o dentro depende de um fora para se sustentar. Não para advogar um fora 

da norma, mas para reconsiderar os termos em que se estabelece a dicotomia 

dentro/fora da norma (2012).  

 

Gostaria assim de apoiar minha hipótese de leitura não exatamente no âmbito 

jurídico, muito pelas limitações confessas de meus conhecimentos em direito, mas 

sobretudo por crer ser esse um nexo interpretativo já bastante explorado, e no qual 

encontramos diversas fontes tanto mais versadas no campo que eu. Antes do âmbito 

jurídico, minha proposta consiste então em adicionarmos uma dimensão de desejo 

a este que creio ser um direito fundamentalmente inalienável e absoluto, a saber, ao 

luto. 

Segundo Andújar (2018), assim como em certa medida também ocorre com 

Lacan, a função do coro representa na tragédia grega a pontuação auditiva da 

experiência dramática. Para além de indagações impessoais, visto que as 

personagens do coro, essa voz conjunta, congregada, imersa em um jogo de 

assimilação e reconhecimento que perpassa qualquer mosaico de vozes que se 

ressoam mais fortes quando agrupadas, só hão de serem identificadas através da 

sua justaposição perante personagens singularmente identificadas, o coro grego 

insere não somente o caráter ambivalente das tragédias, mas em certa medida 

espelha as expectativas e respostas afetivas do público quase como um termômetro 

desse, ao fazer intervir a voz pública em discussões pessoais. Tanto mais similar 

seria a possível de Rodrigues (2017) quanto à função social do luto na Grécia Antiga, 

visto que “a importância das honras dos ritos funerários para os antigos, importância 

baseada numa ideia de que todas as vidas estão entrelaçadas e vão além do seu 

significado individual. Por isso, os cantos poéticos, as cerimônias fúnebres e os 

rituais funerários são práticas que, como explica Jeanne Marie Gagnebin (2014 apud 

RODRIGUES, 2017), ‘têm por tarefa lembrar aos vivos de amanhã a existência dos 

mortos de ontem e de hoje’”. 

Para as autoras não seria então mero acaso que, nas duas cenas de lamento, 

tanto por parte de Antígona quanto de Creonte, a figura do coro se demonstre 

reticente; elas exprimem a dessintonia entre aqueles enlutados e aqueles 

convocados a se enlutarem, como se não só houvesse uma interdição ao trabalho 
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social de reconhecimento do luto, mas sobretudo o embate entre duas formações 

distintas para o corpo político. Mas antes como se, em certa medida, pudéssemos 

derivar toda uma gramática fundamental que sustenta as práticas sociais imanentes 

a uma comunidade, da forma como esta lida com seus mortos, com as narrativas 

dos que por eles se enlutam, como cuida da memória dos que falecem.  

Quanto à concepção sofocleana da natureza social do luto, são ao menos três 

as perguntas que nos ficam, e que podemos expressar da seguinte maneira: 1) a que 

nos serve nos permitirmos nos enlutar, 2) quais as condições sociais pelas quais 

oferecemos uma narrativa8  que efetive tal luto e 3) até que ponto é o luto uma 

experiência individual. 

 

Esquecimento como tragédia 

 

“Há um vento que traz as frases que não aceitarão serem esquecidas, pois 

brotarão no solfejo das nossas filhas com a força milagrosa da memória 

soberana do que não precisa ser sequer vivenciado para existir”. 

— Vladimir Safatle, O solfejo de nossas filhas (2021). 

 

  Antígona fecha o arco de desventuras de Édipo e seus descendentes. Tal qual 

descrita por Sófocles, nesta que está dentre as mais conhecidas e comentadas 

‘trilogias’ da literatura universal, em sua primeira parte, a tragédia de Édipo, 

deparamo-nos com um rei às voltas com os vestígios de seu passado, e cujo 

derradeiro malogro se projetara desde as sombras acerca de sua origem. Para Édipo, 

neste jogo pendular entre desconhecimento e revelação de si, as cortinas que em sua 

memória se abrem são tanto mais responsáveis por lhes escancarar o enredo do qual 

há tanto tentara escapar. Conhecer a origem que lhe era turva é o espelho pelo qual 

se torna incontornável que se depare com a verdade. Assim, se a tragédia é, antes de 

mais, um gênero sobre a inescapável intrepidez com a qual nosso destino se nos 

emerge,  a  trilogia  tebana   descreve  nossa   relação  de  completa    dependência  e  

                                                      
8 Visto o uso conceitual que uma das principais autoras para meu comentário, Judith Butler, faz do 
termo ‘narrativa’ enquanto forma específica de relatar a si, faz-se necessária a ressalva: não o utilizo 
com o sentido empregado por Butler em Relatar a si mesmo (2019, ver, por exemplo, p. 23), mas sim 
em tom coloquial ou genérico para relatos em primeira pessoa como um todo. 
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vulnerabilidade perante nossa memória9. 

 A memória é aqui não só um receptáculo de lembranças passadas, mas antes 

a constelação nebulosa de sombras que, ao mesmo tempo, amenizam o solo do 

presente, para que até nosso destino possamos caminhar; ofusca-nos as veredas 

pelas quais já passamos, para que não teimemos em nelas estancar; e turva tanto 

mais os desafios seguintes, para que não os temamos atravessar. Neste jogo de 

tensão entre aurora e ocaso, o que nos é trágico, assim como para Édipo, é perceber 

como os únicos responsáveis por insistir compulsoriamente em confirmar nosso 

destino somos nós. O que gostaria de aqui ensaiar versa, então, sobre como o 

elemento fundamental de toda tragédia é a relação do homem com sua memória10; 

mais precisamente, sua despossessão diante dela. E se as tragédias têm sobretudo 

a função de sintetizar os sintagmas fundamentais da vida comum, como poderíamos 

pensar a experiência do luto social através da memória como despossessão? 

 A título introdutório, lembremos como, para Butler, a despossessão está de 

modo geral ligada à impossibilidade em circunscreve-se a uma identidade 

determinada11, bem como a fragilidade de meu si-mesmo perante a interpelação com 

a qual o outro se me apresenta, visto que esse tem na verdade origem e litorais 

opacos. Em Relatar a si mesmo é possível encontrar certa correlação entre seu 

conceito e a noção psicanalítica de inconsciente como forma de lidar, através do 

recalcamento, com a memória do excesso de interpelação primeva do Outro, como 

podemos observar na seguinte passagem: “O inconsciente não é um tópos no qual 

se deposita essa ‘demasia’ [do Outro]. Em vez disso, ele é formado como requisito 

psíquico de sobrevivência e individuação, como modo de lidar – e de não conseguir 

ligar – com esse excesso e, assim, como a vida  persistente  e  opaca  desse  próprio 

                                                      
9  Sobre luto e memória na Grécia Antiga, lembremos como “(…) celebração e rememoração são 
tentativas concretas não de abolir a morte pessoal, inevitável, mas de transformá-la no objeto de um 
lembrar permanente, constante. Em suma, de opor à inevitabilidade da morte singular a tenacidade da 
memória humana, imagem utópica de uma imortalidade coletiva” (GAGNEBIN, 2014, p. 15 apud 
RODRIGUES, 2017). 
10 Sobre a função de resgate memorial da arte, ver Molina, 2015. Para um comentário sobre a função 
da memória de tragédias sociais no debate público e na construção de narrativas de emancipação, 
tomo a liberdade de endereçar-lhes a uma intervenção minha sobre o caso de Belo Monte 
(PENNYCOOK, 2021). 
11 Em seu posfácio a esse livro, Vladimir Safatle faz referência ao conceito butleriano de despossessão 
para contrapô-lo ao ‘individualismo possessivo’ (termo de Macpherson) das teorias liberais, da sorte 
de autores como Locke, por exemplo. Ver Safatle, 2019.  
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excesso” (BUTLER, 2019, p. 75). 

 Trata-se duma crítica às noções de autodeterminação atomizada da 

identidade, dos limites de tal identidade e sobretudo dos exercícios de sua liberdade 

como autonomia. Ou seja: por onde o homem anda, não é ele mesmo aquele a pôr os 

trilhos; e as lembranças que lhe são próprias, já outros lhe outorgaram pertença. Pois 

se a lição primeira de nossa trilogia é o modo como os destinos e percalços dos reis 

reverberam o de toda a comunidade a qual representam, a memória não pode ser 

aqui considerada como um fato privado, do qual um indivíduo possui plena 

legislação e domínio, e sim como um espaço comum, coletivo, tecido pelas 

interpelações simbólicas que nos antecedem e excedem.  

A título de exemplo, lembremos do modo como a chegada de Édipo a Tebas é 

crucial no salvamento da cidade. Ao desvendar os enigmas da Esfinge, esta cede da 

peste a qual rogara sob a cidade, e a glória de Édipo, doravante tornado rei, se torna 

o signo maior dos suntuosos e prósperos anos que Tebas encontrará sob seu 

reinado. Da mesma forma como se sincronizam ascensão pessoal e social, também 

a degeneração do rei, ao descobrir o enodo incestuoso de seu destino, concorre com 

a discórdia na cidade. Como bem nos coloca Rodrigues: “A palavra ‘coletiva’ me 

interessa na medida em que o luto será, para Butler, uma forma de compreender cada 

vida para além de sua existência individual, o que se marca a partir do valor da vida 

não de modo ontológico, mas pela sua condição de enlutável e pela sua crítica à 

distribuição desigual do luto público” (2017, p. 330). 

 Única dentre as filhas de Édipo a não lhe abandonar após o desvelamento da 

efetivação de seu destino, acompanhando-lhe no exilo errante ao qual fora 

condenado, reencontramos com Antígona o elemento da memória em seu caráter de 

maior despossessão. Perante aquele que então ocupa o trono de Tebas, seu tio 

Creonte, segundo o qual qualquer tibetano que houvesse de lutar em oposição à sua 

cidade natal perderia o direito aos ritos de enterro, ao lhe clamar o direito máximo de 

fazer as ‘pazes’ com sua memória, o luto, nossa personagem nos coloca sobretudo 

como a condição da vida social é nossa capacidade de compartilharmos memória e 

coletivamente nos enlutarmos.  

 Os rituais de luto se encontram no seio das estruturas elementares de 

parentesco, e dizem respeito às formas mesmas pelas quais nós nos reconhecemos 
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e validamos nossos afetos entre gerações. Ao contrário da melancolização 

paralisante, o trabalho do luto passa pela elaboração simbólica da perda, no qual o 

objeto desvanecido permanece suprassumido na partilha de sua memória. Trata-se 

da passagem memorial por onde fazemo-nos pertencer a alguma comunidade que, 

ao mesmo tempo que nos é própria, nos excede. Trata-se da passagem memorial 

por onde fazemo-nos pertencer a alguma comunidade que, ao mesmo tempo que 

nos é própria, nos excede. É a cunha por onde se escrevem as histórias de nossas 

famílias, e por conseguinte os feixes narrativos por onde nossas vidas alçam sentido; 

ao completar os ritos de passagem desta vida para outra, reverenciamos as 

memórias soberanas de pertencimento a certa comunidade humana, único meio pelo 

qual nossas leis simbólicas encontram validade, e cujo talvez também único seja o 

conforto em saber que, assim como se repetem desde os tempos primordiais, 

também um dia conosco se repetirão.  

 Frente à morte, senhora absoluta perante o qual todos, invariavelmente, 

adviremos em nos curvar, o único conforto são justamente as qualidades que lhe 

torna tão virulenta: a máxima falta de controle que temos para prevê-la e a certeza 

de que após nossa morte continuaremos na memória de nossa comunidade. 

Reconhecer na qualidade enlutável dum corpo o núcleo fundamental da 

sociabilidade passa assim por sustentar o laço social não pelas propriedades 

positivas com as quais poderíamos nos identificar, mas antes pela fragilidade 

máxima daquilo que, indiferente às nossas predicações ou identificações, nos é 

comum. Pela despossessão máxima diante de uma fatalidade que por um lado nos 

excede, e por outro nos une através do rito com o qual a simbolizamos. 

 Dessa forma, definir um nexo de leitura e apresentação para Antígona é 

também tomar posição sobre como se configuram os conflitos primordiais da 

humanidade (nossa mortalidade, nossa falta de controle diante daquilo que julga ser-

lhe mais próprio), e em certa medida, os modos privilegiados para narrar nossos 

sofrimentos. Pois não somente encontramos na peça os direitos a fazer valerem 

como dignas as vidas daqueles dos quais nos enlutamos, como superação dos 

“reconhecimentos a nós interditados” (RODRIGUES, 2017), posto que “a 

possibilidade de ser enlutada é um pressuposto para toda vida que importa” (BUTLER, 

2009, p. 14), em todas as suas possíveis vicissitudes ritualescas, por meio das quais 
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nossa espécie constrói-se propriamente humana; ou até mesmo a justiça e 

dignidade em se rebelar perante imposições injustas, emergindo-nos este que 

poderia ser considerado o germe quintessencial da liberdade, segundo o qual toda 

forma de governo deve de se alicerçar, mas sobretudo esta que é a para mim a 

articulação alegórica de qualquer mito, e que se faz tanto mais candente em nossa 

trilogia: a relação pela qual o tempo costura nossas experiências e modos de vida, e 

faz-se condição para que nossas leis e demais acordos simbólicos12 tomem corpo e 

sentido. 

 O direito a enterrar nossos parentes, tal como clama Antígona o de enterrar 

seu irmão Polinices, é sobretudo um direito à memória; e apela às leis eternas, cujo 

qualquer ditame peremptório e orgulhoso por parte de governantes não pode fazer 

frente. Porque, como nos lembra nossa protagonista: “não são de agora, nem de 

ontem, mas vigoram sempre, e ninguém sabe quando surgiram” (SÓFOCLES, 2018, p. 

67). Ao quebrar os ritos tácitos que nos regem, aqueles cuja origem nem mais 

reconhecemos, Creonte não comete um ultraje pessoal à família de Édipo, mas antes 

à forma mesma pela qual reconhecemos o sentido de nossas experiências em 

comunidade — e em certa medida, à nossa capacidade para narrá-las. Ao pô-las em 

xeque, o governante desdenha também de si mesmo, da importância singular de 

nossas vidas, como se pode atestar pela peripécia final de se encontrar ele mesmo 

em luto por seu filho; pois essa só é validada através das leis que nos excedem ao 

passo que entretecem, e na memória daqueles que ficam, por onde continuamos 

também enquanto vestígio de humanidade. Ou como adverte Rodrigues, 

 

O luto se torna, desde a leitura que Butler faz de Antígona, não apenas uma tarefa 

pessoal e familiar, mas um empreendimento coletivo, um direito, uma exigência 

e uma política de Estado. Se é a condição de enlutável que enquadra as vidas que 

                                                      
12  “Na teoria psicanalítica contemporânea, baseada em pressupostos estruturalistas e talvez 
trabalhada de forma mais consistente na obra de Jacques Lacan, esta relação [entre as normas 
articuladas que governam a esfera culturalmente inteligível] aparece de um modo um tanto distinto. 
Lacan propõe uma leitura de Antígona na qual esta é compreendida no limiar entre o imaginário e o 
simbólico, em verdade, na inauguração do simbólico, a esfera de normas e leis que governam o acesso 
à fala e suas possibilidades [speech and speakability]” (BUTLER, 2000, p. 3). Logo poderíamos 
compreender que a contribuição lacaniana para minha hipótese passa por seu enfoque nas 
possibilidades de enunciação como constituinte de nossas experiências sociais, e por conseguinte, 
para com as leis dessa. 
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têm e as que não têm valor, então passa a ser preciso, para Butler, universalizar 

o direito ao luto como mecanismo político de afirmar o valor de toda vida, porque 

toda vida está exposta à morte (2017, p. 337). 

 

 Contra aqueles que interditam o luto, Antígona será sempre aquela que nos 

lembra como é ele a condição da vida; e como só do reconhecimento de nossos 

momentos de fragilidade máxima, da partilha de nossas memórias de perdas, tece-

se uma comunidade política que nos emancipe  — é isso que se nos brota do solfejo 

que, também hoje, os ventos nos trazem. 
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Resumo 

No presente trabalho visasse a apresentação dos conceitos desenvolvidos por 

Friedrich Nietzsche (1844-1900). O mesmo é conhecido pela filosofia do martelo. Tal 

fama é perceptível pela quantidade de “marteladas” estabelecidas pelo autor em 

diversas instituições de sua época. Nietzsche busca clarificar a necessidade do ser 

humano valorar e transvalorar os valores fixados no cristianismo. O filósofo alemão 

estabelece uma crítica em relação a moral de manada que impossibilita o ser humano 

de se desenvolver em meio às possibilidades. A moral não é aquilo que o super-

homem segue. O super-homem nietzschiano anseia pela transvaloração dos valores 

e não busca se fixar em algo que o impeça de transvalorar. Para Nietzsche é preciso 

rever os valores e possibilitar um desenvolvimento do homem. Ao falar em 

desenvolvimento pensa-se na passagem que o homem faz entre o estágio de animal 

e super-homem. Diante disso busca-se através do presente trabalho elucidar a 

perspicácia do filósofo alemão e seus conceitos. Busca-se elaborar um escrito sobre 

as possíveis contribuições do mesmo em relação à pandemia do coronavírus. Tem-

se o intuito de clarificar a importância de Nietzsche em relação à ideia de transvalorar 

os valores em um período pandêmico. A metodologia da pesquisa se dá por meio da 

pesquisa dos escritos do autor com a intenção de clarificar conceitos e elaborar um 

argumento sobre as possíveis contribuições do mesmo ao período pandêmico. 

Palavras-chave: Nietzsche; Transvaloração dos valores; Critica; Pandemia; Super-

homem. 
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1 Considerações iniciais 

  

A realidade pela qual Friedrich Nietzsche escreve é uma realidade diversificada. 

O mesmo tem a preocupação em desenvolver uma crítica em relação à moral da 

época. A intenção dele é estabelecer uma crítica e uma hipótese em relação à moral 

que prende o ser humano de seu desenvolvimento. Tal cárcere é proporcionado pelo 

momento em que a pessoa volta seu conjunto de pensamentos e ações a um grupo 

que se volta à religião.  

 Durante diversas vezes o filósofo alemão é vinculado ao conjunto de 

pensamento nazista. Tal conclusão é tomada devido à sua irmã Elisabeth Forster-

Nietzsche. A mesma manipula a obra A vontade de potência. Conforme as 

manipulações na obra de Nietzsche, é possível haver interpretações diversificadas 

em relação aos temas desenvolvidos pelo autor. Ela “faz de Friedrich um pensador 

recuperável pelos campos mais opostos aos seus: antissemitas, pangermanistas, 

nacionalistas e nazistas.” (ONFRAY, 2014, p. 27.) 

 Após sua morte, o autor alemão é traído pela irmã. A mesma faz justamente o 

contrário do que ele havia solicitado em vida. Ela solicita que Friedrich Nietzsche seja 

enterrado com um caixão que tenha um crucifixo, justamente o símbolo dos quais o 

mesmo mais critica. Em seu sepultamento são chamadas autoridades civis e 

religiosas, o que o autor alemão solicita em vida é somente a presença de conhecidos. 

 Percebe-se que o autor de Assim falou Zaratustra toma outra interpretação 

póstuma. Essa interpretação é ocasionada por sua irmã. Ela permanece com os 

escritos, naquele momento não haviam sido publicados, e a partir de sua 

manipulação os alemães nazistas se aproximam da obra de Nietzsche e buscam 

justificar com argumentos filosóficos manipulados as medidas antissemitistas da 

época. 

 Nietzsche é um autor emblemático e polêmico. Analisa-se, a partir dos 

conceitos desenvolvidos pelo autor, a possível contribuição do mesmo ao período 

pandêmico, pelo qual a humanidade passa. Tem-se a intenção de aproximar o 

filósofo da realidade hodierna e estabelecer uma análise conceitual sobre os temas 

do eterno retorno, da transvaloração dos valores e da tragédia humana. 
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2 A transvaloração dos valores 

 

Ao referir o tema da filosofia contemporânea é possível identificar o brilhante 

Friedrich Nietzsche com o tema da transvaloração dos valores vigentes pela moral 

cristã. O filósofo faz uma crítica à moral de manada que desqualifica o homem diante 

das oportunidades que possa abstrair. Conforme o autor de Assim falou Zaratustra, 

cristianismo cultiva valores que fragilizam o homem. Por fragilizar o homem, 

impossibilita a transvaloração dos valores que o prendem. 

As pessoas passam a dirigir o olhar sobre o que é certo e errado sob a 

perspectiva da moral cristã. Tal moral está ligada à imagem de Deus. Ao final das 

contas, para Nietzsche, Deus está morto e essa moral está voltada para o nada. Essa 

perspectiva auxilia os homens a se desprenderem da moral de manada e articularem 

a passagem do homem para o super-homem.  

O autor alemão, em seus escritos, articula a ideia da transvaloração dos 

valores e da morte de Deus. “Houve um tempo em que a blasfêmia contra Deus era a 

maior blasfêmia, mas Deus morreu, e com ele morreram todos os blasfemadores.” 

(NIETZSCHE, 2012, p. 18.) Na obra Assim falou Zaratustra Nietzsche inicia sua 

justificativa à morte de Deus. Através dessa morte os blasfemadores também 

morreram.  

A partir da morte de Deus o autor busca estabelecer uma reflexão sobre os 

homens da terra. Ele identifica, através dos homens da terra, a necessidade das 

pessoas se preocuparem com as coisas terrenas e não somente com questões 

metafísicas. Isso soa como uma apelação em relação a tudo que o ser humano passa 

em seu cotidiano. Voltar o pensamento a uma entidade metafísica, para o autor é 

uma apelação sem procedência. 

 

“A vida acaba onde o ‘reino de Deus’ começa. [...] Ao falar de valores, falamos sob 

a inspiração, sob a ótica da vida: a vida mesma nos força a estabelecer valores, 

ela mesma valora através de nós, ao estabelecermos valores... Disto se segue 

também essa antinatureza de moral, que concebe Deus como antítese e 

condenação da vida, é apenas um juízo de valor da vida – de qual vida? de qual 
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espécie de vida? – Já dei a resposta: da vida declinante, enfraquecida, cansada, 

condenada.” (NIETZSCHE, 2017, p. 30.) 

 

Nietzsche, ao se tratar da vida declinante, enfatiza que a noção da moral cristã 

é uma moral de manada. Tal ênfase se dá devido à necessidade de estabelecer uma 

crítica àquilo que impossibilita a passagem do animal para o super-homem. Por isso 

surge a necessidade de matar Deus. Para Nietzsche, a partir da morte de Deus o ser 

humano se emancipa. Isso significa uma atitude filosófica de ir além àquilo que 

prende e impossibilita o ser humano. 

A moral cristã fragiliza o homem e não o permite passar para o estágio de 

super-homem. Essa ideia auxilia a compreensão sobre os temas tratados na filosofia 

de Nietzsche. É tempo de rever valores e ir além daquilo imposto pela moral. Há uma 

civilização em decadência e a transvaloração dos valores auxilia o sujeito a repensar 

seus princípios. O niilismo toma espaço a partir da moral da civilização em 

decadência. 

 

A partir do momento em que o homem submete Deus ao juízo moral, ele o mata 

dentro de si. Mas qual é então o fundamento da moral? Nega-se Deus em nome 

da justiça, mas a ideia de justiça pode ser compreendida sem a ideia de Deus? 

Não nos achamos desse modo no absurdo? É como o absurdo que Nietzsche se 

defronta. Para melhor superá-lo, o leva a extremos: moral é a última face de Deus 

que deve ser destruída, antes que se comece a reconstrução. Deus não mais 

existe e não garante mais nossa existência; o homem deve ter a determinação de 

fazer para existir. (CAMUS, 2017, p. 80.) 

 

 A questão a ser posta na realidade pandêmica é sobre o ponto em que a 

tragédia pode chegar. O ser humano que permanece suscetível ao vírus e pode vir a 

falecer. O momento pelo que as pessoas se questionam sobre os acontecimentos e 

dados hodiernos pode ser o momento da revolta. A revolta remete o sujeito a rever 

seus valores e antigos conceitos em relação a vida. A partir de tal reflexão chega-se 

em uma determinada atitude sobre a moral e os ensinamentos da mesma. 
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 A moral, voltada aos ensinamentos divinos, pode estancar o sujeito em um 

determinado conjunto de valores de inferioridade. Nietzsche se defronta com a 

necessidade do sujeito se reconstruir e se repensar frente àquilo que o oprime. A 

realidade hodierna pode oprimir o ser humano conforme é possível destacar. A 

constatação do medo da morte e de diversas perdas no período de pandemia são 

possibilidades que podem travar o ser humano. 

 A partir disso é possível destacar no pensamento de Nietzsche uma 

resignação e resistência sobre aquilo que oprime a existência humana. A pandemia 

da Covid-19 é avassaladora e ocasiona diversas mortes. Dentre as mortes analisam-

se os familiares das pessoas falecidas pela doença. Conforme tal perspectiva busca-

se aproximar a filosofia do autor alemão da condição trágica do século XXI. 

 

A partir do instante em que os princípios eternos, assim como a virtude formal, 

forem questionados, no momento em que todo valor for desacreditado, a razão 

se porá em movimento não se apoiando em mais nada além dos próprios 

sucessos. Ela desejará reinar, negando tudo aquilo que existiu, afirmando tudo 

aquilo que virá a existir. Ela se tornará conquistadora. (CAMUS, 2017, p. 158.) 

 

 No trecho acima é possível destacar uma leitura de Nietzsche sobre um autor 

paralelo, Albert Camus. O segundo ratifica os escritos do primeiro em virtude da 

crítica aos princípios eternos. Na realidade da pandemia o que fica claro são os dados 

na vida das pessoas. Diversas biografias foram ceifadas pelo vírus. As pessoas que 

perdem familiares buscam respostas para tais perdas e o que encontram é uma 

história que deixa de existir. O sentimento de revolta pode ser extremamente grande 

no íntimo de cada pessoa que perde um ente próximo. 

 

3 O niilismo 

 

 Conforme Nietzsche é possível identificar uma série de conveniências na 

moral cristã que paralisam a passagem do homem para o super-homem. O autor se 

preocupa com a consciência humana em relação à moral. O grande questionamento 

é sobre a necessidade e justificativa das pessoas em depositar seu conjunto de 
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crenças em uma determinada fé. Ele busca a motivação pela qual as pessoas abrem 

mão de sua capacidade de potência para cair na experiência de deixar que uma 

instituição dite o que é possível ser feito.  

Por isso surge o tema da revolta frente à realidade. A mesma revolta culmina 

em um niilismo. “A morte de Deus, entretanto, não só é ausência de apoio e o niilismo 

absoluto da existência humana. Há também um aspecto positivo. Desapareceu Deus 

como princípio de tudo e, com isso, terminou a opressão e a ameaça que limitava o 

homem.” (ZILLES, 2004, p. 171.) A partir do momento que Deus deixa de fazer parte 

do princípio da vida das pessoas é o momento pelo qual o ser humano se liberta do 

que o prende e oprime. 

 

O niilismo é histórico, ou seja, um fenômeno que se pode experimentar. Um de 

seus aspectos é a morte de Deus. O lugar de Deus foi ocupado pelo nada. De 

outro lado, o advento do niilismo é necessário porque todos os valores serão 

desvalorizados. Para Nietzsche, os valores em si nada são; são apenas criação 

do homem. O homem atribui valor às coisas para dominar a vida. Assim o 

mandamento cristão do amor é a afirmação dos fracos. Quando falamos em 

valores, falamos sob a perspectiva da vida. Os valores originam-se da 

necessidade da vida. (ZILLES, 2004, p. 174.) 

 

 Para Nietzsche, a morte de Deus é o momento em que surge o niilismo. Com 

isso o nada ocupa o lugar de Deus. Esse nada é inerente ao cristianismo. A moral 

tradicional leva ao nada, por tal motivo Deus é a máscara do nada. Não há 

transcendência dos valores. A partir desse nada os valores são criados. Com isso, 

surge a imagem transcendente do Deus supremo para mascarar, ou justificar, o nada 

que move a moral.  

 “Se não existem mais além, nem cosmos nem divindade, se os ideais 

fundadores do humanismo estão comprometidos, como distinguir não apenas o bem 

do mal, ou ainda mais profundamente, o que vale a pena ser vivido e o que é 

medíocre?” (FERRY, 2010, p, 172.) Dessa maneira é possível identificar os 

questionamentos e marteladas pelas quais Nietzsche se propõe.  
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O homem atribui valores as coisas para dominar a vida. Com o niilismo os 

valores são desvalorizados e Nietzsche os considera como um nada. A moral cristã 

é uma moral que é desvalorizada. Desvalorizada no sentido em que o sujeito deixa 

de valorizar aquilo que poderia ser em potência. Ou pode ser considerada uma moral 

transvalorada, quando descobre que Deus é a máscara do nada. Assim o niilismo se 

alavanca. 

 Conforme tal perspectiva é possível analisar a crítica à moral da época de 

Nietzsche. O interessante a ser aproximado com a pandemia é a realidade pela qual 

o medo pode paralisar as pessoas. O medo faz parte da vida das pessoas e é 

necessário que ele exista. O problema está no momento pelo qual o medo paralisa as 

pessoas e impossibilita a transvaloração dos valores a partir da condição trágica pela 

qual as pessoas estão inseridas. O autor assinala a possibilidade de identificar na 

condição trágica uma possibilidade de transvalorar aquilo que oprime o ser humano. 

 Identifica-se que “a salvação, segundo Nietzsche, não poderia ser outra se não 

decididamente terrestre, enraizada num tecido de forças que constitui a trama da 

vida.” (FERRY, 2010, p, 173.) A intenção do autor não é a de buscar um novo ídolo 

para depositar a fé, mas é identificar as possibilidades terrenas em relação à vida. O 

autor explicita que a intenção de Nietzsche não é cultuar Deus, mas realizar na terra 

a busca pela transvaloração dos valores que prendem e oprimem o ser humano a 

uma divindade. 

 

4 Nietzsche e a atitude frente à pandemia 

 

 Nietzsche, no aforismo 146 da obra Além do bem e do mal, assinala seu ponto 

de vista em relação às dificuldades enfrentadas pelas pessoas.  “Aquele que luta com 

monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro. E se você olhar durante 

muito tempo para um abismo, o abismo vai também olhar para dentro de você.” 

(NIETZSCHE, 2015, p. 85-86.) Destaca-se a realidade de sofrimento e vertigem pela 

qual o homem se encontra. A atitude de encarar monstros, pode se relacionar com o 

processo de encarar a realidade opressora pela qual o ser humano se encontra. 
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“[...] para poder percorrer os valores humanos e sentimentos de valor e ser CAPAZ 

de olhá-los com muitos olhos e consciências, a partir da altura para qualquer 

distância, da profundeza para qualquer altura, de um nicho para toda vastidão. 

Contudo, essas são apenas condições preliminares para a realização de sua 

tarefa; tarefa essa que exige algo mais – exige que ele CRIE VALORES.” 

(NIETZSCHE, 2015, p. 129.) 

 

 Percebesse, na medida em que o autor desenvolve sua obra, a necessidade de 

criação de novos valores. Tais valores, os que necessitam ser recriados e 

transvalorados, tornam-se presente na dinâmica da pandemia. Na medida em que o 

tempo passa e os dados começam a assustar as pessoas, é possível paralisar-se por 

medo ou ressignificar o que se sente. Diante de tal dilema é possível o confronto entre 

o incomodo dado de mortes e, em certa parte, a impotência das pessoas diante da 

fragilidade humana. 

 A pandemia demonstra o quão limitado é o ser humano em relação a surpresas 

e adversidades. As adversidades, do vírus, indicam um “novo agora” – uma etapa 

pela qual o ser humano necessita se reinventar para articular um processo novo em 

sua vida. O processo de tomada de decisão parte a ter como critério o avanço ou 

retrocesso da pandemia. Tal dado faz parte da realidade humana. O que interessa é 

a dinâmica pela qual o ser humano pode dar outros encaminhamentos em relação à 

situação caótica. 

 

A pandemia que irrompeu recentemente mostra que a represa erguida contra as 

forças elementares pode romper a qualquer momento. [...] O ser humano delira 

estar em segurança, enquanto é só uma questão de tempo até que ele seja 

arrastado pelos elementos para o abismo. No antropoceno, então, o ser humano 

é mais vulnerável do que nunca. A violência que ele comete contra a natureza 

rebate nele com uma força ainda maior. (HAN, 2021, p. 54-55.) 

 

 A sociedade da indiferença sufoca-se diante do muro criado em relação ao 

outro e à natureza. O ser humano, ao vislumbrar os dados de morte, pode encontrar-

se em meio a um dilema ético. O mesmo dilema é sobre sentir-se indiferente e não 

tomar atitude alguma em relação ao ocorrido, ou sentir revolta e buscar alternativas 
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pelas quais seja possível articular uma dinâmica que prolongue os cuidados com a 

saúde e com o próximo. 

 Perder pessoas conhecidas e estar diante da condição absurda da pandemia 

ocasiona vertigem no ser humano. A indiferença torna-se cada vez mais perceptível 

diante de fatos e dados sobre as mortes ocasionadas por um vírus. Nessa 

perspectiva o fato de lutar com monstros pode ser um gatilho para que o sujeito 

também se torne um monstro. Não significa que isso seja determinante, porém pode 

ocasionar frieza. É chocante confrontar-se diante de dados extremamente brandos 

sobre morte e negacionismo. É necessário pensar nas biografias encerradas. Tem se 

o intuito de retirar a imagem indiferente em relação aos dados de morte. Tudo isso 

para que não seja apenas a dinâmica dos números da Covid-19. 

 

Considerações finais 

 

 Nietzsche e seus argumentos possibilitam a articulação de um trabalho com 

o foco no tema da pandemia. Ao refletir, sobre tais argumentos, pensa-se na 

contribuição dos mesmos ao período histórico no qual são escritos. Com isso 

aproxima-se  os escritos da realidade atual e suas demais contradições. O 

argumento sobre a condição humana não é deixado de lado ao interpretar o autor 

alemão. Por isso a preocupação do trabalho acima é intensificar as possíveis 

contribuições de Nietzsche ao período pandêmico. 

 Nietzsche é um autor extremamente emblemático. Propõe reflexões 

extremamente pertinentes em relação às atitudes humanas frente à condição trágica. 

O intuito do trabalho é levantar uma hipótese sobre as contribuições do autor em 

relação ao período de pandemia. Intensifica-se o papel da filosofia na vida das 

pessoas e o papel do autor alemão no decorrer das reflexões sobre a pandemia. 

 A pesquisa não se dá por encerrada. O caso a ser analisado é extremamente 

pertinente e eficaz. Analisar os escritos do autor de Além do bem e do mal é aproximar 

a “filosofia do martelo” da vida das pessoas. Aproximar Nietzsche dos assuntos 

sobre a condição trágica é atualizar o leitor de um filósofo perspicaz. A pandemia 

possui questionamentos e ensinamentos pelos quais é possível aprender. Por isso o 

filósofo alemão se faz bastante pertinente. 
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Resumo 

Alfred Fouillée foi um dos primeiros estudiosos da filosofia de Nietzsche na França e 

seu livro: Nietzsche et  l'lmmoralisme, publicado em 1902, contribuiu para a difusão, 

mas também condenação da filosofia nietzschiana em solo francês no início do 

século XX. Fouillée defende que com a concepção de vontade de potência o pensador 

alemão propaga a agressividade, o individualismo e o imoralismo. O intérprete 

francês também aponta para a falta de originalidade de Nietzsche, reduzindo-o ou à 

banalidade ou à extravagância desmedida. Nosso objetivo aqui é analisar a 

interpretação de Fouillée acerca daquilo que ele chamou de imoralismo e 

individualismo em Nietzsche, tentando identificar os possíveis equívocos e 

reducionismos desta leitura.   

Palavras-chaves: Imoralismo, individualismo, vontade de potência, vida. 

 

1 Introdução  

 

Alfred Fouillée (1838-1912) foi um filósofo e sociólogo francês, cuja obra 

refletiu aspectos filosóficos, sociais e políticos de sua época. Foram seus estudos 

sobre Platão (1867) e Sócrates (1868) que lhe garantiram o título de doutor em 

filosofia na École Normale Superieure em 1872, quando tornou-se mestre de 

conferências. Em 1875 publicou A História da Filosofia e anos mais tarde A Ideia 

Moderna de Direito. O objetivo de Fouillée era conciliar o Idealismo Metafísico com o 

mecanicismo e o naturalismo, fazendo de suas ideias uma espécie de ecletismo 

intelectualista. 

Em seus três ensaios O Evolucionismo da Ideia-força, A psicologia da Ideia-
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força e A Moral da Ideia-força, Fouillée desenvolve uma de suas teorias mais 

importantes, a saber: a Ideia-força, cujo objetivo é oferecer uma espécie de 

alternativa à teoria nietzschiana da vontade de potência. Aplicada à ética e à 

sociologia tal concepção conseguiria resolver as contradições da liberdade e, 

principalmente, não teria as consequências perniciosas para a vida social que a 

vontade de potência/dominação propõe. 

Fouillée foi um importante intelectual de sua época e em suas análises 

procurou conciliar o Positivismo e o Idealismo: matéria e espírito. Considerava a 

ciência uma forma privilegiada de conhecimento (positivismo), mas incapaz de 

acessar as manifestações do espírito humano e por isso ele retomava do Idealismo 

o conhecimento a priori e introspectivo como único viés para chegar à consciência. 

Defendia uma continuidade entre matéria e espírito e dizia que assim como a 

consciência é alterada e afetada pela fisicalidade, a própria consciência também é 

capaz de produzir ideias potentes e superiores que afetam a matéria. O homem, neste 

caso, é movido tanto pelas leis da matéria como pela potência de ideias-força. Com 

base nessas ideias da relação entre matéria e espírito Fouillée criticará fortemente 

Nietzsche acusando-o de defender a força bruta e a besta homem (consequência da 

concepção de vontade de potência).  

A interpretação que Fouillée faz acerca do imoralismo e individualismo está 

contida na obra Nietzsche e o Imoralismo de 1902, momento em que havia muita 

especulação acerca da morte, demência e personalidade do filósofo alemão: muitos 

foram os artigos (publicados em revistas de filosofia da época) que associavam a 

vida, a personalidade e filosofia de Nietzsche. O próprio Fouillée aponta as 

extravagâncias das posições nietzschianas e logo em seguida faz menção à 

demência como uma espécie de desfecho final àquele modo de pensar.  

Nosso objetivo neste artigo é analisar as críticas direcionada às ideias morais 

de Nietzsche, principalmente no que se refere ao individualismo e o imoralismo. 

Também apontaremos de que modo essa interpretação serve como uma espécie de 

alerta ao sucesso que Nietzsche já vinha fazendo na cena intelectual francesa, a 

ponto de Fouillée exigir do leitor que tome partido ou das ideias egoístas e 

individualistas do filósofo Alemão ou das ideias de socialização e altruísmo, 

defendidas por ele.  
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Veremos como a interpretação de Fouillée foi tendenciosa e moralista e tinha 

como objetivo frear os avanços de uma filosofia que ele denominou “extravagante” e 

“escandalosa” aos olhos dos filósofos mais profissionais (FOUILLÉE, 1902, p. 06). As 

ideias de Nietzsche eram vistas como perigosas e incitadoras da guerra e do ataque 

contra os outros, haja vista a vontade de potência e seu caráter combativo. 

Para se contrapor às concepções morais de Nietzsche- perigosas e 

extravagantes- Fouillée nos apresenta a ideia de que a moral é uma vontade refletida, 

é a capacidade de imprimir uma direção para a força, para a vontade de expansão, 

que é própria da vida. Enquanto Nietzsche defenderia uma vontade de potência (no 

âmago da vida) que deseja “o poder pelo poder” o sociólogo francês acredita que a 

vida mais intensa é também a “vida mais desinteressa e mais universal”2 (FOUILLÉE, 

1902, p 237), ou seja, a vida mais moral.  

A seguir apresentaremos as críticas de Fouillée ao individualismo egoísta de 

Nietzsche e de Max Stirner e os argumentos utilizados pelo intérprete francês a fim 

de provar as inconsistências de uma tal doutrina.  

 

2 Críticas ao individualismo de Nietzsche 

 

Max Stirner foi considerado o fundador do anarquismo individualista com a 

publicação de sua obra O Único e sua Propriedade em 1844, e embora não haja uma 

comprovação documental ou explicita de que Nietzsche tenha lido essa obra, muitas 

são as associações e as especulações acerca da influência de Stirner sobre 

Nietzsche.  Fouillée no primeiro capítulo de sua obra Nietzsche e o Imoralismo 

analisa o imoralismo e o individualismo absoluto de Stirner e diz que é muito provável 

que Nietzsche tenha lido e se deixado influenciar por este autor.3  Não nos deteremos 

aqui sobre as possíveis influências de Stirner sobre Nietzsche, mas apenas sobre a 

interpretação de Fouillée, que os coloca lado a lado como defensores de um 

individualismo egoísta, que precisa e deve ser combatido. 

                                                      
2  Os trechos citados da obra: Nietzsche et l’Immoralisme serão traduzidos do francês para o 
português. E são de nossa autoria.  
3 O Único e sua Propriedade foi mencionado na obra História do Materialismo (1866) de Friedrich 
Albert Langue e na obra Filosofia do Inconsciente de Eduard von Hartmann as quais eram conhecidas 
de Nietzsche, o que sugere o conhecimento mesmo que indireto do pensamento de Stirner. 
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Fouillée interpreta a concepção de vontade de potência em Nietzsche 

enquanto defensora de um individualismo egoísta, que vê no combate e na 

dominação dos outros a única forma de intensificação e expansão da vida. O 

sociólogo francês pretende apontar as contradições e os paradoxos presentes nessa 

ideia a fim de defender um certo altruísmo e simpatia entre os homens como 

caminho para expansão e para a realização plena da vida. 

Agir não se confunde com dominar e combater, como queria Nietzsche. A mãe 

que cuida com amorosidade de seu filho, que doa seu tempo e dedicação para ver o 

filho alegre e feliz também está agindo e sentindo-se plenamente realizada nesta 

atividade, diz Fouillée (FOUILLÉE, 1902, p.85), pois a vida mais rica e exuberante é 

aquela que mais se doa em sacrifícios. 

Nietzsche, por sua vez, trilhou outros caminhos ao defender que a expansão 

da vida se dá pelo aumento de potência e que é próprio da vida o desejo insaciável 

de superação, transbordamento. Vida é aquilo que “deve sempre superar a si mesmo” 

(NIETZSCHE, 2005, p.145). Nesse caminho de autossuperação as forças esbarram 

com outras que lhes opõe resistência e com isso se trava a luta para superar e 

aumentar a potência. O combate, neste sentido, não cessa e os vencedores e 

vencidos nunca o são de forma definitiva e acabada. 

Fouillée (FOUILLÉE, 1902) critica corrosivamente a concepção nietzschiana 

dizendo que ela faz uma apologia à violência e à guerra generalizada: “então 

Nietzsche prevê que entraremos em um período de grandes guerras, onde as nações 

lutarão ferozmente pela hegemonia do mundo” FOUILLÉE, 1902, p. 85). “Lutem 

sempre e sem cessar” teria sido o apelo de Zaratustra aos seus discípulos. 

Contra isso, Fouillée (FOUILLÉE, 1902) argumenta que a força construtiva do 

amor e da geração, ignorados por Nietzsche (que vê a luta por todos os lados) 

também está presente na sociedade e rege as relações entre os homens, pois 

“Nietzsche faz da fome o único motor e esquece o outro lado da vida física, o da 

geração e do amor”(FOUILLÉE, 1902, p. 87). Esquece, diz Fouillée, que a vida 

intelectual não é destruir e que a vida moral e social é de união de uns com os outros 

e não de destruição.  

“Os primeiros homens, até onde a ciência pode chegar aos seus vestígios, eles 

próprios viveram em sociedade e Nietzsche espera fazer-nos acreditar, no seu 
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romantismo da solidão, que o Homo é um ser essencialmente solitário!” (FOUILLÉE, 

1902, p. 87). O sociólogo francês continua buscando exemplos na natureza para 

negar que a força esteja do lado dos indivíduos isolados: “os elefantes são fortes e 

amam a sociedade”(FOUILLÉE, 1902, p.87/88), diz ele. As grandes feras predadoras 

(que são agressivas e ferozes) por outro lado, estão em vias de extinção e isso por 

falta de um elemento, profundamente desprezado por Nietzsche, a gentileza. 

O animal que mais trinfou sobre a terra é justamente aquele que o pensador 

alemão chamou pejorativamente de o “animal de rebanho” e que Fouillée chamou de 

o senhor sobre a terra: o homem. O homem do qual fala o pensador francês não é o 

indivíduo isolado, solitário, mas aquele que vive numa sociedade orgânica, na qual 

cada um desempenha sua função para propiciar o bem-estar geral. Isso significaria 

sacrificar o indivíduo em nome da sociedade? Não, responde Fouillée, já que o 

indivíduo recebe muito mais do que aquilo que oferece e ao desenvolver a sociedade 

é a ele próprio que está desenvolvendo. 

Fouillée questiona o quanto a ideia de indivíduo isolado se torna um conceito 

ideal e vazio, já que fica praticamente impossível separar o que é do indivíduo e o que 

é da sociedade. O que sobraria do próprio Nietzsche sem o que lhe vem de fora? 

Como separar o ego do todo? “Por acreditar que está contemplando seu ego, é todo 

mundo que ele contempla” (FOUILLÉE, 1902, p.223). 

Os indivíduos e suas relações recíprocas é que compõem a sociedade. O 

agente do progresso, diz Fouillée (FOUILLÉE, 1902), não é o indivíduo isolado, mas 

todos os indivíduos juntos, sendo que a máxima potência vital também só pode ser 

atingida por um indivíduo na socialização e concórdia com os demais. Quando 

imoralistas e individualistas falam em desenvolvimento integral, diz Fouillée 

(FOUILLÉE, 1902), eles estão falando de dar vasão ao instinto de besta e à parte brutal 

do homem.  “Os Stiners e os Nietzsches, não veem que eles próprios são dominados 

pelo ‘dogmatismo’ individualista, que fazem do Indivíduo um absoluto não menos 

intolerante que o da Sociedade, Estado erguido por Hegel ou Deus” (FOUILLÉE, 1902, 

p. 225). 

Para Fouillée, não basta gritar contra a sociedade e suas regras e colocar em 

seu lugar a soberania do indivíduo: o indivíduo no lugar de Deus. Nietzsche e Stirner 

seriam individualistas dogmáticos tanto quanto os defensores da sociedade e os  
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religiosos.  

 Partindo do ponto de vista biológico e sociológico o pensador francês 

radicaliza a crítica ao individualismo dizendo que ele é insustentável, pois se 

fossemos abandonados ao individualismo ao nascermos, certamente não 

sobreviveríamos. Quanto à linguagem, considerada gregária e fortemente criticada 

por Nietzsche, ele ironiza: “um bom individualista deve ser mudo, como o bruto de 

quem fala Aristóteles, o único que pode viver em estado de isolamento, e que não 

fala grego nem latim, nem alemão, nem francês” (FOUILLÉE, 1902, p. 226). 

 Um dos equívocos dos defensores do individualismo é igualar a sociedade e 

a multidão vulgar, aponta Fouillée (FOUILLÉE, 1902). A massificação e uniformização 

dos homens são muito diferentes da sociabilidade e solidariedade, tão necessárias 

ao desenvolvimento pleno da vida e suas potencialidades. Quanto a Nietzsche, ele 

escreve: 

 

Seu individualismo desenfreado nos parecia estar em manifesta contradição 

com essa ideia de solidariedade que está se tornando cada vez mais dominante 

tanto aos olhos dos biólogos quanto aos olhos dos sociólogos. O pensador 

alemão viu apenas uma das duas grandes leis da natureza, a da divisão e da 

oposição; ele não via o outro, mais fundamental: o da união e da harmonia 

(FOUILLÉE, 1902, p 239). 

 

Podemos observar que as críticas dirigidas àquilo que Fouillée denominou o 

individualismo de Nietzsche são severas e pretendem defender o oposto, a saber: a 

socialização, a simpatia e a gentileza entre os homens. A fim de defender seu ponto 

de vista intérprete o francês apresenta argumentos ora distorcidos da filosofia 

nietzschiana, ora baseados em aspectos pouco relevantes do ponto de vista 

filosófico, como é o caso desse trecho: 

 

Em um dos muitos projetos que passaram por seu cérebro em chamas, Nietzsche 

queria dedicar dez anos de sua vida ao estudo da história natural para corroborar 

seu sistema moral e social.  Por que  ele não começou este estudo?  Depois de 

apenas alguns dias, ele teria visto seu sistema cair diante dos fatos. Mas, ele 

permaneceu no período da ignorância, dessa ignorância da qual são feitas as 



 

 
 
 

Kelly de Fátima Castilho  | 165 

 

sibilas, adivinhos, e mesmo os poetas (FOUILLÉE, p. 87). 

 

Nesta passagem ele usa a demência, na qual mergulhou Nietzsche nos seus 

últimos dez anos de vida, para aludir ao fato de que as ideias morais e sociais 

profetizadas pelo filósofo não só carecem de comprovação, mas que no momento de 

fundamentá-las teria afundado na ignorância, tão própria aos adivinhos e poetas 

como ele. 

Será que Nietzsche queria mesmo comprovar o seu “sistema”? O filósofo que 

se declarava avesso aos sistemas e que se esforçou em denunciar a opressão que 

os “valores de rebanho” exerciam sobre os homens certamente não pretendia criar 

modelos ou sistemas sociais para aprisioná-los novamente. O isolamento e a 

solidão que Zaratustra ensina aos seus discípulos não é necessariamente a solidão 

e o isolamento físico ou social, mas a capacidade de distanciar-se em termos do 

sentir, pensar e experimentar a vida.  

A preocupação de Nietzsche está muito mais em libertar o homem dos valores 

do rebanho do que lhes impor novos modelos; está muito mais em denunciar uma 

moral que se diz altruísta e desinteressada do que defender um egoísmo natural e 

impô-lo como regra, afinal essas próprias dicotomias são metafísicas e já fazem 

parte de uma leitura moralizadora do mundo. 

O combate que Nietzsche identifica no âmago da vida e nas relações que as 

forças estabelecem entre si nada tem a ver com uma apologia da guerra entre os 

povos e nações, tal como insinua Fouillée. Trata-se muito mais de uma interpretação 

do mundo que não admite essências eternas e imutáveis, bem como vencedores 

definitivos - já que a luta é eterna e incessante - do que de uma apologia à agressão, 

à dominação ou busca por hegemonia mundial. 

Se Zaratustra conclama seus discípulos a criar tábuas de valores é porque 

reconhece que os valores até então pregados pela moral cristã são negadores da 

vida e da singularidade. Se critica o Estado e as imposições sociais é porque vê neles 

o aprisionamento das capacidades humanas e a redução da existência ao 

cumprimento de fins mercadológicos. Se critica o modo de ser e pensar do rebanho 

é porque vê o homem como tarefa de si mesmo, capaz de criar seus próprios valores 

e metas, trilhando o caminho para tornar-se o que se é. 



 
 
 
 
166 | XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 4 

3. Críticas de Fouillée ao imoralismo de Nietzsche 

 

A primeira crítica que Fouillée apresenta ao imoralismo de Nietzsche, bem 

como a toda sua filosofia, é a falta de originalidade e novidade. Questiona se o 

próprio Nietzsche, que se declarava imoralista não teria também uma moral, a saber: 

a moral aristocrata, baseada no Além-do-homem, no anticristianismo e na derrubada 

da piedade e da justiça. Aos olhos de Fouillée, a proposta de Nietzsche não teria 

nenhum ineditismo, apenas reuniria preconceitos recentes e antigos, sua voz seria 

uma espécie de eco dos sofistas e céticos gregos, além de  Proudhon, Renan, Taine, 

Feuerbach, Heine e Schopenhauer, Stirner, Bakounine, Kropotkine. Nietzsche seria 

um dogmático na pele de cético, já que por ser anticristão ele se acredita um anti-

moralista. 

A moral invertida de Nietzsche não faz dele um imoralista, diz Fouillée 

(FOUILLÉE, 1902), até porque Zaratustra com suas virtudes institui um “novo 

evangelho”, mas dessa vez baseado na anti-piedade e na guerra contra os outros: 

faça tudo o contrário do que prega o cristianismo, eis a máxima desta moral. 

Sobre a exigência nietzschiana de que o homem se coloque para além do bem 

e do mal e que busque os princípios últimos para a moral, Fouillée aponta que o 

próprio Guyau4 já teria feito isso ao refletir sobre a necessidade e a contingência dos 

imperativos de conduta.  “Embora Nietzsche tenha meditado no capítulo de Guyau 

sobre Kant, ele se apresentará mais tarde, em sua Genealogia da Moralidade, como 

a única filosofia que havia feito da moral um problema” (FOUILLÉE, 1902, p. 58-59). 

Mesmo que reclame para si o fato de ter sido um primeiro começo, Nietzsche não fez 

mais que repetir o que as escolas céticas/ epicuristas/ utilitaristas e evolucionistas 

já haviam feito: colocado sob o crivo da crítica todos os deveres e até o próprio 

princípio de dever. O imoralismo de Nietzsche, portanto, que se pretende inédito, não 

faz mais do que dizer que algumas regras e valores morais precisam ser revistos e 

isso é bem pouco original. 

Aos olhos de Fouillée, Nietzsche apenas “questionou e depois negou o valor 

prático, a necessidade e mesmo a utilidade da moral para os homens (…) resta uma 

                                                      
4 Jean Marie Guyau  (1854-1888) foi um filósofo, sociólogo e poeta que conviveu com Fouillée e que 
foi lido e admirado por Nietzsche, principalmente no tocante às suas reflexões morais. 
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palavra vaga: a moral. A Moral absoluta, imperativa, obrigatória, Nietzsche não pode 

mais dizer que ele seja o primeiro a colocar a questão” (FOUILLÉE, 1902, pp.60-61). 

Ele também não é um anarquista, embora  considere desnecessária a existência de 

uma moral enquanto conjunto de regras e prescrições para o bem viver, pois defende 

que a essência da vida é comandar e obedecer (mando e obediência). O que 

Nietzsche faz, diz Fouillée, é colocar em questão as regras práticas e avaliações 

recebidas até aqui, em especial aquelas provenientes do cristianismo: é um 

anticristão e não um imoralista. Os valores pregados por Zaratustra nada mais são 

que a inversão do cristianismo: “No lugar de ‘sejas piedosos’, seja duro; no lugar de 

‘amai-vos uns aos outros’, lutais uns contra os outros, etc.” (FOUILLÉE, 1902, p.61). 

Sobre a afirmação de Nietzsche de que “Não existem fatos morais”, Fouillée 

(FOUILLÉE, 1902) diz que o ceticismo moral já existe há muito tempo e que isso não 

é mérito do pensador alemão. Como bem observou (PALANTE, 1903)  em sua resenha 

da obra de Fouillée, publicada na Revue Philosophique, o intérprete francês se 

esforça para reduzir Nietzsche ao “lugar comum” ou à “insanidade” (PALANTE, 1903, 

p. 94): ou ele é acusado de apenas repetir com palavras poéticas e paradoxais aquilo 

que já estava presente nos estudiosos da moral ou é acusado de demente, por 

manifestar toda sua insanidade pregando a violência e a desagregação social 

(inversão dos valores cristãos). Insiste dizendo que o que Zaratustra/ Nietzsche faz 

é quase tão antigo quanto o mundo- Entre Deus e Satanás, toma partido de Satanás 

em detrimento de Deus, nega os valores e instaura novas tábuas e novos valores 

sobre nossas cabeças. 

Como sociólogo, Fouillée preocupava-se com as consequências sociais e 

práticas da moral nietzschiana: “se a "volúpia, o desejo de dominação e o egoísmo" 

são "os bens por excelência", dizia ele, “nenhuma má ação deve ser evitada, porque 

se poderá justificar qualquer má ação em nome destes três princípios” (FOUILLÉE, 

1902, p.63), o que certamente levaria ao colapso das instituições sociais e tornaria 

inviável qualquer associação entre os homens. 

É possível identificar na leitura de Fouillée uma tentativa constante de “salvar” 

o altruísmo e ao mesmo tempo condenar o egoísmo. Utilizando-se dos argumentos 

e dos conhecimentos das ciências naturais ele pretende provar que é o altruísmo, e 

não o egoísmo, que estaria no âmago da vida (FOUILLÉE, 1902). O próprio ataque à 
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concepção de vontade de potência em Nietzsche tem o objetivo explícito de negar 

que a luta e a dominação sejam os impulsionadores da vida. Muito mais que atacar 

a vida quer a concórdia com aos outros, diz o francês (FOUILLÉE, 1902). 

Outro aspecto da vontade de potência fortemente criticado por Fouillée é o da 

falta de finalidade e direção da potência acumulada. Nietzsche definiu a vida como 

um desejo incessante de aumentar a potência e Fouillée pergunta: aumentar por que? 

O que faz a vida depois que acumula potência? Querer potência por potência é, aos 

olhos de Fouillée, o grande problema da filosofia de Nietzsche e o que torna a 

potência uma palavra vazia. “Como na fisiologia não se pode ignorar o fato 

fundamental da função, como na física, não se pode ignorar a matéria e a força, 

também da moralidade não se pode ignorar a noção fundamental de um fim 

deliberado e voluntário” (FOUILLÉE, 1902, p. 62). 

Fouillée defende a necessidade de buscar uma vontade refletida e aprofundar 

seu domínio. Ou seja, a moral deve ser uma reflexão sobre a vontade e não apenas a 

vontade bruta, que quer se expandir sem um propósito. Nietzsche pautou sua moral 

na intensidade de vida e Fouillée pergunta o que seria precisamente uma vida intensa? 

Seria viver mais? Viver melhor? A partir de quais critérios poderíamos julgar a 

intensidade de uma vida? 

 

Como vamos medir as intensidades, a intensidade das sensações é tão válida 

como a intensidade dos pensamentos? Sem dúvida, no fundo das coisas, é bem 

provável que a vida mais verdadeiramente moral seja também, em suma, a mais 

Verdadeiramente intensa, a mais forte, a mais vivida (FOUILLÉE, 1902, p. 233). 

 

Para se contrapor a Nietzsche, o filósofo francês vai identificar a maior 

intensidade da vida com a própria moral, ou seja, quanto mais de acordo com a moral 

estiver uma vida tanto mais intensa ela será. Certamente nada pode soar mais 

absurdo aos ouvidos de Nietzsche do que isso, pois ele vê a moral vigente não como 

intensificação da vida, mas como envenenamento e enfraquecimento desta. 

O filósofo alemão não admite uma teleologia ou uma direção para a potência, 

pois para ele, não há uma meta ou propósito na existência: “É absurdo querer fazer 

rolar sua existência em direção a uma finalidade qualquer. Nós inventamos o 
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conceito de ‘finalidade’: na realidade, falta a finalidade…” (NIETZSCHE, 2000, p. 55). É 

a autossuperação constante que define o viver. 

Fouillée (FOUILLÉE, 1902) queria fundamentar e justificar a moral a partir da 

própria concepção de vida intensa e, como bom moralista, coloca-se como defensor 

do altruísmo, apontando para todos os perigos e extravagâncias de uma moral que 

pregasse o contrário. Segundo ele, todas as grandes morais e filosofias sempre 

condenaram os egoístas e violentos, mas Nietzsche querendo se tornar original 

resolveu defendê-los.   

 

4. O egoísmo dadivoso de Zaratustra 

 

 Zaratustra, sempre que decide ter com os homens, é porque está pleno de 

sabedoria. Tal como uma taça, quer partilhar o que lhe sobra, quer doar um pouco 

dos tesouros que na solidão e no silêncio de sua montanha se acumularam em sua 

alma. Não é por carência ou por compaixão aos homens que ele desce às baixadas, 

mas porque assim ansiava sua alma dadivosa: “que a solitária altura não permaneça 

eternamente solitária e não se baste eternamente a si mesma; que o monte desça ao 

vale e o monte dos cumes às baixezas” (NIETZSCHE, 2005, p. 227). Pela primeira vez, 

diz Nietzsche, Zaratustra glorificou a palavra egoísmo: o egoísmo sadio, que brota de 

uma alma poderosa: “de uma alma poderosa a que pertence o elevado corpo, o corpo 

belo, vitorioso, alentador, em torno do qual todas as coisas tornam-se espelhos” 

(NIETZSCHE, 2005, p. 227). 

Esse egoísmo saudável habita o corpo dançarino e flexível e uma alma 

contente de si: “esse contentamento em tais corpos e almas, chama-se a si mesmo: 

'virtude' (...) e afasta para longe todo o covarde e desprezível” (NIETZSCHE, 2005, p. 

227). São servos que desprezam o egoísmo, eles que são obsequiadores e 

submissos e incapazes de defender-se. “Toda sorte de servilismo, despreza esse 

bem-aventurado egoísmo!” (NIETZSCHE, 2005, p. 228). 

Foram os sacerdotes, diz Zaratustra, estes homens cansados da vida e do 

mundo que piores serviços prestaram ao egoísmo. Eles queriam ser 

“desinteressados”, sem um si próprio, mas se aproxima o tempo do grande meio-dia: 

“E quem proclama o eu bom e santo e bem-aventurado o egoísmo, esse, na verdade, 
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também proclama aquilo que, profeta, já sabia: 'Vede, vem aí, está próximo o grande 

meio-dia!” (NIETZSCHE, 2005, p. 228). O tempo da sombra mais curta, quando se 

dissipam as dicotomias de valores, quando egoísmo e altruísmo, enquanto valores 

morais opostos deixam de existir. 

Era a dissolução das dicotomias de valores que mais interessava a Nietzsche 

e foi por esse motivo que ele tanto criticou a moral. A interpretação de Fouillée 

radicaliza a dicotomia entre egoísmo e altruísmo e coloca Nietzsche em um dos 

polos a fim de rechaçar suas ideias como perigosas à ordem social.   

Quando na seção Da virtude amesquinhadora, Zaratustra faz uma tristonha 

afirmação: “Tudo tornou-se menor!” (NIETZSCHE, 2005, p.203). Nietzsche está 

constatando que as virtudes dos homens os tornou ainda menores. “Para gente 

pequena é preciso virtudes pequenas!” (ZARATUSTRA, 2005, p. 205).  Estes homens 

pequenos cultivam o “bem-estar”, a bondade, a fraqueza, a justiça, a compaixão e a 

covardia, porque no fundo o que temem é que alguém lhes faça mal e por isso pregam 

virtudes da fraqueza - por interesse, para não serem abduzidos pelos fortes. Covardia 

é aqui chamada de virtude pelos homens pequenos. “Virtude é para eles, o que torna 

modesto e manso; com isto, transformaram o lobo em cão e o próprio homem no 

melhor animal doméstico (ZARATUSTRA, 2005, p. 205). 

Fouillée não apenas pregou aquilo que Nietzsche chama de virtudes da 

fraqueza como também tentou fundamentá-las já no âmago da própria natureza e 

da vida, colocando, por exemplo, o altruísmo e a simpatia como instintos básicos e 

fundamentais para o desenvolvimento da vida plena. Ele também considera que a 

vida mais intensa é a vida mais moral: quando há uma coincidência entre o ideal e a 

realização deste ideal na vida concreta do homem. 

 

Conclusão 

 

Para concluir gostaríamos de apontar que leitura e interpretação de Fouillée 

acerca da filosofia e principalmente das ideias morais de Nietzsche são uma 

tentativa de conter os avanços e a popularidade do filósofo alemão, que já estava 

sendo lido e estudados nas mais diversas áreas da cena intelectual francesa. Fouillée 

preocupava-se com as consequências nefastas que uma tal filosofia poderia trazer 
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para a vida social: violência, guerra e dissolução. Ele também deixa transparecer 

questões políticas entre França e Alemanha dizendo que Nietzsche representaria 

toda agressividade do espírito Germânico, cuja potência destrutiva já fora sentida 

pelos franceses no ano de 18705 

Que Fouillée queira conter os avanços de Nietzsche na França é bastante 

compreensível, entretanto, lançar mão de argumentos pouco filosóficos e recorrer ao 

período de loucura para justificar a fragilidade das ideias do alemão é forçar o leitor 

à conclusão bastante parcial. Ele coloca o leitor num falso dilema de ter de escolher 

entre o individualismo egoísta e agressivo de Nietzsche (expressos na vontade de 

potência) e o altruísmo baseado no amor e na simpatia entre os homens (expresso 

nas suas próprias teorias sociais). Além do que sua leitura é moralizante e enquadra 

Nietzsche em dicotomias que ele tanto se esforçou por destruir, a saber: egoísmo 

versus  altruísmo.  

Os argumentos contra o individualismo e o Imoralismo de Nietzsche partem 

em defesa da moral baseada no altruísmo, na paz e harmonia.  

Para contrapor-se à falta de finalidade e meta para a existência Fouillée 

defendeu que a moral não pode ser apenas uma questão de dinâmica de forças tal 

como previa a “vontade de potência” nietzschiana, mas que é que necessário 

acrescentar “ordem” e uma direção para a potência: “ou seja, uma organização do 

próprio poder com vistas a algum fim a ser alcançado.”(FOUILLÉE, 1902, p. 236). De 

um lado estaria Nietzsche defendendo a força bruta e sem direção, de outro lado 

Fouillée nos apresenta a própria moral como meta, como finalidade do acúmulo de 

forças.  

Com relação ao conflito e a luta presentes na vontade de potência Fouillée 

defenderá que essas tendências sempre existirão, mas que o contrário também é 

verdadeiro: a sociabilidade e concórdia entre os homens fazem igualmente parte da 

vida, mas que Nietzsche teria ignorado este aspecto vital. “Haverá sempre o conflito 

das tendências egoístas e as tendências desinteressadas. Ora, o objeto da 

moralidade é precisamente paz, acordo, harmonia” (FOUILLÉE, 1902, p. 236).  

 

                                                      
5 Alusão à guerra Franco-Prussiana, (1870-1871) liderada por Otto Von Bismarck com objetivo de 
unificar a Alemanha.  
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13. A TIPOLOGIA NIETZSCHIANA E A LIBERDADE QUE NÃO SE TEM, SE CONQUISTA 
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Resumo 

A tipologia das formas humanas de vida marca a filosofia de Friedrich Nietzsche, na 

medida em que permite ao filósofo diagnosticar e hierarquizar os homens e as 

produções humanas. Neste texto, pretendo mostrar que uma das características que 

diferenciam o tipo de homem forte do tipo de homem fraco consiste que o tipo forte 

possui uma espécie de liberdade que Nietzsche defende, principalmente no aforismo 

Meu conceito de liberdade na obra Crepúsculo dos Ídolos, a saber, uma liberdade que 

não se tem, se conquista. Primeiramente buscarei, a partir de uma revisão da crítica 

nietzschiana ao livre arbítrio, apresentar como se pode compreender essa liberdade 

dentro de seu corpus filosófico. Em seguida, passarei a apontar o quanto essa 

liberdade está associada ao tipo forte, não sendo, portanto, universal. Por fim, 

apontarei que essa liberdade não se opõe ao fatalismo nietzschiano, a grande 

libertação que a sua filosofia promove, isto é, o fato de ninguém poder ser 

responsabilizado pelo o que é.   

Palavras-chave: Tipologia; Liberdade; Fatalismo;  

 

A filosofia tardia de Nietzsche é fortemente marcada por sua tipologia das 

formas humanas de vida. De acordo com o seu programa filosófico instaurado 

especialmente em Para além do bem e do mal, toda e qualquer construção humana 

pode ser avaliada a partir de uma sintomatologia, uma semiótica dos afetos, uma vez 

que, para ele, toda produção humana é resultado dos conjuntos de instintos, 

impulsos e afetos, e do estado de saúde desses conjuntos, dos seus bons ou não 

ordenamentos (JGB/BM §3 e §187) 2 . Em razão disso, a tipologia nietzschiana 

                                                      
1 Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas. Email: Nicolle.elo@outlook.com  
2 Para este texto, adoto como convenção para a citação das obras de Nietzsche a mesma utilizada no 
periódico Cadernos Nietzsche em que as siglas em alemão são acompanhadas de siglas em 

https://doi.org/10.36592/9786581110390-13
mailto:Nicolle.elo@outlook.com
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permite reunir, basicamente, as suas análises em uma oposição entre o indivíduo 

saudável, forte e nobre e o indivíduo doente, fraco e escravo. Assim, por exemplo, em 

Além do bem e do mal, o filósofo aponta que, avaliando a história das morais, dois 

tipos sobressaíram: “Há uma moral dos senhores e uma moral de escravos” 

(JGB/BM §260). Já na Genealogia, essa tipologia é reforçada na medida em que 

Nietzsche desenvolve o surgimento de duas morais a partir desses dois tipos 

fisiopsicológicos, mostrando que, no decorrer histórico, a moral do tipo forte foi 

suprimida, e a moral do tipo fraco se reverberou, dado que, para o filósofo, é a própria 

origem da moral cristã. 

Neste trabalho, pretendo mostrar, principalmente a partir do aforismo meu 

conceito de liberdade de Crepúsculo dos Ídolos, que essa tipologia é fortemente 

marcada por um tipo de liberdade que o filósofo defende, isto é, que enquanto o tipo 

forte possui essa liberdade, o tipo fraco é desprovido dela. Dessa maneira, pretendo 

evidenciar o quanto essa concepção de liberdade nietzschiana está associada a um 

tipo de homem, não sendo, portanto, algo universal. Neste sentido, essa concepção 

de liberdade não altera a grande libertação, o fatalismo que ele promove em sua 

filosofia, pois sempre serão os conjuntos de forças em luta constante por dominação 

que definirão todo o acontecer3.        

* * * 

Nietzsche é reconhecido como um dos grandes filósofos críticos do livre 

arbítrio. No conjunto de suas obras, essa crítica se desdobra em duas direções. Na 

primeira, se refere ao erro desta crença, isto é, o fato de o homem não ser livre. Na 

segunda, se dirige ao fato de esta crença ter sido criada, ao seu ver, pelo tipo fraco 

de homem na tentativa de se vingar do tipo forte4. Para as finalidades do presente 

                                                      
português, com a respectiva indicação do aforismo, dessa maneira: M/A – Morgenröte (Aurora); 
JGB/BM – Jenseits von Gut und Böse ( Além do bem e do mal); GM/GM – Zur Genealogie der Moral 
(Genealogia da moral); GD/CI – Götzen-Dämmerung (O crepúsculo dos ídolos); AC/AC – Der Anticrhist 
(O Anticristo). Nos textos publicados por Nietzsche, o algarismo arábico indicará a seção. No caso de 
GM/GM, o algarismo romano anterior ao arábico remeterá à parte do livro. Já o GD/CI, o algarismo 
arábico, que se seguirá ao título do capítulo, indicará a seção. Para os fragmentos póstumos, usarei 
a sigla Nachlass/FP, seguida de indicação de ano, os algarismos arábicos, que se seguem ao ano, 
indicarão o fragmento póstumo. 
3 Parte da estrutura deste texto que ora apresento, foi desenvolvida por mim anteriormente em minha 
dissertação de mestrado defendida em 2020 e intitulada “Nietzsche e a natureza humana: da moral 
como contranatureza à naturalização do homem”. Aqui, essa estrutura foi direcionada para uma nova 
argumentação. Logo, também tragos outros apontamentos.     
4 Ver, por exemplo: (GM/GM II §13), (GD/CI, Os quatros grandes erros, §7). 
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texto, a primeira direção será privilegiada. Assim, em Aurora, no aforismo §109, 

Nietzsche apresenta seis métodos essencialmente diferentes para combater a 

veemência de um impulso. No entanto, após apresentá-los, ele revela que:  

 

(...) mas querer combater a veemência de um impulso não está em nosso poder, 

nem a escolha do método, e tampouco o sucesso ou fracasso desse método. Em 

todo este processo, claramente, nosso intelecto é antes o instrumento cego de 

um outro impulso, rival daquele que nos tormenta com sua impetuosidade: seja 

o impulso por sossego, ou o temor da vergonha e de outras más consequências, 

ou o amor. Enquanto “nós” acreditamos nos queixar da impetuosidade de um 

impulso, é, no fundo, um impulso que se queixa de outro; isto é: a percepção do 

sofrimento com tal impetuosidade pressupõe que haja um outro impulso tão ou 

mais impetuoso, e que seja iminente uma luta, na qual nosso intelecto precisa 

tomar partido (M/A §109). 

 

Desse modo, o filósofo não só inviabiliza a possibilidade de conter um impulso 

forte através dos próprios métodos sugeridos por ele, como reduz nosso intelecto a 

um instrumento cego que é conduzido pelos nossos impulsos. Nesse caso, em 

relação ao impulso que está reclamando de outro impulso forte consiste em um 

impulso em busca de dominação que “utiliza” o intelecto na tentativa de vencer o que 

lhe resiste. Neste sentido, portanto, Nietzsche revela a impossibilidade humana de 

alcançar a autodeterminação consciente, uma vez que o homem é determinado por 

seus impulsos em luta constante por domínio. Contudo, o filósofo não está 

afirmando que o impulso que reclama não será vencedor e o homem não conseguirá 

dar moderação a um outro impulso. O que ele está apontando é que esse processo é 

mais complexo do que parece, e que, de todo modo, o vencedor e o vencido estão 

fora do poder da razão. 

Ao introduzir a doutrina da vontade de potência em Assim falava Zaratustra, o 

mundo passa a ser compreendido como um movimento interrupto de um conjunto 

de forças dinâmicas a fim de conservação e potencialização. Como aponta Müller-

Lauter, a vontade de potência tem uma dupla significação: uma no singular e outra 

no plural. No singular, ela é a qualidade que não existe por si mesma, mas apenas na 
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relação entre os quanta de forças, no confronto constante das múltiplas vontades de 

potência, logo, no plural, uma vez que, para o filósofo, o todo natural é compreendido 

enquanto vontades de potência (MÜLLER-LAUTER, 1997). Desse modo, “também 

vocês são essa vontade de potência – e nada mais!” (Nachlass/FP 1885, 38[12]), ou 

seja, o homem é compreendido enquanto um conjunto de forças em luta constante 

por conservação e incremento, sendo o corpo uma “estrutura social de muitas almas” 

(JGB/BM §19). Neste sentido, o filósofo expressa: “A vontade de superar um afeto é, 

em última instância, tão somente a vontade de um outro ou vários outros afetos” 

(JGB/BM §117). Assim, neste caso em que um impulso ou um afeto reclama de outro 

impulso ou afeto, os métodos e o elemento vencedor estão fora da alçada do agente. 

Dessa maneira, para Nietzsche, o homem não é capaz de obedecer à razão e não 

satisfazer seus desejos ou dar vazão aos seus impulsos e instintos, sendo as ações 

e o próprio intelecto determinados pela luta constante dos impulsos. 

No entanto, Nietzsche parece indicar que a falta de liberdade de alguns 

homens consiste devido as suas vontades serem fracas. Assim, ele diz, por exemplo: 

“a mutilação, a erradicação, é instintivamente escolhido, na luta contra um desejo, 

por aqueles que são muito fracos de vontade, muito degenerados para poder impor-

se moderação nele” (GD/CI Moral como contranatureza §2). Nesse aforismo de 

Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche aponta três tipos de naturezas e o modo que 

relacionam com o autodomínio. O primeiro tipo, a constituição saudável, possui a 

capacidade de dar moderação aos desejos, de não reagir a um estímulo. O segundo, 

os degenerados, são fracos de vontade e, por esse motivo, instintivamente, escolhem 

meios para aniquilar os desejos, para atrofiá-los, pois não possuem força suficiente 

para lhes dar moderação quando surge um estímulo. O terceiro tipo, o excessivo, 

representa uma outra forma de degenerescência, o tipo que nem com meios 

consegue aniquilar ou impor moderação aos desejos. Desse modo, o tipo forte e 

saudável é aquele que não necessita de meios para moderar as suas paixões, isso 

porque a sua própria natureza, sua vontade forte, permitem-no. 

À primeira vista, essa concepção de vontade forte e vontade fraca poderia ser 

identificada como uma concepção de vontade enquanto apetite racional e, desse 

modo, o homem, sendo forte, sobrepujaria os apetites sensíveis, nos moldes da 

filosofia aristotélica. Contudo, como já apontado, a razão é, para o filósofo, apenas 
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um instrumento dos próprios impulsos humanos, o que impossibilita um querer 

específico dela. Essa concepção parte do erro de dividir o humano entre alma e corpo, 

razão e impulsos, o que resultou em um querer antagônico entre essa dualidade 

humana. Nesse sentido, em §21 de BM, Nietzsche critica tanto a concepção de livre 

arbítrio, ou seja, do sujeito enquanto causa de suas ações, quanto de cativo arbítrio, 

isto é, do sujeito enquanto efeito, demonstrando o que está por trás dessas 

concepções, a saber, a exigência de ser responsável por si mesmo ou de não ser 

culpabilizado por nada. Assim, o filósofo demonstra que só há vontades fortes e 

fracas: 

 

Supondo que alguém perceba a rústica singeleza desse famoso “livre-arbítrio” e 

o risque de sua mente, eu lhe peço que leve sua “ilustração” um pouco à frente e 

risque da cabeça também o contrário desse conceito-monstro: isto é, o “cativo-

arbítrio”, que resulta em um abuso de causa e efeito [...] O “cativo-arbítrio” não 

passa de mitologia: na vida real há apenas vontades fortes e fracas (JGB/BM 

§21). 

 

Já no aforismo 19 de BM, o filósofo dissolve a concepção de vontade 

entendida enquanto uma unidade. Não podemos falar de vontade no singular, mas 

apenas de vontades. Nosso corpo é compreendido também como múltiplo, um 

complexo social de muitas almas, que possui uma multiplicidade de vontades que 

lutam entre si. Dessa luta resulta aquele que irá comandar e aquele que irá obedecer; 

ou seja, no querer vencedor que é identificado pelo homem. Dessa maneira, somos, 

ao mesmo tempo, aquele que comanda e aquele que obedece. Sobre esse querer está 

indissociável três elementos: as sensações musculares, o pensar e o afeto de 

comando. Disso não pode resultar na ideia de vontade forte, livre, ou seja, enquanto 

o sujeito que é capaz de racionalmente determinar as suas ações, uma vez que a 

própria vontade já é determinada pela luta dos impulsos no interior do humano, o que 

inviabiliza a própria ideia de sujeito enquanto uma unidade ou uma substância capaz 

de ordenar sua ação: “Mas não existe um tal substrato; não existe ‘ser’ por trás do 

fazer, do atuar, do devir; ‘o agente’ é uma ficção acrescentada à ação - a ação é tudo” 

(GM/GM I §13). Desse modo, Nietzsche possui uma concepção particular de vontade 
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que inviabiliza esse tipo de entendimento de vontade forte enquanto apetite racional. 

Assim:     

 

Fraqueza da vontade: é uma comparação que pode ser enganosa. Pois não há 

vontade e, portanto, não há vontade forte nem uma vontade fraca. A 

multiplicidade e a desintegração dos impulsos, a falta de sistema entre eles 

resulta na "vontade fraca"; sua coordenação a predominância de um único 

impulso resulta em forte vontade; - no primeiro caso, há oscilação constante e 

falta de centro de gravidade; no segundo, a precisão e clareza da direção 

(Nachlass/FP 1888 14 [219]). 

 

Logo, não há vontades fracas e vontades fortes em si, mas são as próprias 

configurações dos homens e os elementos externos a eles que irão definir, a cada 

contexto, quais serão as vontades fortes e as fracas. Dessa maneira, pode-se 

compreender a oposição tipológica entre o homem de vontade forte e o homem de 

vontade fraca, ou seja, sua própria configuração, o modo como estão ordenados seus 

impulsos em relação à moderação das paixões e ao autodomínio. O homem de 

vontade forte, isto é, o tipo forte, é bem hierarquizado e possui um impulso ou um 

conjunto de impulsos direcionadores, assim, ao receber um estímulo que desperta 

as suas paixões, não desequilibrará o seu bom ordenamento, a sua configuração 

forte; porque é bem hierarquizado, conseguirá harmoniosamente, e de acordo com o 

que for positivo ao tipo de homem que ele é, administrar suas paixões, poderá 

renunciar voluntariamente. Nietzsche, no aforismo Meu conceito de liberdade de 

Crepúsculo dos Ídolos, parece definir a liberdade exatamente nesses termos:  

 

Meu conceito de liberdade. — [...] Pois o que é liberdade? Ter a vontade da 

responsabilidade por si próprio. Preservar a distância que nos separa. Tornar-se 

mais indiferente à labuta, dureza, privação, até mesmo à vida. [...] Liberdade 

significa que os instintos viris, que se deleitam na guerra e na vitória, 

predominam sobre outros instintos, os da “felicidade”, por exemplo. O ser 

humano que se tornou livre, e tanto mais ainda o espírito que se tornou livre, 

pisoteia a desprezível espécie de bem-estar com que sonham pequenos lojistas, 

cristãos, vacas, mulheres, ingleses e outros democratas. O homem livre é 



 

 
 
 

José Isaac Costa Júnior | 179 

 

guerreiro. — Como se mede a liberdade, tanto em indivíduos como em povos? 

Conforme a resistência que tem de ser vencida, conforme o esforço que custa 

ficar em cima. O mais elevado tipo de homens livres deve ser buscado ali onde é 

continuamente superada a mais alta resistência: a cinco passos da tirania, junto 

ao limiar do perigo da servidão. Isso é psicologicamente verdadeiro se por 

“tiranos” compreendemos instintos implacáveis e terríveis, que provocam o 

máximo de autoridade e disciplina para consigo — Júlio César sendo o tipo mais 

belo —; isso também é politicamente verdadeiro, basta que se percorra a história. 

Os povos que tiveram algum valor, que se tornaram de valor, nunca se tornaram 

assim sob instituições liberais: o grande perigo fez deles algo que merece 

respeito, o perigo que nos faz conhecer nossos recursos, nossas virtudes, nossas 

armas e defesas, nosso espírito — que nos compele a ser fortes... Primeiro 

princípio: há que ter necessidade de ser forte; senão jamais chegamos a sê-lo. — 

Aqueles grandes viveiros para uma forte, a mais forte espécie de gente que até 

hoje existiu, as comunidades aristocráticas da espécie de Roma e Veneza, 

entendiam a liberdade no mesmo exato sentido em que eu entendo a palavra: 

como algo que se tem e não se tem, que se quer, que se conquista... (GD/CI, 

Incursões de um extemporâneo, §38). 

 

Ou seja, na medida que Nietzsche compreende o homem de vontade forte 

sendo aquele que dispõe de uma fisiopsicologia hierarquizada, a liberdade é 

entendida, portanto, como “algo que se tem e não se tem, que se quer, que se 

conquista...”. Isto é, o homem de vontade forte busca fortalecer a sua hierarquia 

interior e, para isso, a coloca à prova; procura estímulos para resistir, para conhecer 

o seu espírito, a sua própria constituição fisiopsicológica. Quanto mais estímulos 

sua fisiopsicologia resistir, mais forte se torna a sua vontade, e, quanto mais forte é 

a sua vontade, mais livre esse homem é, mais capaz de renunciar voluntariamente. 

Dessa maneira, ele é capaz de ter responsabilidade por si próprio, pois, ao conhecer 

seu espírito forte, saberá quais estímulos, quais interferências externas, seriam 

capazes de superar ou não a sua fortaleza interna. Por esse motivo, é preciso ter 

necessidade de ser forte, pois, assim, a sua própria fisiopsicologia busca os meios 

para se fortalecer. 
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O fato de Nietzsche apontar, nesse aforismo, a seguinte concepção: “o que é 

liberdade? Ter a vontade da responsabilidade por si próprio” faz recordar do indivíduo 

soberano, aquele que “pode fazer promessas”, que possui o “conhecimento do 

privilégio extraordinário da responsabilidade” (GM/GM II 2). Na Genealogia, 

Nietzsche apresenta o indivíduo soberano como o resultado do longo processo de 

tornar o homem confiável da moralidade do costume que, após enredar o homem 

nas convenções sociais, preparou-o para ser autônomo e supra moral, pois, à medida 

que o incitou a resistir aos estímulos, esse indivíduo se tornou ainda mais forte, o 

que fez dele ainda mais capaz de prometer e de superar os afetos e os instintos, tanto 

aqueles que se referem a uma “primeira natureza” quanto aqueles que se referem a 

uma “segunda”5. De fato, o mesmo não ocorre com o fraco de constituição anárquica, 

pois a sua vontade fraca o condena ao imediatismo, a não possibilidade de prometer: 

 

Para a higiene dos "fracos". - Tudo o que é feito na fraqueza está quebrado. 

Moral: não faça nada. Mas o ruim é que precisamente a força para deixar em 

suspenso o agir, a força para não reagir, está gravemente doente devido à 

influência da fraqueza: o ruim é que nunca reage mais rapidamente, nunca o faz 

de maneira mais cega que então, quando ele não deve reagir de maneira alguma 

... A força da natureza é mostrada na espera e no adiamento da reação: uma certa 

ascapopopia [indiferença] é algo tão típico dela como é da fraqueza o contra 

movimento sem liberdade, o imediatismo, a incontinência de "ação" ... a vontade 

é fraca: e a receita para evitar estupidez seria ter uma vontade forte e não fazer 

nada (Nachlass/FP 1888 14 [102])6. 

                                                      
5 Instintos e impulsos de uma “primeira natureza” em Nietzsche não querem dizer que sejam “puros”, 
pois eles carregam significações culturais. O indivíduo soberano, ao meu ver, consiste em um tipo 
possível, mas que necessita ser cultivado, principalmente a sua característica “supra-moral”, ou seja, 
ele precisa conseguir se desfazer dos instintos e afetos morais. Assim, por exemplo, pode-se 
relacionar com o fragmento póstumo “ascetismo dos fortes”, dado que esse ascetismo surge como 
um meio de transição para a libertação de todos antigos impulsos sentimentais dos valores 
tradicionais, para que o homem forte prossiga passo a passo em direção ao além do bem e do mal 
(Nachlass/FP 15 [117] 1888). Não por acaso que esse ascetismo está direcionado aos fortes, pois, 
como posto, eles teriam a capacidade de resistir e superar esses afetos e instintos morais, enquanto 
o tipo fraco está condenado ao imediatismo.   
6 Brian Leiter, ao investigar a teoria da ação nietzschiana, afirma que “o fato de alguém dominar a si 
mesmo não é produto da liberdade de sua vontade, mas sim o efeito de fatos relativos ao tipo 
característicos e fundamentais da pessoa: a saber, qual dentre seus vários impulsos é o mais forte” 
(LEITER, 2017, p. 46). Em termos de definição, a concepção de Leiter parece correta. No entanto, ao 
meu ver, Leiter não percebe essa concepção particular de liberdade de Nietzsche que estou buscando 
apresentar, isto é, que a constituição orgânica forte é capaz de ampliar a sua liberdade, uma vez que 
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O homem de vontade fraca, a sua constituição anárquica e instável, ao receber 

um estímulo, acaba por despertar as paixões de modo violento, por não ter impulsos 

fortes e ordenados para conter a reação. Note que em um aforismo de Crepúsculo 

dos Ídolos, o filósofo define a enfermidade e a vulgaridade justamente partindo dessa 

não capacidade de não reagir a um estímulo, característica que marca o tipo fraco 

de homem:    

 

Esta é a primeira preparação para a espiritualidade: não reagir de imediato a um 

estímulo, e sim tomar em mãos os instintos inibidores, excludentes. Aprender a 

ver, tal como o entendo, é aproximadamente o que a linguagem não filosófica 

chama de vontade forte: o essencial aí é não “querer”, ser capaz de prorrogar a 

decisão. Toda não-espiritualidade, toda vulgaridade se baseia na incapacidade 

de resistir a um estímulo — tem-se que reagir, segue-se todo impulso. Em muitos 

casos, esse “ter que” já é enfermidade, declínio, sintoma de esgotamento — 

                                                      
é capaz de se fortalecer ainda mais ao resistir aquilo que lhe resiste. Por não compreender essa 
concepção de liberdade que Nietzsche apresenta, Leiter, ao investigar o indivíduo soberano, entende-
o de duas formas: ou seria uma figura irônica do pequeno burguês ou consistiria em um ideal do eu 
marcado por um tipo de autodomínio que é “um artefato natural fortuito (um pouco de ‘destino’), não 
uma conquista autônoma pela qual ninguém poderia ser responsável” (LEITER, 2019, p.72). Não tenho 
espaço aqui para desenvolver todos os pontos da concepção de Leiter, portanto, focarei nos pontos 
que julgo mais importantes. Sobre a primeira hipótese, entendo que é uma extrapolação da passagem, 
pois não há nenhuma referência mais direta ao “tipo burguês”. Ademais, nela, Nietzsche coloca pontos 
encontrados em outros momentos de seus textos em que ele não está se referindo ao burguês, como 
a responsabilidade colocada nessa passagem e no aforismo Meu conceito de liberdade de CI, que é 
essencial para o debate, pois, o próprio título já define quais são as pretensões do filósofo, ou seja, 
definir o que ele entende por liberdade. A meu ver, o indivíduo soberano deve ser compreendido na 
esteira dos tipos de homens que Nietzsche pretendia construir, que são os supra-morais, como por 
exemplo, o além-do-homem. Neste termo adotado na Genealogia, há o cuidado histórico de 
Nietzsche, pois, o indivíduo soberano pode ser enquadrado como tipo forte, mas, diferentemente do 
forte da primeira dissertação, esse indivíduo carrega no corpo mais de dois mil anos de moralidade, 
que o preparou para ser ainda mais forte e, logo, mais autônomo, pois, como posto, mais força é igual 
a mais liberdade. Sobre a segunda hipótese, gostaria de apontar que essa liberdade e 
responsabilidade que Nietzsche relaciona com o indivíduo soberano – e com o tipo forte, como estou 
tentando evidenciar aqui – devem ser entendidos como uma capacidade orgânica e, por esse motivo 
está ancorado no fatalismo dos tipos, mas permite ao homem cultivar o seu próprio ser e obter um 
tipo de responsabilidade que, menos de um aspecto moral, possui como aspectos a autoconfiança e 
a autovalorização. Ou seja, abre espaço para uma conquista autônoma e uma responsabilidade. Não 
por acaso que Nietzsche coloca o homem livre como um guerreiro, pois ele conquista a sua liberdade 
através de sua constituição fisiológica forte e, assim, pode exercer, com orgulho, a sua 
responsabilidade. Diga-se de passagem, essa responsabilidade que o filósofo quer construir com o 
tipo forte está tão relacionada com a autovalorização que aparentemente deve ser afirmada até 
mesmo quando o homem “sente” que lhe faltou “liberdade”, nas diretrizes do Eterno retorno e do Amor 
fati. Logo, é um equívoco, ao meu ver, a postura de Leiter de desconsiderar rapidamente a ideia de 
responsabilidade em Nietzsche, mesmo que, para considerá-la, deve-se reconhecer o fato de ela ser 
sui-generis.        
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quase tudo o que a crueza não filosófica designa como “vício” é apenas essa 

incapacidade fisiológica de não reagir (GD/CI, O que falta aos alemães, §6) 

 

Por isso, instintivamente, o homem de vontade fraca escolhe meios para se 

autodominar e dar moderação às suas paixões, como o ascetismo, por exemplo, que 

não é capaz de ordenar a contradição que ele é, mas é capaz de enfraquecer suas 

paixões antes do surgimento dos estímulos, afastando-se de tudo que desperta as 

suas paixões, ou seja, desnutrindo-as. Justamente por essa característica do tipo 

fraco, a sua incapacidade de não reagir a um estímulo, que o filósofo diagnosticou 

uma das características mais marcantes da moralidade cristã, a saber, o fato de ela 

ser contranatureza, pois, ao seu ver, esse preceito de erradicar as paixões consiste 

em uma projeção de uma organicidade fraca que não consegue impor moderação às 

suas paixões e, por esse motivo, passa a caluniá-las. É na figura do apóstolo Paulo, 

por exemplo, como o filósofo aponta que, dada a sua natureza, não permitiu que o 

apóstolo visse com bons olhos as paixões, delimitando que ele conhecesse apenas 

o que é sujo, deformador e lancinante: “daí a sua tendência idealista visar a 

destruição das paixões: veem no que é divino a completa purificação delas” (FW/GC 

§ 139)7. De igual maneira, ele diz que quem calunia as paixões, são os ascetas 

impossíveis, aqueles que não conseguem, nem mesmo através de meios, como o 

ascetismo, dar moderação às suas paixões: 

 

Observe-se a história inteira dos sacerdotes e filósofos, incluindo os artistas: as 

coisas mais venenosas para os sentidos não foram ditas pelos impotentes, 

tampouco pelos ascetas, mas pelos ascetas impossíveis, por aqueles que teriam 

tido necessidade de ser ascetas (GD/CI, Moral como contranatureza, §2)  

 

Como posto em CI, as práticas ascéticas são escolhidas instintivamente pelo 

tipo fraco de homem para que, antes de receber um estímulo, o qual não 

conseguiriam dar moderação e, por isso, precisam aniquilar seus desejos 

anteriormente, precisam praticar a ascese para “renunciar ao seu diabo”. A 

                                                      
7 Neste sentido, pode-se perceber a importância que a tipologia possui no projeto perspectivista de 
Nietzsche, pois, o que antes era visto como “as verdades sobre o mundo”, agora são apenas 
perspectivas projetadas por algumas formas de vida.  
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impotência em Nietzsche ganha um outro aspecto. O impotente não é aquele que 

não tem força para agir, mas aquele que, ao receber um estímulo, não consegue 

evocar forças para não agir ou não reagir. A moderação das paixões, o autodomínio, 

neste caso, não é permitido a esse tipo de homem devido à sua própria constituição, 

mas é necessário um cultivo, uma busca. Nesse sentido, em uma perspectiva 

histórica, Nietzsche enfatiza esse aspecto ao demonstrar os porquês de os fracos 

sempre dominarem os fortes. Assim, para o filósofo, os fracos sempre tiveram mais 

espírito, e por espírito ele entende: “a cautela, a paciência, a astúcia, a dissimulação, 

o grande autodomínio e tudo o que seja mimicry [mimetismo]” (GD/CI, Incursões de 

um extemporâneo §14). O próprio autodomínio para os fracos é uma necessidade e, 

por isso, eles precisam adquiri-lo, pois quem tem “força” já o possui, a partir das 

potencialidades de sua constituição fisiológica. No entanto, note que o autodomínio 

do fraco é diferente do forte, pois, enquanto o forte conquista a sua liberdade na 

medida que resiste aos estímulos, o fraco busca, através de práticas ascéticas, 

desnutrir as suas paixões8. 

Esse autodomínio através do ascetismo pelo tipo fraco e a liberdade do tipo 

forte não alteram o fatalismo nietzschiano, o fato de as ações humanas serem 

determinadas pela luta de forças internas e externas ao humano; ou seja, pela 

totalidade de forças do todo acontecer, pois em toda ação, é a luta entre as forças 

antagônicas que irá determinar como cada indivíduo irá agir. No caso do tipo fraco, 

o que ele pode fazer é educar a sua vontade antes de surgir os estímulos, mas até 

mesmo o meio de educação é instintivamente escolhido. Ou seja, mesmo quando 

esse tipo altera a sua configuração para não reagir a um estímulo, é a sua 

configuração que age aqui. Assim, por exemplo, não se pode responsabilizar o 

homem por não ter praticado meios para dar moderação às suas paixões no 

                                                      
8 Esse ascetismo dos fracos é diferente daquele que Nietzsche define no aforismo 57 de O Anticristo, 
pois ao definir os homens mais espirituais, os mais fortes, o filósofo diz que eles “encontram a sua 
felicidade onde os outros deparariam com a sua ruína: no labirinto, na dureza para consigo e para com 
os outros, na busca; o seu prazer é o autodomínio: o ascetismo torna-se neles natureza, necessidade, 
instinto (AC/AC §57), ou seja, no tipo forte, o ascetismo é natureza na medida em que a sua 
configuração atua com “uma dureza para consigo”, isto é, para a liberdade que se conquista “na 
guerra”. Assim, o ascetismo dos fracos é uma busca por necessidade, já que sua configuração fraca 
não lhe permite a liberdade do tipo forte, enquanto que o ascetismo por necessidade do tipo forte é o 
seu modo mesmo de ser.    
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presente, uma vez que, nesse suposto passado, o homem também estava 

determinado pela totalidade das forças, e praticar esse ou aquele meio estava fora 

da sua alçada, como o filósofo aponta  “Dizer-lhe ‘mude!’ significa exigir que tudo 

mude, até mesmo o que ficou para trás...” (GD/CI, Moral como contranatureza, §6); 

ou seja, seria necessário mudar esse mesmo suposto passado que, por conseguinte, 

necessitaria mudar um outro e, assim, ad infinitum:  

 

Qual pode ser a nossa doutrina? — Que ninguém dá ao ser humano suas 

características, nem Deus, nem a sociedade, nem seus pais e ancestrais, nem ele 

próprio (— o contra-senso dessa última idéia rejeitada foi ensinado, como 

“liberdade inteligível”, por Kant, e talvez já por Platão). Ninguém é responsável 

pelo fato de existir, por ser assim ou assado, por se achar nessas circunstâncias, 

nesse ambiente. A fatalidade do seu ser não pode ser destrinchada da fatalidade 

de tudo o que foi e será. [...] Cada um é necessário, é um pedaço de destino, 

pertence ao todo, está no todo — não há nada que possa julgar, medir, comparar, 

condenar nosso ser, pois isto significaria julgar, medir, comparar, condenar o 

todo... Mas não existe nada fora do todo! (GD/CI, Os quatros grandes erros, §8)  

 

Sempre serão as forças ou os impulsos em luta por conservação e domínio 

que irão definir todo o acontecer. Desse modo, a liberdade nietzschiana é colocada 

em outro registro que não altera o seu fatalismo, a completa irresponsabilidade 

humana, pois nem os atos, nem o seu próprio ser e nem as mudanças em sua 

configuração são autodeterminadas conscientemente pelo humano, uma vez que a 

razão é apenas um instrumento dos próprios impulsos e da própria configuração 

fisiopsicológica que se tem9. Note que quando o filósofo desenvolve a liberdade do 

forte e o autodomínio do fraco em CI, ambos são regidos pela necessidade. 

                                                      
9 Neste texto, procurei esboçar especificamente como pode-se pensar uma possível liberdade da ação 
humana no pensamento nietzschiano no que se refere a uma “teoria da ação”. Contudo, outros 
trabalhos procuraram resolver o paradoxo entre o fatalismo cosmológico e a liberdade humana no 
pensamento de Nietzsche. Assim, em relação à cosmologia da vontade de potência, Itaparica mostrou 
que “O que eu compreendo como autor de minha ação é resultado de diversos fatores, internos (traços 
tipológicos, disposições) e externos (ambiente, circunstâncias). Todos eles são necessários não 
porque somos inteiramente determinados por eles, mas porque o que resultar dessa interrelação não 
poderia ser de outra forma, pelo fato de que, ao não seguir nenhuma finalidade transcendente, as 
ações do indivíduo transformam irreversivelmente o arranjo global. Não se trata, portanto, de uma 
escolha, decisão ou deliberação conscientes, mas sim uma atitude que pode reorganizar o complexo 
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Tanto a liberdade do forte quanto o autodomínio do fraco são possibilidades 

que as suas configurações permitem. Assim, embora Nietzsche seja um dos maiores 

críticos do livre arbítrio, isto não quer dizer que o homem, qualquer tipo que ele seja, 

durante toda a sua vida, seja determinado pelos impulsos que herdou; ou seja, o 

homem é capaz de dominar e enfraquecer impulsos veementes. O que parece estar 

determinado consiste na configuração de sua fisiopsicologia, seu bom ou não 

ordenamento, isto é, o tipo a qual se enquadra. O homem, portanto, possui, para 

Nietzsche, um limite para a sua liberdade. Assim, dentro de suas possibilidades, ele 

possui a capacidade de se autocultivar e de modificar a sua relação com alguns 

elementos de sua natureza.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar, na perspectiva nietzschiana, 

alguns aspectos da teoria da décadence, limitando-se ao seu embate com a arte do 

século XIX. Para realizar tal empreitada, nos detemos na terceira fase do filósofo e 

nos escritos do último ano de produção de Nietzsche. Com efeito, no período o autor 

faz uma investigação minuciosa de Richard Wagner, em O caso Wagner, de 1888. 

Diante disso, no primeiro momento, a fim de introduzirmo-nos no procedimento 

genealógico-fisiológico por meio do qual o filósofo investiga a arte da décadence, 

destacamos alguns aspectos específicos do contexto histórico do conceito de 

‘décadence’ no movimento literário francês da segunda metade do século XIX. Em 

seguida, a análise e os efeitos fisiopsicológicos causados pela música de Wagner, 

ilustrados por Nietzsche, forneceram a matéria prima para comparar a ‘melodia 

infinita’ de Wagner com a ‘música mediterrânea’ de Bizet, assim como, os sintomas 

e efeitos que repercutem na vida do indivíduo.  

Palavras-chave: Décadence. Wagner. Modernidade. Vida. Arte. 

 

Introdução    

 

Durante o inverno francês de 1883, o filósofo Friedrich Nietzsche viaja para 

Nice, uma cidade situada na Riviera francesa. A partir daí, o filósofo terá um contato 

mais íntimo com os escritores, intelectuais, psicólogos e fisiólogos franceses de sua 

época. A relação de Nietzsche com a cultura francesa foi de suma importância para 

a elaboração da sua filosofia da décadence. O espírito francês pulsava pela Europa. 

                                                      
1  Bacharel em Filosofia pela Faculdade Católica de Fortaleza (FCF). Mestre em Filosofia pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC). E-mail: pedrobonfa77@hotmail.com   
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Diante desse contexto, assim escreveu Nietzsche em Para além do bem e do mal 

(1886):  

 

Ainda agora a França é a matriz da cultura mais espiritual e mais refinada da 

Europa, e elevada escola do gosto: mas é preciso encontrar essa “França do 

gosto”. Quem a ela pertence, permanece oculto – deve ser pequeno o número 

daqueles nos quais ela vive e vivifica, entre eles homens que não teriam muita 

robustez, em parte fatalistas, sombrios, doentes, em parte melindrosos e 

artificiais, homens tais que tem a ambição de se ocultar. Uma coisa é comum a 

todos eles: eles mantem os ouvidos fechados à delirante estupidez e ruidosa 

garrulice da burguesia democrática (NIETZSCHE, 2017, p. 254).   

 

 Os escritores franceses sempre fizeram parte das leituras do jovem Nietzsche. 

Mas foi a partir do fim do século XIX que os frutos da literatura francesa tiveram 

maior influência sobre sua filosofia da maturidade. Sendo assim, a porta de entrada 

para o desenvolvimento da sua teoria da décadence foram os ensaios de Paul 

Bourget2, especialmente os Ensaios de Psicologia Contemporânea e Novos ensaios 

de Psicologia Contemporânea3. Através desses textos, Nietzsche se depara com um 

novo mundo que lhe é revelado, o da décadence. Sendo assim, a capital francesa, a 

literatura do século XIX e a palavra décadence serão suas companheiras até seus 

últimos escritos.  

                                                      
2 “Paul Bourget se tornou conhecido como crítico literário, mas acabou por se consolidar na história 
da literatura francesa como romancista e novelista. [...] No início de sua produção, enquanto crítico 
literário, Bourget se destacou pela publicação de uma série de artigos que tratavam de importantes 
aspectos da literatura do final do século XIX, publicados de 1881 a 1885 sob o título ‘Psicologia 
Contemporânea – notas e retratos’. Em 1883, os artigos sobre Baudelaire, Renan, Flaubert, Taine e 
Stendhal foram compilados e publicados nos Ensaios de Psicologia Contemporânea. Em 1885, segue-
se a publicação de mais seis artigos em um novo volume: Novos Ensaios de Psicologia 
Contemporânea - sobre Dumas Filho, Leconte de Lisle, os irmãos Goncourt, Turgueniev e Amiel” 
(ROMÃO, 2011, p. 73-74). 
3  Marton (2014) assinala que “o primeiro volume se compõe dos cinco primeiros estudos que 
aparecem na Novuvelle revue, publicação bimestral dirigida Juliette Adam, e o segundo, dos cinco 
últimos. Em 1889, quando da edição de suas Obras Completas pela editora Plon, Bourget reúne num 
único volume os dez estudos, revendo-os e complementando-os com apêndices para essa nova 
edição por ele considerada ‘definitiva’. Além dos Nouveaux essais de psychologie contemporaine, 
Paris, A. Lemere, 1886, Nietzsche possuía em sua biblioteca dois outros trabalhos de Paul Bourget: 
André Cornelis, Paris, A. Lemerre, 1887; e Éstudes et portraits, Paris, A. Lemerre, 1889” (MARTON, 2014, 
p. 219).      
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 Como os textos de Bourget contribuíram para apresentar escritores e poetas 

que foram essenciais na formulação da teoria da décadence do filósofo alemão, uma 

breve abordagem da teoria da décadence de Bourget será elaborada como uma 

introdução para a teoria da décadence de Nietzsche. Com efeito, alguns aspectos da 

teoria da décadence de Bourget serão assimilados pelo filósofo alemão dentro do 

contexto de sua teoria da décadence fisiológica da arte. 

 O crítico literário e romancista Paul Bourget era um estudioso da psicologia. 

Analisava a desordem da alma do homem e a desestrutura social de sua época por 

meio da literatura do fim século XIX. Em seus romances, analisava com rigor as 

paixões humanas, o que fez com que Bourget buscasse compreender como as obras 

literárias influenciavam no comportamento das pessoas e nas transformações da 

sociedade francesa do seu tempo. Nessa época, na Europa, segundo Bourget, existia 

uma náusea universal, pois uma certa melancolia e neurose pairavam pelo 

continente dos poetas e romancistas da décadence. Tais poetas e romancistas, 

como já exposto em nota, foram escolhidos como exemplos por Bourget para 

evidenciar a multiplicidade de idiossincrasias literárias e os diferentes sintomas que 

se manifestavam por meio dessas obras por todo o continente. 

 

A prova disso é que, de um canto a outro da Europa, a sociedade contemporânea 

apresenta os mesmos sintomas, nuançadas segundo raças, dessa melancolia e 

desse desacordo. Uma náusea universal diante das insuficiências desse mundo 

revolta o coração dos Eslavos, dos Germanos e dos Latinos. Ela se manifesta nos 

primeiros pelo niilismo, nos segundos pelos pessimismos, em nós mesmos pelas 

solitárias e bizarras neuroses (BOURGET, 1993, p. 13).  

 

 Nos dois ensaios de Bourget, os problemas característicos do cotidiano 

cosmopolita e da juventude parisiense da época eram o reflexo do desacordo entre 

os desejos humanos e a vida real que não o satisfazia. O tédio diante da vida causado 

pela crise na religião (catolicismo), pela ciência (positivismo), que não conseguia 

responder às falhas da religião, pela filosofia pessimista de Schopenhauer, que era 

consumida na época pelos franceses, e, sobretudo, pela poesia de Baudelaire que, 

segundo Bourget, causa alterações de vocabulário para as gerações futuras, foram 
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o gatilho para a formulação da teoria da décadence do crítico literário francês. 

Segundo Bourget (1993), ele foi um dos primeiros a enxergar o retorno do mal do 

século, isto é, uma crise existencial que afetou os jovens franceses de 1830. Para ele, 

o romantismo foi fundamental para causar sentimentos de décadence coletivos, 

como melancolia, tédio e o vazio da vida que rodeava os jovens da época. “Eu creio 

ter sido um dos primeiros a assinalar esta retomada inesperada que chamávamos, 

1830, o mal do século” (BOURGET, 1993, p. 21).            

 Com isso, Paul Bourget deixou uma teoria da décadence como herança para 

a sociedade moderna. Com o objetivo de fazer uma análise a partir de um estudo 

social da literatura do fim do século XIX, Bourget tinha o intuito de diagnosticar os 

efeitos nocivos que a literatura causava na sociedade de sua época. Os ensaios que 

tratavam da décadence, da sociedade e da literatura foram muitos, mas os Ensaios 

de Psicologia Contemporânea serão, sobretudo, um verdadeiro manifesto sobre a 

estética décadent moderna.  

 

❖ A décadence fisiológica da música de Wagner e seus efeitos no corpo 

 

 Que Nietzsche e seus contemporâneos vivenciaram o fenômeno social e 

literário da décadence europeia do século XIX já está evidente. Mas a partir do 

inverno de 1887 e 1888, Nietzsche direciona a teoria da décadence de Bourget para 

uma nova perspectiva. O niilismo, o pessimismo, a anarquia e a falta de unidade que 

pairavam no cenário artístico da França do fim do século XIX serão diagnosticados 

por Nietzsche por meio da fisiologia da arte. O conceito de décadence será utilizado 

pelo filósofo alemão como sendo a causa que engendrou muitos males para o 

indivíduo e, por outro lado, como sinônimo de modernidade.  

 É importante ressaltar que o pano de fundo da teoria da décadence 

nietzschiana se encontra no terreno da degeneração fisiológica, pois é a partir dessa 

época que ocorre o processo de patologização da filosofia de Nietzsche. Sendo 

assim, os questionamentos sobre a décadence no âmbito fisiológico contribuirão 

para desvendar os efeitos e os males que estes causam no homem. Em 1888, nas 

primeiras páginas de O Caso Wagner (1888), Nietzsche escreve: “O que me ocupou 

mais profundamente foi o problema da décadence” (NIETZSCHE, 2016, p. 9). 
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 Nietzsche reitera a reflexão de Bourget sobre a décadence. Sendo assim, 

torna-se claro que, para ambos, o todo da obra deve ser colocado em evidência, em 

detrimento da palavra ou da frase particular. Entretanto, na literatura da época 

vigorava exatamente o oposto, isto é, o livro em detrimento da página, a página em 

detrimento da frase e a frase em detrimento da palavra. Com essa mesma 

interpretação desagregadora e desarmoniosa na literatura, o filósofo alemão 

conduzirá sua análise para as composições de Richard Wagner.  Em uma carta para 

Carl Fuchs, escrita em 1886, ele expressa a influência de Paul Bourget em suas 

reflexões: 

 

A expressão wagneriana “melodia infinita” manifesta, da maneira mais charmosa, 

o perigo, a ruína do instinto e da boa-fé, da boa consciência. A ambigüidade 

rítmica, mediante a qual já não se sabe e nem se deve saber onde começa o rosto 

e termina o pescoço, consiste, sem dúvida alguma, num expediente artístico com 

o qual efeitos maravilhosos podem ser alcançados – o Tristão, por exemplo, é 

pródigo nisso -, mas, como sintoma de toda uma arte, ela é e continua a ser, 

apesar disso, o sinal de dissolução. A parte assenhora-se do todo, a frase da 

melodia, o instante do tempo (e também do tempo musical), o pathos do ethos ... 

Mas, isso é décadence, um termo que, tal como nos parece ser evidente, não deve 

rechaçar, mas apenas descrever algo. O seu Riemann é um sinal disso, assim 

como seu Hans von Bülow e vós mesmos (NIETSZCHE apud BARROS, 2012, p. 

139-140). 

 

 O compositor alemão deu destaque à frase em detrimento da melodia, deu 

ênfase às pequenas unidades. Deixou o todo obscuro por completo, ou quase sem 

nenhuma tonalidade. Seguindo esse mesmo movimento e aprofundando a crítica de 

Bourget, Nietzsche apresenta o compositor como um perfeito caso de análise da 

décadence fisiológica da arte e de toda uma época: a modernidade4. Através de 

manifestações de sintomas nocivos e doentios que reverberam no corpo, Wagner foi 

                                                      
4 “Nietzsche critica a modernidade ao longo de sua obra, desde os seus escritos de juventude, como 
ocorre com O Nascimento da Tragédia, mas sobretudo em seus últimos textos [...] nos tempos 
modernos, aponta Richard Wagner como a figura que encarna a decadência fisiológica. Ele mesmo vê 
na trilha wagneriana, mas, ao contrário do que se passa com o compositor, conforme afirma em Ecce 
Homo, utiliza os remédios mais adequados contra essa decadência” (SILVA JR, 2016, p. 307).   
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tomado como um caso, como referência para as interpretações nietzschianas. Mas 

o filósofo não pretendeu valer-se de sua relação pessoal com o compositor. Ele foi 

além. Utilizou-se, sim, do tipo psicológico e fisiológico de Wagner para designar o 

declínio da arte e da cultura ocidental da sua época. Para fins de estudo, nesse tópico 

abordar-se-á apenas o aspecto fisiológico do artista que se revela nas suas obras, 

como também os efeitos que sua arte engendra no corpo.    

 Os processos fisiológicos que já se encontravam na teoria da décadence de 

Bourget serão potencializados e supervalorizados na elaboração da teoria da 

décadence fisiológica da arte de Nietzsche. “Que no estilo da décadence a parte se 

torna independente em relação ao todo, que se torna ‘soberana’, manifesta a falta de 

força organizadora. A censura da ‘incapacidade para as formas orgânicas’ constitui 

assim a principal objeção de Nietzsche contra a arte de Wagner” (MÜLLER-LAUTER, 

1999, p. 14). Sendo assim, a estética em si será reduzida apenas às aplicações 

fisiológicas. Com isso, a décadence, a degeneração de uma obra de arte, neste 

sentido, é uma manifestação da décadence fisiológica no corpo, no organismo do 

indivíduo. Portanto, a patologia fisiológica abala o gosto do artista, repercutindo e 

transparecendo seu estado de décadence na sua obra.                

 Dessa forma, embora Nietzsche tenha direcionado seu ataque a Wagner no 

âmbito estético, ele não se ateve somente a isso. Com efeito, o filósofo alemão se 

apropriou do recurso da fisiologia para retirar o véu que encobria o feitiço de Wagner. 

O encanto proporcionado pelos elementos da música do compositor alemão 

dominava toda a cultura da época no continente europeu. Na verdade, Richard 

Wagner pretendia dominar, e utilizava a música exatamente para este fim. “Também 

como músico ele foi apenas o que foi absolutamente: ele tornou-se músico, tornou-

se poeta porque o tirano dentro dele, seu gênio de ator, a isso o obrigou. Nada se 

percebe de Wagner, enquanto não se perceba seu instinto dominante” (NIETZSCHE, 

2016, p. 25).  

 Sendo assim, o fenômeno estético estaria imbricado a fatores biológicos. “A 

estética se acha indissoluvelmente ligada a esses pressupostos biológicos: há uma 

estética da décadence, há uma estética clássica” (NIETZSCHE, 2016, p. 42). Com isso, 

pode-se, com todas as notas e cores, expandir os pressupostos fisiológicos e 

biológicos na moral, na religião, na filosofia, em um povo ou somente no indivíduo 
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singular. A décadence fisiológica poderá, sem dúvida, revelar-se com toda sua força 

em diferentes facetas. E as condições fundamentais para que isso se efetive será a 

falta de unidade e a incapacidade de selecionar o que é favorável para a vida.     

 De acordo com Nietzsche, Wagner não tem uma unidade interna na sua obra, 

pois existe nela um desregramento e uma falta de coesão e consistência. Nesses 

termos, haveria a presença de uma anarquia de estilo que o caracteriza como tendo 

uma instabilidade ótica, fazendo-o a todo momento mudar de estilo diante de suas 

óperas. “E como varia seu leitmotv!5 Que digressões raras e profundas” (NIETZSCHE, 

2016, p. 14).   

 Diante disso, em que consiste a décadence na arte e no artista? Toda 

expressão artística é fruto de impulsos décadents ou de acréscimo de potência. Esse 

aforismo esclarece o pensamento do filósofo:  

 

Basta! Basta! Receio que terão claramente reconhecido, sob esses traços alegres, 

a sinistra realidade – um quadro de um declínio da arte, um declínio também do 

artista. Esse último um declínio de caráter, poderia talvez ser expresso 

provisoriamente com esta fórmula: o músico agora se faz ator, sua arte se 

transforma cada vez mais num talento para mentir. Terei a oportunidade (num 

capítulo da minha obra principal que levará o título de “Fisiologia da estética”) de 

mostrar mais detalhadamente como essa metamorfose geral da arte em 

histrionismo é uma expressão de degenerescência fisiológica (mais 

precisamente, uma forma de histerismo), tanto quanto cada corrupção e 

fraqueza da arte inaugurada por Wagner: por exemplo, a instabilidade da sua 

ótica, que obriga (a todo instante) a mudar de posição diante dela. Nada se 

compreende de Wagner, ao distinguir nele somente um arbitrário jogo da 

natureza, um capricho e um acaso. Ele não era um gênio “incompleto”, 

“desafortunado”, “contraditório”, como já foi dito. Wagner era algo perfeito, um 

típico décadent, no qual não há “livre-arbítrio”, cada feição tem sua necessidade. 

                                                      
5 Coelho assinala sobre apropriação de Wagner pelo leitmotiv: “seus motivos passam por processos 
extremamente sutis e variados de desenvolvimento, decomposição e recomposição, combinação e 
transformação, visando a dar ao ouvinte uma compreensão mais profundas das motivações 
psicológicas e das estruturas narrativas. Já que as divisões dos atos em números ou cenas deixaram 
de existir, Wagner utiliza, para balizar as diversas etapas da ação e organizar o conjunto das ideias 
discutidas no drama. O que antes se referia apenas a um personagem ou situação, passa a ter 
ligações em diversos níveis, com todas as camadas do drama” (COELHO, 2011, p. 233-234). 
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Se algo é interessante em Wagner, é a lógica com que um defeito fisiológico 

progride passo a passo, de conclusão em conclusão (NIETZSCHE, 2016, p. 22-

23). 

 

 O tipo6 de Wagner não se esgota em meros fenômenos estéticos pois, como 

já foi destacado, ele exalta e exala um instinto niilista passivo7 e o transforma em 

música, fazendo o mesmo com o cristianismo e com toda expressão de religião com 

traços de décadence. “Não se refuta o cristianismo, não se refuta uma doença dos 

olhos. Combater o pessimismo como uma filosofia foi o apogeu da estupidez erudita” 

(NIETZSCHE, 2016, p. 43). Sua música, encrustada no declínio fisiológico, contribui 

para a patologia de outros modos de atividades da existência, promovendo um 

quadro clínico degradante que atinge todo o continente e, por conseguinte, toda uma 

era. É o caso da Europa e da modernidade. 

 

Que na Alemanha as pessoas se enganem a respeito de Wagner não me 

surpreende. O contrário me surpreenderia. Os alemães prepararam para si um 

Wagner que podem venerar: eles jamais foram psicólogos, são gratos por 

compreender mal.  Mas que também em Paris as pessoas se enganem a respeito 

de Wagner! Lá, onde são psicólogos mais que tudo! E em São Petersburgo, onde 

suspeitam coisas de que nem mesmo em Paris se tem ideia! Como Wagner deve 

ter afinidade com a décadence europeia em geral, para não ser percebido por ela 

como décadent! Ele pertence a ela: é seu protagonista, seu maior nome... 

(NIETZSCHE, 2016, p. 22-23). 

 

 Portanto, isso é válido para toda expressão de décadence (artística, filosófica, 

social ou política). O compositor alemão corrompe e, ao mesmo tempo, atrai para si 

                                                      
6 “No último ano de produção filosófica, Nietzsche ressaltou a polaridade entre os ‘tipos’, notadamente 
entre Dioniso e o Crucificado, entre o tipo superior e o ‘último homem’. O tipo superior não tem de lutar 
apenas contra as resistências externas e contra a decadência, mas tem de triunfar na luta por 
hierarquizar seus impulsos” (FREZZATTI JR., 2016, p. 396).          
7 “O niilismo passivo, ‘sensação profunda do nada’ (FP XIII, 11[228]), exprime o declínio da vontade de 
poder. Na sua forma extrema traduz um sentimento de angústia: percebemos que o mundo não 
corresponde aos esquemas mediante os quais o interpretávamos, que o mundo não vale o que 
pensávamos que valia, donde o desânimo, a paralisia, a sensação generalizada de “para quê” e da 
inutilidade de todos os objetivos que tínhamos propostos para nós mesmos. Trata-se, pois, de um 
niilismo do declínio, do esgotamento, de uma forma de imersão no pessimismo e no sentimento 
inibidor da vacuidade de tudo: nada tem valor, nada vale a pena” (WOTLING, 2011, p. 49-50).     
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um rosário de exaustos. Segundo o filósofo alemão: “Colocá-lo nas nuvens é honrar 

a si mesmo. – Pois o fato de não lhe oporem resistência já é, em si, um sinal de 

décadence.  O i nstinto  está  debilitado.  O  que  se  deveria  evitar, atrai. Leva-se aos 

lábios o que conduz rapidamente ao abismo” (NIETZSCHE, 2016, p. 18).    

 Nota-se como Nietzsche expressa, ao máximo, sua atenção aos estados 

fisiológicos do artista. No entanto, o filósofo de O Anticristo vai além. Wagner, com 

suas idiossincrasias fisiológicas nocivas para qualquer cultura, transfere sua 

exaustão para seus ouvintes. Ao levar sua música para seus espectadores ele está, 

automaticamente, contaminando-os. É por meio da própria experiência que 

Nietzsche manifesta os efeitos causados pela música wagneriana. 

 

O ator Wagner é um tirano, seu pathos derruba qualquer gosto, qualquer 

resistência. - Quem possui tal força persuasiva nos gestos, quem, senão ele, vê 

os gestos tão seguramente antes de tudo? A maneira como pathos wagneriano 

retém seu fôlego, o não-querer-livrar-se (sic) de um sentimento extremo, a 

aterradora demora em estados em que já instantes já sufoca! (NIETZSCHE, 2016, 

p. 22-23). 

 

 Nesta medida, o filósofo alemão sente os estímulos degradantes da música 

oferecida por Wagner. Especificamente nos textos sobre a fisiologia da arte, 

Nietzsche enfatiza sua interpretação da obra wagneriana como extremamente 

nociva para a saúde. O compositor é apresentado não como um homem, mas como 

um símbolo da degenerescência da arte, sobretudo, uma degeneração fisiológica. 

“Eis o ponto de vista que destaco: a arte de Wagner é doente. Os problemas que ele 

põe no palco – todos problemas de histéricos -, a natureza convulsiva dos seus 

afetos, sua sensibilidade exacerbada, seu gosto que sempre exigia temperos sempre 

mais picantes” (NIETZSCHE, 2016, p. 19).  

 

❖ A música mediterrânea de Bizet e a melodia infinita de Wagner 

 

Dito isso, em 27 de outubro de 1881, em Gênova, Nietzsche assistiu pela 

primeira vez Carmen. A partir desse momento, o filósofo alemão encontra uma 
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música antagônica à música wagneriana. O entusiasmo sentido por Nietzsche foi tão 

arrebatador que o fez redigir uma carta ao seu amigo, o músico Peter Gast:  

 

Urra! Amigo! Novamente conheci uma coisa boa, uma ópera de François Bizet 

(quem é?): Carmén (sic). Ouvi-a como a uma novela de Meremée, brilhante, forte, 

aqui e ali emocionante. Um verdadeiro talento francês da ópera cômica, em 

nenhum momento desorientado por Wagner, ao contrário, um verdadeiro 

discípulo de Hector Berlioz. Algo assim, eu não considerava possível! Parece-me 

que os franceses estão num caminho bem melhor em termos de música 

dramática; e deram um passo adiante dos alemães em um aspecto fundamental: 

a paixão não é, para eles, algo a ser buscado além (como, por exemplo, em todas 

as paixões na obra de Wagner) (eKGWB/BVN – 1881, 172 apud IORIO, 2012, p. 

215).              

 

 Com a forte contribuição de Bizet, Nietzsche teve mais elementos para reagir 

contra a décadence da música de Wagner. Sendo assim, Bizet torna-se a antinomia 

de Wagner, de modo que é com a obra-prima Carmen que o tipo antagônico da 

décadence se apresentará como estratégia do filósofo dionisíaco contra a música de 

Wagner. A música de Bizet, para os ouvidos do filósofo, soará leve, polida e refinada, 

uma obra que expressa uma cultura aperfeiçoada pelo seu estilo inteligente e 

sofisticado. Logo no início de O Caso Wagner, Nietzsche avulta a importância daquilo 

que considera ser uma música perfeita: “Como uma obra assim aperfeiçoa! 

Tornamo-nos nós mesmos ‘obra prima’. – Realmente, a cada vez que ouvi Carmen, 

eu parecia ser mais filósofo, melhor filósofo do que normalmente creio” (NIETZSCHE, 

2016, p. 11).  

 Fazendo de Bizet o oposto de Wagner, Nietzsche utiliza-se da música do 

compositor francês para se contrapor à do alemão pela carência de coesão e de 

unidade interna que caracterizam suas composições. Então, ele expõe seus dois 

personagens colocando uma lente de aumento em tipos antagônicos:  

 

Cinco horas sentado: primeira etapa da santidade! - Posso acrescentar que a 

orquestração de Bizet é quase a única que ainda suporto? Essa outra 

orquestração atualmente em voga, a wagneriana, brutal, artificial e “inocente” ao 
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mesmo tempo, e que assim fala simultaneamente aos três sentidos da alma 

moderna – como é prejudicial essa orquestração wagneriana! Eu a denomino 

“siroco”. Um suor desagradável me cobre de repente. O meu tempo bom vai 

embora (NIETZSCHE, 2016, p. 11).            

                                     

 Nesse mesmo sentido, Nietzsche direciona sua atenção aos dois 

compositores na obra O Caso Wagner. Mas, como filósofo e músico, ele mesmo 

registra sua devoção pela música de Bizet. Valendo-se de imagens metafóricas para 

se referir às obras do compositor de Carmen, o pensador alemão destaca a 

sensibilidade de uma obra que condiciona mais poder para o ouvinte. Para ele, este 

é um sintoma de uma arte em ascendência que exprime uma beleza e uma alegria 

meridional. 

 

Essa música é alegre, mas não uma alegria francesa ou alemã. Sua alegria é 

africana; ela tem a fatalidade sobre si, sua felicidade é curta, repentina, sem 

perdão. Invejo Bizet por isso, por haver tido a coragem para esta sensibilidade, 

que até agora não teve idioma na música cultivada na Europa – essa 

sensibilidade mais meridional, mais morena, mais queimada...Como nos fazem 

bem as tardes brônzeas da sua felicidade [...]. Finalmente o amor, o amor 

traduzido em natureza! (NIETZSCHE, 2016, p. 12-13).       

                                                

 O que Nietzsche exige de uma obra é seu poder de criação, de leveza e de 

persuasão. Essa exigência ele encontra na música do compositor francês por 

diagnosticar que ela causa um sentimento de acréscimo e de saúde, tornando o 

espírito livre8, mais filosófico, radicalmente oposta à opera de Wagner que é anti-

filosófica. Os impulsos humanos são atrofiados pela música wagneriana, seus 

estímulos são décadents e impossibilitam os pensamentos mais livres, que são os 

que promovem a criação. “De que sofro, quando sofro do destino da música? Do fato 

                                                      
8 “A relação com a crença é que constitui o cerne da noção de espírito livre. O espírito subjugado se 
caracteriza por sua necessidade de certeza, de fixidez e de estabilidade. A liberdade de espírito, ao 
contrário, define-se pela independência [...] e designa a capacidade de se livrar da autoridade dos 
valores em vigor (a começar pela verdade ou, ainda, o que Nietzsche chama as ‘ideias modernas’: a 
supervalorização da compaixão e a condenação da hierarquia) e de interrogá-los – logo, a capacidade 
de viver com valores diferentes, inversos até. Por isso é que o espírito livre é frequentemente 
representado pelas imagens do aventureiro ou do explorador” (WOTLING, 2011, p. 34).               
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de que a música foi despojada de seu caráter afirmativo, transfigurador do mundo, 

de que é música de décadence e não mais a flauta de Dioniso...” (NIETZSCHE, 2017, 

p. 96).   

 “A flauta de Dioniso” é para Nietzsche um instrumento contra o esgotamento 

dos sentidos proporcionados pela música de Wagner. Esta é demasiadamente 

antagônica à música libertadora e transfiguradora de Bizet. Esse outro tipo de 

música (de Bizet) é digna de um filósofo, pois é nela que o amor se encontra no seu 

momento mais sublime. “Não o amor de uma “virgem sublime”! [...]. Mas o amor 

como fado, como fatalidade, cínico, inocente, cruel – e precisamente nisso natureza”! 

(NIETZSCHE, 2016, p. 13).  

 Esse amor é filosófico e o seu modelo será a condição para uma criação que 

unifique as diferenças. Uma obra de arte que nasceu sob estas condições, segundo 

a concepção nietzschiana, é única, e sua magnitude, diante das outras, causará um 

impacto no seu receptor que promoverá sua educação e seu desenvolvimento 9 

cultural, seja como indivíduo, seja como cidadão. 

 

- Uma tal concepção do amor (a única digna de um filósofo) é rara: ela distingue 

uma obra de arte entre mil. Pois na média os artistas fazem como todos, ou 

mesmo pior – eles entendem mal o amor. Também Wagner o entendeu mal. Eles 

acreditam ser desinteressados do amor, por querer o benefício de outro ser, às 

vezes contra o benefício próprio. Mas em troca desejam possuir o outro ser.... 

Nisso nem mesmo Deus é exceção (NIETZSCHE, 2016, p. 13).           

                                                          

 O sentido, em particular, para aprendizagem e desenvolvimento do ser 

humano, segundo Nietzsche, é a audição. Ouvir uma música refinada e excelente é, 

sobretudo, muito custoso, pois “é mais fácil fazer música ruim do que música boa” 

(NIETZSCHE, 2016, p. 20). Portanto, aprender é laborioso. Não é a proporção, a 

quantidade que Nietzsche pretende para o desenvolvimento humano, mas a beleza. 

                                                      
9  “O desenvolvimento pode ser considerado o próprio vir-a-ser: tornar-se algo a definir e assim 
sucessivamente. O ser humano, como todo ser vivo, não tem uma meta, mas tem desenvolvimento, 
ou seja, sua pretensa finalidade, seu pretenso ponto final, não é mais importante que qualquer ponto 
de sua trajetória de desenvolvimento. Ele se dá sem razão ou télos, até mesmo de uma forma 
antagonista, regressiva ou circular em torno de um ponto” (FREZZATTI JR., 2016, p. 183-184).     
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“[O belo pertence a poucos]. [...] O belo tem seus espinhos: nós o sabemos. Logo, 

para que beleza? Por que não o grandioso, o elevado, o gigantesco, o que move as 

massas? – Repito: é mais fácil ser gigantesco do que belo; nós o sabemos” 

(NIETZSCHE, 2016, p. 20).  

 Logo, amar e ouvir fazem parte de um todo. Por meio da escuta musical, essa 

união íntima proporcionará o desenvolvimento contínuo que implica na manutenção 

do crescimento cultural do indivíduo. Em quase toda história da humanidade, com 

exceção da época trágica dos gregos, a música era somente uma experiência 

estética direcionada para o entretenimento. Assim, o filósofo trágico expõe: “eu vi no 

conhecimento trágico o mais belo luxo de nossa cultura, sua mais preciosa, mais 

nobre, mais perigosa espécie de esbanjamento, mas ainda seu luxo permitido, graças 

à sua opulência” (NIETZSCHE, 2016, p. 20).  

 Dito isso, a música tem um lugar de destaque, de modo que, mesmo posta de 

lado para o crescimento e para a beleza de uma civilização, ela foi o apêndice da vida.  

Em Nietzsche contra Wagner, ele escreve: 

 

Em todas as artes que crescem no solo de determinada cultura, a música aparece 

como a última planta, talvez porque é a mais interior e, portanto, a que chega 

mais tarde – no outono, no fenecer da cultura que lhe é própria. Somente na arte 

dos mestres holandeses a alma da Idade Média achou sua ressonância 

derradeira – sua arquitetura sonora é a irmã póstuma, porém legitima do gótico. 

Somente na música de Händel ressoou o melhor na alma de Lutero e dos que lhe 

eram aparentados, o traço judaico-heroico que deu a Reforma um traço de 

grandeza – o Velho Testamento tornado música, não o Novo. (NIETZSCHE, 2016, 

p. 54).             

                                                                   

Considerações Finais  

  

Segundo o autor de A Gaia Ciência (1882), é fundamental que amemos a 

música, a melodia. Amar uma música implica, primeiro, aprender a ouvi-la. Então, 

isto supõe que tenhamos paciência e boa vontade para o que é inicialmente estranho. 

Temos que tratá-la como uma amante que nos faz falta se for embora. Não podemos 
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nos distanciar completamente das coisas amadas, e assim também ocorre com a 

música. Para Nietzsche, uma música que tenha o desejo de dominar tem um período 

muito curto de vida, pois ela tem raiz em solo pantanoso, onde sua cultura se 

encontra doente, décadent. Nas palavras do filósofo: “Talvez a nossa música recente, 

embora domine e anseie dominar, tenha tão só um breve período à sua frente: pois 

ele se originou de uma cultura cujo solo afunda rapidamente – uma cultura dentro 

em pouco afundada” (NIETZSCHE, 2016, p. 54).  

 Assim, para que tenhamos uma cultura semeada em solo fértil e com 

sintomas de força mais elevada, rica de uma abundância de vida que transborda por 

toda a civilização, o aforismo 334 de A Gaia Ciência, que reproduziremos na íntegra, 

por sua beleza, será necessário não somente para a música, mas para que o indivíduo 

se torne o que ele é.   

 

É preciso aprender a amar. – Eis o que sucede conosco na música: primeiro 

temos que aprender a ouvir uma figura, uma melodia, a detectá-la, distingui-la, 

isolando-a e demarcando-a como uma vida em si; então é necessário empenho 

e boa vontade para suportá-la, não obstante sua estranheza, usar de paciência 

com seu olhar e sua expressão, de brandura com o que nela é singular: enfim 

chega o momento em que estamos habituados a ela, em que a esperamos, em 

que sentimos que ela nos faria falta, se ela faltasse; e ela continua a exercer sua 

coação e sua magia, incessantemente, até que nos tornamos seus humildes e 

extasiados amantes, que nada mais querem do mundo se não ela e novamente 

ela. – Mas eis que isso não nos sucede apenas na música: foi exatamente assim 

que aprendemos a amar todas as coisas que agora amamos. Afinal sempre 

somos recompensados pela nossa boa vontade, nossa paciência, equidade, 

ternura para com que é estranho, na medida em que a estranheza tira lentamente 

o véu e se apresenta como uma nova e indizível beleza: - é a sua gratidão por 

nossa hospitalidade. Também quem ama a si mesmo aprendeu por esse 

caminho: não há outro caminho. Também o amor há que ser aprendido 

(NIETZSCHE, 2019, p. 196).              

 

Portanto, a música deve ser tratada da mesma forma que tratamos as coisas 

amadas, adquiridas com nossas vivências. Isto deve ser feito porque ela evoca 
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sentimentos que elevam o estado fisiopsicológico e causa prazer10, sendo este um 

sentimento de superioridade distinto do tipo vivenciado por indivíduos medíocres, 

comuns e vulgares. No entanto, mesmo a princípio nos parecendo extraordinária e 

estranha, no processo de cultivo a música se tornará um espírito livre para os 

espíritos de peso11 que estavam abdicando da vontade de viver. Submetendo-se ao 

que é pernicioso e negativo para sua existência, o indivíduo se torna tacanho e 

intolerante consigo mesmo. Sendo assim, o espírito de peso se contrapõe à leveza e 

à alegria, que são os combustíveis para o caminho de uma vida saudável e abundante.  
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Resumo 

Os mais diversos intérpretes, de Heidegger até os comentadores atuais, concordam 

que o grande projeto da filosofia de Friedrich Nietzsche em seu último período é a 

“transvaloração dos valores” (Umwerthung aller werthe). Com base na fortuna crítica 

sabemos que Nietzsche desistiu de publicar uma obra chamada “A vontade de poder: 

ensaio de uma transvaloração dos valores”, onde apresentaria o seu projeto 

principal. Contudo, o abandono da ideia de uma obra com este título não implica no 

abandono da “transvaloração” nem do conceito de “vontade de poder” (Wille zur 

macht), que continua operatório nas obras de 1888. Nietzsche não apenas continua 

utilizando-se do conceito como ele representa uma chave para compreensão da sua 

tarefa da “transvaloração”. Considerando que o livro O anticristo, foi definido por 

Nietzsche como a “totalidade da transvaloração”, pretendo investigar algumas 

passagens desta obra para indicar o modo como a vontade de poder fornece os 

critérios para os novos valores, dentro da dinâmica da teoria das forças. Para isso 

analiso também os fragmentos póstumos e preparatórios, a fim de demonstrar a 

ligação entre os conceitos e melhor compreender o derradeiro projeto nietzschiano.  

Palavras-chave: Transvaloração dos valores, vontade de poder, teoria das forças, 

valor. 

 

Introdução 

 

A   filosofia  de  Friedrich  Nietzsche  é  atravessada  em  seu  terceiro  e  último 
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período2 pelo conceito de vontade de poder (Wille zur Macht). Junto com outros 

conceitos que foram sendo refinados a partir de Assim Falava Zaratustra, a vontade 

de poder era também o título principal da “grande obra” do filósofo alemão, a saber, 

o emblemático projeto da transvaloração de todos os valores (Umwerthung aller 

werthe). Apesar da complexidade do tema, contudo só é possível compreender a 

vontade de poder a partir da teoria das forças. A transvaloração por sua vez surge 

como a tarefa principal do autor e foi intensificada no seu último ano produtivo, 1888. 

Foi Alfred Baeumler um dos primeiros intérpretes a destacar a centralidade da 

vontade de poder na filosofia nietzschiana. Baeumler sentencia que “o corpo é o 

aspecto mais perfeito da vontade de poder, é o fenômeno onde encontramos de 

maneira mais desenvolvida e pura todas as características dessa vontade.” 

(BAEUMLER, 1983, p. 58). O intérprete conclui que “basicamente a filosofia de 

Nietzsche é uma canção única de louvor à realidade do corpo”, ressaltando nele um 

puro instinto helenístico, e que “a vontade de poder não se expressa em ideias e 

atmosferas subjetivas, nem em desejos aleatórios, mas na ‘criação dominante’, que 

chamamos de corpo.” (BAEUMLER, 1983, p. 58). Conforme a fortuna crítica atual não 

é novidade a importância no corpo como expressão da vontade de poder na filosofia 

nietzschiana, sobretudo porque o corpo surge a partir de Assim falava Zaratustra 

como uma “grande razão”, oposta à “pequena razão”.3 Também não é por acaso que 

Nietzsche declara que “há mais razão em teu corpo do que em tua melhor sabedoria” 

(NIETZSCHE, 2018, p. 33).  

Contudo, é a partir da clássica interpretação de Martin Heidegger que este 

conceito passa a ser lido dentro de uma complexa trama conceitual na filosofia 

nietzschiana. Heidegger foi coerente ao entender que a vontade de poder só poder 

ser compreendida em relação ao eterno retorno e dentro da perspectiva do grande 

projeto da transvaloração dos valores: “A doutrina do eterno retorno do mesmo e a 

doutrina da vontade de poder se copertencem da maneira mais intrínseca possível. 

                                                      
2Assumo aqui, para fins metodológicos, a distinção entre três períodos na filosofia de Nietzsche, de 
acordo com suas influências. Tal divisão é defendida por Scarlett Marton e aceita também Oswaldo 
Giacoia Junior.  
3 Sobre este ponto, Nietzsche declara: “O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um só 
sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. Instrumento do teu corpo é também tua 
pequena razão que chamas de ‘espírito’, meu irmão, um pequeno instrumento e brinquedo de tua 
grande razão” (NIETZSCHE, 2018, p. 33).  
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A unidade dessas doutrinas pode ser vista historicamente como transvaloração de 

todos os valores até aqui.” (HEIDEGGER, 2007a, p. 18). Se levarmos em conta a teoria 

das forças e uma eternidade temporal, a vontade de poder e o eterno retorno são 

conceitos necessários dentro deste quadro teórico. O filósofo de Ser e Tempo afirma 

que a vontade de poder é o motivo para a nova instauração de valores, sendo que o 

niilismo se mostra como a grande desvalorização dos valores supremos, clarificado 

na “morte de Deus”.4 

Entre os grandes comentários ao tema da vontade de poder, preciso destacar 

o papel importante de Müller-Lauter, que ao analisar criticamente a interpretação 

heideggeriana, demonstrando os problemas de sua leitura à luz da história da 

metafísica ocidental, irá trazer as primeiras análises sobre a teoria das forças e o 

modo como se constituem os chamados “antagonismos da vontade de poder”. 

(MÜLLER-LAUTER, 1997, p. 7). Após o trabalho essencial deste estudioso da filosofia 

nietzschiana podemos conceber a complexa relação de forças e “vontades” e 

estabelecer a contraposição de Nietzsche à história da filosofia. Deste modo, 

pretendo explorar o papel da vontade de poder para o projeto da transvaloração dos 

valores de acordo com elementos da teoria das forças.  

 

Vontade de poder e teoria das forças  

 

A vontade de poder em Nietzsche aparece em obras publicadas, fragmentos 

póstumos e anotações que nunca foram publicados. Referindo-se ao conceito pela 

primeira vez na obra publicada, em Assim falava Zaratustra, já fica evidente a 

aproximação com o conceito de valor.5 Para Nietzsche “uma tábua de valores se 

acha suspensa sobre cada povo. Olha, é a tábua de suas superações; olha, é a voz 

                                                      
4 Cf. Araldi: “O niilismo é para Nietzsche uma questão fundamental, através da qual a experiência de 
instauração e dissolução dos valores morais é trazida à problematização filosófica, para explicitar a 
sua lógica de desenvolvimento. A modernidade é o momento decisivo do processo pois nela o niilismo 
se radicaliza e apresenta suas formas mais acabadas. Através do niilismo Nietzsche buscava captar 
o espírito de incerteza, dúvida e hesitação que acrescia no exercício filosófico e na ação do homem 
moderno.” (ARALDI, 1998, p. 76). Dentro deste quadro, a “morte de Deus” representa a perda do valor 
supremo do Ocidente, consequência inevitável do processo niilista e da busca de verdade do homem 
moderno.  
5 Conceito central para compreendermos o processo genealógico de Nietzsche e demais ataques que 
ele faz a moral, o conceito de valor será analisado neste artigo enquanto “aumento de poder”, dentro 
da dinâmica das forças, que é o contexto das minhas referências.  
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de sua vontade de poder.” (NIETZCHE, 2018, p. 56). Na mesma obra ele insiste na 

relação, ainda que de forma poética: 

 

Tudo o que existe quereis primeiramente fazer pensável: pois duvidais, com justa 

desconfiança, de que já seja pensável. Mas deve se adequar e se dobrar a vós! 

Assim quer vossa vontade. Liso deve se tornar, e submisso ao espírito, como seu 

espelho e reflexo. Esta é toda a vossa vontade, ó mais sábios entre todos, uma 

vontade de poder; e também quando falais de bem e mal e das valorações. 

(NIETZCHE, 2018, p. 108) 

 

Nesse ponto Nietzsche indica que não existe nem vontade de verdade em  si, 

nem uma vontade de existência, mas que por trás de todo acontecer só existe a 

vontade de poder. Nesses escritos não é possível compreender a dimensão deste 

conceito, mas a relação com as valorações é relevante. O autor tem em mente que 

os valores são resultados da vontade de poder, embora não especifique o que é 

realmente essa vontade. Ele também diz que “onde encontrei seres vivos, encontrei 

vontade de poder” e que “apenas onde há vida há também vontade: mas não vontade 

de vida, e sim – eis o que te ensino – vontade de poder!” (NIETZSCHE, 2018, p. 111).   

Contudo, o filósofo de Zaratustra ainda meditou sobre questões científicas 

para melhor “precisar” este conceito e após as primeiras referências elaborou uma 

teoria das forças. Com essa teoria a vontade de poder deixa de atuar apenas no 

domínio orgânico e “a partir de agora, passa a atuar em relação a tudo o que existe” 

(MARTON, 2016a, p. 424). Pretendo tecer alguns comentários sobre dois fragmentos 

distintos que ajudam a compreender a teoria das forças de Nietzsche. O primeiro 

deles é o fragmento de 1881-1882, 11[139], que diz o seguinte: 

 

No menor organismo se forma [compõe] sem parar a força que depois tem que 

se descarregar: ou por si mesma, quando há plenitude, ou quando há um estímulo 

exterior. Para onde vai a força? Com certeza na [direção] habitual: então ali onde 

os estímulos dirigem, se moverá também a descarga espontânea. Os estímulos 

mais frequentes educam também a direção da descarga espontânea. 

(NIETZSCHE, 2008a, p. 788) 
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Aqui temos um fragmento do período de construção da obra A gaia ciência. 

Ele indica que somos educados de uma determinada maneira e deste modo 

adquirimos uma determinada configuração interior que vai depois se relacionar com 

as nossas avaliações. Quando julgamos certas ações, quando dizemos que “algo é 

bom” ou “algo não é bom”, nós agimos enquanto indivíduos determinados pelo 

mundo, mesmo que exista a possibilidade de mudança desta determinação. 

Contudo, agindo de acordo com essa determinação, logo a descarga vai ir na direção 

habitual. Só conseguimos sair de tal condicionamento através de outra força, que 

seja superior aquela que determinou essa organização habitual. Torna-se necessário 

a presença de outra força superior para modificar a direção da descarga. Porém, fica 

evidente que a força se descarrega, seja pelo estímulo exterior ou por sua plenitude, 

e com a tendência de ir na direção habitual.  

É importante destacar o “estímulo”, pois são os estímulos que dirigem ou 

educam a direção da descarga espontânea. Tanto o papel dos estímulos, quanto a 

espontaneidade são importante, e está última pode ser educada. A direção da 

descarga é um elemento central para essas relações. Em última instância essa 

direção define a organização do organismo, com novas hierarquias e papéis a cada 

parte que o constituem. No fragmento 34[250] de 1885, Nietzsche indica outros 

elementos para sua teoria: 

 

Nossa crença fundamental é que nós somos seres atuantes, forças atuantes. 

Livre: significa “não repelido e deslocado, sem o sentimento de coerção”. NB. 

Onde nós encontramos uma resistência e temos que ceder a ela, nós nos 

sentimos “não livres”: onde nós não cedemos a ela, porém a forçamos ceder, 

[sentimo-nos] livres. Isto é o sentimento do nosso mais de força, que 

designamos ‘liberdade da vontade’, ou seja, a consciência de que nossa força 

coage, na relação a uma força, que é coagida. (NIETZSCHE, 2010, p. 768). 

 

Destaco que “seres atuantes” e “forças atuantes”, aparece como equivalente 

nos póstumos. Um dos elementos centrais é a “liberdade”, pois “livre” quer dizer no 

fundo “sem o sentimento de coerção”, sendo sempre um sentimento, ou seja, o que 

importa é o modo de sentir algo. O sentimento de coerção ocorre quando somos 
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obrigados a fazer algo, quando algo está contra nós, assim sentimos a coerção. 

Quando algo está contra nós e cedemos a esse algo, temos então um sentimento de 

“não-livre”. Se forçarmos a resistência imposta e ela ceder, logo nos sentimos 

“livres”. 

Podemos pensar em duas forças ou mais em oposição, pois Nietzsche 

concebe o mundo como totalidade de forças, com seu querer interno que ele 

denomina vontade de poder. Quando uma força enfrenta uma resistência, é sempre 

necessário ter uma força maior para vencer essa resistência. O que vai me permitir 

vencer a resistência, e com isso descarregar a força, organizando-me internamente, 

será o meu sentimento de “mais de força”. Se eu vencer essa resistência, com o meu 

“mais de força”, logo descarrego minha força nesta direção e me sentirei “livre”.  Essa 

sensação que designamos de “liberdade da vontade”, de que somos livres, tem a ver 

com o “mais de força” e a “direção”. Deve-se ressaltar que a “liberdade da vontade” 

está sempre entre aspas, pois não é algo que existe, mas algo que designamos, ou 

seja, a consciência de que nossa força “coage” na relação com uma força “que é 

coagida”. O que ocorre é uma luta interna (dentro de nós mesmos), onde diversos 

elementos (forças, impulsos ou instintos) disputam entre si. Todos esses elementos 

têm suas respectivas “forças”, porém quem tiver o “mais de força” determinará a 

direção da ação e a direção da descarga. Esta força não está visível, mas nós a 

“sentimos”, ou temos o “sentimento” em relação a esta luta interna. 

 

Vontade de poder e transvaloração a partir de O anticristo 

 

A transvaloração de todos valores” (Umwerthung aller werthe), é a tarefa 

central de Nietzsche na sua filosofia madura, sobretudo no ano de 1888. Com tal 

termo Nietzsche procura expressar duas transvalorações opostas: a primeira foi a 

transvaloração dos valores afirmativos promovida pelos cristãos, sobretudo na 

figura do sacerdote ascético. Trata-se de uma inversão oriunda da negação da vida, 

uma oposição aos aspectos naturais deste mundo em nome de outro mundo, sendo 

assim um processo que começou no surgimento da metafísica platônica.  

Com base na fortuna crítica sabemos que Nietzsche desistiu de publicar uma 

obra chamada “A vontade de poder: ensaio de uma transvaloração dos valores”, onde 
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apresentaria o seu projeto principal. Contudo, o abandono da ideia de uma obra com 

este título não implica no abandono do projeto da “transvaloração” nem mesmo da 

centralidade do conceito de vontade de poder, que continua operatório nas obras de 

1888. Nietzsche não apenas continua utilizando-se do conceito como ele representa 

uma chave para compreensão da sua tarefa. O livro O anticristo, após o último 

esboço do grande projeto em quatro livros, foi considerado a “totalidade da 

transvaloração” (cf. carta a Georg Brandes, de 20 de novembro de 1888). 

Considerando O anticristo como a transvaloração nietzschiana, é conveniente 

analisar detidamente algumas passagens centrais desta obra. É exatamente no 

primeiro parágrafo do livro, após um prólogo, que Nietzsche chama atenção para a 

efetivação de sua derradeira tarefa, e que por fim isso se dava pelo encontro da 

“felicidade”. Essa “felicidade” é a indicação daquilo que por muito tempo ansiava, que 

procurou entre suas várias investidas contra a moral cristã e toda concepção 

negativa do mundo. Deste modo o autor chama atenção para esse momento: 

 

Olhemo-nos nos olhos. Nós somos hiperbóreos – sabemos muito bem como 

vivemos à parte. “Nem por terra nem por mar encontrarás o caminho até os 

hiperbóreos”: Píndaro já sabia isso de nós. Além do norte, do gelo, da morte – 

nossa vida, nossa felicidade... Nós descobrimos a felicidade, sabemos o 

caminho, achamos a saída de milênios de labirinto. (NIETZSCHE, 2016b, p. 10). 

 

A referência à felicidade é importante uma vez que ela expressa, conforme 

vamos explicar, a concepção das forças, da vitória sobre o cristianismo. Com a breve 

citação dos hiperbóreos, que são aqueles que vivem além do vento norte, e a 

referência ao poeta Píndaro, Nietzsche indica também que não só a felicidade, mas 

sua concepção de vida está para além da morte. Seu discurso no plural é uma 

estratégia textual comum em muitos dos seus textos, mas aqui tem uma significação 

ainda mais forte, pois ele se dirige aos seus raros leitores, pois conforme o prólogo: 

“Este livro é para pouquíssimos. E talvez eles ainda não existam.” (NIETZSCHE, 

2016b, p. 9).  Ele ainda fortalece esta posição ao indicar que “apenas o depois do 

amanhã é meu. Alguns nascem póstumos.” (NIETZSCHE, 2016b, p. 9). Deste modo, 

não se trata de um discurso a alguém em especial, mas aos seus possíveis leitores, 
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em última instância é também um convite aqueles que se sentissem afeitos ao seu 

projeto. 

 Ainda antes de entrar no sentido da felicidade, o filósofo manifesta que o 

homem moderno não pode encontrar tal felicidade, pois ele não sabe para onde vai 

e “dessa modernidade estávamos doentes” (NIETZSCHE, 2016b, p. 10). A 

modernidade doente expressa por ele significa a ausência de metas, resultado do 

niilismo. Nietzsche se reconhece como preso a modernidade, pois por muito tempo 

não teve uma meta, conforme segue: 

 

Fomos valentes o bastante, não poupamos a nós nem aos outros: mas havia 

muito não sabíamos aonde ir com nossa valentia. Tornamo-nos sombrios, 

chamaram-nos de fatalistas. Nosso fatum [fado, destino] – era a plenitude, a 

tensão, a contenção de das forças. Éramos ávidos de relâmpagos e atos, 

ficávamos o mais longe possível da felicidade dos fracotes, da “resignação”... 

Um temporal estava em nosso ar, a natureza que somos escureceu – pois não 

tínhamos caminho. A fórmula de nossa felicidade: um Sim, um Não, uma linha 

reta, uma meta... (NIETZSCHE, 2016b, p. 10). 

 

Aqui temos a referência as forças, sobretudo a plenitude e a tensão, que são 

elementos importantes da teoria de Nietzsche. Temos também outro tipo de 

felicidade, que é a felicidade dos fracos. Penso ser importante recorrer aos 

fragmentos póstumos que ajudam esclarecer esta citação. Destacamos aqui o 

Fragmento póstumo 11[38] de 1887, portanto anterior a O anticristo, e que diz o 

seguinte: 

 

Da pressão da plenitude, da tensão das forças que crescem constantemente em 

nós e que ainda não sabem se descarregar emerge um estado similar ao estado 

que precede uma tempestade: a natureza que somos escurece. Isso também é 

pessimismo... uma doutrina que põe fim a tal estado, na medida em que ordena 

algo, uma transvaloração dos valores, graças a qual se indica um caminho às 

forças acumuladas, um “para onde”, de modo que elas explodem em raios e em 

ações – não precisa de modo algum ser uma doutrina da felicidade: na medida 

em  que  desencadeia  a  força  que estava comprimida e represada até um ponto 
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torturante, ela traz felicidade. (NIETZSCHE, 2008b, p. 12) 

  

Nesse contexto, Nietzsche pensava em uma transvaloração para mostrar um 

caminho às forças que estavam acumuladas e que por esta contenção chegava-se 

“até um ponto torturante”. A situação é praticamente a mesma da citação de 1888 e 

conforme Marinucci “a transvaloração representa uma nova direção, ela é uma 

possibilidade, não é uma necessidade, à diferença de como ocorre no caso do 

sacerdote ascético.” (MARINUCCI, 2019, p. 222). Concordamos com Marinucci, 

embora a sua análise tenha como foco esses elementos no contexto da obra A 

genealogia da moral e a aplicação da teoria das forças para a compreensão do 

sacerdote. Outro aspecto que Marinucci ressalta ao interpretar este fragmento é que 

fenômenos morais são apenas de acompanhamentos, nomes para as direções das 

descargas. Porém ele busca salientar estes aspectos com vistas à teoria do eterno 

retorno. 6  Vamos indicar, para além do eterno retorno como critério para 

transvaloração, o papel da vontade de poder. Contudo o importante é que Nietzsche 

já entendia a transvaloração no sentido de mudar o sentido da descarga das forças 

e que entendia esse estado de acumulação como um pessimismo, um dos aspectos 

do niilismo. 

Se, no fragmento póstumo de 1887, Nietzsche entende que a transvaloração 

dos valores não precisa ser uma doutrina para felicidade, contudo fica claro que tal 

doutrina “traz felicidade”, indicando a felicidade como fenômeno de 

acompanhamento para a descarga de forças. Ou seja, o que nós sentimos, a 

sensação de felicidade é na verdade a sensação de descarga dessas forças. Em O 

anticristo, Nietzsche reconhece o seu percurso e como apesar de todas as suas 

tentativas, tornou-se sombrio.  O motivo era que ainda não tinha uma meta, ou seja, 

ele ainda não tinha a coragem para a transvaloração. Porém se a teoria das forças 

indicava algo, era necessário atribuir sentido aos novos valores e o critério será a 

vontade de poder e o sentimento de poder. Por isso ele afirma no segundo parágrafo 

de O anticristo: 

                                                      
6 Cf. Marinucci: “Nesse sentido, a teoria das forças, diretamente ligada à elaboração do eterno retorno, 
é rigorosamente aplicada às questões morais, sem que exista uma solução de continuidade entre 
plano das forças e plano moral;” (MARINUCCI, 2019, p. 222). 
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O que é bom? – Tudo o que eleva o sentimento de poder, a vontade de poder, o 

próprio poder no homem. O que é mau? – Tudo o que vem da fraqueza. O que é 

felicidade? – O sentimento de que o poder cresce, de que uma resistência é 

superada. Não a satisfação, mas mais poder; sobretudo não a paz, mas a guerra; 

não a virtude, mas a capacidade (virtude à maneira da Renascença, virtù, virtude 

isenta de moralina). (NIETZSCHE, 2016b, p. 10-11). 

 

Nietzsche indica seu critério para medir os valores. O valor “bom” é definido 

de acordo com a vontade de poder, assim como a felicidade, como resultado da 

superação de resistência. Isso está de acordo como o fragmento de 1887 que 

comentamos, pois é o sentido da descarga. A descarga das forças pode seguir na 

direção nova, superando resistências e aquela sensação de contenção que é 

desagradável, ou pode não superar essa resistência e ficar represada. Em suma, é 

essa a felicidade de que fala Nietzsche e que representa a sua transvaloração, que 

não é a felicidade dos fracos, pois estes não conseguem transvalorar e ficam presos 

ao ressentimento, conforme as suas análises do ano anterior.  Por isso, ele não quer 

a paz, mas a guerra, pois a guerra na concepção Nietzsche representa 

metaforicamente a melhor maneira de expressão da vontade de poder. É importante 

o cuidado com o termo “guerra” na filosofia de Nietzsche, pois ele foi muito 

instrumentalizado. Um bom exemplo do que seria a guerra para ele se encontra em 

seu Ecce Homo, livro que seria uma preparação para a transvaloração dos valores. 

Cito: 

 

Igualdade frente ao inimigo – primeiro pressuposto para um duelo honesto. 

Quando se despreza não se pode fazer a guerra; quando se comanda, quando se 

vê algo abaixo de si, não há que fazer a guerra. Minha prática de guerra pode-se 

resumir em quatro princípios. Primeiro: ataco somente causas vitoriosas – 

ocasionalmente, espero até que sejam vitoriosas. Segundo: ataco somente 

causas em que não encontraria aliados, em que estou só – em que me 

comprometo sozinho... Nunca dei um passo em público que não me 

comprometesse – este é meu critério do justo obrar. Terceiro: nunca ataco 

pessoas – sirvo-me da pessoa como uma forte lente de aumento com que se 

pode tornar visível um estado de miséria geral porém dissimulado, pouco 
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palpável. Assim ataquei David Strauss, ou mais precisamente o sucesso de um 

livro senil junto à “cultura” alemã – apanhei essa cultura em flagrante... Assim 

ataquei Wagner, ou mais precisamente a falsidade, a bastardia de instinto de 

nossa “cultura”, que confunde os sofisticados com os ricos, os tardios com os 

grandes. Quarto: ataco somente coisas de que está excluída qualquer diferença 

pessoal, em que não existe pano de fundo de experiências ruins. Pelo contrário, 

atacar é em mim prova de benevolência, ocasionalmente gratidão. (NIETZSCHE, 

2008d, p. 29-30) 

 

Encontramos acima o melhor sentido da guerra nietzschiana. Para além de 

contrapor interpretações que instrumentalizam seu pensamento, nossa intenção é 

indicar também que tal característica dos escritos deste filósofo tem por trás a sua 

própria concepção do que é a vontade de poder.  A vontade de poder é luta constante 

por poder, que significa quantas de forças, ou organizações provisórias de poder, 

pois não existe um poder em si, mas forças que estão em embate, e disto decorre a 

vontade de poder como uma organização de múltiplas forças ou “vontades” de 

poder. Obviamente não pretendo avaliar todos os elementos da citação, pois isso 

fugira do objetivo deste artigo. Feito este esclarecimento, podemos retornar para O 

anticristo, onde no aforismo 6 ele afirma que abriu “a cortina da corrupção do 

homem” e que tal corrupção expressa a decadência do homem, a contraposição do 

cristianismo contra a vida. Buscando especificar o que entende por corrupção do 

homem e o que seria a vida, ele afirma: 

 

Digo que um animal, uma espécie, um indivíduo está corrompido quando perde 

seus instintos, quando escolhe, prefere o que lhe é desvantajoso. Uma história 

dos “sentimentos superiores”, dos “ideais de humanidade” – e é possível que eu 

tenha de escrevê-la – também seria quase a explicação de por que o homem se 

acha tão corrompido. A vida mesma é, para mim, instinto de crescimento, de 

duração, de acumulação de forças, de poder: onde falta a vontade de poder, há 

declínio. Meu argumento é que a todos os supremos valores da humanidade falta 

essa vontade – que valores de declínio, valores niilistas preponderam sob os 

nomes mais sagrados. (NIETZSCHE, 2016b, p. 12) 
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Trata-se de uma das passagens centrais do livro, onde após termos uma 

indicação do que é “bom”, “felicidade”, agora a vida é interpretada de acordo com a 

vontade de poder. Nietzsche assim retoma a concepção de vida como vontade de 

poder que já estava expressa em sua filosofia desde a obra Assim falava Zaratustra. 

Os valores de declínio são nesse contexto mais do que valores niilistas, mas “valores 

da décadence”, onde a decadência (décadence) passa a ser a causa principal do 

problema do cristianismo, englobando o niilismo, o problema dos valores e o 

retrocesso fisiológico. 7  Por isso Nietzsche afirma que “onde, de alguma forma, 

declina a vontade de poder, há sempre um retrocesso fisiológico também, uma 

décadence.” (NIETZSCHE, 2016b, p. 12). O mal fisiológico age sobre a vontade de 

poder diretamente, sendo necessário uma organização pulsional para sair da lógica 

da destruição. A fisiologia que Nietzsche aborda não se restringe apenas aos estudos 

fisiológicos daquele período, mas está submetido a própria vontade de poder e a 

teoria das forças. Nietzsche deste modo nunca abandona esses conceitos, 

permanecendo até as últimas publicações. 

 

Conclusão 

 

Procurei destacar neste artigo a centralidade do conceito de vontade de poder 

para o projeto nietzschiano da transvaloração dos valores. O abandono de uma obra 

em quatro livros com o título “A vontade de poder: ensaio de uma transvaloração de 

todos os valores”, apesar de ser descoberta importante para desfazer a 

instrumentalização do pensamento nietzschiano e estabelecer critérios seguros para 

a leitura dos textos de Nietzsche, contudo gerou em muitos pesquisadores a falsa 

perspectiva de um abandono do conceito de vontade de poder, ou ao menos a perda 

de centralidade do mesmo. Porém, ambas ideias são problemáticas, pois ao 

analisarmos os escritos do filósofo alemão fica claro que a vontade de poder está 

absolutamente  presente,  oferecendo  elementos  para  a  compreensão  do último e 

                                                      
7 Em 1888 Nietzsche afirma em O Caso Wagner: “o que me ocupou mais profundamente foi o problema 
da décadence – para isso tive razões. ‘Bem e Mal’ é apenas uma variante desse problema.” 
(NIETZSCHE, 2016c, p. 9). Em minha tese de doutorado estou trabalhando este tema, e ressalto que é 
o problema da “décadence” que será determinante para Nietzsche definir  O anticristo como a 
totalidade da tarefa da transvaloração. 
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mais importante projeto de Nietzsche. 

Assim, procurei analisar algumas passagens de O anticristo, após uma 

exposição da teoria das forças nos fragmentos póstumos preparatórios, o que 

ajudou a estabelecer um quadro de ligações entre conceitos que caso fossem 

analisados separadamente perderíamos a complexidade da temática. Assim, a 

compreensão da transvaloração como tentativa de mudar a direção das descargas, 

bem como o estabelecimento de novos valores a partir do aumento de poder e 

superação de resistências, nos permite adentrar no projeto da transvaloração de 

modo mais preciso.  Contudo, ainda seria necessário investigar a relação entre 

vontade de poder e eterno retorno, o que, no entanto, será tema para outro trabalho.  
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16. O CONCEITO DE BIOPOLÍTICA: ENTRE MICHEL FOUCAULT E ANTONIO NEGRI 
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Cássia Zimmermann Fiedler1 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma ligeira aproximação entre o 

conceito de biopolítica desenvolvido por Michel Foucault, especificamente a partir do 

livro “História da sexualidade 1: a vontade de saber”, e as elaborações 

posteriormente realizadas por Antonio Negri, especialmente através de sua 

tetralogia: “Império”, “Multidão: guerra e democracia na era do Império”, “Bem-estar 

comum” e “Assembly”. Para tanto, buscar-se-á apresentar, primeiramente, a partir 

de Foucault, a noção de anátomo-política do corpo humano, relacionada à 

perspectiva disciplinar, como também o chamado corpo-espécie ou homem-

espécie, entendido no limiar dos controles reguladores, com o intuito de sinalizar até 

a emersão de duas tecnologias de poder que são reveladas enquanto representantes 

daquilo que incita, administra e regula a vida, sendo essa caracterização uma 

sinalização do cenário compreendido como biopolítico. Por último, através de Negri, 

será desenvolvida a concepção de trabalho imaterial, como também sinalizar-se-á 

para o conceito designado enquanto comum, os quais conjuntamente buscam 

indicar uma nova forma de produção que é descrita através da capacidade de criação 

localizada na vida e, no sentido do desestabilizar da distância entre subjetividade e 

trabalho, desemboca em sua designação enquanto uma produção essencialmente 

biopolítica.  

Palavras-chave: Foucault, Antonio Negri, Biopolítica, Produção.  
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1 BIOPOLÍTICA FOUCAULTIANA: FAZER VIVER E DEIXAR MORRER 

 

O conceito de biopolítica foi introduzido, através da perspectiva de Michel 

Foucault, em uma conferência realizada no ano de 1974, na qual o autor expressa 

que “o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela 

consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo [...] o corpo é uma 

realidade bio-política” (FOUCAULT, 1979, p. 80). Apesar disso, será no ano de 1976 

que o autor indicará a elaboração do termo através de diferentes abordagens, 

apresentando-o de maneira mais sistemática e aprofundada. No trabalho designado 

enquanto “História da sexualidade 1: A vontade de saber” (FOUCAULT, 2017) 2 , 

Foucault irá designar o soberano enquanto aquele que “só marca seu poder sobre a 

vida pela morte que tem condições de exigir” (FOUCAULT, 2017, p. 146). Em outras 

palavras, o poder soberano é sublinhado como expresso na generalidade das 

instâncias de confiscos, extorsões e apreensões, processos os quais são realizados 

com relação aos bens e serviços, sendo possível a visualização, em casos críticos, 

da existência de uma disposição integralizada sobre a vida, situações nas quais o 

poder soberano indica especificidades que sinalizam para a detenção de 

prerrogativas sob o “direito de vida e morte, isto é, o direito de causar a morte ou de 

deixar viver” (FOUCAULT, 2017, p. 146), sendo elas passíveis de aplicação na medida 

em que são fabricados os designados súditos. Não obstante, é perceptível o alerta 

com relação às transfigurações no exercício do descrito mecanismo de poder: 

 

O “confisco” tendeu a não ser mais sua forma principal, mas somente uma peça 

entre outras com funções de incitação, de reforço, de controle, de vigilância, de 

majoração e de organização das forças que lhe são submetidas: um poder 

destinado a produzir forças, a fazê-las crescer e ordená-las mais do que barrá-

las, dobrá-las ou destruí-las. Com isso, o direito de morte tenderá a se deslocar 

ou, pelo menos, a se apoiar em exigências de um poder eu gere a vida e a se 

ordenar em função de seus reclamos (FOUCAULT, 2017, p. 146).  

                                                      
2 Diferentes abordagens realizadas por Foucault para concretizar o desenvolvimento do conceito de 
biopolítica podem ser encontradas nos cursos do Collège de France, de 1975-1976 e 1978-1979, 
sendo denominados, respectivamente, “Em defesa da sociedade” e o “Nascimento da biopolítica”, nos 
quais o autor apresenta a biopolítica enquanto aproximada de temáticas concernentes ao racismo, 
como também o liberalismo (FOUCAULT, 2005) (FOUCAULT, 2008).  
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Dessa maneira, o poder sobre a morte sofre determinadas alterações a partir 

das quais ele será visualizado enquanto uma das facetas que compõe um novíssimo 

tipo de poder, ou, nas palavras de Foucault, será descrito como “um complemento de 

um poder que se exerce, positivamente, sobre a vida, que empreende sua gestão, sua 

majoração, sua multiplicação, o exercício, sobre ela, de controles precisos e 

regulações de conjunto” (FOUCAULT, 2017, p. 147). No limiar de uma transição 

complementar, portanto, é possível descrever preliminarmente o esboço da chamada 

biopolítica, através da qual as movimentações passam a reiterar ao “fazer viver” e, 

em algumas situações, indicam um “deixar morrer”, passando a serem designados 

novos entrelaçares que estão em posição de contraste às sólidas repressões 

soberanas, “a velha potência da morte” (FOUCAULT, 2017, p. 150), em favor de um 

poder que se exerce especialmente sobre a vida, objetivando administrar os corpos 

individuais, mas também exercer uma gestão sobre a vida um sentido geral. 

Para afirmar tanto, Foucault traz à tona, primeiramente, a chamada “anátomo-

política do corpo humano” (FOUCAULT, 2017, p. 150), ou as disciplinas que recaem 

sobre condutas e comportamentos, que expressa a observância sobre o corpo 

enquanto uma máquina enredada, podendo ser esse corpo adestrado – disciplinado 

– e, sendo assim, as forças que o caracterizam passam a serem propulsionadas e 

integradas, através de normações prescritivas, em sistemas econômicos e de 

retenção. O descrito processo, no momento em que estimula e coopta as energias 

que integram os corpos, acaba por demonstrar uma diversa fração que integra a sua 

atividade, isto é, sinaliza a existência de instâncias de atuação que buscam o 

desenvolvimento da docilidade e submissão dos indivíduos. Dessa maneira, é 

possível visualizar a concomitância de dois objetivos: o alento pelo aumento da 

energia do corpo, para que seja utilizada, por exemplo, para finalidades econômicas, 

sendo tais invocações representativas do enfraquecimento dos sujeitos através de 

um acatamento que se realiza no âmbito político, o qual pode ser sinalizado pela 

projeção de corpos que são dóceis (FOUCAULT, 2014, p. 135-136). O delineamento 

do momento histórico das disciplinas passa a ser caracterizado pela emersão de 

uma inédita relação, sendo ela sintetizada pela descrição de um corpo enquanto 

“tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente” (FOUCAULT, 2014, p. 135), 

como também designada através do deslocamento que os corpos efetuam “de um 
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espaço fechado para o outro, cada um com suas leis [...]” (DELEUZE, 2013, p. 223), 

sendo essas instituições como a família, a escola, o exército e a fábrica, evidências 

de diferenciais táticas disciplinares.  

Já no século XVIII, entra em cena o chamado “corpo-espécie” ou “homem-

espécie” (FOUCAULT, 2005, p. 289), momento no qual passa a ser visualizado um 

corpo em um sentido que é coletivo, podendo ser compreendido através da 

superficialidade de uma leitura e investimento sobre a população, efetuado a partir 

de uma perspectiva de massificação que acaba por indicar os “nascimentos e a 

mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as 

condições que podem fazê-los variar” (FOUCAULT, 2017, p. 150). Dados que são 

extraídos dos fatos da vida passam a serem utilizados para que sejam perpetuados 

os chamados “controles reguladores” (FOUCAULT, 2017, p. 150), os quais são 

exercidos em um âmbito diferencial com relação ao momento disciplinar: na medida 

que se trabalha com estatísticas e estimativas que são estabelecidas em um cenário 

considerado mais amplo, isto é, que se relacionam até a cooptação de um corpo que 

agora passa a ser caracterizado enquanto múltiplo e expressivo de aleatoriedades, 

tais mecanismos de regulamentação passam a destinar-se à fixação de um 

equilíbrio que se mantém em um espectro que é global. Nesse limiar, o qual destaca 

espectros entendidos como de segurança, portanto, são instauradas barreiras para 

que exista a prevenção concernente à produção de alternatividades que 

caracterizam internamente a população lida em um espectro total (FOUCAULT, 2005, 

pp. 293-294).  

Em últimas instâncias, é possível sintetizar a descrita transfiguração 

conjuntural designando aquilo que seriam duas séries, primeiramente, a série corpo: 

“corpo – organismo –disciplina –instituições” (FOUCAULT, 2005, p. 298), como 

também a série população: “processos biológicos –mecanismos regulamentadores 

– Estado” (FOUCAULT, 2005, p. 298). Vale ressaltar que, apesar de Foucault indicar 

essas estruturações enquanto “os dois eixos ao longo dos quais se desenvolveu toda 

tecnologia política da vida” (FOUCAULT, 2017, p. 157), tal anunciação não é 

significante de uma separação, mas o sublinhar de um acoplamento de definição 

mútua, ou seja, “não são antitéticos e constituem, ao contrário, dois polos de 

desenvolvimento interligados por todo um feixe intermediário de relações” 
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(FOUCAULT, 2017, p. 150)3. Dizendo de outro modo, essas duas tecnologias de poder, 

por não se encontraram em um mesmo nível de atuação, não se excluem, mas sim 

se entranham de maneira íntima, acabando por serem prenunciadas como 

pressupostos recíprocos 4 : a disciplina seria aquilo que busca agir sobre uma 

multiplicidade, sendo essa multiplicidade compreendida enquanto algo que poderá 

ser esmiuçado até a visualização dos corpos recheados por aptidões. Em um sentido 

similar, o conceito de população, que foi tramado enquanto a designação de uma 

massa global, baseia-se em existências que são individuais, porém que acabam por 

serem anuviadas até a visualização de processos biológicos gerais. Foucault, apesar 

de extrair uma diferenciação entre os planos de ação, não faz uma oposição absoluta 

entre a atuação de instituições e do Estado, sendo possível visualizar tanto as 

disciplinas ultrapassando o âmbito através das quais são indicadas e, dessa forma, 

adquirindo dimensões estatais, como também as regulações globais acabam por 

serem encontradas em instituições subestatais, como por exemplo, as instituições 

médicas (FOUCAULT, 2005, p. 299). 

 

Jamais as guerras foram tão sangrentas como a partir do século XIX e nunca, 

guardadas as proporções, os regimes haviam, até então, praticado tais 

holocaustos em suas próprias populações. Mas esse poder de morte- e talvez 

seja o que lhe empresta uma parte da força e do cinismo com que levou tão longe 

seus próprios limites – apresenta-se agora como o complemento de um poder 

que se exerce positivamente sobre a vida, que empreende sua gestão, sua 

                                                      
3 Foucault designa a indicada série população enquanto uma “biopolítica da população” (FOUCAULT, 
2017, p. 150), como também “uma biopolítica da espécie humana” (FOUCAULT, 2005, p. 289). Apesar 
disso, através das descrições do autor a respeito da relação de mútua definição entre a anátomo-
política dos corpos e os controles reguladores, é possível sublinhar ambas abordagens enquanto 
trilhas de desenvolvimento do campo biopolítico (LEMKE, 2018, p. 59). Também, é importante 
mencionar que Foucault não realiza uma clara distinção entre o conceito de biopolítica e biopoder, 
sendo utilizados enquanto sinônimos, por exemplo, ao se questionar a respeito das características 
que exercem a compactação da população: “do que se trata essa nova tecnologia do poder, essa 
biopolítica, esse biopoder que está se instalando?”. (FOUCAULT, 2005, p. 289).  
4 Segundo Foucault, é através das descrições que se interligam ao sexo que será possível sinalizar 
até um campo privilegiado de visualização concernente à articulação entre as duas formas de poder 
descritas. Nas palavras do autor, o sexo “de um lado, faz parte das disciplinas do corpo: adestramento, 
intensificação e distribuição das forças, ajustamento e economia das energias. Do outro, o sexo 
pertence à regulação das populações, por todos os efeitos globais que induz. [...] servimo-nos dele 
como matriz das disciplinas e como princípio das regulações” (FOUCAULT, 2017, p. 157). 
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majoração, sua multiplicação, o exercício, sobre ela, de controles precisos e 

regulações de conjunto (FOUCAULT, 2017, p. 147). 

 

Nesse caminho, Foucault anunciará: “Abre-se, assim, a era de um biopoder” 

(2017, p. 151), sendo tal descrição o revelar da integração do poder soberano ao 

biopoder. Da mesma maneira que o surgimento de movimentos direcionados até a 

espécie humana não desmantela a perspectiva disciplinar que recai sobre o corpo 

individual, a emersão de uma atuação biopolítica não é significante do definhamento 

do poder soberano – as tecnologias de poder se entranham e se modificam de 

maneira mútua, de fato, mas permanecem sempre intercambiáveis em suas 

atividades. Nesse sentido, o surgimento do momento do biopoder é representativo 

de um cenário através do qual é possível visualizar, sobretudo, uma transformação 

com relação as atividades exercidas pelo poder soberano, visto que agora ele 

encontra-se enquanto subordinado à nova tecnologia de poder - a biopolítica -, 

exposta diretamente enquanto aquilo “[...] o que faz com que a vida e seus 

mecanismos entrem no domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber um 

agente de transformação da vida humana [...]” (FOUCAULT, 2017, p. 154), tendo por 

objetivo último, conforme foi anteriormente descrito, através da organo-disciplina da 

instituição e da bio-regulamentação pelo Estado, o desenvolvimento, administração 

e regulação da vida (FOUCAULT, 2005, p. 298).  

 

2 BIOPOLÍTICA NEGRIANA: MONSTRUOSIDADE DA CARNE 

 

 Gilles Deleuze realizará, em seu famoso texto “Post-Scriptum sobre as 

sociedades de controle” (2013), a introdução do conceito de sociedades de controle 

no intuito de tentar contemplar as transformações as quais são capazes de grifar o 

atual estágio do capitalismo global, acabando por afirmar, em últimas instâncias, 

uma crise generalizada que perpassa e enfraquece determinadas disposições 

estáticas5, sendo esse caminho acompanhado por Negri e Hardt em suas descrições 

                                                      
5 Negri e Hardt fazem equivalências com relação a sociedade de controle, descrita por Deleuze, com 
a sociedade biopolítica, descrita por Foucault, sendo a biopolítica a designação que Foucault utiliza 
para descrever a composição do campo social que, posteriormente, foi sublinhada por Deleuze 
enquanto sociedades de controle (HARDT; NEGRI, 2001, pp. 42-46). 
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a respeito do estabelecimento de um novo paradigma: se antes as sociedades 

disciplinares eram caracterizadas, sobretudo, pela existência de aparelhos de 

produção e ordenamento, os quais se relacionavam com costumes e práticas, na 

medida em se manifestam pela designação – emanada através da aproximação com 

relação às instituições – de comportamentos compreendidos enquanto normais ou 

inaceitáveis, no atual momento, as sociedades de controle se expressam enquanto 

caracterizadas pela existência de fundações antifundacionais, sendo elas como “um 

programa de software que carrega um vírus, de modo que está continuamente 

regulando e corrompendo as formas institucionais a sua volta” (HARDT; NEGRI, 2001, 

p. 217). Em outras palavras, apesar das instituições ainda serem visualizadas 

enquanto pontos nevrálgicos de definição das formatações subjetivas, suas 

composições fixas e delimitadas são solapadas e, sendo assim, suas práticas 

acabam por serem realocadas até um distinto patamar, transparecendo enquanto 

desbloqueadas pela amplitude do terreno social, ou seja, intensificadas pela forma 

através da qual é configurada a nova formatação das sociedades (HARDT; NEGRI, 

2001, pp. 42-43). A atuação dos mecanismos de controle, portanto, transparecem 

enquanto expressões cada vez mais democráticas, visto que podem ser localizados 

no interior dos indivíduos, nas “profundezas da consciência e dos corpos da 

população – e ao mesmo tempo através da totalidade das relações sociais” (HARDT; 

NEGRI, 2001, pp. 43-44). Em últimas instâncias, Negri questionará Deleuze a respeito 

do indicado processo de transformação, tanto como sobre as características que 

envolvem a descrição de uma sociedade de controle: 

 

[...] você propõe aprofundar o estudo de três práticas do poder: o soberano, o 

disciplinar, e sobretudo o de controle sobre a “comunicação”, que hoje está em 

vias de tornar-se hegemônico. Por outro lado, este último cenário remete à mais 

alta perfeição da dominação, que toca tanto a ala como a imaginação, mas por 

outro lado, nunca tanto quanto hoje todos homens, [...] todas as singularidades 

foram tendencialmente capazes de retomar a palavra, e, com ela, um grau mais 

alto de liberdade. Na utopia marxiana dos Grundrisse, o comunismo se configura 

justamente como uma organização transversal de indivíduos livres, sobre uma 

base técnica que lhe garante as condições. O comunismo ainda é pensável? Na 
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sociedade da comunicação ele é menos utópico que antes? (DELEUZE; NEGRI, 

2013, p. 219). 

 

O comunismo para Negri, como também para Guattari, é descrito enquanto um 

processo através do qual é possível “criar condições para a emergência de uma 

renovação permanente da atividade e da produção social a partir da implantação de 

um processo de singularização, auto-organização e autovalorização” (NEGRI; 

GUATTARI, 2017, p. 10) e, sendo dessa forma, Negri indiretamente responde de 

maneira afirmativa o questionamento concernente à possibilidade de concretização 

de perspectivas comunistas dentro de um cenário entendido enquanto 

contemporâneo. Ao sublinhar o desenvolvimento histórico das sociedades 

capitalistas, ou seja, ao acompanhar também Marx em seu redirecionamento de 

análise entre a subsunção formal até subsunção real6 (MARX, 2015, p. 383), o autor 

acaba por designar diferenciais descrições que se relacionam ao desembocamento 

desse processo, as quais não se limitam ao englobamento do capital com relação 

aos âmbitos sociais ou econômicos, mas sim visualizam um movimento de captura 

da vida que se realiza expansivamente (HARDT; NEGRI, 2001, p. 44). É nesse sentido 

que é possível sublinhar que “só a sociedade de controle está apta a adotar o 

contexto biopolítico como terreno exclusivo de referência” (HARDT; NEGRI, 2001, p. 

43), visto que o rearranjo das sociedades é assinalado enquanto sintomático de uma 

nova distribuição e configuração das forças produtivas que sustentam as 

sociedades capitalistas. Em outras palavras, no momento em que os sedimentos que 

amparam o capital se realocam, espalhando-se pela extensão da vida, as 

                                                      
6 Segundo Negri, “o capitalismo pós-moderno deve ser entendido primeiro, ou como uma primeira 
aproximação, em termos do que Marx chamou de fase da real subsunção da sociedade ao capital. Na 
fase anterior (a da subsunção formal), o capital operava uma hegemonia sobre a produção social, mas 
ainda havia numerosos processos de produção que se originaram fora do capital como sobras da era 
pré-capitalista. O capital subsume esses processos estrangeiros formalmente, colocando-os sob o 
domínio das relações capitalistas. Na fase de subsunção real, o capital não tem mais um fora no 
sentido de que esses processos externos de produção desapareceram. Todos os processos 
produtivos surgem dentro do próprio capital e, portanto, a produção e a reprodução de todo o mundo 
social ocorrem dentro do capital. As regras especificamente capitalistas de relações produtivas e 
exploração capitalista que foram desenvolvidas na fábrica agora vazaram para fora dos muros da 
fábrica para permear e definir todas as relações sociais - este é o sentido em que insistimos que a 
sociedade contemporânea deve agora ser reconhecida como uma sociedade-fábrica”. (Tradução 
Livre) (HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Labor of Dionysus: a critique of the state-form. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2003, p. 14). 
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estruturações capitalistas são direcionadas até um semelhante reposicionamento, 

através do qual o objetivo dos sistemas de domínio passa a ser indicado enquanto a 

captura do bios em toda sua amplitude. Tal cenário biopolítico, no qual  “a vida é 

levada a trabalhar para a produção e a produção é levada a trabalhar para a vida” 

(HARDT; NEGRI, 2001, p. 51), longe de ser considerado o pronunciamento de uma 

derrota eminente, para Negri e Hardt, provê o vislumbrar de uma promessa 

revolucionária: a rearticulação da forma do trabalho, lança o capital para fora dos 

circuitos produtivos, ao mesmo tempo em que permanece sendo o sustentáculo de 

sua perpetuação – a descrição de um espectro biopolítico, nesse sentido, se traduz 

enquanto a indicação dos poderes que “vem primeiro em primeiro lugar” (HARDT; 

NEGRI, 2018, p. 311), definem os movimentos da produção e posicionam o capital 

em uma condição vacilante: 

 

O capital, hoje, precisa de subjetividades, depende delas. Está acorrentado, 

portanto e paradoxalmente, àquilo que o solapa, já que qualquer forma de 

resistência e de afirmação da liberdade do povo dependem inteiramente do poder 

da inventividade subjetiva, sua multiplicidade singular, sua capacidade de (por 

meio das diferenças) de produzir o comum. Sem o comum, o capital não pode 

existir e, no entanto, o comum multiplica infinitamente as possibilidades de 

conflito, resistência e reapropriação – um paradoxo delicioso de uma era 

finalmente capaz de se desvencilhar dos andrajos da modernidade. (HARDT; 

NEGRI, 2018, p. 42). 

 

 Nesse sentido, os conceitos de trabalho imaterial, ou trabalho biopolítico7, 

como também de produção comum, surgem enquanto primordiais para a 

caracterização do novo momento que se manifesta, sendo o trabalho imaterial 

aquele se divide em intelectual ou linguístico, produzindo ideias, textos, imagens e 

outros, como também o afetivo, o qual expressa uma manipulação de afetos, como 

                                                      
7  Negri e Hardt indicam que preferem utilizar o conceito de trabalho imaterial para adentrar 
inicialmente nas temáticas relacionadas com a mudança relativa à produtividade na 
contemporaneidade, visto que é um termo que traduz de maneira simples determinadas 
transformações econômicas, como também possibilita o pensar preliminar das transformações das 
sociedades. Contudo, na medida em que a perspectiva relativa ao comum é integrada às novas 
concepções do trabalho, os autores sublinham o conceito de trabalho biopolítico como uma possível 
locução que abarca a integralidade da nova formatação da produção (HARDT; NEGRI, 2014, p. 150). 
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a sensação de bem-estar e a tranquilidade (HARDT; NEGRI, 2014, p. 150). Ambas 

formas de trabalho imaterial, além de normalmente aparecerem emaranhadas, estão 

intimamente conectadas com formas de trabalho que são ademais materiais, ou 

seja, designar essa nova formatação enquanto elementar frente às outras formas do 

trabalho, não significa afirmar que trabalhos indicados enquanto de produção 

material estão em um processo de desaparecimento, mas sim que, apesar de ser 

numericamente inferior, o trabalho imaterial é capaz de impor suas características 

sobre os outros, tal como aconteceu anteriormente a partir da emersão do trabalho 

industrial (HARDT; NEGRI, 2014, p. 151). Como sintetiza André Gorz, em diálogo com 

Negri, o trabalho imaterial, repousa “sobre as capacidades expressivas e 

cooperativas que não se podem ensinar, sobre uma vivacidade presente na utilização 

dos saberes e que faz parte da cultura do cotidiano” (2005, p. 19) e, desse modo, não 

é mais possível realizar uma separação entre o tempo da vida e o tempo do trabalho. 

No momento em que a produção passa a depender explicitamente da reprodução 

social, visto que é possível descrever uma nova matéria prima primordial destacada 

como cognitiva e afetiva, os momentos estabelecidos como de trabalho e não 

trabalho acabam por apresentar uma produtividade que é idêntica, desembocando 

em uma mesclagem que os indiferencia, sendo o período de trabalho passível de ser 

visualizado na integralidade da vida dos indivíduos (HARDT; NEGRI, 2014, p. 182).  

A expansão da noção de produção socializada, indicativa da predominância 

do trabalho imaterial, apontará até a descrição da emersão de relações e formas 

sociais comuns. Vale ressaltar, o desenvolvimento comum enquanto um movimento 

constante entre as formas do trabalho não pode ser indicado como algo exclusivo 

do cenário contemporâneo, conforme foi descrito, as características do trabalho 

industrial, por exemplo, tenderam a produzir efeitos sobre outras diversas formas do 

trabalho. Apesar disso, a inédita configuração apresenta uma característica 

qualitativa que diverge das anteriores: o trabalho imaterial é assinalado enquanto 

primordialmente social e, portanto, é instantaneamente entendido como comum. Se 

trata, sobretudo, do apontamento em direção até um novo modo de produção que se 

estabelece através de relações “simbióticas em forma de espiral” (HARDT; NEGRI, 

2014, p. 157) – subjetividades imersas em contextos comunicativos e cooperativos 

são modificadas por tais cenários, como também surgem enquanto produtoras 
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alternativas da comunicação e cooperação. As existências concretas das diversas 

formas do trabalho não são apagadas no indicado processo, antes disso, é 

demarcada uma mobilidade através da qual “cada modo tem uma essência singular 

e, no entanto, todos eles participam de uma substância comum” (NEGRI; HARDT, 

2014, p. 170), isto é, todos estão inseridos em processos relacionais os quais são 

modificados, como também modificam as singularidades, sendo o comum a 

expressão daquilo que se espalha nessas singularidades. Em últimas instâncias, o 

comum transparece como “condição, meio e resultado da produção biopolítica” 

(MENDES; CAVA, 2017, p. 200), visto que é capaz de contemplar a amplitude dos 

desenrolares produtivos de vida. Negri e Hardt acrescentam que:  

 

Nossa leitura não só identifica a biopolítica com os poderes produtivos 

localizados na vida – ou seja a produção de afetos e linguagens através da 

cooperação social e da interação de corpos e desejos, a invenção de novas 

formas de relação com o self e outros e assim por diante – como afirma a 

biopolítica como criação de novas subjetividades, apresentadas ao mesmo 

tempo como resistência e dessubjetivação (HARDT; NEGRI, 2016, p. 76). 

 

 O descrito dinamismo não poderia ser concretizado sem uma mudança que 

se apresentasse de maneira ontológica: “a própria vida é investida pelo processo 

produtivo, quando se entende por processo produtivo o conjunto dos conhecimentos 

e das paixões [...] que constituem as subjetividades” (NEGRI, 2003, p. 243), sendo 

esse o caminho através do qual é possível inventar novas formas sociais, subverter 

normas e, até mesmo, visualizar a modulação de uma nova natureza. Reconhecer, 

como referem Negri e Hardt novamente em diálogo com Deleuze, “o monstro no 

interior da humanidade” (2014, p. 135), é apontar a biopolítica enquanto o surgimento 

de acontecimentos, ou nas palavras dos autores, “uma densa trama de 

acontecimentos por liberdade” (HARDT; NEGRI, 2016, p. 76), a qual traduz a 

constante produção de vida que faz frente às estruturas transcendentes, corpos 

unitários e legislações universais, visto que permanece sinalizando para força 

imanente dos corpos. Tal conjuntura jamais poderia ser passível de descarte pelo 

capital, de maneira oposta, ele acaba por reconhecer as subjetividades criativas – as 
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carnes em metamorfose contínua - e com elas se relaciona enquanto o sedimento 

para perpetuação de suas estruturações, ao mesmo tempo em que não participa 

mais de seus circuitos de organização, passando a ser visualizado enquanto mera 

estrutura parasitária (HARDT; NEGRI, 2016, p. 165). Em síntese, a partir da emersão 

das novas maneiras de produzir, as quais caracterizam o monstruoso cenário 

biopolítico exposto por Negri e Hardt, é possível designar o desmantelamento do 

poder de mediação e valorização do trabalho – entendido agora enquanto o campo 

das subjetividades plurais - anteriormente atribuído ao capital, o qual passa a ser 

constantemente extrapolado pelas forças produtivas sem que possa se opor de 

maneira impetuosa, visto que “qualquer tentativa do capital de ditar diretamente a 

cooperação das subjetividades sociais ou de encerrar o comum como propriedade 

privada corre o risco de reduzir a produtividade e diminuir os lucros” (HARDT; NEGRI, 

2018, p. 297) – uma situação de flagrante risco, portanto.  
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Resumo 

No primeiro curso ministrado por Michel Foucault no Collège de France, no ano letivo 

de 1970-71, intitulado Aulas sobre a vontade de saber, o filósofo efetua a sua 

primeira “volta aos gregos” para tratar de um tema um tanto aberrante em sua obra: 

a moeda ou o dinheiro. Partindo de uma análise nas transformações de poder e saber 

na Grécia Antiga, da época homérica à época clássica, Foucault passa algumas aulas 

centrado na questão da moeda e de sua instituição pela tirania, ambas importações 

do oriente, para demonstrar como a moeda nasce (ao menos no caso grego) pelas 

mãos do poder político - contrariando a opinião corrente da moeda, ou do dinheiro, 

como fruto espontâneo dos mercados. Passando da instituição e pela distribuição 

da moeda pela tirania de Cípselo, em Corinto, à instituição do nomos (“lei pública”) 

na Atenas de Sólon, o funcionamento da moeda acompanha o funcionamento do 

jogo político das classes em luta, das mudanças de regime de poder, do 

funcionamento e da concepção da justiça, da configuração “religiosa” e sacrificial 

nos templos e, inclusive, dos deslocamentos no aparelho militar – a moeda grega 

será essencialmente imbricada a esses processos, em um regime de substituição 

entre uma “ordem” e outra, o que fará Foucault defini-la como “moeda-simulacro”. 

Acompanhando, portanto, o percurso de Foucault lançamos luz sobre o problema do 

dinheiro enquanto instituição sócio-política antes do que simples instrumento 

comercial ou signo de riqueza na forma de mercadoria, como a doxa econômica 

contemporânea tende a concebê-lo. Atualmente, ao menos desde a crise de 2008, 

essa mesma concepção mainstream da moeda como moeda-mercadoria e de 

essência comercial e mercadológica vêm sendo bastante contestada tanto pelas 

políticas econômicas dos Estados e Bancos Centrais quanto pelo crescente interesse 

                                                      
1  Doutorando em Filosofia pelo PPG em Filosofia da PUCRS. Bolsista CAPES. Contato: 
emerson.pirola@acad.pucrs.br 
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em teorias econômicas mais plurais e complexas (como bem representa, por 

exemplo, o fenômeno “midiático-teórico-político” da Modern monetary theory 

(MMT)). A investigação foucaultiana sobre o nascimento da moeda grega e o seu 

conceito de moeda-simulacro, portanto, enriquecem o debate da teoria monetária ao 

demonstrar como riqueza e poder, economia e política, se atravessam de ponta a 

ponta. 

Palavras-chave: moeda; Foucault; simulacro; poder; dinheiro. 

 

Introdução 

  

Em seu primeiro curso no Collége de France, no ano letivo de 1970-1971, 

publicado quarenta anos depois sob o título de Aulas sobre a vontade de saber 

(2014), Michel Foucault efetuou sua “primeira volta aos gregos” (muito antes da mais 

comentada “volta aos gregos” que o filósofo efetua em seus últimos cursos 

ministrados na mesma instituição). No curso em questão, Foucault começa a colocar 

a teste modelos “filosóficos” de pesquisa histórica, sendo os dois modelos 

contrapostos como seu ponto de partida os de Aristóteles e de Nietzsche.  Para o 

grego haveria uma predisposição natural do ser humano ao conhecimento, enquanto 

para o alemão a “disposição” ao conhecimento, aos fatos, à verdade etc. seria uma 

constituição histórica determinada por uma série de formas sociais, políticas, 

religiosas, psicológicas etc. É esse segundo modelo, nietzscheano, o que Foucault 

mobilizará em suas leituras da Grécia antiga, na transição da época “arcaica” 

(homérica) à época clássica (pós-hesiódica, na qual emerge a “filosofia” e a 

“democracia”). O título do curso, portanto, indica a busca da emergência da “vontade 

de saber” que seguiria aos “nossos” tempos, ou melhor, à constituição da “vontade 

de saber” ocidental.  

Dentre as diversas práticas e instituições da qual Foucault analisa as 

transformações, o que nos interessa principalmente é a função e o efeito que a 

moeda/sistema de medida (nomisma) terá na configuração do nomos, da “lei” 

própria a época clássica, diferente do regime “pré-jurídico” da época homérica. Já de 

partida é importante notar a comum raiz etimológica dos termos, que refere a 

“distribuição” e a “repartição”. Contrariando o senso comum, leigo ou técnico, que 
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pensa a instituição ou criação da moeda ou do dinheiro 2  como uma evolução 

“natural” do comércio e das trocas econômicas, Foucault, baseado em diversas 

fontes históricas, colocará como o surgimento da moeda na Grécia não segue de 

maneira alguma esse esquema. Segundo o autor, a moeda nasce por vias 

imediatamente políticas, envolvendo transformações no “sistema de saber-poder” 

(para falar como o Foucault posterior), ou seja, no “complexo” jurídico-religioso-

econômico-político desta “sociedade”. Estas transformações, ainda, tem como 

“motor” a luta entre as diferentes classes sociais em questão, o que incluirá também 

um deslocamento de poder no aparato bélico (ALLIEZ; LAZZARATO, 2021, cap. 1) 

Essa incursão de Foucault sobre a natureza do dinheiro e da moeda, como 

aponta o coletivo Obsolete Capitalism (2016), seria um dos poucos momentos em 

que o filósofo enfrenta essa temática, no geral tão apagada da problemática 

filosófica contemporânea e relegada ao senso comum do mainstream econômico. 

Como destaca Marie Cuillerai (2011), uma das influências de Foucault ao longo desse 

primeiro curso no Collège de France seria um texto de Pierre Klossowski publicado 

em 1970 e intitulado La monnaie vivante (utilizamos a edição em inglês: Living 

Currency [2017]), no qual o filósofo intenta investigar a relação entre o que chama de 

“emoção voluptuosa” ou “impulsos”, o universo dos afetos e desejos, com a 

“sociedade industrial” e a produção econômica capitalistas. Para tanto, Klossowski 

mobiliza de maneira central a noção de simulacro para fazer esse link, ou, melhor 

dizendo, essa passagem constitutiva, entre a “economia libidinal” e a “economia 

industrial”. Em uma carta do próprio Foucault à Klossowski durante o inverno de 1970 

(portanto, cerca de um ano antes das Aulas sobre a vontade de saber), enviada a 

propósito de La monnaie vivante, Foucault afirma que “é o maior livro de nosso 

                                                      
2 Na bibliografia em teoria monetária por vezes se aponta a dificuldade terminológica e de tradução 
que envolve os termos “moeda” e “dinheiro” (DODD, 2014, p. 5; CAVA; COCCO, 2020, p. 13). Pode-se 
fazer diferenciações conceituais entre os termos (então, conceitos) de dinheiro e moeda (por exemplo, 
o “dinheiro” como um conceito amplo que refere o fenômeno monetário de maneira lógica ou 
transcendental, e a “moeda” estando reservada ao “dinheiro cunhado” ou à “moeda empírica”), mas 
os termos enquanto tais são um tanto ambíguos e confusos. Quando a questão das traduções entra 
em cena, isso fica em mais evidência ainda: monnaie, do francês, por exemplo, não é sempre traduzido 
por moeda, e o argent não é sempre traduzido por dinheiro (que seriam as opções mais “corretas”). O 
“money”, do inglês, por ora é traduzido também como “moeda”. Em todo caso, o mais importante aqui 
é frisar que, no âmbito do presente texto, utilizaremos “moeda” e “dinheiro” de maneira sinônima, 
ainda que “moeda” seja o termo mais recorrente, respeitando a opção da tradução brasileira das Aulas 
sobre a vontade de saber para o termo “monnaie”. 
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tempo. [...] É disso que nós deveríamos estar pensando sobre: desejo, valor e o 

simulacro - o triângulo que nos domina e que tem nos constituído por muitos séculos 

da história” (FOUCAULT, 2017 [1970], p. 41). O conceito de simulacro será de 

fundamental importância para Foucault em sua teorização sobre a moeda grega, e, 

ainda que Klossowski possa não ser sua única inspiração3, ela certamente é uma das 

principais.  

 Os “muitos séculos da história” que Foucault comenta na carta a Klossowski 

iriam até a Grécia por ele investigada? Em mais de um momento o filósofo fala que 

essa constituição da “vontade de saber” na Grécia clássica viria até nossos dias (ver 

também A verdade e as formas jurídicas (2002), de 1973, onde reaparecem 

desenvolvimentos dessas aulas), e veremos o papel da moeda nessa constituição. 

Portanto, podemos supor que os “muitos séculos” de domínio do triângulo desejo, 

valor e simulacro podem se estender até a Grécia clássica, ainda que certamente os 

muitos séculos em questão coloquem uma série imensa de transformações, como é 

próprio da pesquisa foucaultiana salientar. O próprio Klossowski já identificava em 

seu texto (2017) como o simulacro era um conceito pagão romano, e a economia 

industrial moderna lhe reconfiguraria, a fim de transformar em lucro o que era 

suntuário. Todo esse comentário serve para dizer, basicamente, que pretendemos 

problematizar a pesquisa de Foucault sobre a moeda grega para ver os possíveis 

frutos que ela pode nos dar para analisar, ainda hoje, as relações entre poder e 

economia (e saber) propriamente capitalistas. Foucault (2014) é quase explícito ao 

afirmar que não pretende fazer uma teoria geral do dinheiro ou da moeda, mas 

investigar o seu nascimento coríntio e sua reforma ateniense. Entretanto, devido à 

ausência do tema da moeda em sua obra posterior4, ou ao menos em suas análises 

                                                      
3 Pensemos também no uso recente, à época, do conceito de simulacro por Deleuze em Diferença e 
repetição [1968] e Lógica do sentido [1969], ambos textos resenhados por Foucault. No curso de 
Foucault fica bastante sugerido o diálogo efetuado com o projeto de uma crítica da “imagem 
dogmática do pensamento” de Diferença e repetição, e com vários temas de Lógica do sentido, como 
indicado nas notas do editor das aulas. Ainda assim, é importante marcar que o próprio uso 
deleuziano do “simulacro” possui já uma influência klossowskiana, ainda que não seja exatamente o 
mesmo conceito (SMITH, 2017, p. 31, n. 19). Foucault ele mesmo, entretanto, já comentara o simulacro 
klossowskiano em um texto de 1964 dedicado à sua obra, “A prosa de acteão” (2009), antes mesmo 
que Klossowski se enveredasse para a discussão econômica. 
4 Algo interessante de se notar é que a ausência do tema da moeda e da moeda-simulacro na obra 
posterior de Foucault, já que ela deveria tanto a obra de Klossowski, como a carta indica, poderia ser 
o afastamento (pessoal e intelectual) de Foucault para com Klossowski a partir de 1973, como 
comentado por Smith (2017, p. 30, n. 16). 
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do “capitalismo” (de épocas de economia capitalista), ausência criticada por 

Lazzarato (2017, p. 157, n. 106), nós colocamos suas ideias sobre a moeda-

simulacro para confrontar a atualidade. 

 Dessa forma, começaremos por descrever, acompanhando Foucault, o 

nascimento da moeda e seu papel em meio às transformações em Corinto, sob a 

tirania de Cípcelo; e, posteriormente, comentamos o papel “inverso” que a moeda terá 

na “reforma” de Sólon, em Atenas. Esses dois casos “inversos” apontam o papel da 

moeda enquanto um simulacro que oculta as relações entre o poder e o econômico, 

“na direção” do econômico no caso coríntio e “na direção” do poder no caso 

ateniense. Depois, pensamos como o modelo da moeda-simulacro, contra o da 

moeda neutra do mainstream econômico, nos ajuda a entender as crises econômicas 

e políticas de tipo contemporâneo.  

 

A instituição da moeda grega  

  

Quando chega na questão da moeda, Foucault começa por negar a hipótese, 

comum no discurso econômico ortodoxo, do desenvolvimento simplesmente 

“comercial” da moeda, como se fosse o fruto das relações de troca entre os 

“indivíduos” ou “sociedades”. “Origem mercantil, comercial, internacional da moeda. 

Interpretação mercantilista da moeda que a delimita já desde a origem em funções 

de representação e a expõe a esse ‘fetichismo’ que consiste em tomar o signo pela 

coisa em si, devido a uma espécie de erro filosófico inicial e radical” (FOUCAULT, 

2014, p. 120. Grifo nosso). Pelo contrário, a moeda grega que se desenvolverá em 

Corinto a partir do século VII (a.C.) possui uma origem imediatamente política, 

constituindo-se numa espécie de “transferência de soberania”, uma “nova 

distribuição de soberania” (FOUCAULT, 2014, p. 106) convocada por uma “justiça 

hesiódica”, requerida pela novidade de Hesíodo em Os trabalhos e os dias. Foucault 

(2014, p. 93-8) identificará em Hesíodo todo um repertório de novas concepções de 

ordem, justiça, verdade, que irá se conjugar com a insatisfação das classes rurais 

pobres e endividadas, e que levará a Cípselo constituir-se enquanto tirano e 

rearranjar o complexo político-econômico da cidade “redistribuindo” a riqueza, ainda 

que nada substancialmente, através da instituição da moeda. Daí a moeda, nomisma, 
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e a “lei”, nomos, de radical comum, refletirem essa “distribuição” nova dos poderes e 

riquezas. O texto de Hesíodo, desse modo, invoca como que de maneira 

“transcendental”, antes mesmo da implementação da moeda “empírica”, uma lógica 

social nova, uma lógica da medida, da medida dos dias, das estações, das dívidas, o 

que encontrará sua condição de possibilidade, dentre outros fatores, na moeda. 

Essa ferramenta de medida enquanto medida monetária, a moeda, os gregos 

encontrarão no Oriente, “nos Impérios e nos Estados do Eufrates, da Lídia, da costa 

mediterrânea da Ásia” (FOUCAULT, 2014, p. 106). Nesse ponto, Foucault está na linha 

dos teóricos do dinheiro do assim chamado “cartalismo” (ou, hoje, neo-cartalismo), 

das “State theories of money”, que colocam as origens do dinheiro nos Impérios 

arcaicos como os da Babilônia (WRAY, 2014). Entretanto, Foucault coloca que o 

dinheiro grego será um “empréstimo” (2014, p. 106), e o desenvolvimento da moeda 

grega não será como o das moedas imperiais fruto do imposto, das taxas e da 

contabilidade estatal. Aqui Foucault diferencia, junto a grande parte da bibliografia, 

o conceito de Estado ou de Império do de “Cidade-Estado” ou de polis, que seria 

próprio ao espaço grego (pode-se discutir se não há certa reprodução de um 

“orientalismo” nessas colocações, mas isso não faz parte de nossa problemática 

aqui). Como ele coloca,  

 

no tocante à forma política, os gregos adotarão da Ásia apenas as formas gerais 

de um poder absoluto que se impõe à aristocracia de nascimento e ao poder 

policéfalo da γενή [génē; plural contraído de génos; relativo às “famílias”]. Mas 

entre os gregos essa forma política será transitória, precária: terá um papel na 

destruição da aristocracia, na fundação da Cidade-Estado, mas desempenhado 

esse papel, a ‘tirania’5 desaparecerá (FOUCAULT, 2014, p. 106-7). 

 

É como se a tirania e o papel da moeda por ela estabelecido fosse uma forma 

de “poder transitório”, que redistribuiria os poderes, as riquezas e as posições de 

classe. Como Foucault comenta, Cípselo pôde se instituir como tirano por causa de 

                                                      
5 É importante salientar que o termo “tirania” não é, aqui, depreciativo, negativo ou crítico. O termo 
“tirania” só adquire um sentido intrinsecamente negativo de maneira retroativa, a partir da obra de 
pensadores da era clássica, como Platão e Aristóteles. Portanto, quando se fala em “tirania” e “tirano” 
para falar do regime de Cípselo em Corinto não deve-se ler aí qualquer julgamento, e, menos ainda, 
não deve-se imiscuir o sentido moderno ou contemporâneo de tirania. 
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sua prévia atuação como comandante de guerra, o que convergiu com uma mudança 

na própria técnica de combate possibilitada pelo facilitamento da obtenção de 

recursos metalúrgicos (FOUCAULT, 2014, p. 111). Esse foi o processo que instituiu a 

“estratégia hoplítica” (referente ao hoplita, “soldado de infantaria portando no braço 

esquerdo um escudo, no braço direito um dardo ou uma espada” (FOUCAULT, 2014, 

p. 111)), que revolucionou o modo de fazer a guerra e, mais, fez com que dentro das 

cidades as relações de força entre as classes se reconfigurassem. Talvez com um 

assento um tanto exagerado do papel do deslocamento nos poderes militares, ou ao 

menos certamente de maneira mais enfática do que no texto do próprio Foucault, 

Maurizio Lazzarato e Éric Alliez, em sua pesquisa sobre a relação entre dinheiro 

(capital) e guerra, colocam que  

 

a instituição da ‘moeda grega’ está ligada, principalmente e acima de tudo, a um 

deslocamento no exercício do poder, a um novo tipo de poder cuja soberania é 

indissociável da apropriação, em seu benefício, da nova máquina de guerra 

lançada pela ‘revolução hoplítica’. Revolução tanto social quanto militar, pois a 

máquina de guerra deixa as mãos dos nobres (a casta dos guerreiros, o cavaleiro 

ou o condutor de biga, cercado de servidores, fiel ao ideal heroico [homérico]) e 

passa às dos pequenos camponeses, que se tornaram indispensáveis à defesa 

da cidade nascente (os hoplitas). [...] A força armada dos hoplitas se caracteriza 

pela exigência igualitária do soldado-cidadão e ameaça voltar-se contra aqueles 

que queiram utilizá-la para manter um ‘poder de classe’ (ALLIEZ; LAZZARATO, 

2021, p. 36-7. Grifo no original). 

 

Basicamente, Cípselo se aproveita de sua atuação prévia como polemarca e, 

diante da insatisfação hoplita, que eram em parte camponeses pobres, efetua um 

deslocamento de poder de uma classe aristocrática fundiária e mercante à uma nova 

aristocracia “empreiteira” ou “industrial”. Esse deslocamento foi possível através de 

uma “aliança de classes” entre os camponeses pobres e endividados, dos quais parte 

se reconfigurava com artesã, e essa nova aristocracia industrial, juntos contra a 

aristocracia fundiária e credora. A classe dos pobres, que era endividada justamente 

com a aristocracia fundiária, exigia o perdão das dívidas, que estavam em demasia 

(o que o texto de Hesíodo reflete bem), dívidas que faziam com que perdessem suas 
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terras e com que a situação de empobrecimento piorasse ainda mais, além de 

colocar os pobres sob a ameaça da escravidão (por dívida). Cípselo, dessa forma, 

com o poder hoplita, consegue ter força para que o poder econômico passe da antiga 

aristocracia para uma nova, empreiteira, que, justamente, funciona juntamente aos 

artesão, os “financiando” e “empregando”. “Constitui-se então uma relação de 

produção totalmente diferente, baseada no adiantamento do empreiteiro para sua 

mão de obra, e não mais no endividamento, no arrendamento e na escravização” 

(FOUCAULT, 2014, p. 113). O mais interessante, porém, é que Cípselo não acatará a 

exigência de perdão das dívidas. É aí que a moeda tem uma função importante, em 

dois sentidos: a moeda será instituída e distribuída aos pobres como uma espécie 

de nova distribuição das riquezas; a aristocracia fundiária será taxada em suas 

riquezas e terá uma pequena parte de suas terras redistribuídas aos pobres sem 

terras. Entretanto, como as dívidas não haviam sido perdoadas, a distribuição da 

moeda só fará com que ela passe dos pobres aos ricos, anulando ou enfraquecendo 

a própria revolução almejada. A moeda distribuída aos pobres fez com que as dívidas 

pudessem ser pagas, quitadas, mas é esse mesmo mecanismo que faz com que essa 

nova distribuição de riqueza, enquanto moeda “signo” de riqueza, se direcionasse 

novamente aos ricos, detentores das dívidas. O efeito buscado pelas diferentes 

classes em luta, entretanto, foi alcançado, ou ao menos aparentemente, havendo 

pacificação social. É por isso que Foucault vai definir a moeda (grega) como uma 

moeda simulacro, que não é signo de riqueza enquanto tal, e não tem uma função 

imediatamente comercial (ainda que poderá ter posteriormente), mas como uma 

dissimulação da relação real entre o âmbito do poder e o âmbito do econômico, no 

qual uma redistribuição de um dos elementos é efetuada para que se anule a 

distribuição da outra. “Foucault usa o conceito de simulacro aqui para designar as 

formas de um poder regulador que pode, por exemplo, mitigar a pobreza e prolongar 

a paz ao mesmo tempo em que retém outras mudanças sociais” (TIRKKONEN, 2015, 

p. 313). Entretanto, os âmbitos da riqueza e do poder são codependentes, sendo que 

a moeda-simulacro “simula” uma transferência de poder/riqueza mas mantém o 

grosso das estruturas de poder/riqueza da mesma maneira. Nesse sentido, como 

coloca Marie Cuillerai, “Cípselo fez da moeda uma instituição política que nada deve 

ao mercado ou ao trabalho. A sua moeda-simulacro não é uma medida para a troca, 
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mas um instrumento de correção social pela redistribuição de poder” (CUILLERAI, 

2017, p. 104. Grifo nosso). A relação entre economia (distribuição da riqueza) e 

política (distribuição do poder), que é umbilical e necessária, é efetuada, mas de 

maneira “simulada”, pela moeda, visto que esta pode fazer parecer que a riqueza e 

os poderes foram redistribuídos sem alterar efetivamente a situação. Assim, 

Foucault também colocará que a moeda é uma “metátese do poder”, uma espécie de 

extensão mutante do poder, e “substitui a reviravolta social desejada por um leve 

deslocamento do poder” (FOUCAULT, 2014, p. 126). 

Outro ponto importante no aparecimento da moeda grega é a sua relação com 

a religião ou, mais precisamente, do aporte sacrificial. Antes de sua instituição, o 

“esquema do rito sacrificial” (FOUCAULT, 2014, p. 122) era que os objetos de riqueza 

eram, também, os objetos de culto sacrificial, em que se deposita nos templos a parte 

que cabe aos deuses. Com a moeda, entretanto, haverá uma convergência entre essa 

riqueza-objeto sacrificial e a moeda enquanto imposto “estatal” (à “Cidade-Estado”): 

“Há moeda quando o mesmo objeto é sacrifício e imposto, salário dos mais pobres e 

redistribuição ritual, quinhão do templo ou do fogo e coerção ou rapina pelo poder, 

revigoramento mágico do corpo social e atividade cotidiana dos oleiros em seus 

tornos” (FOUCAULT, 2014, p. 123). (Nesse ponto da origem “religiosa” e “sacrifical” 

da moeda, novamente, Foucault converge, em linhas gerais, com alguns teóricos 

neo-cartalistas). A moeda seria um “objeto religiosamente protegido que seria ímpio, 

sacrílego, adulterar. [...] [O] fabricante de moeda falsa, na Grécia, [era] tratado como 

sacrílego; os grandes centros religiosos [funcionavam] como bancos de depósitos e 

de empréstimos” (FOUCAULT, 2014, p. 126). Enfim, o importante a salientar dessa 

relação religiosa, bem como de sua “infração” sacrílega, é que a moeda grega é 

imediatamente ligada com a lei, com o costume, com o nomos como “lei pública” que 

com ela se co-constituiu (lembrando que na Grécia Antiga é impossível uma 

separação secularizante entre o âmbito jurídico e o religioso). A moeda simulacro é 

um jogo de substituições entre política, religião e economia, e não é a moeda signo 

representacional estudada pela economia ortodoxa. A “ciência econômica” efetua 

uma ocultação do sistema de substituições e simulações através de uma pretensa 

neutralidade do “véu” da moeda-signo, que se estabelece em uma transparência na 

relação entre mercadorias. No estudo de Foucault, ao contrário, “a moeda, em sua 
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origem grega, está mais próxima do consumo ritual e reconstituinte que da troca 

entre duas mercadorias” (FOUCAULT, 2014, p. 127). O simulacro também oculta as 

relações de poder, mas em um sentido diferente daquele da moeda ortodoxa, visto 

que imediatamente manifesta aquilo mesmo que oculta, “simula”. Como Foucault 

definia o simulacro, a respeito de Klossowski, ainda em 1964, ele é 

 

vã imagem (em oposição à realidade); representação de alguma coisa (em que 

essa coisa se delega, se manifesta, mas se retira e em um certo sentido se 

esconde); mentira que faz tomar um signo por um outro; signo da presença de 

uma divindade (e possibilidade recíproca de tomar este signo pelo seu contrário); 

vinda simultânea do Mesmo e do Outro (simular é, originariamente, vir junto) 

(FOUCAULT, 2009 [1964], p. 114. Grifo nosso). 

 

 A moeda grega, em seu aparecimento coríntio, não será, portanto, signo de 

valor no mercado, ou signo do trabalho, como colocará a economia clássica e até 

certo ponto o marxismo, mas será uma instituição imediatamente política, de função 

e efeito “reguladores”, fazendo com que os pobres não sejam pobres em demasia 

(através da distribuição de moeda) e que os ricos não sejam ricos demais (através 

do imposto cobrado em espécie). Esse, ao menos, é o caso “tirânico” de Cípselo em 

Corinto; com Sólon em Atenas a situação será outra. 

 

A “reforma” de Sólon: nomos 

  

Tudo o que colocamos até agora já indica, pelo reverso, o que acontece na 

relação nomisma-nomos efetuada por Sólon em Atenas. Foucault (2014) estabelece 

explicitamente a relação co-constitutiva entre nomos (lei) e nomisma (moeda), 

estando ambos presentes tanto em Corinto pós-Cípselo quanto na Atenas de Sólon; 

entretanto, ele também chega a falar como se houvesse uma divisão institucional em 

que a intituição do nomisma fosse propriamente coríntia e a do nomos fosse 

propriamente ateniense. Isso quer dizer apenas que há uma ênfase em um dos lados 

do procedimento em detrimento de outro: se Cípselo redistribui as riquezas (pela 

taxação, instituição da moeda, sua distribuição e de terras), a reforma de Sólon 
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optará por modificar as “leis”, o nomos, ou, mais precisamente, o acesso aos espaços 

de poder e de culto (bem como suas formas), “democratizando-os” (por isso Sólon 

ser referido posteriormente como um “democrata” e um “reformador”). O nomos 

instituído por Sólon, chamado de eumonia, refere não o nomos (lei) enquanto tal, mas 

o pensamento legislador, e, mais importante, o pensamento legislador como 

difundido socialmente no espaço da polis. Com Sólon, todos, desde os mais ricos até 

os mais pobres, terão acesso ao nomos, tanto no sentido de lhe estar sujeito, lhe 

fazer parte e conhecê-lo, quanto, principalmente, de poder lhe propor 

transformações, com base no pensamento legislativo comum, que busca o justo. 

Além disso, o nomos é disposto publicamente para qualquer cidadão poder ver e 

conhecer6. O importante a marcar da eumonia soloniana é que ela funciona como 

que pelo procedimento inverso do nomisma coríntio: em Sólon não há (significativa) 

redistribuição da riqueza, seja na forma de moeda ou de terras, mas há uma 

redistribuição dos poderes de acordo com classes censitárias, nas quais todos tem 

acesso, ainda que diferenciado, ao poder distribuído socialmente. A eumonia 

também vem a se instituir para fins de pacificação social, da “luta de classes”, mas 

“nessa boa e regular repartição que substituiu a luta desregrada entre os ricos e 

pobres, não é em absoluto a fortuna que finalmente é distribuída, é o poder jurídico-

político” (FOUCAULT, 2014, p. 141). Nesse sentido, tanto nomisma quanto nomos, 

enquanto operações, serão operações do tipo simulacro: quando os pobres pedem 

uma redistribuição dos poderes, uma reviravolta social, uma revolução, lhes dão a 

moeda (apenas para ela voltar aos ricos…); por outro lado, “quando pedem terras, 

dão-lhes poder” (FOUCAULT, 2014, p. 141). Estas operações são reversas, e os 

exemplos estudados por Foucault são historicamente distintos, mas enquanto 

operações de poder elas são complementares: “as duas instituições convocam uma 

à outra: εὐνομία [eumonia] serve para limitar a redistribuição econômica quando a 

moeda desempenha o papel principal; e a moeda permite limitar a redistribuição do 

poder quando a εὐνομία [eumonia] assim exige” (FOUCAULT, 2014, p. 142). São duas 

estratégias complementares que “simulam” a mudança econômica ou política, mas 

                                                      
6 Foucault (2014, p. 133-8) salienta, por isso, que não se deve reduzir nomos a “lei escrita”, podendo 
haver o primeiro sem o segundo. A relação da escrita com o nomos parece ser sintética, visto que a 
escrita proporciona que o nomos seja pública e comum, mas não analítica. 
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mantém o essencial das estruturas de poder e das estruturas de desigualdade 

econômica, de classe.  

 

Apontamentos conclusivos 

  

Michael Hardt (2012), para enfrentar a “falsificação” neoliberal do valor e da 

moeda (explicitados com a crise de 2007-8) chega a resgatar uma reflexão sobre a 

moeda efetuada por Foucault em seus últimos cursos no Collége de France, em seu 

segundo “retorno aos gregos” e, também, seu retorno à questão da moeda (ainda que 

um tanto an passant). No curso, Foucault (2011, p. 227) resgata um imperativo do 

cínico Diógenes de que seria necessário “falsificar a moeda”, “mudar o valor da 

moeda”, e também reafirma a conexão etimológica entre nomos e nomisma (como 

vimos, a conexão não é apenas etimológica). Hardt comenta que diante da 

“especulação” e do regime de “capital fictício” do neoliberalismo financeirizado, 

algumas linhas teóricas e políticas intentam voltar ao “trabalho”, à “produção” e à 

“economia real”, para que a falsificação (do valor) da moeda efetuada pelo 

neoliberalismo tenha fim. Entretanto, Hardt comenta, essa suposição de que o 

dinheiro tem um valor “em si”, um valor “real”, dado pela medida do tempo de 

trabalho, pela medida da riqueza, pela medida do PIB, pela medida do ouro etc. é uma 

suposição problemática. Ela opera no esquema representativo, e toma a moeda 

como moeda-signo. Se Foucault (2014, p. 127) chega a comentar que a moeda 

eventualmente opera sim como signo (como seria o caso na economia analisada 

pelos economistas clássicos e, portanto, capitalista), ele não deixa de afirmar que 

mesmo enquanto signo ela é um simulacro de signo. Ela simula ser signo, 

reproduzindo o erro filosófico por ele chamado, na esteira de Marx, de fetichismo. 

Segundo Obsolete Capitalism, com o fim do padrão (dólar-)ouro em 1971-3, “o 

dinheiro completou sua transformação final, para a qual ele provavelmente estava 

destinado desde sua invenção, tornar-se um puro simulacro de valor em todas as 

suas formas, desde as peças de metal arredondadas até as notas de papel” 

(OBSOLETE CAPITALISM, 2016, p. 94). Ou seja, o dinheiro, que fora desde as origens 

“simulacro”, após uma “temporada” enquanto (pretenso) signo, enquanto simulacro 

de signo, volta a ser o simulacro que sempre fora. (Aqui também podemos pensar 
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com os neo-cartalistas (WRAY, 2014), que chamam a atenção ao fato de que o 

dinheiro “virtual” (conceitualmente falando), o dinheiro que é pura marca de dívida, 

marcações eletrônicas em sistemas computacionais e bancários, sem “referente” 

externo real, como o ouro ou outra mercadoria, não é uma invenção recente, da 

financeirização hipercapitalista, mas é o que o dinheiro sempre foi, desde suas 

origens Imperiais). 

O que nos interessa, portanto, ao seguir Hardt (2012) ao pensar em “falsificar 

a moeda”, é como reinstituir o dinheiro, esse simulacro das relações entre poder e 

economia, de maneira efetivamente transformadora, o que o colocaria na linha do 

jogo de subtituições com o nomos; ou seja, seria também a mudança na distribuição 

do poder, mas de maneira estrutural e substantiva, não de maneira “dis-simulada” 

(com o perdão do trocadilho). O que os teóricos neo-cartalistas da MMT, por 

exemplo, como Wray (2014; 2003) têm apontado, é à necessidade de sair do 

fetichismo do signo que tanto marca as nossas sociedades ao menos desde a 

contrarrevolução quantitativista (chamada “monetarista”) e neoliberal de Milton 

Friedman e cia. Nesse sentido, poderíamos até dizer que a falsificação da moeda que 

os neoliberais produzem, e continuam a produzir, inclusive diante do “keynesianismo 

de guerra” efetuado pelos Estados diante da pandemia de coronavirus, é a 

falsificação de pensar que o dinheiro é esse signo-coisa, ou signo de coisa, e que a 

sua emissão seria algo essencialmente perigoso e problemático. Falsificar a moeda 

é prendê-la e submetê-la ao “teto de gastos” acoplado à Constituição brasileira. É 

essa a verdadeira falsificação. O dinheiro nos abre, antes, enquanto um simulacro 

das relações de poder e econômicas, a possibilidade de reinstituí-lo, de redistribuí-

lo. As ideias de uma Renda Básica Universal e suas variantes, por exemplo, vão nessa 

direção. Entretanto, mesmo os experimentos emergenciais que se assemelham (um 

tanto à distância) de uma Renda Básica, como foram os “auxílios emergenciais” 

pandêmicos, mostram a ambiguidade do procedimento. Como o caso coríntio já 

demonstrava, a simples distribuição de moeda aos pobres não é garantia de nada, e 

pode, inclusive, manter os poderes e numerosos estabelecidos e pacificados 

(podemos pensar, por exemplo, na popularidade de Bolsonaro, que vinha decaindo e, 

após o auxílio, se reergueu, ao menos temporariamente, em meio aos mais pobres). 

Além disso, No Brasil e nos Estados Unidos, a distribuição dos auxílios, em muitos 
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casos, repetiu o procedimento coríntio no sentido de que o dinheiro dado a parte dos 

pobres foi em seguida (ou imediatamente) para os bancos privados, para o 

pagamento de dívidas previamente adquiridas, ou simplesmente se transferiu aos 

ricos via consumo, não efetuando nenhuma mudança estrutural, macro ou 

micropolítica. É evidente que as medidas de contenção do impacto da pandemia 

eram emergenciais e não tinham qualquer transformação estrutural como objetivo, 

mas o importante a se reter aqui é como uma política de Renda Básica, a depender 

de seu estabelecimento, poderia ser uma manutenção dos poderes capitalísticos ao 

invés de uma transformação e redistribuição deles (lembremos que grandes CEO’s 

do Vale do Silício são favoráveis a algo como uma renda básica, bem como de que 

há a sua versão explicitamente neoliberal, na forma do “imposto negativo”). A 

proposição de um sistema de job guarantee e a ideia do Estado como “empregador 

de última instância”, defendido pelos proponentes da Modern Monetary Theory 

(MMT) (WRAY, 2003), também poderia cair em problemas similares. 

Finalmente, o essencial a se reter, é o quanto o nosso entendimento da moeda, 

e de sua instituição enquanto coisa social, pública (ou, para falar como Hardt (2012), 

comum), política, está longe do fetichismo do signo criticado por Foucault. A moeda 

é uma operação de substituição e de (re)distribuição, da riqueza e, eventualmente, 

do poder; ela é o que pode distribuir, e não deve ser limitada pelo pretenso “real” do 

valor, da mercadoria ou do trabalho. É evidente que há aí uma conexão, e uma 

importante, mas ela não passa pelo raciocínio conservador do monetarismo, que, 

inclusive, só é aplicado rigidamente pelos neoliberais às vezes, ao gosto do freguês, 

como demonstra o quantitative easing após a crise de 2008, em grande medida para 

salvar o sistema bancário do colapso. A distribuição da moeda, bem como a taxação 

e o imposto (de fortunas), ambas da ordem do dia das discussões sócio-econômicas 

e políticas, são instituições que co-constituem o social, e não simples véus ou 

medidas posteriores. Logicamente, o dinheiro é anterior à produção, ao consumo, e 

inclusive à oferta e demanda. A moeda determina esses aspectos, e é assim que ela 

deve ser encarada, como uma instituição poderosa e mutável, como uma “metátese 

do poder”, como colocava Foucault. A relação nomisma-nomos, enquanto 

distribuição da riqueza e do poder, enquanto moeda e “lei”, precisa urgentemente ser 

repensada, a fim de acabar com os crescentes níveis de pobreza e desigualdade 
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sociais. Para isso, é preciso uma moeda, um novo valor da moeda, que reflita a 

distribuição da produção social em sua pluralidade, e não uma moeda que continue 

a reproduzir a distribuição do poder entre a oligarquia financeira e capitalista e o 

Estado que lhe é subserviente. 
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RESUMO 

A verdade cínica exposta por seu modo escandaloso e, muitas vezes, perigoso de 

viver foi algo que inquietou tanto Friedrich Nietzsche, quanto Michel Foucault. Ambos 

analisaram a verdade cínica de pontos de vista diferentes, mas, ressaltando a 

importância dos mesmos para a própria história da filosofia. Dessa forma o presente 

artigo objetiva tecer uma análise que se desenrola entre as aproximações e pontos 

discordantes entre os dois filósofos de tempos distintos no que concerne ao 

pensamento cínico. A questão que emerge é a da possibilidade ou não de encontrar, 

por meio da investigação dessas duas análises uma resposta para como seria uma 

ideal manutenção da verdade no nosso mundo contemporâneo. As considerações 

que intenta nosso trabalho, é saber se um possível caminho poderia ser encontrado 

por meio do contato que Nietzsche e Foucault tiveram com o pensamento cínico. 

Nietzsche, de certo modo, parece tomar como legado essa fala franca a adaptando 

ao conceito de honestidade epicurista, já Foucault pela parresía cínica de herança 

socrática. Mas o ponto de encontro entre ambos, e que talvez possa, nos tempos de 

cultura de massa que vivemos se apresentar relevante, é o do ser o voltar-se a si, que 

é sustentado, ainda que de forma diversa, pelos dois filósofos. 

Palavras-chave: cínicos, fala franca, dizer-a-verdade, honestidade, parresía. 

 

INTRODUÇÃO 

  

Se, teria ou não, ou mesmo até que ponto  Friedrich  Nietzsche,  que  tem  com  

                                                      
1 Doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas. flaviaftrindade@hotmail.com  
2 Mestrando em História pela Universidade Federal de Pelotas. fabricio.o.farias@gmail.com  
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subtítulo  de sua autobiografia: “Como se torna o que se é”3, influenciado o retorno 

aos gregos foucaultiano não sabemos ao certo. O filósofo alemão ao longo de muitas 

de suas obras afirmou a importância do olhar para si mesmo, e em diversas 

passagens aconselhou a necessidade de desviar o olhar, num sentido de 

distanciamento. Podemos observar em Foucault que desenvolver uma análise da 

sociedade (seus problemas políticos e econômicos), porém, sempre levando em 

conta o indivíduo nesse meio, retorna aos gregos pelo viés da verdade e cultura de si 

trabalhando-os, nos últimos anos de sua vida na antiguidade e no medievo. Os 

conceitos de verdade e cuidado de si perpassam parte significativa dos cursos dos 

anos 1980, onde por Foucault já haver abordado a manipulação do discurso nos anos 

1970, não parece tecer de modo impensado esse aprofundamento na problemática 

da verdade e do cuidado de si. 

 

2 NIETZSCHE E OS CÍNICOS 

  

Apesar de ter acabado, no tocante aos limites de seu pensamento teórico, se 

refugiando no “Jardim de Epicuro”4, Nietzsche em muitas passagens de suas obras 

e em alguns fragmentos póstumos se remete aos cínicos, até mesmo se 

autodenominando “o cínico”5. No interior da sua busca pelo espírito livre para além 

de simplesmente escrever suas obras, Nietzsche observa quem o rodeava e a 

sociedade a qual estava inserido por meio da lente da sua teoria filosófica, utilizando 

figuras de sua época como para seus conceitos como o de décadence6, por exemplo. 

O pensamento por ele fundamentado busca as alturas, sendo um real trabalho do 

indivíduo sobre si, que por meio das próprias experiências que filósofo alemão ia 

vivendo ao longo dos anos resultava em mais aspectos a esse longo trabalho de 

                                                      
3 Subtítulo de Ecce Homo (escrito em 1888, mas, que teve sua primeira publicação somente em 1908). 
4  O “jardim de Epicuro” é uma metáfora que se refere ao lugar onde esse filósofo grego e seus 
discípulos se reuniam. Preferiam o silêncio de um jardim (semelhante a um horto) que se situava no 
interior de um prédio que se encontrava na região periférica de Atenas, ao invés do centro tumultuado 
ao qual os demais filósofos lecionavam. 
5 A verdade cínica “fala franca”, em muito se assemelha ao modo deveras franco dado o nível da 
aspereza, que o filósofo alemão transborda em suas obras como na sua crítica a Strauss ou mesmo 
a Wagner. 
6  A decadência segundo Nietzsche pode ser compreendida como uma herança e resultado do 
cristianismo, legado que inculcou o ressentimento não só no indivíduo, mas na cultura, etc. 
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autocrítica, distanciamento e olhar atento que formulava como necessários a 

formação de um espírito livre. O não permitir-se tornar-se comum que o autor 

aconselha indica uma prática filosófica que deveria ser exercida diariamente sobre 

si, estudada e procurada.  

Apesar de frequentemente aconselhar uma distância do comum, existe uma 

potência de combate que perpassa suas palavras e a forma como indica esse 

percurso era exposta de uma maneira forte e determinada. Quando Nietzsche 

aconselhava esse distanciamento, esse volver a vista, ele o estava esboçando de 

forma cínica7, forte e sem medo de qualquer risco que pudesse correr. Talvez esse 

distanciamento de fato fosse reservado aos filósofos do futuro, pois ele, por mais 

que com o tempo tenha se afastado de muitos continuava com contatos específicos 

e, por meio de cartas, afirmando e disseminando o seu modo de franco falar. A vida 

do filósofo poderia ser dividida pelo modo que se expressa (muito semelhante a fala 

franca cínica) e seu comportamento solitário e transeunte8 (que parece um legado 

epicurista que valoriza o silêncio). Mas, seguindo pelo caminho em que Nietzsche 

expressava suas teorias, de fala forte, crítica e intempestiva, podemos encontrar uma 

semelhança com o dizer verdadeiro cínico. Encontramos a verdade cínica na 

coragem com que expressa seus argumentos e expõe sua verdade, mesmo que 

possa ser considerada escandalosa como a dos cínicos. Mas, ao mesmo tempo, 

toma a devida distância das massas e encontra em Epicuro um conforto para sua 

vida prática e aspectos importantes para a fundamentação de um conceito e ideal 

valioso para si, o espírito livre. 

 

2.1 A HONESTIDADE NO ESPÍRITO LIVRE 

  

Na obra Além do bem e do mal, a importância da ideia de espírito livre para 

Nietzsche representa sua constante busca por uma evolução do indivíduo que acaba 

se desenvolvendo por uma crítica severa, cuidado de si e, consequentemente, 

                                                      
7  Utilizaremos o cinismo no sentido filosófico do escândalo da verdade e não no sentido 
costumeiramente utilizado pelo senso comum de, justamente, seu oposto – a mentira. 
8 Importante ressaltar que a solidão do filósofo não é uma constante, mas se apresenta gradualmente 
ao longo de sua vida, se dando por um afastamento que começa acontecer principalmente após sua 
aposentadoria na Universidade da Basiléia. 
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afastamento da sociedade. Sendo exercida através de um verdadeiro trabalho sobre 

si com fins a um conhecimento e discernimento pessoal o qual aponta para uma 

compreensão da sociedade que carrega a maldição da moral cristã. A convivência 

com as grandes massas foi vista por Nietzsche como algo negativo, como exposto 

no aforismo §284, de Além do bem e do mal: 

 

Viver com uma imensa e orgulhosa calma; sempre além – Ter e não ter 

espontaneamente nossos afetos, nosso pró e contra, condescender durante 

horas com eles, montá-los como cavalos, frequentemente como asnos: - 

precisamos saber utilizar sua estupidez tão bem como seu fogo. Conservar suas 

trezentas fachadas, e também os óculos escuros: pois existem casos que 

ninguém nos deve olhar nos olhos, menos ainda no “fundo”. E escolher como 

companhia esse vício velhaco e jovial, a cortesia. E continuar senhor de nossas 

quatro virtudes: coragem, perspicácia, simpatia, solidão. Pois, a solidão é 

conosco uma virtude, enquanto sublime pendor e ímpeto para o asseio, que 

percebo como no contato entre as pessoas – “em sociedade” – as coisas se dão 

inevitavelmente sujas. Toda comunidade torna, de algum modo, alguma vez, em 

algum lugar – comum, vulgar. (NIETZSCHE, 2005, p. 173, §284) 

 

 Essa calma e distância – uma espécie de cuidado para consigo – é própria e 

necessária ao espírito livre, uma honestidade para consigo e para com os outros 

herdada de Epicuro. Porém, Nietzsche parece se jogar aos leões para que os espíritos 

livres que virão não tenham de fazer o mesmo. Seriam as suas próprias experiências 

combativas e repletas da sua verdade e críticas a pedra-de-toque para a 

fundamentação de sua teoria e conceitos? Acerca disso podemos apenas criar 

suposições. Mas, percebemos por meio do aforismo acima citado que, apesar de 

indicar a necessidade de um tomar distância, do viver em sociedade, é uma 

constante em Nietzsche o jeito áspero e robusto de expor suas máximas, se 

assemelhando nesse ponto aos cínicos. E não é de se estranhar, pois, que entre os 

atributos do espírito livre se encontra a honestidade, como afirma Clademir Luís 

Araldi em sua obra Nietzsche, Foucault e a arte de viver: 
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Apesar disso, podemos perceber o fascínio de Nietzsche pelo modo de vida 

despojado dos cínicos. Tanto é que uma das principais virtudes do espírito livre 

é a honestidade. A honestidade (die Redlichkeit) do espírito livre revela seu 

parentesco com a parresía dos cínicos. Em Aurora (456), Nietzsche pondera que 

a honestidade não era considerada como virtude nem no socratismo nem no 

cristianismo. Mas ela seria uma nova virtude, em fase de desenvolvimento, para 

os espíritos livres. A crença dos antigos filósofos na unidade da virtude e da 

felicidade seria apenas um grau de veracidade (Wahrhaftigkeit). Entendemos que 

a parresía dos cínicos está próxima à honestidade dos espíritos livres: ser 

honesto consigo mesmo é uma virtude que também os cínicos desenvolviam em 

seu modo de vida, na coragem da verdade, na transformação da vida em vida 

verdadeira, por meio de exercícios ascéticos. Nesse sentido, questionamos a 

colocação de Foucault acerca do parentesco da parresía com a ‘veracidade’. 

(ARALDI, 2020, p. 90)  

 

 Em seu constante esforço para clarificar os problemas que o cristianismo 

influía sobre os indivíduos nos mais diversos aspectos de sua vida, o franco falar 

cínico mantém sua importância de força e potencial de embate e transformação em 

Nietzsche. O objetivo do filósofo era a crítica a uma instituição que muitos filósofos 

anteriores a ele não ousaram criticar ou, ainda, morreram por não seguir seus 

preceitos a risca9. Araldi observa se o conceito de verdade seria o mais adequado ao 

pensamento nietzscheano e o legado cínico nos escritos do filósofo de Assim falou 

Zaratustra: 

 

Nessa medida, para essa palavra parresía, que era, em seu uso restrito à direção 

de consciência, traduzida por ‘fala franca’, poderemos, creio eu, se [dela] dermos 

essa definição um tanto ampla e geral, propor [como tradução] o termo de 

‘veridicidade’. O parresiasta, aquele que utiliza a parresía, é o homem verídico, 

isto é, aquele que tem a coragem de arriscar o dizer-a-verdade e que arrisca esse 

dizer a verdade num pacto consigo mesmo, precisamente na medida em que é o 

enunciador da verdade. Ele é o verídico. E (poderemos talvez voltar a isso, não 

sei se vou ter tempo) me parece que a veridicidade nietzschiana é uma certa 

                                                      
9 Poderíamos lembrar a execução de Giordano Bruno nesse caso. 
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maneira de fazer agir essa noção cuja origem remota se encontra na noção de 

parresía (de dizer a verdade) como risco para quem a enuncia, como risco aceito 

por quem a enuncia. (ARALDI, 2020, p. 90) 

 

3 FOUCAULT E OS CÍNICOS 

  

Um aspecto deveras ressaltado por Foucault é o limite que se estende a 

verdade no modo de vida dos cínicos, expondo que a característica ímpar da parresía 

(coragem da verdade) cínica é justamente a possibilidade de risco/perigo que ela 

oferecia a quem a praticava. O modo de dizer e viver a verdade, praticado pelos 

cínicos beirava, quando não poderia ser considerado de fato, o escândalo. Nudez, 

masturbação em público e a verdade expressa de forma crua eram fatores que, 

segundo Foucault, ofereciam riscos a existência dos cínicos. E, podemos dizer que, 

os diferenciavam e destacavam (não necessariamente de modo positivo 10 ) dos 

demais filósofos da época, quiçá dos outros que os sucederam e os que ainda 

surgirão.  

 

Parece-me que, no cinismo, na prática cínica, a exigência de uma forma de vida 

extremamente marcante – com regras, condições ou modos muito 

caracterizados, muito bem definidos – é fortemente articulada no princípio do 

dizer-a-verdade ilimitado e corajoso, do dizer-a-verdade que leva sua coragem 

e sua ousadia até se transformar em intolerável insolência. (FOUCAULT, 2011, p. 

144) 

 

Os cínicos, segundo Foucault, buscavam criar uma estética da existência, em 

outras palavras, procuravam viver de forma mais bela e plena possível – e essa 

beleza que almejam se equipara a de uma obra de arte. Para que essa vida tivesse 

realmente e essencialmente plenitude, deveria ser vivida sem máscaras, sendo 

exercida norteada por meio do uso constante do franco falar, fosse qual fosse e 

custasse  o  que custar.  Como  se as máscaras da mentira e repressões das normas 

                                                      
10 Utilizamos o termo positivo num sentido de aceitação social e não por uma tentativa de valoração 
de seus atos como corretos ou incorretos. 
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sociais vetassem o que poderia ser chamado de uma verdadeira vida, bela e franca: 

 

Vocês podem encontrar, por exemplo, em Diógenes Laércio esta anedota, dentre 

muitas outras atribuídas a Diógenes [o Cínico]. Um dia perguntaram a ele o que 

podia haver de mais belo entre os homens (tò kálliston em toîs anthrópois). 

Resposta: a parresía (a fala franca). Vocês estão vendo como o tema da beleza 

da existência, da forma mais bela possível a dar à sua existência, e o do exercício 

da parresía, da fala franca, estão diretamente ligados. (FOUCAULT, 2011, p. 145) 

 

 Para fugir da metafísica e ir de encontro a um viver que partisse e culminasse 

essencialmente no sujeito, Foucault encontra nos cínicos esse caminho e aporte. 

Após praticamente uma década investigando os modos como os indivíduos foram 

sujeitados através da história pelas mais diversas instituições, esse retorno aos 

gregos e mais ainda, aos cínicos, parece compor uma possível solução aos 

problemas expostos na década anterior. Porém, segundo Araldi a noção que mais 

comporta o uso de uma forma de verdade, o qual faltaria em Foucault e é afirmada 

como atributo necessário aos espíritos livres, é o conceito de honestidade.  

 

Consideramos que a hipótese de Foucault (não desenvolvida posteriormente) 

seria mais promissora se ele considerasse a honestidade (die Redlichkeit) 

nietzschiana como uma retomada da parresía antiga. Pois é a honestidade (e não 

a veracidade) o que constitui o traço principal da paixão do conhecimento do 

espírito livre. O próprio Nietzsche reconheceu em Além do bem e do mal ser a 

honestidade a principal virtude dos espíritos livres, ou melhor, a única que lhes 

restou! (ARALDI, 2020, p. 90) 

 

4 ALGUNS APONTAMENTOS ENTRE OS ESCRITOS DOS ANOS 1970 DE FOUCAULT E 

O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA VERDADE – INSTITUIÇÕES X INDIVÍDUO NA 

ATUALIDADE 

 

 Os escritos que compreendem a década de 1970 de Michel Foucault tecem 

toda uma analítica das relações entre as instituições e os indivíduos (seja no seu agir 

particular, ou em sociedade). Nessa investigação que o filósofo faz da passagem do 
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poder soberano ao nascimento do capitalismo um ponto se apresenta salutar a 

nossa pesquisa, o discurso, como o mesmo é desenvolvido e manipulado – exigido 

em sociedade. Esse processo de formação de uma verdade irá resultar em 

determinado padrão de comportamento não apenas no falar, mas nos gestos, em 

toda a extensão da conduta dos cidadãos e vice-versa, o padrão exigido formará um 

modo de verdade e anulará a possibilidade de ascensão de outros. O indivíduo se 

perde juntamente com qualquer possibilidade de uma verdade que lhe seja própria 

no meio da massa produtiva capitalista. 

O que poderia ser uma verdade, verdadeiramente livre [grifo nosso], se perde 

na rapidez que corre o tempo no mundo capitalista, dominado pela exigência de 

produtividade e consumo, que exigirá mais produtividade assim ad infinitum. Será 

esse postulado – produção – que desembocará nos mais diversos mecanismos de 

controle sobre os indivíduos. Tratar sobre todos eles demandaria um tempo que não 

nos é permitido dados os parâmetros de um artigo, e, dado o foco de nosso trabalho, 

apontaremos de forma breve a questão discursiva. Em um trecho de sua aula 

inaugural no Collège de France no ano de 1970, Foucault assim pronuncia: 

 

O desejo diz: “Eu não queria ter de entrar nessa ordem arriscada do discurso; não 

queria ter de me haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse 

ao meu redor como uma transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, 

em que outros respondessem à minha expectativa, e de onde as verdades se 

elevassem, uma a uma; eu não teria senão de me deixar levar, nela e por ela, como 

um destroço feliz.” E a instituição responde: “Você não tem por que temer 

começar; estamos todos aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das 

leis; que há muito tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar 

que o honra mas o desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de 

nós, que ele lhe advém. (FOUCAULT, 2013a, p. 7 

 

Analisando a linguagem como ferramenta de controle de massas a partir das 

instituições midiáticas, por exemplo, podemos ainda citar dois pontos tratados por 

Robert Terwilliger sobre a psicologia da linguagem. Se por um lado: 
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A punição assegura, além disso, a eliminação de todas as respostas anteriores, 

que pudessem eventualmente estar ligadas ao comando verbal. Temos, pois, o 

surgimento de uma tendência de resposta, simultaneamente com a eliminação 

de todas as outras tendências de comando. (TERWILLIGER, 1974, p. 321) 

 

Isto posto a respeito do discurso midiático que visa manter um padrão cultural 

de comportamento e garantir a manutenção de uma lógica de consumo; por outro 

lado: 

 

Importa concluir, consequentemente, que o comando é eficaz não porque as 

palavras tenham chegado a significar certas coisas, mas precisamente porque 

chegaram a nada significar. Não são mais palavras, são meros estímulos em que 

é possível confiar que despertem uma e apenas uma tendência de resposta. Nada 

pode quebrar este ciclo, depois de estabelecido, exceto alguma transformação 

radical na situação de estímulo ou no contexto. (TERWILLIGER, 1974, p. 321-322) 

 

 A transformação radical de que fala Terwilliger pode ser vislumbrada a partir 

de grandes acontecimentos com potencial de agregação de massas, como por 

exemplo as grandes mobilizações populares testemunhadas no Brasil em um 

passado recente. A indignação popular gerada pelo descontentamento com a 

qualidade de vida no país proporcionou uma ruptura no status quo social, que 

precisaria ser dimensionada e retrabalhada pelas instituições, voltando ao descrito 

na citação anterior e, assim, dando reinicio ao processo e modificando o discurso. 

 Esta mudança discursiva pode ser analisada refletindo sobre as 

subjetividades impostas pela grande mídia e grandes instituições. Podemos inferir 

que as identificações sociais nunca são pessoais, mas construídas de fora para 

dentro do corpo. Para Foucault, a subjetividade é algo que ocorre fora do corpo e em 

direção a ele. As instituições moldam a concepção de mundo e as ideias pessoais de 

forma que os indivíduos pensem que são as suas próprias ideias que estão sendo 

ouvidas, quando na verdade suas convicções e predileções foram moldadas para 

estarem em conformidade com o sistema proposto por essas mesmas instituições. 
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A seguinte citação do curso de 1979, intitulado Subjetividade e Verdade, é 

interessante para essa reflexão: 

 

Parece-me que nesta análise das tecnologias de si, que vocês talvez tenham 

achado um pouco emperrada e lenta, mesmo assim podemos detectar um 

momento historicamente importante nessa história que seria a história da 

subjetividade - subjetividade entendida como o conjunto de processos de 

subjetivação aos quais os indivíduos foram submetidos ou que aplicaram com 

relação a si mesmos. (FOUCAULT, 2016, p. 255)  

 

Ainda segundo Foucault, sobre o cuidado de si, após uma breve leitura e 

explicação de trechos da Apologia de Sócrates, onde o mesmo se coloca como um 

instigador, no curso de 1982 intitulado A Hermenêutica do Sujeito: 

 

O cuidado de si é uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne dos 

homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de agitação, um 

princípio de movimento, um princípio de permanente inquietude no curso da 

existência. Creio, pois, que esta questão da epiméleia heautoû deve ser um tanto 

distinguida do gnôthi seautón, cujo prestígio fez recuar um pouco sua 

importância. (FOUCAULT, 2010, p. 9)11 

 

 O cuidado de si é a ocupação do indivíduo com questões de sua própria 

existência consigo mesmo, de sua alma, de sua individualidade. Algo que no contexto 

de um mundo contemporâneo, onde os indivíduos em sociedade são interpelados a 

cada momento por questões que não são suas, é algo extremamente difícil de se 

atingir. A política, a economia, as notícias, a mídia sensacionalista, as questões de 

saúde, transporte, educação, o desemprego, etc, diariamente nos preocupamos com 

muito mais do que apenas nossa própria existência. Num mundo de cunho 

capitalista, globalizado, como é o atual, a necessidade de ser um membro produtivo 

da comunidade – mais que uma questão de sobrevivência – é uma questão de status 

social, algo que é almejado por uma quantidade cada vez maior de indivíduos. Dessa 

                                                      
11 Do grego: Epiméleia heautoû: o cuidado de si, e Gnôthi seautón: conhece-te a ti mesmo. 
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forma, as instituições têm um papel fundamental no funcionamento da dinâmica 

social, como dito por Foucault em Vigiar e Punir, imprimindo nas mentes dos 

indivíduos uma disciplina que os torne “corpos dóceis” (FOUCAULT, 2012), que 

saberão se portar nas mais diversas situações sociais, de acordo com a ocasião, e 

serão úteis ao funcionamento do sistema vigente. 

 Cultuar a si mesmo, em um mundo onde existe um sistema global que visa o 

enriquecimento de uma pequena casta de pessoas mais abastadas – com maior 

acúmulo de capital – as custas de uma maioria de indivíduos menos abastados, mas 

que não controlam os aparatos producentes de itens necessários à sua subsistência, 

é algo que transcende o tempo disponível para a vida cotidiana. Trabalhar, estudar, 

cuidar da própria casa e lidar com questões complexas que se apresentam no dia a 

dia é algo corriqueiro para o membro de uma comunidade contemporânea. Sempre 

há demasiado à fazer, mas não há demasiado tempo. Isto acontece pela força 

disciplinaria das instituições, que requerem indivíduos que sejam producentes e que 

impulsionem o mecanismo de seu sistema, que, por sua vez, garante a manutenção 

de sua supremacia. 

A velocidade do tempo na sociedade capitalista prejudica qualquer 

possibilidade de pensar subjetivo que parta apenas do indivíduo, e a contribuição de 

movimentos de pensamento e conduta que se apresentam como corretos crescem 

a cada dia, fazendo do sujeito um barco à deriva. O ponto onde culmina toda essa 

avalanche de subjetivação é o corpo, é por meio dele que o Estado acessa o indivíduo 

e será nele que o mesmo investirá de forma massiva. Em última instância, o corpo é 

o que permite o acesso direto ao indivíduo, e será sobre ele que serão feitos 

investimentos com vista a se obter o que se considera necessário à manutenção do 

bom andamento e produtividade em dada sociedade, como dito por Foucault na obra 

O corpo Utópico e suas Heterotopias: 

 

Meu corpo está, de fato, sempre em outro lugar, ligado a todos os outros lugares 

do mundo e, na verdade, está em outro lugar que não o mundo. Pois, é em torno 

dele que as coisas estão dispostas, é em relação a ele - e em relação a ele como 

em relação a um soberano - que há um acima, um abaixo, uma direita, uma 

esquerda, um diante, um atrás, um próximo, um longínquo. O corpo é o ponto zero 
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do mundo, lá onde os caminhos e os espaços se cruzam, o corpo está em parte 

alguma: ele está no coração do mundo, este pequeno fulcro utópico, a partir do 

qual eu sonho, falo, avanço, imagino, percebo as coisas em seu lugar e também 

as nego pelo poder indefinido das utopias que imagino. Meu corpo é como a 

Cidade do Sol, não tem lugar, mas é dele que saem e se irradiam todos os lugares 

possíveis, reais ou utópicos. (FOUCAULT, 2013b, p. 14) 

 

Assim, as instituições tiveram um papel essencial desde o nascimento do 

capitalismo para o modo como se delimita a verdade dos indivíduos, ou ainda, como 

se forma apenas a verdade desejada aos padrões de normalidade da sociedade. A 

relação de como a moral, direito, religião e suas imbricações na vida e 

comportamento dos indivíduos em sociedade foi amplamente esboçada por 

Foucault desde os anos 70, porém, é significativamente aprofundada nos cursos dos 

anos 80 por meio da análise da relação entre a confissão e a acusação, as questões 

da fé e a confissão sacramental. Isso construído no sentido do que se tratou de uma 

elaboração acerca da relação que os conecta e justifica e o modo como essa relação 

norteia e controla os indivíduos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Por meio dessa pequena investigação podemos observar que a verdade cínica 

não passou despercebida por Nietzsche e Foucault, porém, tendo em mente que 

lidamos nesse artigo com filósofos que se constituíram enquanto indivíduos de 

maneiras diferentes e que viveram em épocas diferentes, o caminho que cada um 

trilhou e a forma como esboçou sua aparente solução é diversa uma da outra. 

Nietzsche sustenta em inúmeros pontos de suas obras a importância do distanciar-

se das massas e já no período tardio de seus escritos se encontra mais clarificado 

quanto a necessidade do voltar-se a si. Autor e obra se confundem, pois a forma 

como foi pouco a pouco se distanciando da sociedade e se aproximando de si 

mesmo vemos refletido em sua filosofia. Porém, sua fala franca, forte e expressiva 

aos moldes cínicos, continua intacta mesmo após tantos distanciamentos, 

parecendo assim que por um duplo caminho – fala franca de raiz cínica e prática de 
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vida de viés epicurista – prepara o caminho dos filósofos do futuro que tanto anuncia 

e parece esperar. 

 Foucault, após uma década tecendo uma analítica do poder retorna aos 

gregos e embarca na parresía e na importância da cultura de si deixada 

primeiramente por Sócrates, para então se voltar aos cínicos e a importância de seu 

modo de dizer-a-verdade. A preocupação do filósofo francês sempre foi o sujeito, e 

o fez por inúmeros vieses, como a loucura, a prisão, a disciplina, a sexualidade, etc. 

Esse é o ponto de convergência, caminhos, alguns referenciais teóricos e estruturas 

diferentes, mas o cerne é o mesmo – o voltar-se a si. Tornar-se senhor de si mesmo. 

Num tempo em que recebemos milhares de informações já preconcebidas 

diariamente, levantamos como máquinas e seguimos um padrão de comportamento 

a cada ambiente ao qual iremos frequentar durante o dia e talvez nem saibamos mais 

quem seriamos verdadeiramente nós no interior desta tempestade, qual seria a 

nossa verdade. Se ela existe, como a expressaríamos? Se desejaríamos expressá-la 

ainda.  
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Resumo 

Neste trabalho, procuro realizar uma abordagem acerca do conceito de 

governamentalidade, elaborado por Michel Foucault, com o objetivo de retomar seus 

aspectos principais, bem como apreender os desdobramentos decorrentes da sua 

introdução no arsenal teórico do filósofo francês. Conforme veremos, a noção de 

governamentalidade remete ao conjunto heterogêneo de práticas, ou dispositivos de 

segurança, através dos quais desenvolveu-se uma razão governamental, em cujo 

escopo está o governo da população em relação a fenômenos de massa – os quais 

podemos conhecer e administrar, levando em conta o meio e a aleatoriedade dos 

acontecimentos, bem como a liberdade dos indivíduos. E, na medida em que as 

relações de poder pressupõem o exercício da liberdade, a noção de governo passa a 

adquirir um sentido mais amplo, de modo a incluir tanto o governo de si, como a 

maneira pela qual o governo sobre os outros relaciona-se com as formas dessas 

práticas de si. Dessa maneira, a governamentalidade apresenta-se como chave de 

leitura fundamental para que possamos compreender o funcionamento das práticas 

de subjetivação, que levaram Foucault a estudar a genealogia do poder pastoral e do 

dispositivo da confissão, convertendo o projeto da história da sexualidade em uma 

história da ética. 

Palavras-chave: Michel Foucault; Governamentalidade; Biopolítica. 

 

Introdução 

 

 Neste trabalho, procuro realizar uma abordagem acerca do conceito de 

governamentalidade, elaborado por Michel Foucault, com o objetivo de retomar seus 

aspectos principais, bem como apreender os desdobramentos decorrentes da sua 
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introdução no arsenal teórico do filósofo francês. Conforme veremos, a noção de 

governamentalidade remete ao conjunto heterogêneo de práticas, ou dispositivos de 

segurança, através dos quais desenvolveu-se uma razão governamental, em cujo 

escopo está o governo da população em relação a fenômenos de massa – os quais 

podemos conhecer e administrar, levando em conta o meio e a aleatoriedade dos 

acontecimentos, bem como a liberdade dos indivíduos. E, na medida em que as 

relações de poder pressupõem o exercício da liberdade, a noção de governo passa a 

adquirir um sentido mais amplo, de modo a incluir tanto o governo de si, como a 

maneira pela qual o governo sobre os outros relaciona-se com as formas dessas 

práticas de si. Dessa maneira, a governamentalidade apresenta-se como chave de 

leitura fundamental para que possamos compreender o funcionamento das práticas 

de subjetivação, que levaram Foucault a estudar a genealogia do poder pastoral e do 

dispositivo da confissão, convertendo o projeto da história da sexualidade em uma 

história da ética. 

 

1 Do poder sobre o corpo ao governo da população 

  

 Para começarmos a adentrar a questão, precisaremos retomar alguns dos 

conceitos fundamentais das obras de Michel Foucault, especialmente aqueles 

referentes à segunda metade dos anos setenta, momento a partir do qual o autor 

inclina-se em direção a uma genealogia dos dispositivos de segurança, assim como 

à formação das noções de biopolítica e governamentalidade. 

 Com a publicação do primeiro volume de História da sexualidade 1: a vontade 

de saber (1976), a análise das relações de poder adquire uma nova profundidade, na 

medida em que Foucault descreve a formação do discurso sobre o sexo como o ponto 

de entrecruzamento entre os dois eixos do biopoder – seja em sua faceta disciplinar, 

seja sob os cálculos da biopolítica. 

 Segundo Foucault, sob esse pano de fundo podemos compreender a 

importância do sexo como objeto fundamental do pensamento político na 

Modernidade, enquanto eixo por sobre o qual desenvolveu-se toda uma tecnologia 

da vida: por um lado, o dispositivo sexual revela a disciplina do corpo, com toda uma 

série de intensificações e distribuições das forças, bem como um ajustamento 
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econômico dessas energias e, por outro lado, a regulação das populações, em todos 

os efeitos globais que esse gerenciamento induziu (FOUCAULT, 1976, pp. 191-192)2. 

 Anteriormente, com o exame dos dispositivos disciplinares, em Vigiar e punir 

(1975), Foucault havia colocado em cheque a centralidade da concepção jurídica de 

poder, então escorada sobre categorias modernas como lei e soberania. De modo 

que, em A vontade de saber, sua análise avança, buscando compreender a hipótese 

repressiva sobre a sexualidade dentro do panorama de uma economia geral dos 

discursos sobre o sexo, que se desenvolveram durante a Modernidade, 

especialmente desde o século XVII. Entretanto, diante da genealogia do dispositivo 

da sexualidade, Foucault identifica a formação de um saber que tem por escopo não 

apenas a anátomo-política do corpo humano (anatomo-politique du corps humain) 

(FOUCAULT, 1976, p. 183), como no caso das disciplinas, mas, em igual medida, 

porém num outro nível, também uma biopolítica da população (bio-politique de la 

population) (FOUCAULT, 1976, p. 183), centrada no emergir do corpo-espécie 

enquanto objeto e objetivo de uma série de intervenções e controles. 

 Diferentemente do poder soberano, que marcava a vida através de uma 

exigência de morte – como na descrição da execução de Damiens, que abre Vigiar e 

punir –, a aurora da Modernidade trouxe consigo uma importante transformação nos 

mecanismos do poder, destarte orientados à produção e gerenciamento da vida, de 

modo a majorá-la, multiplicá-la, exercendo sobre ela controles e regulações de 

conjunto (FOUCAULT, 1976, p. 181)3.  

 Segundo Foucault, o emergir dessa tecnologia de duas faces – disciplinar e 

biopolítica – configurou um elemento indispensável para o desenvolvimento do 

capitalismo, cujo funcionamento só pôde ser garantido mediante “a inserção 

controlada dos corpos no aparelho de produção e mediante um ajustamento dos 

fenômenos de população aos processos econômicos” (FOUCAULT, 1976, p. 185)4, de 

                                                      
2“Sur ce fond, peut se comprendre l’importance prise par le sexe comme enjeu politique. C’est qu’il est 
à la charnière des deux axes le lon desquels s’est développée toute la technologie politique de la vie. 
D’un côté il relève des disciplines du corps: dressage, intensification et distribution des forces, 
ajustement et économie des énergies. De l’autre, il rèleve de la regulation des populations, par tous les 
effets globaux qu’il induit” 
3“On pourrait dire qu’au vieux droit de faire mourir ou de laisser vivre s’est substitué un pouvoir de faire 
vivre ou de rejeter dans la mort”. 
4  “l’insertion contrôlée des corps dans l’appareil de production et moyennant un ajustement des 
phénomènes de population aux processus économiques”. 



 

266 | XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 4 

 

modo que a Modernidade designa, conforme o autor, o ponto a partir do qual o 

homem ocidental coloca a vida no centro dos cálculos políticos, através da abertura 

de uma nova dimensão de saber (FOUCAULT, 1976, pp. 187-188)5. 

 

2 Dispositivos de segurança e a noção de governamentalidade 

 

 A vontade de saber demarca, portanto, um ponto de inflexão nas obras de 

Foucault, e articula a relação entre as disciplinas e a biopolítica, apontando, então, o 

novo horizonte das investigações do autor. Nesse sentido, em 1978, no seu curso 

Segurança, território, população, ministrado no Collège de France, Foucault 

aprofunda suas análises, oferecendo uma nova leitura sobre a genealogia histórica 

dos diversos dispositivos de poder-saber, e introduzindo uma categoria muito 

importante no seu arsenal teórico: os dispositivos de segurança (dispositifs de 

sécurité). Não teremos tempo de explorar em profundidade a genealogia desses 

dispositivos, que remetem a vários pontos de emergência, como às discussões sobre 

o espaço urbano na França do século XVI, bem como ao fenômeno da escassez 

alimentar dos séculos XVII e XVIII na Europa. Importa ressaltar, no entanto, que 

Foucault não procura estabelecer uma linearidade histórica, ou uma série na qual 

poder soberano, poder disciplinar, biopolítica e dispositivos de segurança vão 

suceder uns aos outros. Trata-se, nesse sentido, de uma série de edifícios complexos 

nos quais o que vai mudar, ao fim e ao cabo, serão os sistemas de correlações 

estabelecidos entre essas tecnologias de poder-saber, sem que haja a supressão de 

um pelo outro (FOUCAULT, 2004, p. 10)6. 

                                                      
5 “Pour la première fois sans doute dans l’histoire, le biologique se réflechit dans le politique; le fait de 
vivre n’est plus ce soubassement inaccessible qui n’émerge que de temps en temps, dans le hasard 
de la mort et sa fatalité; il passe pour une part dans le champ de contrôle du savoir et d'intervention 
du pouvoir. Celui-ci n'aura plus affaire seulement à des sujets de droit sur lesquels la prise ultime est 
la mort, mais à des êtres vivants, et la prise qu'il pourra exercer sur eux decra se placer au niveau de 
la vie elle-même; c'est la prise en charge de la vie, plus que la menace du meutre, qui donne au pouvoir 
son accès jusqu'au corps. Si on peut appeler 'bio-histoire-' les pressions par lesquelles les 
mouvements de la vie et les processus de l'histoire interfèrent les uns avec les autres, il faudrait parler 
de 'bio-politique' pour désigner ce qui fait entrer la vie et ses mécanismes dans le domaine des calculs 
explicites et fait du pouvoir-savoir un agent de ttransformation de la vie humaine [...]”. 
6 “une série d'édifices complexes dans lesquels ce qui va changer, bien sûr, ce sont les techniques 
elles-mêmes qui vont se perfectionner, ou en tout cas se compliquer, mais surtout ce qui va changer, 
c'est la dominante ou plus exactement le système de corrélation entre les mécanismes juridico-legaux, 
les mécanismes disciplinaires et les mécanismes de sécurité”. 
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 O que podemos entender, então, por “segurança”, no sentido alocado ao termo 

por Foucault? De maneira geral, os dispositivos de segurança são um conjunto de 

mecanismos e táticas, em cujo escopo está a inserção de um fenômeno numa série 

de acontecimentos prováveis, de modo a elaborar suas reações frente a tal fenômeno 

a partir de um cálculo de custo que, demarcando os limites entre o aceitável e o não 

aceitável, fixa uma média considerada ótima, destarte objetivo a ser alcançado. 

Assim, os dispositivos de segurança operam desde a aleatoriedade dos 

acontecimentos e fenômenos eventuais, de modo a impedi-los ou programá-los 

antes de sua inscrição na realidade. Os dispositivos de segurança tomam por base 

aquilo que já está dado, minimizando os riscos e os inconvenientes, e maximizando 

os elementos positivos, numa espécie de abertura ao futuro. E é justamente a gestão 

dessas séries abertas, controladas somente desde uma estimativa de probabilidades, 

o que caracteriza essencialmente os dispositivos de segurança (FOUCAULT, 2004, p. 

22). 

 Busca-se, portanto, intervir no suporte através do qual essas ações circulam, 

ou seja, no espaço em que a série de acontecimentos aleatórios se desenrolam. A 

noção de meio adquire relevância fundamental, portanto, na formação dessas 

estratégias de poder-saber, levando Foucault a realizar uma distinção entre as 

noções de normação (normation) e normalização (normalisation) (FOUCAULT, 2004, 

p. 59): na medida em que os mecanismos de segurança procuram apreender o ponto 

no qual os acontecimentos vão se produzir, regulando o elemento da realidade, já não 

estamos mais diante de uma força centrípeta, como no caso das disciplinas, cujo 

gesto característico está na circunscrição do espaço no qual seus mecanismos 

funcionarão plenamente. Nesse sentido, o poder disciplinar se funda, basicamente, 

no caráter primitivamente descritivo da norma, definindo aquilo que é considerado 

normal ou anormal, de maneira a construir um modelo em relação ao qual se espera 

certo resultado, e seu objetivo consiste em tornar pessoas, atos e gestos conformes 

a esse modelo. Assim, Foucault prefere atribuir, a propósito do poder disciplinar, o 

conceito de normação, visto que apenas em relação à norma era possível distinguir 

a normalidade ou a anormalidade. 

 Já no caso dos dispositivos de segurança, não se está a falar de uma norma 

anterior, mas sim de uma identificação do normal e do anormal, das diferentes curvas 
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de normalidade, com o objetivo de fazer com que essas diferentes distribuições de 

normalidade funcionem umas em relação às outras. A norma, neste caso, não é 

anterior e externa, mas fundamentalmente intrínseca, seguindo a tendência geral que 

os acontecimentos descrevem: portanto, não uma normação, mas uma normalização 

(FOUCAULT, 2004, p. 65)7. 

 A figura da população, examinada por Foucault em A vontade de saber, adquire 

um papel elementar na conformação dos dispositivos de segurança, junto às noções 

de meio, aleatoriedade e normalização, na medida em que, nesses mecanismos, o 

que está em jogo – para além dos sujeitos jurídicos (soberania) e da multiplicidade 

dos corpos individuais (disciplina) –, é uma multiplicidade de indivíduos ligados 

essencialmente, biologicamente, à materialidade no interior da qual eles existem 

(FOUCAULT, 2004, p. 23). Procura-se, deste modo, intervir na realidade da população, 

com o objetivo de estabelecer uma relação econômica com o fenômeno da circulação 

das causas e dos efeitos, que sucede dentre os dados naturais de um determinado 

meio. 

 Assim, a emergência do problema da população, bem como o isolamento 

desse nível de realidade, trouxe consigo aquilo que, conforme Foucault, seria o 

desbloqueio da arte de governar (l'art de gouverner), possibilitando o recentrar da 

noção de economia para além do oikos, ou seja, da família e da oikonomia de caráter 

interno, introduzindo-a, deste modo, no seio do exercício político. Governar significa, 

nesse sentido, encarregar-se dos homens em suas relações, de modo a dispor as 

coisas e os vínculos tendo em vista uma finalidade, articulando um conjunto de ações 

sobre outras ações possíveis. 

 Por este motivo, Foucault sugere que talvez não tivesse escolhido o nome 

Segurança, território, população para seu curso, na medida em que seu objetivo está 

na exumação de uma história da governamentalidade: “Por governamentalidade eu 

entendo o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e 

reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer essa forma bem específica, ainda 

                                                      
7“On a donc là quelque chose qui part du normal et qui se sert de certaines distributions considérées, 
si vous voulez, comme plus normales que les autres, plus favorables en tout cas que les autres. Ce 
sont ces distributions-là qui vont servir de norme. La norme est un jeu à l'intérieur des normalités 
différientieles. C'est le normal qui est premier et c'est la norme qui s'en déduit, ou c'est à partir de cette 
étude des normalités que la norme se fixe et joue son rôle opératoire. Donc, je dirais là qu'il ne s'agit 
plus d'une normation, mais plutôt, au sens strict enfin, d'une normalisation”. 
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que complexa, de poder” (FOUCAULT, 2004, p. 111), que tem por alvo principal a 

população, por forma de saber a economia política, e por instrumento técnico 

fundamental os dispositivos de segurança. 

 

3 Governo de si e dos outros 

 

 A arte de governar expressa uma leitura anti-maquiavélica, oposta ao 

“transcendentalismo” do poder do príncipe, e esboça a transformação em curso na 

Modernidade nos modos de exercer o poder, em direção a um governo dos homens 

e das coisas, e que leva em conta, fundamentalmente, o modelo econômico. 

Conforme Foucault, essa governamentalização (gouvernementalisation) do Estado, 

movimento através do qual se constituiu um campo de verdade com novos objetos 

de saber, foi fundamental na história do Ocidente, e teve por origem três pontos de 

apoio: a pastoral cristã, as novas técnicas diplomático-militares, e o surgimento da 

polícia (no sentido empregado ao termo nos séculos XVII e XVIII). 

 Principalmente em relação ao pastorado, fora a partir do seio de suas práticas 

e modos específicos de individualização que esboçou-se, com o cristianismo, toda 

uma institucionalização do controle e condução de condutas, revelando, deste modo, 

as formas incipientes de uma razão governamental, que posteriormente entra em 

cena, no século XVI, definindo os limiares do Estado moderno. De modo geral, 

conforme Foucault, toda a história desses procedimentos de individualização 

humana, no Ocidente, está envolvida na história do pastorado, que poderia até 

mesmo ser entendida enquanto uma “história do sujeito” (histoire du sujet) 

(FOUCAULT, 2004, p. 187). 

 Na medida em que os dispositivos de segurança levam em conta a dimensão 

da aleatoriedade, as relações de poder passam a supor, necessariamente, o exercício 

da liberdade, de modo que a dinâmica entre esses três elementos – a ação de 

governar, o exercício da liberdade e a produção da verdade – produz uma 

característica reflexa, ou seja, designa uma dimensão ética inafastável, pois o 

governo dos outros passa a relacionar-se, intimamente, com as formas do governo 

de si mesmo. 
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 Conforme Foucault, não poderíamos desenvolver uma reflexão sobre a noção 

de governamentalidade sem levar em conta o âmbito de um sujeito que seria definido 

pela relação de si para consigo (FOUCAULT, 2001). De modo que a arte de governar 

não se restringe, portanto, apenas ao governo dos outros, mas também, e 

fundamentalmente, passa pela relação que o sujeito estabelece consigo mesmo, 

produzindo-se na forma da verdade, como nas práticas da confissão (FOUCAULT, 

2018) que, não à toa, foram investigadas em seus pormenores pelo filósofo francês 

em seus últimos anos de vida. 

 

Considerações finais 

 

 De maneira geral, procuramos explorar neste trabalho, ainda que brevemente, 

a genealogia do conceito de governamentalidade, tendo em vista sua centralidade 

para as obras de Michel Foucault, especialmente aquelas referentes à segunda 

metade dos anos setenta em diante. Conforme vimos, a noção de 

governamentalidade atribui uma acentuação aos conceitos explorados 

anteriormente por Foucault, como o poder soberano, o poder disciplinar e a 

biopolítica, de modo a revelar, no desenvolvimento do pensamento moderno sobre o 

governo e o Estado, todo um novo campo de verdade, com novos objetos de saber. 

 Sobretudo, a arte de governar coloca em questão não apenas as táticas e 

dispositivos heterogêneos que, em conjunto, buscam regular as condutas e ações 

possíveis, mas define, fundamentalmente, a maneira pela qual o sujeito vai perceber 

a si e ao mundo ao seu redor, numa dimensão ética em que os modos de governo dos 

outros passam, inevitavelmente, pelas maneiras de governar a si mesmo. 

 

Referências 

 

FOUCAULT, Michel. Histoire de la sexualité, I: la volonté de savoir. Paris: Gallimard, 
1976. 
 
______. L’herméneutique du sujet. Cours au Collège de France (1981-1982). Paris: 
Seuil/Gallimard, 2001. 
 
______. Securité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978). Paris: 
Seuil/Gallimard, 2004. 



 

Guilherme Primo | 271 

 

______. Histoire de la sexualité, IV: les aveux de la chair. Paris: Gallimard, 2018.



 

 



 

20. HETEROTOPOLOGIAS, PANOPTICON E BIOPODER: SUAS RELAÇÕES EM 

MICHEL FOUCAULT 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110390-20  

 

João Jânio da Silva Lira1 

 

Este estudo tem por objetivo fazer uma aproximação entre as metáforas 

argumentativas e a filosofia de Michel Foucault. Metáforas são artifícios retóricos 

que desenham uma situação hipotética para derivar um raciocínio. Foucault é um 

autor que nos permite centralizar a discussão acerca do poder sobre a vida 

(biopoder). Nesse sentido, investigamos nos escritos do autor francês alguns 

conceitos de sua filosofia política para caracterizá-los como metáforas 

argumentativas e compreender como elas atuam no seu pensamento. Em O corpo 

utópico, as heterotopias (1967) Foucault faz algumas considerações acerca do poder 

enquanto espaço arquitetonicamente organizado para regulação dos corpos 

(heterotopologias), e em Vigiar e punir (1975) expõe a noção de panopticon para 

caracterizar a ideia de surveillance. Do mesmo modo, a concepção de biopoder 

cumpre função semelhante à imagem panóptica para o autor, pois visa a 

normalização do corpo através dos dispositivos disciplinares. Defendemos que as 

metáforas argumentativas se adequam ao conceito de panopticon para pensarmos 

acerca do poder enquanto vigília nos espaços arquitetonicamente organizados na 

atualidade e como essa relação se efetiva em termos de biopoder/biopolítica. 

Portanto, a problemática em questão é a atualidade do panopticon foucaultiano nos 

espaços arquitetonicamente desenvolvidos para a vigilância do indivíduo sob si 

mesmo e sob os Outros e como o biopoder se efetiva nesses termos. 

Palavras-chaves: Foucault, Metáforas; Heterotopias; Panopticon. 
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Introdução 

 

Metáfora é um método argumentativo frequentemente utilizado na filosofia e 

nas ciências em geral e tem por objetivo desenhar uma situação hipotética com 

vistas a predicar uma situação real. De acordo com Angelucci (2014), longe de ser 

um mero dispositivo estilístico usado principalmente para fins retóricos, metáforas 

devem ser pensadas como profundamente arraigada nos processos de pensamento 

humano. O estudo desse recurso da linguagem ganhou força e se tornou popular, 

sobretudo, a partir da segunda metade do século passado. Ao longo da história, 

diversos pensadores, seja da filosofia seja da ciência, reproduziram raciocínios 

através das metáforas e até hoje tais raciocínios nos são caros. Durante a 

antiguidade, as metáforas já eram reproduzidas na filosofia, como por exemplo, com 

Platão no mito da caverna em sua República (GALLO; PEÑA; ROSA, 2019). Contudo, 

o primeiro a estudar esse modelo retórico foi Aristóteles na Poética (capítulos 21-

25) e na Retórica (livro III).  

Nesse sentido, para desenhar situações reais a partir de desenhos mentais, o 

método metafórico tem sido empregado, direto ou indiretamente, por alguns autores 

mais recentes. Na filosofia política, para designar uma tal noção de poder, Michel 

Foucault se vale desse modelo argumentativo. Pode-se notar como para se referir à 

ideia de docilização do corpo na organização do espaço enquanto “lugares outros" 

(FOUCAULT, 2013) a relação entre poder e suas formas de subjetivação são 

possíveis a partir das metáforas. Essa relação, contudo, ainda é um tema pouco 

explorado nos estudos foucaultianos, mas se apresenta como uma importante lente 

de investigação do seu pensamento para pensar o lugar do biopoder na atualidade. 

O tema do poder é frequente nas análises do autor francês durante a década 

de 1970, período em que o autor empenhou-se em expor sua “analítica do poder” nas 

sociedades modernas e seu desenvolvimento a partir do século XVII. Para ele, o 

poder se exerce nas mais diversas formas, e dentre essas, através dos espaços 

arquitetonicamente definidos. Em 1975, no último capítulo do livro Vigiar e punir, o 

autor expõe sua concepção de poder enquanto distribuição dos corpos sob o 

intermédio da arquitetura das prisões: o conceito para designar esta organização é 

panóptico. Foucault, contudo, não estendeu suas observações sobre a questão do 
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espaço em suas análises filosóficas, mas em algumas entrevistas, o fez sobre que 

podemos chamar de "obsessões espaciais” (MITCHELL, 2003). Em 1967, o autor 

profere uma palestra que fora publicada pouco antes de sua morte, em 1984, no qual 

disserta sobre a questão das heteropologias (DEFERT, 2013) enquanto “Espaço 

Outros”2 

Compreendemos que o conceito de heterotopias/heterotopologias, bem como 

o de panopticon, serve-nos a entender a posição do biopoder enquanto organização 

não somente a partir do sistema prisional, mas também das relações inter-humanas 

no tempo presente. Neste ensaio, portanto, propomos investigar a figura do 

panopticon como metáfora para refletirmos acerca das heterotopias cotidianas. Para 

isso, nos deteremos num primeiro momento i) para explicar o que são metáforas 

argumentativas; um segundo momento para ii) apresentar a ideia do panopticon 

como metáfora, e por fim iii) mostrar suas relações e distanciamentos nos espaços 

comuns do cotidiano. 

 

O que são metáforas? 

 

O impulso humano para o conhecimento é comum aos indivíduos. Tendemos 

naturalmente ao saber, como afirma Aristóteles (Metafísica, Livro I - parte V). 

Tomando como pilar de apoio essa acepção, percebe-se como a investida do ser 

humano às descobertas tem ido cada vez mais longe em suas explorações 

científicas: desde experimentação de genes em ovelhas a exploração de 

outros planetas, etc. Foi assim ao longo de toda história recente que temos 

conhecimento, mas mais presente ainda a partir do nascimento da noção de 

progresso científico na Modernidade. A capacidade de ”verificação” de hipóteses 

está cada vez mais próxima do cotidiano das pessoas, sobretudo com a 

                                                      
2  No dia 14 de março de 1967, o Círculo de estudos arquiteturais de Paris convidou Foucault a 
pronunciar uma conferência sobre o espaço para a qual ele propôs uma analítica nova, que batizou 
de "heterotopologia". O texto desta conferência teve circulação restrita, reservada aos membros 
daquele círculo, em forma datilografada, com exceção de extratos publicados em francês, em 1968, 
na revista italiana L'Architettura, até sua publicação em Berlim, no outono de 1984, no quadro da 
exposição Idée, processus, résultats, no Martin-Gropius-Bau. Ver: DEFERT, Daniel. Posfácio. In. 
FOUCAULT, Michel. O corpo utópico, as heterotopias. [Tradução Salma Tannus Muchail]. São Paulo 
n-l Edições, 2013. 
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democratização da tecnologia. No entanto, mesmo com o avanço da técnica e de 

aparatos tecnológicos ainda existem muitas possibilidades que nos são distantes, 

seja pela “limitação” científica que ainda existe, seja pela ética que permeia o 

progresso científico a fim de evitar atropelo moral em nome da ciência. 

Mesmo com toda techné que se possui atualmente, diversas hipóteses e teses 

científicas estão por serem testadas e experimentadas, seja para propor uma teoria 

nova seja para superar outras. O que, contudo, não se torna um empecilho total ao 

ser humano - o homo technicus - de avançar cientificamente no descobrimento de 

novos saberes.  

Sempre necessitados de explorar o desconhecido, o ser-humano tem 

desenvolvido artifícios para esse fim, como por exemplo a linguagem.  O estudo da 

linguagem desde Aristóteles busca entender qual a relação dos seres humanos com 

a realidade através do discurso. Este último, por sua vez, possui características que 

tem nos servido a compreender o mundo; a filosofia também se apropriou dele. Uma 

das apropriações filosóficas do discurso são as metáforas argumentativas. A 

linguagem metafórica é um artifício retórico que se vale de situações abstratas para 

desenhar uma situação real. Esse artifício permite “experimentar” situações que não 

seriam possíveis de reprodução no mundo objetivo. 

Etimologicamente, o termo metáfora deriva da palavra grega metaphorá 

através da junção de dois elementos que a compõem – meta que significa “sobre” e 

pherein com a significação de “transporte”. Neste sentido, a metáfora surge 

enquanto sinônima de “transporte”, “mudança”, “transferência” e em sentido mais 

específico, “transporte de sentido próprio em sentido figurado'' (MENDES, 2010).  

A função primeira da metáfora é a "transposição", “mudança”: "transferência" 

de um “sobre” - isto é, de uma suposição - para um campo diferente dele. Ou seja, 

ela se vale de elementos do mundo objetivo para desenhar um ou mais cenários 

imaginários. E ao contrário, elas cumprem a função de designar uma situação 

abstrata para desenhar uma situação concreta. Contudo, esse elemento particular 

da linguagem não se limita a designar uma situação abstrata para desenhar outra 

situação, mas exprime um além (metá) para derivar um resultado possível. Ademais, 

metáforas não é o mesmo que Experimentos Mentais (EP’s), pois  na medida que os 
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EP’s se aprofundam numa categoria, as metáforas descrevem essa categoria3. De 

modo geral, as metáforas servem a função de direcionar a imaginação humana para 

uma situação hipotética e abstrata. Elas são utilizadas para exemplificar um 

raciocínio sobre um determinado “cenário”. 

 

Metáforas são um processo usado para representar o mundo e melhorar nosso 

entendimento dele. Neste sentido, metáforas são amplamente aceitas por 

estudos recentes e confirmada por um grande número de análises e 

experimentos que permitem explicar porque metáforas têm profundos impactos 

em contextos da linguagem e pensamento humano: elas abarcam desde 

silogismos a poemas, de artigos jornalísticos à anúncios, de modelos científicos 

a experimentos de pensamento (ERVAS; SANGOI, 2014, p. 7). 

 

A metáfora como recurso argumentativo se efetiva para além de um mero 

artifício retórico, mas serve, sobretudo, para exemplificar noções abstratas através 

de linguagem figurativa de modo a levar o receptor a projetar cenários possíveis. 

Logo, a metáfora serve para derivar de um exemplo abstrato uma relação com a 

realidade. Essa relação, ademais, é uma consequência silogística que proporciona a 

compreensão de uma situação real através de um exercício imaginário, essa posição 

é utilizada para designar uma situação hipotética e que se efetiva no mundo. As 

metáforas se fundamentam na demarcatória entre o que real e o que é imaginário. 

Na filosofia, alguns autores desenharam suas interpretações através das 

metáforas, é o caso de Kant, Hegel, Marx, mesmo embora com fins e meios 

diferentes. Seria até a própria filosofia uma metáfora (SCHÜTZ, 2015). Nesse sentido, 

seria a metáfora uma forma de modelo filosófico presente na história da filosofia, 

                                                      
3 Metáforas e Experimentos Mentais se aproximam na medida que ambos se utilizam da idealização 
de um cenário externo como recurso argumentativo para predicar dele um resultado. No entanto, 
distinguir entre EP’s e metáforas é essencial para compreender o modo argumentativo em que se 
encontra um texto. Os experimentos mentais, por sua vez, não se restringem a apresentar numa 
linguagem figurativa um fato real, mas propõe-se como recurso metodológico da linguagem. 
Encontramos metáforas dentro da tradição filosófica com o exemplo do Leviatã, de Thomas Hobbes, 
sobre o qual a figura mitológica é invocada para definir a imagem do Estado soberano. De acordo com 
Angelucci, uma metáfora pode vir a ser um EP, pois “a ideia fundamental [...] é mostrar em último caso 
que um reconhecimento de uma explicação por uma metáfora consegue motivar a elaboração de um 
cenário imaginário completo” (2014, p. 215). Ver: ANGELUCCI, Adriano. On a few Convergences 
between Metaphor and Thought Experiments. in Francesca Ervas and Massimo Sangoi, Metaphor and 
Argumentation, pp. 203-223. Isonomia, Rivista online di Filosofia 2014. 
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mas que tem tomado importância recentemente. Apresentado pois a noção de 

metáfora como artifício metodológico de argumentação, iremos tratar agora de como 

esse modelo argumentativo é possível à filosofia, mais especificamente a filosofia 

política de Michel Foucault, sobre o qual nos valemos desse artifício para pensar o 

panóptico como metáfora. 

 

O panopticon como metáfora 

 

Nas análises de Foucault sobre o biopoder o que está em voga é o modo pelo 

qual uma certa sociedade tem o poder de gerir a vida dos indivíduos através de 

mecanismos de normalização. Por poder, Foucault compreende as relações de 

práticas discursivas e não-discursivas presentes em um determinado ramo do saber, 

como por exemplo o poder que a medicina exerce sobre o “saber loucura'' 

(FOUCAULT, 1978)4. Com efeito, não podemos desligar a noção de poder da ideia de 

saber, visto que “o poder e o saber se apoiam mutuamente” para Foucault (CASTRO, 

2009, p. 323). É preciso deixar de lado também a ideia de “lei” e “soberania” para 

compreender a ideia de poder para o autor, pois não se trata de uma hierarquia 

organizada do soberano sobre um súdito como fora até o século XVII, mas de uma 

relação cambiável que se instaurou na Modernidade a partir dessa relação 

(FOUCAULT, 1988). O poder em sua forma moderna não reprime simplesmente uma 

individualidade, mas constitui positivamente sua forma em termos de normalização. 

Nesse mesmo sentido, por norma, o autor francês compreende que dentro dos 

exercícios de poder, essas formas modernas atuam em sentido de normalizar o 

corpo/vida do indivíduo em sociedade. “A sociedade de normalização é uma 

sociedade onde se cruzam [...] a norma da disciplina e a norma da regulação” 

(CASTRO, 2009, p. 323). É nesse sentido que Foucault propôs sua analítica do poder 

                                                      
4 A noção de poder para Foucault deve ser compreendida sempre em relação ao saber. Segundo Judith 
Revel (2005, p. 77); “O saber está essencialmente ligado à questão do poder, na medida em que, a 
partir da idade clássica, por meio do discurso da racionalidade - isto é, a separação entre o científico 
e o não-científico, entre o racional e o não-racional, entre o normal e o anormal - vai-se efetuar uma 
ordenação geral do mundo, isto é, dos indivíduos, que passa, ao mesmo tempo, por uma forma de 
governo (Estado) e por procedimentos disciplinares”. Ver: Revel, Judith. Michel Foucault: conceitos 
essenciais. Tradução Maria do Rosário Gregolin, Nilton Milanez, Carlo Piovesani. São Carlos: Claraluz, 
2005. 
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a fim de diagnosticar seu tempo e as relações que permeiam a história e o presente. 

Essa ideia fica clara na obra Vigiar e punir ([1975] 1987). 

Uma das ideias essenciais de Vigiar e Punir é como as sociedades modernas 

podem ser definidas como sociedades "disciplinares”. Disciplina identificada não 

tanto quanto instituição, mas como aparelho do poder; uma tecnologia que atravessa 

todas as espécies de aparelhos e de instituições para reuni-los, prolongá-los, fazê-

los convergir, fazer com que se apliquem de um novo modo (DELEUZE, 1995, p. 33). 

Em Vigiar e punir, Foucault desenvolveu a ideia do panóptico para descrever como o 

poder age nos entremeios das relações de vigilância e observação nos ambientes 

carcerários. Com efeito, essa noção não é iniciada com Foucault, mas alhures com 

Jeremy Bentham ([1791] 2000). Nessa obra Bentham já havia desenhado o modelo 

panóptico de vigilância dos corpos com o princípio de inspeção” (BENTHAM, 2000)5. 

Essa ideia de arquitetônica foi desenvolvida a fim de ser utilizada em presídios e 

ambientes de constante vigilância. “Ao largo de Vigiar e punir de Foucault, o modelo 

panóptico de Bentham adquiriu imensa notoriedade entre os literatos estudiosos e 

teóricos culturais” (FLUDERNIK, 2017, p. 1).  

 

Quando alguém se volta para a adoção de Bentham por Foucault, pode-se, é 

claro, culpar a ele por ter enfatizado um modelo específico e o ter elevado ao 

estatuto de chave mestra para o novo regime prisional. No entanto, para ser justo, 

um deve notar que Foucault, como Bentham, apresentou um modelo muito 

idealizado que pretendia destacar as partidas significativas da penitenciária do 

antigo regime prisional e também pode ser contrastado com o ancien régime 

punição penal como suplício (punição física e / ou execução). Dentro fato, pode-

se argumentar que a implantação do panóptico por Foucault tem o status de um 

tropo mestre (FLUDERNIK, 2017, p. 5). 

                                                      
5 Jeremy Bentham (1748 - 1832), mais conhecido como Filósofo Utilitarista e Reformador Social 
britânico, em uma carta de 1791 esboçou seu modelo de panóptico ou 'casa de inspeção', que ele 
explicitamente vinculou a uma medida educacional de inculcar a virtude por meio da internalização 
do controle” (FLUDERNIK, 2017, p. 3). Ver: BENTHAM, Jeremy. The Panopticon Writings, ed. Miran 
Božović (London: Verso, 1995); full text: Jeremy Bentham, The Works of Jeremy Bentham, Volume IV, 
ed. John Bowring (Edinburgh: Tait, 1843; Rpr. London: Russell & Russell, 1962). Sobre o esquema 
panóptico proposto por Bentham ver esquema disponível em: 
<https://www.researchgate.net/figure/7-The-original-design-for-a-panopticon-prison-sketch-by-
Willey-Reveley-in-1791_fig12_312654537>. 
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O princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, uma 

torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; a 

construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura 

da construção; elas têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas 

da torre; outra, que dá para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a 

lado” (FOUCAULT, 1987). 

O panóptico é uma tecnologia do poder que visa organizar sutilmente e 

positivamente os indivíduos numa sociedade - seja a prisão ou a cidade, isto é, fazer 

os indivíduos produzirem seja sua auto docilidade ou mesmo em sentido de 

produção material; resumindo: uma certa tecnologia que sirva como instrumento, ou 

em termos foucaultianos, como dispositivo disciplinar dos corpos. Vale ressaltar que 

os termos panóptico e panoptismo não são a mesma coisa: um se trata do modelo 

arquitetônico desenhado para as prisões, enquanto o outro, sua aplicação 

metodológica em sociedade. Esquematicamente o modelo panóptico se organiza da 

seguinte forma:  

Esse modelo arquitetônico pode ser resumido como se segue:  

 

Uma construção periférica, em forma de anel, e uma torre no centro do anel. O 

edifício periférico está dividido em celas, cada uma delas possui duas janelas, 

uma para o exterior, por onde entra a luz, e outra que dá para a torre central. Esta, 

por sua vez, possui janelas que permitem olhar através das janelas interiores das 

celas. Basta situar o vigilante na torre central para assegurar a vigilância dos que 

se encontram nas celas. O jogo da luminosidade assegura que esse vigilante 

possa ver sem ser visto. O funcionamento do panóptico repousa essencialmente 

sobre essa distribuição da visibilidade no espaço (CASTRO, 2009, p. 314-315). 

 

O objetivo desse modelo arquitetônico serviu para ser aplicado nas prisões 

como forma de minimizar custos e otimizar os resultados; e se vale da ideia “ver sem 

ser visto” (FOUCAULT, 1987). Com efeito, sua organização permite que o preso não 

consiga ver quem os observa. A restrita visão do indivíduo sobre o espaço que lhe 

cerca é limitada e lhe dá a sensação de que está sob olhares constantemente. Outro 

ponto a se observar nessa organização é a possibilidade de quem está sob olhar se 
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auto conservar e se auto docilizar pela constante possibilidade de repreensão. Com 

efeito, essa organização é utilizada por Foucault para caracterizar a sociedade do 

controle e da normalização.  

Na sociedade de controle, os micro-poderes agem justamente nesse sentido. 

Não é o que fazemos que se torna objeto de olhares, mas sobre o que podemos fazer 

que somos observados. Foucault parte da concepção benthaniana de panoptismo e 

analisa as relações de poder na sociedade moderna. “O primeiro efeito desta relação 

de poder é, pois, a constituição deste saber permanente do indivíduo; do indivíduo 

confinado em um espaço e seguido por um olhar virtualmente contínuo, que define a 

curva temporal de sua evolução, de sua cura, da aquisição de seu saber, de seu 

arrependimento, etc'’ (CASTRO, 2009, p. 316). "Pode-se, pois falar, em geral, da 

formação de uma sociedade disciplinar neste movimento que vai das disciplinas 

fechadas, uma espécie de 'quarentena social, até os mecanismos generalizáveis do 

'panoptismo’" (CASTRO, 2009, p. 315). Ou seja, é a partir dessa ideia de observação 

circular compreendida no panoptismo que vai do centro às extremidades que 

Foucault compreende a relação entre observação-normalização dentro da 

sociedade. O panoptismo não é tanto um poder de vigilância sobre os indivíduos 

sobre o que se faz, mas ao que se é e ao que se pode fazer.  

Nessa organização, podemos compreender como o poder considera o 

sujeito/indivíduo dentro de uma organização pela vigilância. Nesse sentido, 

podemos notar como a sociedade como um todo carrega o elemento panóptico-

penitenciário destacado por Foucault, pois o fenômeno das prisões trata de uma 

dimensão geral de controle social, uma nova maneira de imposição do poder. 

Compreendido pois a ideia de panoptismo, partiremos a exemplificar como essa ideia 

é então aplicada por Foucault como dispositivo disciplinar nas 

sociedades modernas.  

 

Entre metáforas e heterotopias 

 

Apresentado o panóptico de Bentham e de Foucault, bem como a noção de 

metáforas, vou me restringir a partir de agora à síntese interpretativa desse texto, 

que se estabelece a partir da noção de panopticon como metáfora às relações de 
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poder e de vigilância. Ressaltamos, contudo, que as noções de poder e vigilância não 

são tomadas como sinônimos pelo autor, mas ainda assim são enquadradas dentro 

de uma mesma análise dos dispositivos disciplinares. Essas estruturas 

arquitetônicas do poder exercidas através das escolas, hospitais, instituições 

carcerárias, etc, contudo "não são estritamente falando, formas de exclusão, mas 

práticas de normalização inclusiva” (CASTRO, 2009, p. 71). É no corpo, contudo, onde 

se efetiva as relações de poder nos ambientes arquitetonicamente definidos.  Nas 

análises de Foucault sobre os espaços - seja a prisão, seja o hospital, as escolas, 

etc. - o que está em análise é o poder disciplinar sobre os corpos (POGREBINSCHI, 

2004, p. 190). Suas análises sobre as formas disciplinares centram-se a partir dos 

séculos XVII e XVIII e dão margem a pensar como a partir então essas formas se 

atualizaram até os dias atuais.  

Concebe-se efetivadas as ideias de Bentham nas realidades das prisões de 

segurança máxima e no desenfreado uso da vigilância no Ocidente. No primeiro caso, 

o panoptismo continua sendo uma estratégia penal; no segundo, o uso tem sido 

generalizado como vigilância global para a extensão daquilo que vai precisar debater 

se, ou esse panóptico não é ainda um resquício de Bentham ou constituem 

inteiramente uma estratégia separada com propósitos que tem pouco ou nenhuma 

afinidade com a planta original (FLUDERNIK, 2017, p. 3). Fludernik compreende que 

o panóptico trazido por Bentham e apropriado por Foucault, pode ser compreendido 

nos dias atuais tanto como uma estratégia penal como uso para das estratégias de 

vigilâncias do indivíduo. Com efeito, as prisões projetadas no modelo benthaniano 

não se efetivam identicamente àquele modelo caricato, mas mais sutilmente, 

enquanto a constante regulação nos espaços públicos e privados. Essa vigilância e 

regulação pode ser notada com as câmeras de segurança instaladas 

estrategicamente, satélites e lentes se apresentam como vigília de todo indivíduo 

constantemente. Mas não somente com esses dispositivos, mas também da 

vigilância do indivíduo sobre o próprio indivíduo. 

Como se efetiva, portanto, nas relações inter-humanas a atualidade do 

panóptico bentham-foucaultiano? Decerto os ambientes que compõem o modelo 

organizacional dos espaços físicos da cidade - cidade aqui compreendida nos 

espaços geográficos previamente definidos como shoppings, escolas, praças, etc. 
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Tais espaços urbanos regulam e habilitam o modo como nos relacionamos 

geograficamente com os outros. Ao delimitarmos nossa análise na constituição 

arquitetônica dos shopping centers podemos notar como tais ambientes se 

tornaram marcadores onipresentes da vida urbana. Um dos centros panópticos de 

regulação do que o indivíduo “deve fazer”, pois sua estrutura delimita onde se deve 

comer, assistir, comprar, etc. 

Essa forma de organização tende a dividir o espaço em elementos bem 

distribuídos de forma a regular a distribuição dos indivíduos numa disciplinarização 

dos corpos no sentido de “eliminar os efeitos de imprecisão distribuições, o 

desaparecimento descontrolado de indivíduos, sua difusa circulação, sua 

coagulação inutilizável e perigosa” (RAJ, 2019, p. 63). Estes mecanismos 

disciplinares espaciais se apresentam como elemento fundacional da vida em 

sociedade. 

Nesse sentido, pois, que a relação entre o panóptico exposto em Vigiar e punir 

se configura na sociedade da vigilância e do controle na Modernidade. “O espaço é a 

metáfora poderosa ativamente empregada para teorizar a disposição” (RAJ, 2019, p. 

71). Com efeito, estes espaços que nos referimos - seja os shoppings centers, as 

escolas, as praças, etc., seja o ambiente panóptico - não devem ser pensados como 

homônimos, no entanto, pensá-los em total distinção seria desprezar as 

configurações definidas por um poder que se estabelece nas relações inter-

humanas. Nesse sentido, as análises foucaultianas sobre a estrutura organizada do 

panóptico se efetiva numa relação poder “na medida em que a base da sociedade 

passa a se ver de ponta a ponta atravessada por mecanismos de disciplina, 

invertem-se também os princípios da centralidade e da visibilidade do poder” 

(POGREBINSCHI, 2004, p. 191). Ressalvamos ainda uma questão que é própria do 

poder disciplinar para Foucault, que é a produção de corpos-dóceis através da 

vigilância.  

A potencialidade da vigilância, sua possibilidade apenas, é por si suficiente 

para que o poder disciplinar se exerça justamente porque com ela uma sujeição real 

nasce de uma relação fictícia. Esse caráter ficcional, por assim dizer, decorre do fato 

de que, ao saberem-se sujeitos a um único olhar a tudo pode ver permanentemente, 

os indivíduos disciplinam-se a si mesmos, e o fazem constantemente em simetria à 
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permanência desse olhar onipresente. Na medida em que a visibilidade constante 

dos indivíduos e a invisibilidade permanente do poder disciplinar fazem com que os 

indivíduos se adestrem, se ajustem e se corrijam inicialmente por moto próprio, 

pode-se afirmar que a vigilância substitui a violência e a força. Sem essas, passa a 

ser ainda possível se falar em um adestramento ou readestramento espiritual, das 

almas, e não dos corpos (POGREBINSCHI, 2004, p. 193). 

Com efeito, a relação que fazemos aqui entre panóptico e metáfora se 

estabelece na medida que relemos os dispositivos disciplinares expostos por 

Foucault enquanto instrumentos de docilização e normalização do corpo através dos 

espaços. Lugares esses onde se “distribui” o corpo dos sujeitos em termos do 

“como” e do “onde”. Nesses termos, o “como” se afetiva nas relações do sujeito com 

os demais e o “onde” se refere aos espaços onde podem ou não frequentar. 

 

Considerações finais 

 

O uso da vigilância nos dias atuais ultrapassa limites da observação 

carcerária das prisões. Vivemos constantemente sendo observados e regulados nos 

espaços que habitamos. Os espaços ao qual nos vemos cercado constantemente 

nas metrópoles, seja público ou privado, carregam em sua organização arquitetônica 

formas de manter o indivíduo em constante vigília por sob ele próprio ou por sob os 

olhares dos outros. A arquitetura contemporânea se configura para distribuir os 

corpos dos indivíduos numa organização “harmônica” e homogênea, bem como 

separar os sujeitos em suas “malhas” sociais. Essa organização tem suas origens 

bem definidas e se desenvolvem no âmbito da regulação constante. O corpo do 

indivíduo é o alvo dessa observação/regulação e quase nunca se apresenta 

claramente aos olhares desatentos. Mas com presteza filosófica podemos notar 

como estamos inseridos involuntariamente em tais relações de poder. 

Foucault é um autor que nos permite compreender tais relações e a partir 

disso tecer olhares críticos sobre nossa própria condição enquanto sujeitos sociais. 

É imprescindível, contudo, partir de pontos de vista distintos. A linguagem é um 

desses pontos iniciais. Foi desse ponto, portanto, que partimos nossa análise: da 



 

João Jânio da Silva Lira  | 285 

 

linguagem metafórica enquanto modelo metodológico filosófico para pensar as 

heterotopias em que estamos inseridos. 

Pensar essas questões pelo viés filosófico demanda uma releitura atenta de 

pensadores tradicionais, bem como utilizarmos lentes para atualizar seus 

pensamentos. Nesse sentido, tentamos nesse ensaio pensar a relação entre 

panóptico com os espaços que distribuem os corpos numa organização de 

vigilância, quais seja, os shopping centers, as praças, escolas, etc., que ao nosso ver, 

se valem do modelo de vigília para docilizar quem os frequenta. Relacionamos 

também as metáforas argumentativas com o pensamento foucaultiano através de 

uma leitura figurativa dos “espaços outros” apresentada pelo autor francês. Nossa 

investida, contudo, apresenta aproximações de áreas do saber distintas, mas não 

excludentes, o que nos obriga a enquadrá-la numa aproximação interpretativa a fim 

de desenvolver o fazer filosófico com o habitus da vida cotidiana. 
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