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É com muito gosto, e com certo atraso – típico das reflexões meditativas que, na sua cadência mais peculiar, furtam-se
ao imediatismo dos prazos sempre apertados – que os Cadernos
do Sociofilo voltam a explorar as relações que, em meio a outras
tantas, lhe constituem o nome. Entendendo que o nome já é em
si mesmo um nomos, não poderia ser de forma mais alegre que
levamos adiante a empreitada de relacionar a filosofia e a sociologia; fazendo, assim, jus a um núcleo que se pretende além de
sociofílico, sóciofilosófico! É com essa alegria de um pensamento que não teme à sua própria afirmação que abrimos essa edição do quinto volume dos Cadernos, o segundo a explorar as
relações entre filosofia e sociologia.
Recusamos, por princípio, não somente a postura positivista (na maioria das vezes inconfessa) dos que compreendem a
si mesmos, com certo regozijo, como libertos de pressupostos
metafísicos e como orientados, por meio de um controle metódico, a questões atinentes tão somente à objetividade do conhecimento; recusamos, igualmente, talvez com maior veemência,
o espelhamento desta atitude presente no fechamento altivo de
muitos filósofos, para os quais a ciência seria uma atividade fadada à incapacidade de pensamento. À diatribe heideggeriana
de que a “ciência não pensa” – que possui traços provincianos
tão bem demarcados, aos olhos reflexivos do sociólogo, quanto
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sua outra afirmação de que somente seria possível filosofar em
grego e alemão –, o primeiro volume de nossos Cadernos Entre
Sociologia e Filosofia ofereceu seu desmentido.
O vaticínio heideggeriano referente ao fim da filosofia, ou
melhor, da metafísica, por meio do seu esgotamento, ou realização plena, através das ciências positivas, encontrara o seu
justo desmentido, porque não somente foi mostrada a operacionalidade da sociologia num ambiente que dificilmente seria
redutível ao desvelamento meramente técnico, como, sobretudo, afirmamos o compromisso do fazer sociológico com a “tarefa do pensamento”.
Não se trata, portanto, agora, de pedir licença. Se no primeiro volume ainda precisávamos pedir licença para os filósofos altivos que não gostam de sujar suas mãos na empiria e nas
questões de método da ciência, e também não gostam que toquemos em suas questões “puras”, hoje sentimos, graças aos
nossos predecessores, uma confiança diante do avanço das nossas pesquisas de modo a não ressentir ao dizer: Hic Rodhus, hic
salta! Após termos desmentido o vaticínio heideggeriano, bem
como seu adversário irmão-siamês positivista, nos sentimos
confortáveis para, agora, oferecer nossa reflexão para um público cada vez mais ampliado.
Aos olhos, ouvidos e tatos treinados pelo ofício de sociólogo, os “grandes” filósofos, conceitos e reflexões da filosofia
podem ser bem outra coisa do que parecem. Dizemos àqueles que
esperam por mandarins ou que herdam irrefletidamente (e não
por escolha ética) o culto à letra e à vida escolástica, que a autorreflexão crítica da filosofia moderna deve inserir, no seu ciclo hermenêutico, a reflexão, cientificamente controlada, da sociologia, pois assumimos, como ponto de partida, que a reflexão filosófica precisa também de outros meios além dos filosóficos para realizar-se como filosofia. Recusando-se a seguir a via
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perigosa da reflexão sociológica, a filosofia, em nome de palavras-passe tais como “razão”, “reflexividade”, “livre pensamento”, dentre outras, poderá apenas reproduzir, colocando-os
à sombra projetada por seus próprios ídolos, processos irracionais de pensamento, formas irrefletidas e ilegítimas da tradição
e grilhões sistêmicos que impedem as flores de um efetivo devir filosófico do mundo brotarem.
Por causa disso, entendemos, com Habermas, que, com o
esgotamento da tradição da grande filosofia – o que não é, para
muitos de nós, ao contrário do que Habermas pensa, um esgotamento da própria metafísica –, esgotamento este que, diga-se
de passagem, é correlato às próprias mudanças estruturais da
sociedades modernas, a filosofia somente pode seguir suas tarefas caso se torne crítica e autocrítica, expondo-se ao mesmo
processo de esclarecimento que foi imposto a todos. E para tanto, assim acreditamos, ela poderia assumir uma papel colaborativo, horizontalizante e não exclusivista, trabalhando na interface com as ciências humanas. Pois, sim, há questões filosóficas
dentro da sociologia que a filosofia fará por bem nos esclarecer.
Mas, sim também, há questões sociológicas dentro da filosofia
que a sociologia também é capaz de esclarecer. É neste espírito
de colaboração, de apoio mútuo e de troca de perspectivas, que
o Sociofilo opera; e não é por acaso que nossos encontros de
pesquisa foram batizadas com o simpático título de “colaboratório”.
Valendo o dito para os filósofos empedernidos em manterse afastados das águas turvas dos acontecimentos e da empiria,
algo também poderia ser dito com relação a certas correntes da
sociologia. Afinal, não nos vemos mais na obrigação de defendermo-nos da acusação sempre pronta a julgar os trabalhos
mais teóricos ou mesmo mais dispostos a contornar os pontos
cegos das pesquisas sociológicas. Não somos idealistas sem
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ideal, nem, muito menos, materialistas sem material. Para
aqueles que poderiam nos chamar de teóricos teoréticos, o melhor que temos a oferecer é o nosso esforço sistemático e contínuo demandado em prol do esclarecimento conceitual, ético,
normativo, epistemológico e também ontológico que norteiam
as pesquisas sociológicas - mesmo aquelas levadas adiante pelo
mais positivista dos analistas. Afinal, mesmo para aqueles que
gostam de acreditar que basta torturar os dados para que eles
revelem os seus segredos mais ocultos, é sempre bom lembrar,
seguindo Kant, que sem as perguntas interessantes todas as
respostas seriam abjetas.
É claro que não somos ingênuos o bastante – embora poderíamos desejar sê-lo, sem havermos de nos culpar por isso –
para acreditar que ao explorar tais relações imediatamente nos
coloquemos no patamar de jovens filósofos, iluminados por entre musas e semi-deuses. Nada poderia ser mais distante dos
nossos objetivos. Ao pretender levar a sociologia adiante por
outros meios – e vice-versa – pretendemos apenas não nos deixar capturar pelos limites estreitos que, se cabem bem na estruturação dos departamentos, têm se mostrado de pouca serventia quando utilizados como balizas e diques para o pensamento. Entendemos, sim, que foi necessário para a sociologia quando do seu surgimento e positivação no cenário intelectual
da Europa do final do século XIX e início do XX – marcar posição diante das outras disciplinas, traçando os seus métodos
mais próprios, assim como delimitando o seu objeto. É dessa
maneira que vemos Durkheim, nos últimos parágrafos das Regras do Método Sociológico, afirmar que essa nova ciência
emergente, isto é a sociologia, é completamente independente
de toda e qualquer filosofia. Afinal, se a nova ciência da sociedade pretendia encontrar um lugar ao sol nessa tão povoada
enseada, repleta de guarda-sóis departamentalizados nos mais

5

Quinto Caderno – 2014

fragmentados e especializados campos de saber, fazia-se necessário mostrar aos demais postulantes ao domínio científico que
tal ciência gozava de um estatuto próprio, aparelhada pelos
seus métodos particulares para dar conta do seu mais recôndito
objeto. Tratava-se então de uma questão de sobrevivência científica e institucional. Afinal, tratando dos seres viventes em sociedade, sobretudo no seu aspecto moral, como não deixar-se
capturar pela biologia ou mesmo pela metafísica?
Contudo, a mesma questão de sobrevivência parece conduzir, hoje, o pensamento sociológico para o lado oposto da balança. Aquilo que outrora foi permitido e até mesmo encorajado através da descoberta/invenção dessa realidade sui generis
chamada sociedade – e conduziu o pensamento sociológico para uma espécie de feudalização teórico/metodológica – hoje,
em tempos onde se afirma, com certo exagero, a inexistência de
qualquer sociedade, ou ao menos aquelas mais duradouras,
faz-se mais do que necessário abrirmos o nosso campo (e o nosso pensamento) para devires oriundos de outras áreas.
Por isso, não se trata, aqui, apenas de sobrevivência institucional – como se pudéssemos manter a sociologia respirando
por aparelhos. Antes, tal investimento se justifica e se autoriza
justamente por acreditar-se que o fazer sociológico muito pode
contribuir para refletir e responder criticamente sobre os desafios do tempo presente, disposta a ajudar-nos a sair da cegueira, muitas vezes interessada, diante de um tempo que nega-se a
mostrar a sua face. Pois, enfim, se a sociologia, assim como as
demais ciências humanas apresentam hoje, mais a mais, as suas
aporias, então mãos à obra antes que algum fio de espada oportunista se assanhe para desatar o nó górdio do contemporâneo.
Para fazê-lo, contudo, parece-nos fundamental buscar novos caminhos para a teoria social. É nessa intenção que tensionamos as fronteiras do pensamento sociológico e apresentamos
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mais uma edição dos Cadernos do Sociofilo disposto a sondar
os aportes da filosofia naquilo que viceja de mais sociológico.
Para tanto, abrimos o volume com um texto de Marcelo de
Oliveira sobre a Dialética Negativa de Theodor Adorno. Embora
o texto dedique-se ao menos sociológico – talvez comparado,
nesse quesito, à Teoria Estética – dos textos de Adorno, a preocupação de Marcelo de Oliveira não é outro senão sondar os
aportes de Adorno com respeito ao desenvolvimento de uma
sociologia articulada nos termos da diferença. Seguindo de perto a crítica do “sóciofilósofo” da Escola de Frankfurt aos postulados identitários que regem a produção conceitual para além
dos limites do meramente lógico - isto é, com todos os seus
desdobramentos no campo da sociedade, da política e por que
não da história - o objetivo de Oliveira é encontrar na filosofia
do não-idêntico, encabeçada por Adorno, os princípios geradores de uma sociologia aberta para a questão da diferença. Dessa maneira, o autor passa pelo crivo a crítica habermasiana de
Adorno de modo a resgatar os pontos negligenciados por Habermas quando da sua leitura do projeto adorniano na Teoria do
Agir Comunicativo e no Discurso Filosófico da Modernidade. Segundo Oliveira, embora a crítica habermasiana tenha razão de
ser, sobretudo ao questionar os fundamentos de um criticismo
social que não se furta a postular a impossibilidade de qualquer
crítica em uma sociedade totalmente reificada, Habermas acabaria exagerando na acusação de aporia e, com isso, perdendo
de vista o princípio que permitiu a Adorno desenvolver a sua
crítica da racionalidade instrumental e da sociedade totalmente
administrada. Podemos dizer que Oliveira tem em vista mostrar que, se Habermas abre a festejada via de uma teoria social
fundada no paradigma comunicativo em que a sociologia se
torna a legítima herdeira e testamentária da problemática filosófica da razão, ele fecha, pela mesma razão, o devir, mais pro-

7

Quinto Caderno – 2014

fícuo ainda, na opinião do autor, de uma teoria social fundada
numa filosofia da expressão e numa lógica do não-idêntico, que
fosse sensível aos murmúrios do não-dito-ainda, do silenciado
e do que é inexprimível para além do logos manifesto na linguagem cotidiana. Se Habermas segue o caminho kantiano de
uma análise das intentio obliqua que nos livrou da intentio recta
realista, Oliveira nos faz ver que a dialética negativa nos oferta
uma intentio obliqua da intentio obliqua, que mostra o preço a ser
pago pela vontade de objetividade científica, que somente ganha numa mão o fato social “como se fosse uma coisa”, caso se
lance fora, pela outra mão, o momento coisal e do inteiramente
outro da reflexão. Estes somente estão disponíveis à abertura
de um pensamento não-identificante. Isso não é uma questão
apenas filosófica, pois, ao interpelar a sociologia no que ela tem
de enteresouramento das teses do pensamento identificante e
no que ela investe do movimento circular da reificação para esconjurar da natureza do socius tudo aquilo que lhe causa medo,
Oliveira não opta por um narcisismo esteticizante para bem
longe de qualquer aroma de ciência sociológica. Ao contrário,
ele deriva da crítica adorniana um projeto de “sociologia do
não-idêntico”, como pretensões talvez, para falar de forma polemizadora, de “mais cientificidade”, abrindo à frente para o
sociólogo uma fenomenologia de espaços do mundo da vida
que escapam à racionalidade formal e instrumental e que, sendo heterogêneos, somente são captados pelo princípio do não
idêntico: baluarte da mímese e da formulação conceitual constelativa.
Dando sequência à nossa publicação, seguimos com um
texto de Igor Peres sobre o pensamento, ou as heresias de Louis
Althusser. Dotado de uma escrita nervosa e sempre disposta a
contornar as minúcias da argumentação filosófica, o texto de
Igor Peres traz uma riquíssima reflexão sobre o autor da teoria
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dos aparelhos. Lendo o texto de Peres somos levados diretamente a um outro patamar argumentativo e por vezes temos a
impressão de nos vermos diante de um “novo Althusser”. De
modo não menos surpreendente somos levados de uma teoria
estruturalista vacilante, que critica Althusser a partir do próprio Althusser, mostrando o que há de aporético na resolução
althusseriana de conceituar a estrutura a partir da categoria de
totalidade, no que lhe exige ir às últimas consequências em seu
próprio pensamento, assumindo o point d’héresie emergente e
seguindo a bifurcação rumo a uma forma de pensamento capaz
de se engajar com a constituição diversa, complexa e sempre
contingente da estrutura do real. O estruturalismo do Althusser
peresiano está sempre preocupado a encontrar as determinações primeiras – ao menos em última instância – a uma teoria
combinatória completamente aberta ao devir e, por isso mesmo, sustentada pelas contingências. Assim como Oliveira, suas
reflexões apelam por uma “lógica do diverso ou do heterogêneo”, que, liberta das categorias de totalidade e dos princípios
dialéticos de identidade e contradição, seja capaz de produzir,
não totalizações, mas sim um pensamento da distribuição de
atributos infinitos, a sua soma, as suas semelhanças e diferenças, suas composições e decomposições. Se antes Adorno adentrava a cena com Oliveira, agora é Deleuze quem pede passagem e conduz Althusser por uma linha de fuga. O volume dos
Cadernos começa a ganhar assim uma estrutura, mas ela não
nos foi dada previamente. Ela se deu, para usar as palavras de
Peres, qua conjuntura!
Dando sequência, temos um artigo de Rodrigo Vieira de
Assis disposto a aprofundar as tensões que são exploradas nesse volume – entre a sociologia e a filosofia – adicionando um
terceiro termo nessa nossa equação, a saber, a poesia. Com uma
argumentação elegante, Assis é capaz de desdobrar em poucas
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linhas temas tão intrincados como podem ser aqueles que se referem à condição humana. De Aristóteles a Hannah Arendt,
passando por Marx, Merleau-Ponty e pelo melhor da tradição
sociológica, de Durkheim a Bourdieu, Assis abre sua reflexão a
partir de um pequeno poema de Manuel Bandeira. Tendo como
objetivo desenvolver as notas para uma sociofenomenologia da
percepção, Assis se utiliza do poema para conjecturar sobre as
conformidades entre a lógica e a ontologia. Mostrando que as
categorias do entendimento, por serem socialmente engendradas produzem um consenso mínimo entre subjetividades e objetividades, Rodrigo de Assis avança na temática durkheimiana
do conformismo lógico para mostrar, entre outras, o caráter socialmente fundado da percepção. Indo além daquilo que seria o
meramente sociológico, Assis avança na senda da antropologia
filosófica – ao menos daquela que pode ser depreendida dos
textos do jovem Marx – para, com uma pitada de filosofia política arendtiana, nos convidar a aspirar pelo dia em que “a vida
coletiva possa ser o que pensam idealmente que ela é”.
Já o texto de Gabriel Peters sobre a criatividade, que dá
sequência a essa publicação, reitera o caráter de continuidade
que se pretende estabelecer entre esse volume e a edição anterior também dedicada às relações entre a filosofia e a sociologia. Se ali tivemos a primeira via para o sublime, nessa nova
publicação contamos com a segunda. Dotado de uma escrita
mais do que irreverente – típica daqueles que abandonaram a
hiperfortificação para, sem mais, numa espécie de lampejo que
oscila entre a irreverência e a genialidade (seria tentado a afirmar o segundo, embora suspeitando do riso do próprio Peters),
tirar as máscaras e começar a dançar, ainda que textualmente –
Gabriel Peters nos brinda com um ensaio bastante assistemático
onde persegue aquilo que poderia ser considerado como os pilares de uma sociologia da criatividade, ou melhor, da geniali-
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dade. Rompendo de vez com qualquer feudalização teóricometodológica, Peters transita entre a psicologia, a sociologia, a
filosofia e a crítica literária para pontuar as balizas da criação
mesmo que concluindo pelo impontuável. Assim, vemos uma
sociologia bastante ensaística que, numa espécie de paráfrase
de si mesma, prefere conceber a si mesma como pequena teoria,
antes de se portar como grande comentário.
Por fim, temos o escrito de André Magnelli, que escreve o
texto que mais se vincula, dentre todos, a uma temática propriamente política. Magnelli procura desenvolver a fortuna histórica daquilo que ele chama de “figurações do político”, tematizando diretamente quais seriam os desdobramentos do pensamento (pós-)revolucionário, nos devires (e nas soluções em que
podem aportar) das crises políticas contemporâneas. Ele recua
para um ponto anterior no tempo ao nascimento da sociologia,
mas não sem analisar os conceitos, tais como os de “soberania”,
“liberalismo” e “revolução”, que se farão presentes no discurso
sociológico, dos pais fundadores até a sociologia contemporânea. Se a sociologia deve ser uma “ontologia do tempo presente”, isso não quer dizer que ela deva perder de vista a perspectiva histórica; é o contrário disso que é verdade. É por termos
questões que nos desafiam hoje que nos voltamos à história, interpelando-a no que foi capaz de inventar e do que foi capaz de
excluir, a fim de sabermos, afinal, a que fomos e somos levados,
o que pode ser desinventado e denunciado na sua artificialidade ou perigo, e, também, o que pode ser reinventado ou advir
pois que repleto ainda, ou já, de promessa de uma bela vida.
Magnelli faz assim um ensaio de uma “genealogia das figurações do político”, visto como um modo de trazer à luz os dispositivos conceituais e os anseios metafísicos presentes nos discursos políticos. Num ensaio que comete o risco argumentativo de estender-se analiticamente à revelia dos imperativos da
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brevidade, com a possível consequência de ser punido por uma
não leitura, Magnelli resiste às facilidades de seguir uma cadeia
de discursos já dados sobre o político, tanto a proposta liberal
restritamente compreendida à luz do neoliberalismo econômico
de um mundo pós-revolucionário que reduz o político às instituições políticas, quanto as igualmente tentadoras perspectivas,
presentes ainda em fatias significativas do pensamento de esquerda, de seguir irrefletidamente e sem perspectiva histórica
um dispositivo conceitual montado em torno da ideia de revolução, no que desconsidera a metafísica secularizada que lhe é
interna, que remonta a uma laicização da ideia medieva de soberania, bem como mantém-se cega aos potenciais totalitários
que, malgrado os valores democráticos que podem ser atrelados a ela, tem potencialmente (e tiveram historicamente) efeitos
perversos bem distantes da esperança e do sentimento moral
que intuíam e anteviam. Ele traz à baila o “retorno do recalcado
do liberalismo político”, numa utilização da feliz expressão de
Marcel Gauchet, ao mostrar que, para além das remissivas ao
totalitarismo, os desafios do contemporâneo clamam pelo resgate do político das amarras da política, numa retomada de reflexão do pensamento sedimentado em torno da problemática
da revolução. Magnelli lança o desafio de pensar uma democracia radical, pós-totalitária, num compromisso no qual a política já é ontologia e vice-versa.
Encerramos nossa edição - na forma de um pensamento
do político e com um espírito de dádiva -, disponibilizando a
tradução de um pequeno artigo de Alain Caillé sobre as relações entre o político e o religioso. Se toda ontologia é política,
como dissemos, todo o social se institui simbolicamente numa
decisão, plena de arbitrariedade, pois que sem fundamento último em razão, de dispor-se a um dom, pelo qual se torna possível tanto tecer laços de autêntica amizade e amor, quanto de
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transmutar possíveis inimigos de guerra em rivais que lutam
pelo reconhecimento num jogo agonístico e pleno de intensidade vital. Pela assunção da ambiguidade da dádiva, deflagramos
o quanto a confiança, a liberdade, a criação, a paz e a abundância de vida do conviver são construídos pelo trabalho ininterrupto de transformar encontros, muitas vezes (o quanto!) conflituosos, em uma potência em comum, resistindo aos anseios
apolíneos de eliminação do conflito pela redução da multiplicidade à ordem da soberania e pela contenção das forças por
formações incapazes de desformarem-se e reformarem-se.
Afinal, como Magnelli nos lembra, o desafio consiste em
afirmar a potência do múltiplo sem a captura do Uno. Mãos à
obra!
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De volta às coisas outras
A dialética negativa de Theodor W. Adorno

Marcelo de Oliveira Lopes

Poucas correntes teóricas podem arrogar, com tamanha
legitimidade, a pretensão de sintetizar as preocupações normativas da filosofia prática com as exigências epistêmicas das ciências sociais de forma mais contundente do que a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. Isso não significa, contudo, que o
devir normativo da filosofia prática - severamente abalado a
partir das diatribes cientificistas do final do século XIX1 – per1

Basta lembrar da tese complementar de doutorado do jovem Durkheim sobre
Montesquieu, sobretudo, nos momentos onde o sociólogo interpõe a disjunção
entre arte e ciência, cabendo, tão somente, à primeira o esforço de pensar o
ordenamento institucional adequado à boa vida. Isso não significa, contudo,
que para Durkheim a sociologia, enquanto ciência, não tenha qualquer
finalidade prático-normativa. Afinal, como diz o próprio Durkheim num texto
escrito na mesma época: “Mas do fato de que nos propomos, antes de mais
nada, a estudar a realidade não resulta que renunciemos a melhorá-la:
estimaríamos que nossas pesquisas não são dignas de uma hora de trabalho,
se elas só devessem ter um interesse especulativo” (Durkheim, 1995:XLV).
Nesse sentido, a distinção entre arte e ciência parece se remeter muito mais à
fraqueza epistêmica do normativismo iluminista que, na visão de Durkheim,
permaneceria, todo ele, preso na dimensão da doxa e, portanto, preso na
tessitura das opiniões, do que propriamente a uma suposta neutralidade
axiológica da sociologia. Dessa maneira, talvez, não seria exagerado dizer que
o próprio Durkheim seja efetivamente o pioneiro na tentativa de sintetizar
filosofia prática e ciência social, antecipando em quase trinta anos os devires
especulativos dos frankfurtianos.
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maneça como uma herança imaculada do Iluminismo dormitando no seio da Teoria Crítica. De outra parte, isso não pode
significar, também, que as exigências epistêmicas das ciências
possam ser confundidas com o credo positivista da sociologia
nascente. Muito antes, para a primeira geração da Escola de
Frankfurt, trata-se de refletir sobre a síntese entre a filosofia
prática e as ciências sociais partindo de uma reelaboração constante de ambas.
No que tange à filosofia prática, uma das primeiras reelaborações dos frankfurtianos se refere à tentativa de depuração
de toda e qualquer ontologia da natureza2 – kata physis – que
viesse a vigorar como embasamento das respostas sobre a boa
vida. Ao invés, propunham uma reflexão normativa na qual o
estudo científico da sociedade passaria a ocupar o papel de locus privilegiado. Trata-se da formulação, ainda rudimentar, de
uma espécie de “Materialismo Interdisciplinar”, onde a reflexão filosófica se alimentaria dos enunciados científicos culminando em postulados comprometidos com a emancipação humana.
Even while retaining the intentions of the old practical philosophy,
Horkheimer views its replacement by a scientific study of society
as irrevocable. His reference to the “golden age of Plato and Aristotle” is also misleading, for the normative standards of critical
theory are not based upon an ontology of nature which Plato and
Aristotle share. Rather, critical theory stands in the tradition of the
Kantian teaching of autonomy, and the Hegelian-Marxist trans-
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formation of pratical philosophy into a philosophy of historical
praxis. (Benhabib, 1986:5).

No entanto, essa tentativa de substituir uma filosofia da
natureza por uma ontologia do ser social de matriz hegelomarxista não logrará o êxito almejado. Muito antes, o programa
do “Materialismo Interdisciplinar” será paulatinamente substituído pelo paradigma conhecido como “Crítica da Razão Instrumental”. A chave para compreender essa guinada deve ser
buscada nas críticas frankfurtianas dirigidas à filosofia da história e ao seu ímpeto identitário. Na visão dos autores da Dialética do Esclarecimento, o ímpeto de autoconservação, responsável
pela emergência do sujeito e pelo devir da razão na história não
seria outra coisa senão a eterna perpetuação do sempre mesmo,
relegando a emancipação a uma dimensão meramente utópica.
Abandonando a ideia de um devir racional e humanizador, os autores chegam a enfatizar que o mundo plenamente
esclarecido padece sob o signo da calamidade universal. Na visão dos seus principais críticos – notadamente Habermas – o
abandono da filiação humanista e, principalmente, o abandono
do Idealismo Alemão, fariam com que a primeira geração da
Escola de Frankfurt não só se privasse das bases possibilitadoras da própria crítica, como também seria, por isso mesmo, levada a flertar com o irracional.
Os escritores sombrios da burguesia como Maquiavel, Hobbes e
Mandeville desde sempre atraíram aquele Horkheimer influenciado por Schopenhauer. No entanto, seus pensamentos ainda eram
construtivos; de suas dissonâncias seguiram-se linhas que levavam
à teoria marxista da sociedade. Os escritores "malditos" da burguesia, sobretudo o Marquês de Sade e Nietzsche, romperam esses
vínculos. A eles se ligam Horkheimer e Adorno na Dialética do esclarecimento, o seu livro mais negro, a fim de conceitualizar o pro-
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cesso de autodestruição do esclarecimento. Segundo sua análise,
não podiam esperar mais nada da força libertadora do conceito.
Contudo, levados pela noção benjaminiana de esperança dos desesperados, que então assumiria um sentido irônico, não querem
abandonar o trabalho do conceito, tornando-o paradoxal. (Habermas, 2000:152).

No entanto, como pretenderei argumentar no decorrer
desse trabalho, a crítica à filosofia do conceito – mais a mais entendida como filosofia da identidade – não se presta ao culto do
irracional, nem, muito menos, se curva diante do gosto pelo paradoxo. Muito antes, ao denunciar o totalitarismo silogístico, os
frankfurtianos da primeira geração - principalmente Adorno procuram abrir a reflexão filosófica para dimensões outras que
permitam uma conduta ética diante da alteridade - não a submetendo ao ímpeto de autoconservação do sujeito, nem à marcha avassaladora da razão na história. Em suma, trata-se de
mostrar as condições de possibilidade dos fragmentos que se
furtam a fazer da história a reiteração constante do sempre
mesmo.
Todavia, se esses fragmentos devem ter direito de cidadania – nem que seja na república dos desesperados – devem, de
alguma maneira, provar a sua efetividade ou, ao menos, as suas
condições de possibilidade. É esse o projeto da Dialética Negativa. Se a Teoria Estética coloca o problema da reconciliação através da relação com o belo natural, oferecendo uma saída estética para os dilemas do pensamento da identidade, na Dialética
Negativa Adorno aponta as possibilidades de uma filosofia reconciliada com o não idêntico, a partir de uma reflexão caracterizada pela primazia do objeto e da expressão. Portanto, focarei
aqui precisamente o texto da Dialética Negativa visando apontar em que medida essa dialética aponta para uma saída diante
dos impasses da razão, enquanto superação do pensamento da
17
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identidade. Para tanto, primeiramente procurarei defender essa
“filosofia do não-idêntico” das acusações de aporia levantadas
pelos habermasianos, para, em seguida, mostrar que mesmo
apresentando uma saída interessante para os impasses da identificação, nem por isso o pensamento de Adorno deixa de cair
na mesma lógica identificante que critica. Então, procurarei argumentar que nem por isso o projeto de uma filosofia da diferença deva ser suprimido, mas, antes, ser melhor articulado
com uma sociologia que lhe faça justiça.
APORÉTICOS SÃO OS OUTROS: OU DE COMO SE PODE
FESTEJAR A RUÍNA
Muito embora os teóricos da Escola de Frankfurt – notadamente Adorno e Benjamin – tenham, reiteradamente, erguido suas penas para contestar a pretensão de substituir a história da filosofia por uma filosofia da história, enquanto crônica
dos vencedores, não obstante, o devir historiográfico, reposto
no interior mesmo dessa corrente teórica, não poupou os seus
“pais fundadores” do sofrimento impingido por uma espécie
de astúcia da razão. Essa mesma astúcia que na filosofia hegeliana justificava a morte das inocentes flores esmagadas pelo tacão do Espírito em sua marcha irrefreável rumo à efetivação, ao
que tudo indica, não se fez de rogada e numa espécie de “retorno do recalcado” volta exatamente para assombrar os arautos do seu próprio esconjuro.
Se for verdade que a história se escreve de muitas maneiras, parece verdade também que se pode escrever de muitas
maneiras a mesma história. Se em tempos pós-metafísicos a hipótese, ou melhor, a hipóstase de um espírito astucioso - responsável, em ultima ratio, pelo devir dos acontecimentos - parece condenada de antemão, pode-se temer, contudo, que o
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abandono do espírito culmine, tão somente, na apologia da astúcia. Numa astúcia sem espírito. Nesse sentido, hábeis historiadores parecem lançar mão do procedimento da crítica imanente para conceber uma espécie de continuidade descontínua apta
a repor a filosofia do progresso em bases não metafísicas. De
forma não muito diferente da “Razão na História”, numa substância cada vez mais tornada sujeito, as diferentes formulações
teóricas oriundas das tensões e distensões, abundantes no seio
de uma corrente teórica que jamais se furtou ao “recomeço”,
parecem se encaixar perfeitamente numa teleologia da razão
que, aparentemente, conduz do Materialismo Interdisciplinar à
Teoria do Agir Comunicativo, passando, evidentemente, pelo
exílio de uma “razão negativa”.
A semelhança entre esse tipo de historiografia - que narra
as aporias da razão negativa até a sua culminância na razão
comunicativa - com a segunda parte da Fenomenologia do Espírito é, no mínimo, memorável. Assumindo a mesma forma
narrativa que vai da consumação da “bela totalidade” à reconciliação pelo Espírito efetivado, essa espécie de história dos devires frankfurtianos parece engendrar uma grade de inteligibilidade que, espiritualizando esse devir, mesmo que à contrecœur, acaba por concebê-lo como um ato contínuo que, através
de sucessivas suprassunções (Aufheben), conduz as promessas
do Materialismo Interdisciplinar ao coração da Teoria do Agir
Comunicativo, passando pela alienação do “pensamento no
exílio” representado pelas vilipendiadas aporias da “razão negativa”.
Se Habermas foi o responsável por esse tipo de narrativa
que coloca a sua própria teoria como o verdadeiro ponto de
chegada – justamente por fazer justiça ao verdadeiro ponto de
partida – da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, não se pode
dizer, contudo, que se trata de uma mera “invencionice” habe-
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rmasiana com o propósito tácito de fazer do seu sistema o sistema de todos os sistemas. Ao que tudo indica, a passagem para a Teoria do Agir Comunicativo - com seu respectivo abandono da filosofia do sujeito em direção a uma filosofia da linguagem, que tem como corolário a descoberta da pragmática
formal como instância apta a balizar as exigências normativas
do criticismo social - parece mesmo resolver aqueles impasses
aporéticos referentes a uma razão que se privou das bases do
seu próprio funcionamento.
Afinal, quais seriam os direitos críticos, as exigências racionais normativas, de uma razão que, tornada instrumental, só
libera o seu volume no domínio absoluto da natureza? Aparentemente, ao denunciar, na Dialética do Esclarecimento, o real
funcionamento da razão como instância de autoconservação do
sujeito, que para tal se impõe como dominação cega sobre a natureza, inclusive a natureza humana, Adorno e Horkheimer teriam se privado, de antemão, das possibilidades de uma crítica
racional. Muito embora, já nos tempos de Velázquez, a razão
ocidental faça amplo uso do expediente que consiste em voltarse sobre si mesma, numa espécie de autorreflexão que, conhecendo as possibilidades de conhecer, cria, com Kant, as bases
para que ela se torne eminentemente crítica, contudo, para os
“críticos da nova crítica crítica”, Adorno e Horkheimer ao privilegiarem a crítica da razão perderam por completo a razão da
crítica.
Ou seja, fechadas as portas da crítica humanista de cunho
antropológico, visto que o sujeito é mais a mais identificado
como ímpeto dominador, e fechada as portas de um devir racional redentor, visto que a marcha da razão na história não passa de auspício da dominação universal, não restaria sequer
uma centelha de esperança que, presente na história das relações humanas entre si e com a natureza, justificasse o apelo
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fundamentado por um mundo melhor. Assim, a crítica da razão instrumental se converte, ao menos nas mãos dos críticos
habermasianos, em crítica da razão enquanto tal.
Embora a ideia de que a crítica da razão instrumental deixe a primeira geração da Escola de Frankfurt num beco sem saída, numa situação completamente aporética, tenha sido inicialmente desenvolvida por Habermas, enquanto alienação do
projeto inicial de um Materialismo Interdisciplinar voltado para a temática da emancipação humana e posteriormente retomado por ele mesmo, como se pode notar na seguinte passagem da Teoria do Agir Comunicativo:
quiero por mi parte insistir en que el programa de la primera Teoría Crítica fracasó, no por este o aquel azar, sino por el agotamiento del paradigma de la filosofía de la consciencia. Voy a tratar de
mostrar que el abandono de ese paradigma, su substitución por
una teoría de la comunicación, permite retornar a una empresa que
en su momento quedó interrumpida con la Crítica de la Razón Instrumental; este cambio de paradigma permite un replanteamiento
de las tareas que tiene pendientes la Teoría Crítica de la sociedad.
(Habermas, 1999, p. 493, v1).

É, contudo, na literatura secundária que podem ser encontradas as principais apologias que reiteram o caráter aporético da
primeira geração, assim como o caráter salvacionista do projeto
habermasiano. Utilizando-se de um expediente, presente in nuce na Teoria do Agir Comunicativo e, sobretudo, no Discurso
Filosófico da Modernidade, e que consiste em absolutizar a crítica da razão instrumental, apequenando o conteúdo da Dialética Negativa - que aliás para Habermas não passa de um exercício (Habermas, 1999, p.488) - e concluindo que Adorno não
faria outra coisa senão apresentar uma saída estetizante para os
dilemas da modernidade, esses escritos, ao menos na visão que
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procurarei defender aqui, não fazem justiça ao teor propriamente filosófico dos escritos de Adorno.
Muito embora a Dialética Negativa constitua um ponto de
inflexão no pensamento de Adorno, a radicalidade das questões apresentadas ali não foram bem assimiladas no que tange
à criação desse ato contínuo que vai da razão negativa à comunicativa. Muito antes, embora a crítica especializada se esmere
em separar, com toda razão, Adorno e Horkheimer, como duas
filosofias distintas, ao que tudo indica, isso só é levado a cabo
para chafurdar ainda mais os escritos do primeiro no lamaçal
do Barão de Münchhausen. É dessa forma que Sérgio Paulo
Rouanet mobiliza essa distinção.
Habitualmente, os dois pensadores são vistos como se constituíssem uma unidade. Essa simplificação precisa ser desfeita.
Horkheimer foi na fase anterior à emigração para os Estados Unidos um filósofo marxista clássico, que acreditava na capacidade da
razão de chegar à verdade e através dela organizar uma sociedade
justa. Sob a influência de três fatos históricos: a degradação do
marxismo na União Soviética, a ascensão do fascismo e a assimilação da classe operária — ele passou a duvidar da capacidade da
teoria de enfrentar as tendências regressivas da sociedade contemporânea e foi nessa fase que ele colaborou com Adorno nesse livro
profundamente pessimista que foi a Dialética do Esclarecimento.
Na mesma época em que participou da redação dessa obra, fez
uma série de conferências em que traçou uma distinção, não perfilhada por Adorno, entre a razão objetiva e subjetiva. A razão objetiva, encarnada nas velhas metafísicas e nas filosofias da modernidade emergente, permitia escolher fins em si razoáveis, enquanto a
subjetiva designa a faculdade do espírito de mobilizar os meios
mais adequados para atingir esses fins, sem que estes fossem suscetíveis de uma avaliação racional. Para a razão subjetiva, os fins
estão situados numa esfera de valores e preferências pessoais, que
como tais escapam à jurisdição de toda teoria. Sua versão da dialética da modernização se baseia nessa antítese: ela é o processo pelo
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qual a razão objetiva foi sendo gradualmente destronada pela razão subjetiva, até seu triunfo completo na sociedade atual, que,
tendo perdido a capacidade de pensar fins e valores, ficou entregue à mera empiria dos fatos brutos, transformados em sua própria norma. (Rouanet, 1998, p.332).

Ou seja, além de apresentar a influência adorniana sobre o
“desiludido” Horkheimer como uma guinada em direção ao
pessimismo, Rouanet vai mesmo além chegando inclusive a
afirmar que enquanto Horkheimer ainda endossa uma concepção objetiva de razão que, mesmo malfadada, serviria de contraponto à razão instrumental, subjetiva, Adorno, visto que
adota um conceito único de razão, não encontraria outra saída
que não mergulhar de cabeça nos labirintos aporéticos de uma
crítica que mina as próprias bases. Visto que,
Não existe, para ele [Adorno], conflito entre uma boa razão e uma razão perversa, pois desde o início ela foi a
mesma: uma faculdade voltada para a dominação da natureza, e através dela para a dominação sobre os homens,
movimento ambivalente que pressupõe o sacrifício e a renúncia à felicidade. A razão suplantou a mímesis, forma
original de relação entre sujeito e objeto, que permite um
contato não-violento com a natureza, e cujos ecos sobrevivem exclusivamente na arte, como Eingedenken, reminiscência, voz e lamento da natureza oprimida. (Rouanet,
1998, p.333).
É inteiramente nesse sentido que Rouanet mobiliza a distinção entre os dois autores. Enquanto Horkheimer ainda endossaria a possibilidade de uma “outra razão”, Adorno cairia
nas malhas da própria crítica resvalando, talvez, no “outro da
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razão” - na irrazão. Essa crítica teria como consequência a afirmação, peremptória a meu ver, de que enquanto Horkheimer
ao menos vislumbrou a possibilidade de uma crítica racional,
ainda que proto-teológica, da razão, através da sua duplicação
em objetiva e subjetiva, Adorno teria ficado completamente
preso às diatribes da Dialética do Esclarecimento. Assim, essa
distinção teria como causa e consequência a imputação da herança maldita da Dialética do Esclarecimento na conta exclusiva de Theodor Adorno.
Dando crédito aos depoimentos de Gretel Adorno que,
melhor do que ninguém, estava completamente por dentro da
feitura, por assim dizer, da Dialética do Esclarecimento, sabe-se
o quanto se deve a Adorno as linhas centrais que compõem essa famigerada obra. No entanto, se é verdade que Adorno estava comprometido até as orelhas com cada linha dessa dialética,
nem por isso creio que seja lícito reduzir todo o seu pensamento a essa obra deliberadamente pessimista. Muito embora as linhas de força que compõem os principais argumentos presentes na Dialética do Esclarecimento culminem na tese da hegemonia da razão instrumental e do mundo totalmente reificado,
pode-se notar, através de uma leitura que privilegie muito mais
os aspectos propriamente filosóficos dos trabalhos de Adorno,
sobretudo posteriores ao escrito de 1944, toda uma tentativa de
implosão da estrutura mítica da razão.
Uma coisa chama a atenção, se se compara a 'Dialética do Esclarecimento' à figura da 'Dialética Negativa' em questão: no próprio
pensamento de Adorno realizou-se uma desmitificação. O que na
'Dialética do Esclarecimento' aparece como inevitabilidade do mito
que vaga pela história ocidental, é descrito na 'Dialética Negativa'
como a efetividade de regularidades objetivas, que – é verdade –
não desaparecem através do seu tornar-se conhecidas, mas perdem
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por meio desse conhecimento seu caráter fatal. (Baum, apud, Duarte, 1993, p.15).

É por desconsiderar, mais do que ignorar, o caráter inovador e propriamente filosófico da Dialética Negativa que Rouanet, aliás como boa parte dos críticos habermasianos, aposta na
tese de um fracasso absoluto do projeto adorniano. Contudo, se
esse fracasso é mais do que uma espécie de argumento ad hoc
que não visa outra coisa senão apontar o projeto habermasiano
como a única saída viável, ele deve ao menos ser descartado
por meio de razões convincentes. Ao todo, Rouanet oferece três
motivos, ou melhor, três aporias referentes ao conceito de razão
que, ao que tudo indica, parecem tornar o sistemático antisistema adorniano completamente absurdo.
Penso que ele [o conceito de razão] repousa, para Adorno, em três
aporias: a de uma razão que continua exercendo sua atividade,
depois de ter perdido todo direito à existência; a de uma razão que
critica a razão, e com isso compromete os seus fundamentos; e a de
uma razão que quer ultrapassar o conceito, mas para isso não pode
abrir mão do conceito. (Rouanet, 1998, p.333).

Embora essas três aporias sejam praticamente inextrincáveis, no sentido manifesto de que uma se refere explicitamente
a outra, tentarei, no que for possível, tratá-las de forma separada de modo a permanecer o mais próximo possível das intenções de Rouanet. Conforme adiantado mais acima, Rouanet
postula, e isso é a sua primeira crítica a Adorno, que o teórico
de Frankfurt cai em paradoxo ao prolongar o serviço da razão
mesmo a tendo demitido. Nesse sentido, Rouanet refere-se explicitamente ao conteúdo da Dialética do Esclarecimento, e se
mantivesse a crítica dirigida a essa obra, em especifico, nada
poderia lhe ser objetado. Contudo, levando em consideração a
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distinção entre o prosseguimento horkheimeriano e adorniano,
no que se refere às consequências das diatribes do texto de
1944, que leva Rouanet a olhar com mais atenção os capítulos
sobre a razão objetiva do Eclipse da Razão, o autor das Razões
do Iluminismo parece adotar uma atenção filosófica, ou até melhor, uma consideração exegética com relação a Horkheimer
que, ao que parece, não se aplica a Adorno.
É nisso que consiste sua primeira aporia: enquanto para Horkheimer o paradoxo consiste no impasse de uma crítica da razão subjetiva feita na perspectiva de uma razão objetiva que o próprio
Horkheimer considera extinta, ela consiste, para Adorno, no impasse de uma filosofia baseada numa razão dialética que, segundo
essa mesma filosofia, já deixou de existir. (Rouanet, 1998, p.334).

Para Rouanet, mesmo tendo enveredado pela natimorta
senda da razão objetiva, o pensamento de Horkheimer parece
muito mais compatível com uma flexibilização teórica do que o
pensamento aparentemente monolítico de Adorno. Ainda que,
ao fim e ao cabo, essa flexibilização redunde num novo fracasso
esse esforço, ao menos, lhe parece digno de nota. O mesmo não
acontece com relação a Adorno. Rouanet parece endossar a tese
de uma continuidade estrita entre a Dialética do Esclarecimento
e a Dialética Negativa.
Nessa chave de interpretação, a Dialética Negativa não seria outra coisa senão a tarefa paradoxal de levar adiante uma
razão que já deixou de existir. Muito embora Rouanet tenha
boa parcela de razão nesse aspecto, contudo, não acredito que o
procedimento filosófico mais interessante consista, embora seja
completamente possível, reduzir a Dialética Negativa à sua impossibilidade. Todavia o próprio Adorno conduza, por vezes,
as condições de possibilidade do seu argumento para as raias
do impossível e do absurdo, quando não do privilegiado, por
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razões que serão expostas mais adiante, reproduzindo o esquema da Dialética do Esclarecimento no interior da Dialética
Negativa e, portanto, reiterando o argumento de que o mundo
totalmente administrado tolhe as possibilidades de uma oposição crítica, como fica evidente nessa passagem da Dialética Negativa:
Apesar de nosso argumento assumir ares democráticos, ele ignora
o que o mundo administrado faz com seus membros forçados. Os
únicos que podem se opor espiritualmente a isso são aqueles que
esse mundo não modelou completamente. A crítica ao privilégio
transforma-se em privilégio: o curso do mundo é dialético a um tal
ponto. Seria fictício supor que, entre as condições sociais, sobretudo entre as condições sociais da educação, que encurtam, talham
sob medida e estropiam multiplamente as forças produtivas espirituais, que com a indigência reinante no domínio da imaginação e
nos processos patogênicos da primeira infância diagnosticados pela psicanálise, mas de modo algum realmente transformados por
ela, todos poderiam compreender ou mesmo apenas notar tudo.
(Adorno, 2009, p.42).

Ainda assim, creio que seja defensável - e filosoficamente interessante no sentido de abrir novas possibilidades de interpretação para além da consagrada superação da razão negativa pela
razão comunicativa – a hipótese de que a Dialética Negativa
apresenta uma saída original, filosófica e não meramente estética, para as aporias da Dialética do Esclarecimento.
Mas, antes mesmo de vislumbrar essa suposta saída original, o projeto da Dialética Negativa ainda precisaria lidar com
as três aporias levantadas por Rouanet. Com relação a essa
primeira aporia, poder-se-ia dizer que, no que se refere ao conceito de razão, a estrutura argumentativa da Dialética Negativa
é completamente distinta da Dialética do Esclarecimento. Se no
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texto escrito em parceria com Horkheimer Adorno endossa fortemente a concepção de que a desmitologização levada a cabo
pelo esclarecimento converteu a razão em mito, na Dialética
Negativa, essa razão convertida em mito passa a ser tematizada
como pensamento da identidade e, mais a mais, abordada como irracional.
Segundo o seu próprio sentido, o pensar é o pensar de algo. Até na
forma da abstração lógica de algo enquanto algo visado ou julgado, forma essa que afirma não posicionar por si mesma nenhum
ente, sobrevive inextinguível para o pensamento que gostaria de
extingui-lo o seu não-identico, aquilo que não é pensamento. A ratio torna-se irrational quando esquece isso, quando hipostasia suas
produções, as abstrações, contra o sentido do pensamento. (Adorno, 2009, p.42)

Nesse sentido, muito antes de declarar a falência da razão
dialética e estender o seu exercício até os píncaros do despropósito, a Dialética Negativa pode ser lida como uma espécie de
autorreflexão da razão sobre si mesmo visando sondar quais
foram os motivos, por assim dizer, que desencadearam a fusão
entre razão e mito. Se a conversão da razão em mito era, na Dialética do Esclarecimento, a instância responsável pela perpetuação do “eterno retorno do sempre mesmo”, como uma espécie de compulsão pela repetição, na Dialética Negativa Adorno
abandona, quase por completo, a argumentação alegórica e
passa a investigar, em termos estritamente filosóficos, os mecanismos conceituais que impelem o conhecimento a reiterar o
estado de coisas vigentes.
Preocupado em vincular o projeto de uma crítica da razão
às condições de possibilidade da emergência do não-identico,
ou, dito de outra maneira, preocupado em tematizar as condições que impedem que a história se apresente como uma suces-
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são de “agoras” - locus do salto dialético da Revolução, para se
usar uma expressão de Walter Benjamin, aliás tão próximo do
projeto da Dialética Negativa – Adorno passa a investigar, na
Dialética Negativa, os meios pelos quais o devir da racionalidade se enreda numa espécie de continuum que, reificando o
não-idêntico através da sua conversão em identidade, impede a
emergência do inteiramente outro. Nesse sentido, a Dialética
Negativa não pode ser vista, tão somente, como o exercício paradoxal de uma razão que deixou de existir, mas, muito antes,
pode ser lida como uma autorreflexão da razão que, depurando-se dos seus momentos identificantes, criasse as condições de
possibilidade de uma razão livre dos seus aspectos irracionais.
Afinal, “a dialética significa objetivamente quebrar a compulsão à identidade por meio da energia acumulada nessa compulsão, coagulada em suas objetivações” (Adorno, 2009, p.42).
A Dialética Negativa, não é, portanto, uma crítica da razão
em si e enquanto tal. De forma deveras insistente, numa espécie
de mantra que se repete e se complexifica ao longo de toda a
obra, ela se incumbe da tarefa explícita de tematizar a conversão da razão em irrazão, através da compulsão à identidade.
Mas o que entende Adorno por “pensamento da identidade”?
Dizer que o pensamento da identidade é a forma de pensamento tradicional da história da filosofia, desde Platão, passando
pelas ontologias medievais, até atingir seu apogeu com o Idealismo Alemão, é dizer muito e, ao mesmo tempo, muito pouco.
É dizer muito, pois mesmo nessas filosofias, supostamente da
identidade, podem ser vislumbrados momentos de uma filosofia da diferença - do não-identico - como fica claro nessa passagem da Dialética sobre Platão.
Platão, que foi o primeiro a instaurar a matemática enquanto modelo metodológico, ainda emprestou, no começo da filosofia euro-
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peia da razão, uma forte ênfase ao momento qualitativo da razão,
na medida em que reconheceu à cisão os mesmos direitos que à
síntese. Ela desemboca no postulado de que a consciência deve, levando em conta a cisão socrática e sofística entre que é pela natureza e que é por afirmação, ajustar-se à natureza das coisas, e não
proceder arbitrariamente com elas. Com isso, a distinção qualitativa não é apenas incorporada à dialética platônica, à sua doutrina
do pensamento, mas também interpretada como correção da violência de uma quantificação desencadeada. (Adorno, 2009, p.45)

Mas, ao mesmo tempo, é dizer muito pouco, pois com o vaticínio de uma reiteração constante do elemento identificador na
história da filosofia não se avança muito na compreensão do
seu funcionamento nem, muito menos, torna possível desarmar
esse gatilho identificante.
Pois bem, se o pensar é sempre o pensar de algo por intermédio do conceito, o pensamento da identidade pode ser
compreendido como o movimento que visa o estabelecimento
de uma completa transparência entre o conceito e o conceituado. Ou seja, retomando a velha temática tomista da adequatio
intellectus et rei, o pensamento identificante vela para que não
haja nenhuma espécie de intransparência, ou melhor, nenhuma
espécie de diferença entre o conceito e o seu objeto. Todavia a
hipótese de uma reconciliação entre o pensamento e o pensado
– ou nos termos do Idealismo Alemão, entre o Espírito e a Natureza – constitua o telos de toda filosofia que faça jus ao seu
nome, o pensamento identificante procede para com as “coisas
mesmas” como Procusto para com os seus hóspedes. Hipostasiando as suas próprias projeções como se essas fossem a coisa
mesma, o pensamento identificante aborta todas as possibilidades do efetivo que não se adequem às suas categorias formuladas de antemão. Assim, essa reconciliação forçada, mediante
o pensamento da identidade, ao invés de fazer as pazes com es-
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se algo transcendente visando dizer o que ele é, “diz sob o que
esse algo cai, do que ele é um exemplar ou representante, ou
seja, aquilo que ele mesmo não é. O pensamento da identidade
afasta-se tanto mais amplamente da identidade do seu objeto,
quanto mais inescrupulosamente se abate sobre ela” (Adorno,
2009, p.45).
É, portanto, contra essa forma de razão identificante, particular e contingente, - tematizada como “o irracional” porque
“esquece” do fator coisal inelidível em todas as mediações, subordinando o não idêntico ao totalitarismo do conceito - e não
contra o conceito de razão enquanto tal que Adorno mobiliza
seus esforços intelectuais na Dialética Negativa.
O círculo da identificação que nunca identifica por fim senão a si
mesma foi traçado pelo pensamento que não tolera nada no exterior; seu aprisionamento é sua própria obra. Uma tal racionalidade
totalitária, e, por isso, particular foi ditada historicamente pelo
elemento ameaçador intrínseco à natureza. Esse é o seu limite restritivo. O pensamento identificador, a igualação de todo e qualquer
desigual, perpetua-se no medo da sujeição à natureza. A razão irrefletida é obnubilada até a errância em face de tudo aquilo que se
subtrai à sua dominação. Por agora, a razão está padecendo: curarse de um tal mal é que seria propriamente razão. (Adorno, 2009,
p.149).

Concluindo, portanto, a objeção à primeira aporia levantada por Rouanet, pode-se dizer que muito antes de demitir a
razão e procurar o seu concurso, o que interessa propriamente
a Adorno é tematizar, através de uma autorreflexão da razão
sobre si mesma, os elementos que a converteram nessa espécie
de autoaprisionamento pelo qual suas categorias gravitam em
torno de si mesmas, numa espécie de eterno retorno, para, ao
mesmo tempo, postular as condições de possibilidade de uma
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razão que faça justiça ao seu outro, proporcionando uma reconciliação não-violenta com a alteridade. Dito isso, a passagem para a segunda aporia levantada por Rouanet coloca-se
por si mesma.
A segunda aporia — a autocrítica da razão — também deriva da
dialética do Iluminismo. Este foi na origem um movimento de crítica do mito, e, no século XVIII, de crítica das instituições sociais,
vistas como não-razoáveis. No século XIX, o Iluminismo voltou-se
contra suas próprias produções, as teorias: elas foram vistas como
ideologias, isto é, como teorias contaminadas por relações de poder. Com Nietzsche, o Iluminismo atingiu um novo patamar de reflexividade: voltou-se contra si mesmo e passou" a denunciar a
própria razão. É nesse nível que se situa a crítica de Adorno. É
uma crítica aporética, porque utiliza as armas da razão para denunciar a razão.(Rouanet, 1998, p.334)

Se a primeira aporia levantada por Rouanet erra o alvo ao
afirmar que Adorno prossegue fazendo uso de uma razão por
ele mesmo condenada, quando na verdade se trata de retificar
o caráter irracional, pois identificante, do devir filosófico, a segunda aporia parece acertar em cheio o coração da Dialética
Negativa. Afinal, o livro não é outra coisa senão o desdobrar-se
da razão sobre si mesma. Ali, não são as instituições que são
questionadas, mas o próprio pensamento, seus interlocutores
privilegiados não são esses ou aqueles atores, esta ou aquela
classe social, mas boa parte da tradição filosófica ocidental. De
Platão à Heidegger, passando pelo Idealismo Alemão de Kant,
Fichte, Schelling e Hegel e pela filosofia contemporânea de
Husserl, Bergson e Simmel, Adorno parece não ter outro objetivo senão retificar a longa e sempiterna odisseia intelectual do
ocidente. Contudo, creio que não é, ao menos não absolutamente, o desdobrar-se da razão sobre si mesma, nesse nada peculiar
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movimento autorreflexivo, que parece incomodar o autor das
Razões do Iluminismo.
Para Rouanet, não é fato, por si, de a razão chafurdar nas
suas próprias malhas que constitui a segunda aporia adorniana.
Isso seria impossível, ou ao menos paradoxal, para alguém interessado em endossar a crítica da razão instrumental pela comunicativa. De outro modo, como poderia se portar, o crítico
habermasiano, diante da utilização das armas da razão (comunicativa) para denunciar as investidas desautorizadas da razão
(instrumental)? Nesse sentido, Rouanet não crítica propriamente a tentativa, em si, de uma crítica racional da razão, mas, o
que mais propriamente incomoda o filósofo brasileiro me parece ser o modo como Adorno operacionaliza essa autorreflexão
do esclarecimento.
Não podemos, sem jogo de palavras, sustentar a racionalidade de
uma crítica que solapa as bases de toda racionalidade. E, no entanto, a intuição de Adorno era justa: é de fato preciso criticar a razão
pela razão, mas não é mais a mesma razão. A razão criticada por
Adorno é a razão monológica, centrada no sujeito, que só se relaciona com o objeto para manipulá-lo. É uma razão atrofiada, que se
limita ao aspecto cognitivo-instrumental. E é uma razão usurpadora, que se destacou da matriz mais rica da razão comunicativa,
surgida com o advento da modernidade, e que tentou realizar um
putsch da parte contra o todo. Foi essa razão parcial que se autonomizou, transformando-se na razão que rege o mundo sistêmico,
e que Adorno está inteiramente justificado em criticar. Mas não
podemos, sem paradoxo, usar essa mesma razão para criticá-la.
Para escapar ao paradoxo, é necessário criticar a razão instrumental com as categorias de outra razão — a comunicativa; não uma
autocrítica, suicida e aporética, mas uma verdadeira crítica, dirigida por uma razão integral contra uma razão parcial e usurpadora.
É esse o verdadeiro ponto de Arquimedes, capaz de evitar o destino autofágico das críticas irracionalistas, que arrastam na catástro-
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fe da razão a própria razão que realizou a crítica. (Rouanet, 1998,
p.344).

Como visto, o que transforma a autorreflexão do esclarecimento num mero “jogo de palavras”, numa espécie de crítica
autofágica, “aporética e suicida”, não é, em sentido estrito, o
trabalho da razão sobre si mesma, mas a reiteração, pela crítica,
da mesma filosofia do sujeito, motivo pelo qual a crítica é empreendida. Mas a Dialética Negativa concebe uma filosofia do
sujeito? Creio que a resposta para essa questão implica, como
não poderia deixar de ser em se tratando de uma razão dialética, um deslizamento perpétuo entre um sim e um não, pois, “ a
partir do momento em que passou a confiar em seus próprios
impulsos, o autor [Adorno] aceitou como sua tarefa romper,
com a força do sujeito, o engodo de uma subjetividade constitutiva” (Adorno, 2009, p. 8). Nesse sentido, Rouanet estaria coberto de razão em afirmar a tese de uma crítica aporética que se
utiliza dos mesmos princípios e pressupostos questionados. No
entanto, creio que seja possível explorar um pouco mais essa
afirmação críptica.
Ao postular como meta para a Dialética Negativa o desencantamento do engodo de uma subjetividade constituinte,
Adorno, ao mesmo tempo em que faz a crítica da filosofia do
sujeito, entendida, numa chave um pouco mais kantiana3, como
3

Embora a filosofia kantiana possa servir de interlocutora privilegiada para se
explicitar um movimento intelectual que reduz o caótico sensível ao
ordenamento subjetivo, numa espécie de redução do mundo, e do seu valor, à
subjetividade, a Dialética Negativa, não reduz a filosofia do sujeito à Crítica
kantiana. Muito antes, e retomando em parte o conteúdo da Dialética do
Esclarecimento, esse movimento subjetivo redutor pode ser entendido como a
postura de uma razão, não-autorreflexiva, que incorporou nas suas malhas o
momento histórico-contingente, portanto particular, do medo da natureza.
Nesse sentido, a filosofia do sujeito pode ser entendida como toda filosofia que
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movimento reflexivo que, sob a égide de uma subjetividade
transcendental, reduz o múltiplo da experiência ao denominador comum das categorias do entendimento, procura, de outra
forma, romper esse mesmo engodo com a força do sujeito. É
nesse sentido que, “em uma oposição brusca em relação ao ideal de ciência corrente, a objetividade de um conhecimento dialético precisa de mais, não de menos sujeito. (Adorno, 2009, p.
42).
No entanto, nem por isso a Dialética Negativa se torna absurdamente paradoxal. Ao postular que a mácula irracional do
devir filosófico imanente à tradição consiste nesses aspectos
identificantes, advindos da pretensiosa subjetividade constituinte, Adorno me parece estar muito mais empenhado em criticar os mecanismos de constituição do que propriamente disposto à defenestrar os momentos subjetivos. Nesse sentido, a
subjetividade constituinte é muito mais criticada por sua pretensão sistemática, operando através de um movimento que
reduz as múltiplas possibilidades da coisa ao sujeito enquanto
denominador comum, do que, propriamente por sua dimensão
subjetiva. Além do que, em última instância, “a volatização da
compulsão ao sistema permite ao ser pensante confiar com menos prevenção em sua própria consciência e experiência do que
é tolerado pela concepção patética de uma subjetividade que
tem de pagar o seu triunfo abstrato com a recusa a seu conteúdo específico. (Adorno, 2009, p. 44)
A Dialética Negativa deixa de ser uma crítica aporética e
suicida - que, aparentemente, se utiliza da mesma razão que
critica – se, na interpretação do seu texto, é levado em conta
que a “força do sujeito” mobilizada no seu interior não é mobilizada contra uma “filosofia do sujeito” sem predicações. Mais
pretende substituir os fragmentos heteróclitos da dimensão coisal pelo
ordenamento sistêmico racional-abstrato.

35

Quinto Caderno – 2014

uma vez, o que preocupa o autor da Dialética Negativa é justamente o fato de que o pensamento da identidade, mesmo que
mobilizado a partir de uma subjetividade constituinte, não faz
justiça nem ao suposto polo doador de sentido, nem, muito
menos, [à] entidade supostamente passiva, substrato inerte de
predicações heterônomas. Numa chave que concilia subjetivação e reificação, Adorno deslinda os mecanismos pelos quais o
pensamento da identidade, ao fazer violência às múltiplas qualidades do elemento coisal, acaba mesmo por objetivar o sujeito.
Nisso se manifesta o fato de a subjetivação e a reificação não divergirem simplesmente, mas serem correlatos. Quanto mais aquilo
que é conhecido é funcionalizado e se transforma em produto do
conhecimento, tanto mais plenamente é atribuído ao sujeito como
sua atividade o momento do movimento nele; tanto mais o objeto
se transforma em resultado do trabalho cristalizado nele, algo morto. A redução do objeto ao mero material, uma redução que precede toda síntese subjetiva enquanto sua condição necessária, suga
desse material a sua própria dinâmica; desqualificado, esse material é paralisado, ele é privado daquilo a que se pode em geral predicar o movimento. Não é à toa que o termo dinâmico designa em
Kant uma classe de categorias. A matéria, contudo, desprovida de
dinâmica, não é nada pura e simplesmente imediata, mas, apesar
da aparência de concretude absoluta, é mediada pela abstração,
por assim dizer de início apenas içada. A vida acha-se polarizada
segundo o totalmente abstrato e o totalmente concreto, apesar de
ela só existir na tensão entre os dois; os dois polos são igualmente
reificados e mesmo aquilo que resta do sujeito espontâneo, a apercepção pura, deixa, por meio de sua dissociação em relação a todo
eu vivente, enquanto eu penso kantiano, de ser sujeito e é coberto
em sua logicidade autônoma pela rigidez reinante. (Adorno, 2009,
p.84-5).
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Nesse sentido, a crítica adorniana dirigida à filosofia do
sujeito tanto na sua versão especulativa, peculiar ao Idealismo
Alemão, quanto na sua articulação com a filosofia da práxis4,
refere-se não só à violência perpetrada com o não-idêntico, violência essa que não respeita as determinações variantes da própria coisa e a reduz às categorias invariantes do pensamento,
mas também, à violência cometida contra o sujeito que, no afã
de instaurá-lo como o “senhor das representações” acabaria por
reduzi-lo, devido à fossilização conceitual da lógica identitária,
em mero suporte do método.
Poder-se-ia objetar que Adorno permanece nas raias da filosofia do sujeito na medida em que tematiza a relação cognitiva meramente em termos de sujeito-objeto e não em termos de
sujeito-sujeito. É precisamente isso que faz Habermas, ao objetar o projeto adorniano de um reconciliação mimética. Segundo
Habermas, Adorno jamais conseguiu formular uma teoria da
mímese, na medida em que ficou preso nos pressupostos da filosofia do sujeito e da consciência.
La crítica de la razón instrumental, al permanecer prisionera de las
condiciones de la filosofía del sujeto, denuncia como mal lo que no
puede explicar en su carácter de tal, ya que carece de una conceptuacíon lo suficientemente dúctil para referirse a la integridad de
aquello que dice destruido por la razón instrumental. Ciertamente
que Adorno e Horkheimer tienen un nombre para esa integridad:
mímesis […] Ahora bien, el núcleo racional de estas operaciones
miméticas sólo podría quedar al descubierto si se abandona el paradigma de la filosofía da consciencia, es decir, el paradigma de un
sujeto que se representa los objetos y que se forma en el enfrentamiento con ellos por medio de la acción, y se lo sustituye por el paradigma de la filosofía del lenguaje, del entendimiento intersubje4
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tivo o comunicación, y el aspecto cognitivo-instrumental queda inserto en el concepto, más amplio, de racionalidad comunicativa.
(Habermas, 1999, p. 493, v1).

Essa é, aliás, a mesma posição de Rouanet:
Colhido nas malhas da filosofia do sujeito, Adorno não consegue
enxergar nem os verdadeiros inimigos nem as verdadeiras vítimas.
Não é o não-conceitual que é oprimido, e sim o mundo vivido, que
o sistema procura colonizar. Não é o conceito que oprime, e sim a
razão sistêmica, centrada no sujeito. Conseqüentemente, a missão
"salvadora" não pode ser atribuída ao conceito, e sim à razão comunicativa, a única competente para enfrentar as pretensões anexionistas do sujeito monológico. Continua sendo verdade que só a
razão pode salvar o que foi oprimido pela razão, mas essa proposição deixa de ser paradoxal. Pois também aqui não se trata da
mesma razão: a razão que oprime, a sistêmica, é diferente da que
libera, a comunicativa. (Rouanet, 1998, p.346).

A meu ver, essa festejada passagem de uma suposta filosofia da consciência – digo suposta, pois, Adorno me parece defender muito mais uma filosofia da expressão do que da representação e da consciência – para uma filosofia da linguagem teria um duplo papel. De um lado, teria como função deslocar o
problema da identidade para a consciência e, de outro, resguardar as pretensões normativas de uma reconciliação nãoviolenta, tão somente, para relações humanas entre si, numa
espécie de humanismo reducionista injustificável.
Da mesma forma que as relações cognitivas atinentes a
uma mediação sujeito-objeto podem vir a cair, como historicamente foi o caso, numa espécie de totalitarismo do conceito,
devido a essa compulsão identitária, nada exclui, a princípio,
que a filosofia da linguagem persevere no mesmo movimento.
Ou seja, se os limites da linguagem correspondem aos limites
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do mundo, numa espécie de ontologização das categorias linguísticas, não só a filosofia da linguagem permanece presa à filosofia da identidade como, além disso, a torna inevitável, fatal.
É nesse sentido que Adorno afirma que “a despeito de
Wittgenstein, seria preciso dizer o que não pode ser dito”
(Adorno, 2009, p. 16).
A mera substituição da análise das mediações pela análise
do medium não parece resolver os problemas atinentes ao ímpeto identificador. Além do que, se leva-se em conta o fato de
que, mesmo nos processos argumentativos voltados à obtenção
de um entendimento mútuo, os atos de fala comportam uma
dimensão teleológica inelidível, como bem sabem os teóricos da
pragmática formal, restará ao menos evidente que se encontram borradas as fronteiras entre ação e linguagem. Ou seja,
mesmo uma filosofia da linguagem, se é que gostaria de permanecer crítica, deve se colocar também como uma análise das
intentio. Deve analisar as formas pelas quais nos dirigimos a algo, seja esse algo um sujeito ou um objeto.
É justamente como crítica dessas diversas formas de intentio que a Dialética Negativa também se coloca. Se for possível
caracterizar o procedimento kantiano de uma crítica da razão
como uma espécie de intentio obliqua que, a partir do despertar
do sono dogmático das intentio recta do realismo ingênuo passa
a tematizar os pressupostos pelos quais algo pode vir a ser conhecido, colocando na ordem do dia o papel constitutivo das
mediações do entendimento, pode ser possível, talvez, caracterizar a Dialética Negativa como uma espécie de intentio obliqua
da intentio obliqua. Assim, se com Kant e com o recurso às mediações da subjetividade transcendental a objetividade do conhecimento pode ser salva da ameaça cética, com Adorno,
através da crítica dessas mediações subjetivas, não somente às
do Idealismo Transcendental mas também as do Idealismo Ab-
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soluto, o que passa a ser abordado é justamente o preço pago
por essa conquista da objetividade.
Ao criticar o suposto papel constituinte dessa subjetividade transcendental, que elide do conhecimento o momento coisal, com todas as suas variações, e o substituindo por uma espécie de síntese espiritual, Adorno questiona propriamente,
nessa crítica da intentio obliqua, a forma pela qual nos dirigimos
a algo. Como exposto mais acima, esse pensamento identificante, que enquanto esquecimento da dimensão não-idêntica do
próprio pensamento converte a razão em desrazão é, entre outras coisas, um momento histórico e particular da tradição filosófica. Esse momento pode ser compreendido, de uma maneira
bastante privilegiada, como uma espécie de medo diante da natureza que, secularizado, procura suprimir tudo que se coloque
como inteiramente outro. Esse processo de esconjuro da alteridade, que consiste em trazê-la para a “caixa de luz” - que nesse
caso funciona mais como uma lanterna mágica diante da coisa
convertida em anteparo - pode ser expresso tanto através de
uma linguagem que reduz o mundo à sua sintaxe e semântica,
apavorada que é diante do inteiramente outro, quanto através
de outros meios, como por exemplo, a gaiola tonal que desde a
Idade Média vem reduzindo o múltiplo da experiência auditiva
através de uma redução das frequências sonoras ao bicronismo
de meio tom de um piano mal temperado. Num movimento
onde a objetivação sem objeto do mundo coincide com a regressão da subjetividade sem sujeito Adorno me parece comprometido, de maneira bastante acertada, em criticar esse ímpeto identificador perseguindo todos os medium pelos quais ele se
viabiliza.
Nesse sentido, se os problemas da razão – problemas esses
que impedem uma relação não-violenta com a alteridade – resultam muito mais dessa “vontade de identidade” do que pro-
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priamente do medium pelo qual ela se expressa, sendo que tanto
a arte como a linguagem comportam intenções sistemáticas
identificantes e, como procurarei abordar mais baixo, resistências contra isso; a passagem de uma filosofia crítica da identidade para uma filosofia da linguagem traria, dentre outras coisas, muito mais o deslocamento da questão da violência ao nãoidêntico do que propriamente a sua resolução.
A objeção que se poderia levantar ante esse argumento é
que a teoria da linguagem endossada por Habermas, ao tematizar a passagem da crítica das representações aos processos de
entendimento mútuo, linguisticamente mediados, desenvolveria não só uma filosofia da linguagem, mas, de forma ainda
mais importante, desenvolveria uma filosofia capaz de fundamentar as pretensões de validade de uma comunicação nãoviolenta mediante o consenso. Diante disso, creio que dois problemas podem ser levantados. Para além da questão de que o
entendimento mútuo pressupõe um horizonte argumentativo,
pré-reflexivo, que não pode ser eliminado por nenhuma espécie
de consentimento ou rejeição, visto que, além de não ser possível jogar e questionar as regras do jogo ao mesmo tempo – pois
se o conteúdo do consenso é contingente e a posteriori a necessidade consensual é, apelianamente falando, um a priori inelidível, um quasi-transcendental -, os regimes de verdade, entendidos como instâncias transubjetivas, parecem ter um papel decisivo na elaboração dos consensos; a temática do consenso, de
forma não muito distinta da monoglosia do conceito, parece
não fazer justiça aos entes que não são capazes de linguagem,
ou que são assim entendidos por falarem uma língua deveras
incompreensível.
Adorno já havia feito essa transposição na Dialética do Esclarecimento, em que talvez sob a influência de Durkheim, via as relações ló-
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gicas de inclusão e exclusão, gênero e espécie, classe e subclasse,
como reflexos das hierarquias sociais. Ora, uma coisa é a relação
universal-particular no âmbito do processo do conhecimento, e outra é a mesma relação no âmbito das relações intersubjetivas. É
nestas, e somente nestas, que se dá a relação de opressão, que ocorre quando o vínculo comunicativo, visando ao entendimento mútuo, é substituído pela ação estratégica, em que um protagonista
procura exercer poder sobre outro, ou quando a ação comunicativa
se dá de modo deformado, através da ameaça de coação, interna
ou externa. Nos dois casos, a particularidade de um dos participantes é destruída autoritariamente. Transposta no registro das relações interpessoais, o único em que ela é significativa, a aporia encontra uma solução nesse mesmo registro: se é verdade que, quando os homens procuram conhecer as coisas, não podem deixar de
aplicar ao real determinações necessariamente abstratas, produtoras do idêntico, não é menos verdade que, quando conversam entre si, supõem inevitavelmente a não-identidade. Eles aspiram a
ser reconhecidos reciprocamente como individualidades únicas,
insuscetíveis de serem subsumidas em categorias abstratas, e num
processo comunicativo normal esse desideratum é alcançado, mesmo quando utilizam na argumentação categorias universais, pois
de outro modo a relação seria vista de saída como assimétrica, impedindo a abertura de um processo comunicativo, ou esse processo não resultaria num consenso. (Rouanet, 1998, p.345).

A meu ver, nessa passagem, onde se condensam os aspectos propriamente éticos da superação da razão negativa pela
comunicativa, se resumem, também, todos os aspectos que fazem dessa passagem uma migração para um humanismo reducionista deveras injustificável. Nessa passagem, amplamente
arvorado nos escritos habermasianos, Rouanet descarta, sem
milongas nem reticências, uma das intuições fundamentais
mais importantes de Adorno. A fazer essa distinção abrupta entre ética e epistemologia, como distinção que autoriza uma postura reificadora, enquanto esquecimento da diferença, diante
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das coisas, reservando a atitude ética anti-objetivadora tão somente para as relações humanas intersubjetivas, o filósofo habermasiano, não faz outra coisa senão reiterar a velha distinção
entre o direito real e o direito pessoal. Se não podemos nos portar diante de outro humano de maneira a produzir uma conciliação violenta que aborta boa parte das possibilidades de efetivação do outro a partir de si mesmo, em suma, se não podemos
nos comportar como máquinas objetivadoras diante do outro
humano, o que nos leva a crer que podemos proceder dessa
maneira diante do inteiramente outro? Uma chave de interpretação, que me parece defensável, para esse paradoxo versaria
que essa distinção que permite espoliar uma montanha - através do pensamento identificante que a concebe como mero depósito de ferro5 - enquanto vela pela manutenção dos processos
de entendimento mútuo num mundo apenas humano, só tem
sentido para um pensamento comprometido com a questão da
identidade.
Ou seja, se o outro humano é mais digno de atenção do
que o outro enquanto tal, talvez seja porque a ligeira predicação que permite caracterizar o primeiro como humano, justamente por sua aderência à coisa, faz com que se tenha, o tempo
todo, a segurança de se estar entre iguais. Em poucas palavras,
é por haver uma identidade comum entre os humanos - identidade essa que, além de distingui-los dos não-humanos, os capacita para o entendimento mútuo - que se torna compreensí5
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vel o status privilegiado ocupado pelo homo sapiens. Nesse
sentido, a segunda objeção de aporia levantada por Rouanet,
não só erra o alvo como depõe contra o próprio projeto de razão endossado por ele. Dizendo de modo um tanto esquemático, o projeto de uma autorreflexão crítica, conforme realizado
por toda a Dialética Negativa, no que se refere aos direitos da
alteridade, parece muito mais profícuo do que um projeto de
razão comunicativa antropocentrado.
Tendo em vista que as duas primeiras objeções de aporia
levantadas por Rouanet parecem incorrer em petitio principii,
passo agora a analisar a terceira e última aporia adorniana levantada por Rouanet. Essa aporia, diferente das antecedentes,
se dirige direta e exclusivamente ao procedimento da Dialética
Negativa. Ou seja, à tarefa de atingir o não-conceitual mediante
a “paciência do conceito”.
A terceira aporia — chegar ao não-conceitual através do próprio
conceito — está no cerne da Dialética Negativa. A razão tem uma
tendência imanente a reduzir toda a diversidade do real a suas
próprias categorias. Ela opera através do conceito, cuja lei de funcionamento é a identidade e cuja vocação mais profunda é a de
subsumir o não-idêntico na unidade do idêntico. O pensamento
identificante é inerente à própria dinâmica da razão, que nivela todos os pluralismos no universal abstrato do conceito. A dialética
negativa toma partido pelo não-idêntico, quer salvá-lo do jugo da
identidade, mas sabe que só pode fazê-lo através do próprio conceito. (Rouanet, 1998, p.335).

Nessa passagem, além de oferecer um resumo condensado
do conteúdo da Dialética Negativa, Rouanet caracteriza como
paradoxal a atividade que, desiludida da capacidade do conceito de oferecer um modelo de reconciliação não violenta como o
seu “Outro”, ainda assim tem a esperança da redenção median-
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te o trabalho do conceito. De fato, a Dialética Negativa se desdobra através desses paradoxos. Pois a Dialética Negativa, na
medida em que “gostaria de libertar a dialética de tal natureza
afirmativa, sem perder nada em determinação”, se compromete
com “o desdobramento de seu título paradoxal”. (Adorno,
2009. p.7). No entanto, se a situação é paradoxal, nem por isso a
saída oferecida por Adorno é absurda.
Segundo Adorno, o que impede a razão de se efetivar como uma reconciliação não violenta diante do seu “outro” - conhecendo de forma adequada o seu conhecido, ao invés de
subsumi-lo sob as suas categorias - é o seu caráter identificador
e sistemático. Argumentando contra essas duas características,
identidade e sistema, onde a segunda não passa, por assim dizer, da forma mais “madura” da primeira, a intenção adorniana
é retomar a dimensão coisal, não-idêntica, “esquecida” durante
a trajetória do pensamento identificante. Se Adorno observa
que a substituição das variações intrínsecas aos fragmentos coisais pelas categorias invariantes dos sistemas de pensamento é
uma característica dos sistemas idealistas – uma espécie de
perversão da intentio obliqua – nem por isso o frankfurtiano se
vê comprometido com a defesa da intentio recta. Como afirmado mais acima, a crítica ao idealismo identificante não culmina
na defesa do realismo ingênuo. Isso sim seria uma saída absurda para a situação paradoxal de tentar salvar o não-conceitual
por meio do conceito.
De fato, nenhuma filosofia, nem mesmo o empirismo extremo, pode arrastar pelos cabelos os facta bruta e apresentá-los como casos
na anatomia ou como experimentos na física; nenhuma filosofia está em condições de colar as coisas particulares nos textos, como algumas pinturas poderiam fazê-la pensar. (Adorno, 2009. p.18)
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Nesse sentido, torna-se mais uma vez evidente que o
grande problema da Dialética Negativa é a questão das mediações. Quando Adorno faz a crítica à intentio obliqua, tal qual
formulada pelo Idealismo, afirmando que as mediações do
pensamento identificante culminam, por um lado, na reificação
da coisa, enquanto esquecimento dos seus aspectos diferenciais, e, de outro lado, na conversão do sujeito em mero suporte
lógico para o encadeamento rigoroso do formalismo silogístico,
o filósofo frankfurtiano não tem a intenção de restaurar um suposto pensamento da imediatidade, numa espécie de defesa do
“espontaneísmo naïve”. Não se trata de fazer a crítica do pensamento da identidade enquanto irracionalidade do devir civilizatório lançando mão de um argumento pré-civilizatório,
nem, muito menos, se trata de fazer a crítica à redução da coisa
ao sujeito elidindo o próprio sujeito. Muito antes, para que haja
justiça nas mediações intelectivas e, portanto, na capacidade
humana de lidar com os outros é necessário que tanto sujeito
quanto objeto, na sua mútua estranheza legítima se “avolumem” reciprocamente. Assim, as múltiplas qualidades da coisa
podem ser abertamente tematizadas mediante a crítica ao “homem sem qualidades” depauperado das suas sutilezas subjetivas por meio da sua conversão em método.
Se retomarmos uma das meditações metafísicas de Descartes, especificamente aquela onde o filósofo tematiza sobre as
propriedades objetivas da cera, veremos que, na busca de uma
certeza caracterizada pela “clareza e distinção”, o pensamento
filosófico da modernidade enveredou por um caminho onde as
múltiplas qualidades da coisa, como cor, odor, textura, maleabilidade, são conjuradas como aparência, na exata medida em
que a coisa é reduzida a movimento e extensão. Nessa “pobreza” de predicações perde não só a coisa, convertida em exemplar das categorias do entendimento, mas perde também o su-
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jeito, visto que suas experiências são mais a mais reduzidas
àquilo que permite o método. Ao invés de reiterar essa pobreza
de experiência, que também é característica do realismo mais
ingênuo e suas “sentenças protocolares”, a Dialética Negativa
se compromete com uma “outra” filosofia. Uma filosofia que
teria o seu conteúdo na multiplicidade, não enquadrada em nenhum esquema, de objetos que se lhe impõem ou que ela procura;
ela se abandonaria verdadeiramente a eles, sem usá-los como um
espelho a partir do qual ela conseguiria depreender uma vez mais
a si mesma, confundindo a sua imagem com a concreção. Ela não
seria outra coisa senão a experiência plena, não reduzida, no medium da reflexão conceitual. Até mesmo a "ciência· da experiência
da consciênciá” degradou os conteúdos de tal experiência, transformando-os em exemplos das categorias. (Adorno, 2009, p.20).

No entanto, essa multiplicidade na qual a Dialética gostaria de se ver enraizada, embora presente na própria coisa, não
pode ser, contudo, acessada assim tão facilmente e de forma
imediata. Se for verdade que o “filosofar concreto”, que vela
pela “coisa mesma” ao invés de prezar, tão somente, pelas suas
próprias categorias, culmina nessa espécie de “primado do objeto”, nem por isso a atividade do sujeito pode passar como indiferente. Muito antes, não basta a intenção da consciência para
se chegar à coisa mesma. Não basta o recurso às “intuições” para se livrar da “alienação técnica da ciência”, como gostaria o
Husserl das Investigações Lógicas. Muito antes, para Adorno, o
filosofar concreto, esse filosofar que gosta de ficar junto à coisa,
deve estar, todo ele, comprometido com uma forma de exposição totalmente peculiar.
Isso pode ajudar a explicar por que para a filosofia a sua apresentação não é algo indiferente e extrínseco, mas imanente à sua ideia.
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Seu momento expressivo integral, mimético-aconceitual, só é objetivado por meio da apresentação – da linguagem. A liberdade da
filosofia não é outra coisa senão a capacidade de dar voz à sua nãoliberdade. Se o momento expressivo se arvora como mais do que
isso, ele se degenera em visão de mundo; se a filosofia se abstém
do momento expressivo e do compromisso com a apresentação, ela
é assimilada à ciência. (Adorno, 2009, p. 24).

Ou seja, é através da conjugação da expressão, como momento “mimético-aconceitual”, com a da racionalidade que a
filosofia pode nutrir a esperança de vir a fazer justiça à “coisa
mesma”. É por meio da expressão que a atividade filosófica
consegue conceber o “meramente ente” como uma espécie de
“texto do seu devir” (Adorno, 2009, p.52). Para Adorno, é justamente a imbricação do “momento expressivo” com o devir
filosófico, e não somente com a “arte de vanguarda”, que contribui, sobremaneira, para refrear esse ímpeto violento e identificador, característicos da tecnificação do pensamento. Isso significa que, tomando o partido de uma “filosofia da expressão”
ou até mesmo expressionista, a Dialética Negativa se coloca
como a tentativa consciente de engendrar uma nova forma de
identificação, sem que, com isso, sujeito e objeto se encontrem,
ao fim e ao cabo, reduzidos e danificados.
A hybris consiste em querer que a identidade seja, que a coisa corresponda em si a seu conceito. Mas seu ideal não poderia ser simplesmente alijado: na repreensão pelo fato de a coisa não ser idêntica ao conceito também vive a nostalgia própria a este último de
que ela poderia se tornar idêntica. Dessa forma, a consciência da
não-identidade contém a identidade. Certamente, até o interior da
lógica formal, o momento ideológico do pensamento puro é a suposição da identidade. Nesse pensamento, contudo, também se esconde o momento de verdade da ideologia, a indicação de que não
deve haver nenhuma contradição, nenhum antagonismo. Já no
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simples juízo identificador, um elemento utópico se associa ao
elemento pragmático, dominador da natureza. ''A” deve ser aquilo
que ele ainda não é. Uma tal esperança articula-se de maneira contraditória com aquilo em que a forma da identidade predicativa é
rompida. Para isso, a tradição filosófica possuía a palavra "ideias".
Elas não são nem separadas nem casca vazia, mas signo negativo.
A não-verdade de toda identidade obtida é a figura invertida da
verdade. As ideias vivem nas cavernas existentes entre aquilo que
as coisas pretendem ser e aquilo que elas são. A utopia estaria acima da identidade e acima da contradição, uma conjunção do diverso. Em virtude dela, a identificação se reflete segundo o modo
como a língua usa a palavra fora da lógica, língua que não fala da
identificação de um objeto, mas da identificação com homens e
coisas. (Adorno, 2009, p. 130-1).

Ou seja, o momento expressivo, na relação com a coisa, leva o imediato adiante, sem convertê-lo em mera ecceidade,
dando prosseguimento à identificação. A Dialética Negativa
não abandona o ideal de reconciliação. Muito pelo contrário, ao
problematizá-lo no seu caráter contingente de identificação
brutal, o que Adorno tem em mente é vislumbrar as condições
de possibilidade de uma reconciliação não violenta com a coisa
mesma, ou melhor, com a coisa na sua outritude. É precisamente aí que entra o “momento expressivo”. Para Adorno, a expressão enquanto uso da palavra fora da lógica seria a instância
responsável por aquele movimento que leva o imediato adiante
de si mesmo sem que acabe por cristalizá-lo na gaiola do conceito. Evidentemente que a expressão, na medida em que se
afasta da rigidez lógica comporta um risco de resvalar para o
arbitrário.
O pensamento aberto não está protegido contra o risco de escorregar para o arbitrário; nada lhe garante que tenha se nutrido suficientemente com a coisa mesma para suportar esse risco. A conse-
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quência de sua realização, contudo, a espessura do tecido contribui
para que ele alcance o que deve tocar. Na filosofia, a função do
conceito de segurança inverteu-se. O que um dia quis ultrapassar o
dogma e a tutela por meio da certeza de si transformou-se em asseguramento social de um conhecimento para o qual não deve
acontecer mais nada. E efetivamente, para aquilo em relação ao
que não se pode objetar nada, nada acontece realmente. (Adorno,
2009, p.38).

Nesse sentido, para não degringolar para o arbitrário, o
pensamento aberto da expressão deve tomar uma dupla cautela. Efetivar-se sempre a posteriori, na consequência de sua realização, e nutrir-se da espessura daquilo que deve tocar.
Junto à filosofia confirma-se uma experiência que Schönberg observou na teoria musical tradicional: não se aprende propriamente
a partir dessa teoria musical senão como um andamento começa e
termina, nada sobre ele mesmo, sobre seu transcurso. De maneira
análoga, seria preciso que a filosofia não fosse reduzida a categorias, mas, em certo sentido, primeiro compusesse a si mesma. No
curso de sua progressão, ela precisa se renovar incessantemente, a
partir de sua própria força do mesmo modo que a partir do atrito
com aquilo com o que se mede; é aquilo que se passa nela que decide, não uma tese ou posição; o tecido, não o curso de via única
dedutivo ou indutivo do pensamento. (Adorno, 2009, p.36)

Nesse sentido a filosofia, de maneira análoga, e não subordinada, à vanguarda estética pode propor um modelo de
reconciliação não apriorístico e não independente do atrito com
a coisa mesma. É nesse sentido que o tema da expressão se conjuga com o tema das constelações. Visando fazer justiça à “história coagulada nas coisas”, história essa que é paralisada mediante a substituição das variações qualitativas pelas categorias
rígidas do entendimento, Adorno propõe uma filosofia finita e
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histórica que, no atrito com a coisa, se arvora de um modelo
expressivo capaz de realizar essa abertura em meio à petrificação do momento coisal.
Aquilo graças ao que a dialética negativa penetra seus objetos enrijecidos é a possibilidade da qual sua realidade os espoliou, mas
que, contudo, continua reluzindo em cada um deles. No entanto,
mesmo junto ao empenho extremo por expressar linguisticamente
uma tal história coagulada nas coisas, as palavras empregadas
permanecem conceitos. Sua precisão substitui a ipseidade da coisa,
sem a tornar totalmente presente; um espaço vazio se abre entre
elas e aquilo que evocam. Daí o sedimento de arbítrio e relatividade que se apresenta tanto na escolha das palavras quanto na exposição como um todo. Mesmo em Benjamin, os conceitos possuem a
tendência para dissimular autoritariamente sua conceptualidade.
Somente os conceitos podem realizar aquilo que o conceito impede. [...]. O erro determinável de todo conceito obriga a que se evoque outros; é daí que emergem aquelas constelações para as quais
unicamente passa alguma coisa da esperança contida no nome.
(Adorno, 2009, p. 52-3)

Retomando a temática das constelações, formulada por
Walter Benjamin, Adorno consegue recuperar a esperança diante do conceito, salvando o pensamento da irracionalidade,
sem torná-lo paradoxal e sem subordiná-lo à experiência estética. A partir de um pensamento expressivo que consegue, no
atrito com o concreto, penetrar as constelações, onde a coisa
gravita, numa espécie de bailado de mestre-sala e portabandeira, Adorno vislumbra propor um modelo e reconciliação
que nem substitui à coisa pela categoria, nem, muito menos,
condena o pensamento ao mutismo diante da coisa-em-si. Sem
fazer violência ao objeto nem ao pensamento, a temática da expressão e das constelações propõem uma forma de reconcilia-
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ção onde, ao fim e ao cabo, sujeito e objeto, antes de quedarem
reduzidos e danificados, avolumam-se mutuamente.
Além disso, ou seja, além de superar a acusação de aporia
diante da paciência paradoxal do conceito, o tema das constelações apresenta uma saída original diante dos paradoxos do
pensamento identificante, sem subordinar a reflexão filosófica a
qualquer espécie de esteticismo reinante. A conjugação da expressão e da constelação, como tentativa de conciliação com a
coisa, antes de subordinar a reflexão a qualquer esfera de valor
específica, desengatadas no devir da modernidade, apresentam
uma forma original de se comportar diante da alteridade. Forma essa que transcende o âmbito meramente artístico, encontrando acolhida nas diversas formas de atuação do espírito, inclusive naquelas que, aparentemente se encontram mais tecnificadas como a ciência, por exemplo.
O modo como os objetos precisam ser descerrados por meio da
constelação não deve ser deduzido tanto da filosofia que perdeu o
interesse em relação a isso, mas antes das investigações científicas
significativas; em muitos aspectos, o trabalho científico realizado
estava muito à frente de sua autocompreensão filosófica, do cientificismo. Nesse caso, não se precisa de maneira alguma partir do
conteúdo específico em direção às investigações metafísicas, tal
como acontece na Origem do drama barroco alemão de Benjamin, investigações que tomam o próprio conceito de verdade como constelação. Seria necessário recorrer a um estudioso tão disposto para
o positivismo quanto Max Weber. […] Em oposição ao exercício científico corrente, Weber percebeu, no ensaio sobre A ética protestante e o espírito do capitalismo, a dificuldade inerente à definição histórica dos conceitos, ao levantar a questão sobre a sua definição de
maneira tão clara quanto antes dele somente filósofos o tinham feito, Kant, Hegel, Nietzsche. Ele recusa expressamente o procedimento definitório delimitador segundo o esquema "genus proximum, differentia specifica" e exige ao invés disso que os conceitos
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sociológicos sejam "compostos de maneira gradual a partir de seus
elementos singulares extraídos da realidade histórica. A compreensão conceitual definitiva não pode se achar por isso no começo,
mas precisa estar na conclusão da investigação'. […] Não obstante,
aquilo que é ainda mais essencial é a razão pela qual Weber emprega o termo "composição", que seria inaceitável para o cientificismo ortodoxo. É certo que ele tinha em vista nesse caso apenas o
lado subjetivo, o procedimento do conhecimento. Mas para as
composições em questão deveria valer o mesmo que para o seu
análogo, as composições musicais. Produzidas subjetivamente, essas composições só dão bom resultado quando a produção subjetiva desaparece nelas. A conexão que ela instaura - precisamente essa da "constelação" - torna-se legível como signo da objetividade:
do teor espiritual. Aquilo que em tais constelações é similar à escrita é a conversão do que é pensado subjetivamente e do que é reunido em objetividade em função da linguagem. (Adorno, 2009, p.
142-3).

Com isso, parece desnecessário dizer que as três objeções
de aporia, levantadas por Rouanet, erram o alvo. Muito antes
de declarar a falência da razão Adorno procura evitar que, universalizando o seu caráter contingente, o pensamento da identidade se apodere do pensar em geral, convertendo a razão em
desrazão. Além disso, procurei mostrar também em que medida Adorno substitui, a partir da crítica, uma filosofia centrada
na subjetividade constituinte por uma filosofia da expressão,
onde a atividade do sujeito com relação à coisa é tornada não
violenta mediante tanto o primado do objeto quanto à “libertação” do sujeito da gaiola lógica, silogística, por meio da ênfase
no momento expressivo. Por fim, mas não menos importante,
procurei enfatizar como essa “filosofia da expressão” torna a
“crítica conceitual do conceito” uma tarefa profícua que escapa
das raias do absurdo. Por meio de uma linguagem liberta do
logicismo, a composição expressiva pode ser vista como uma
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postura transversal, possível em todas as esferas de valor da
modernidade, da arte à ciência, que ao mesmo tempo em que
enriquece a experiência subjetiva daquele que entra em contato
com a alteridade, só o faz na medida em que faz justiça [da] miríade de qualidades compossíveis com a constelação na qual
esta última se encontra inserta.
Nesse sentido, que pesem todas as qualidades propositivas da Teoria do Agir Comunicativo, creio que seja possível
afirmar que a crítica que procura estabelecer um vínculo imanente entre as supostas aporias da primeira geração da Escola
de Frankfurt e as soluções apresentadas pela segunda geração
procede de maneira performática. Ou seja, ao mobilizar uma
série de aporias que só se colocam a partir de um determinado
jogo de linguagem, aliás bastante peculiar que é o da filosofia
da linguagem e da intersubjetividade, conforme formulado na
Teoria do Agir Comunicativo, acaba por constituir uma imagem, por assim dizer, dos seus antecessores, no caso Adorno,
que se não é distorcida é homogeneizada, ou melhor, objetivada com o propósito ad hoc de reforçar a pragmática formal como a única saída racional para os dilemas da modernidade. Tão
inevitável quanto isso possa ser - na medida em que o sempiterno princípio de identidade reitera a máxima que converte
toda incorporação em tradução - a questão é que essa história
imanente das ideias, que leva da razão negativa à razão comunicativa, aborta justamente as particularidades presentes na
tensão entre esses dois modelos. Isso faz da reflexão filosófica
um mero jogo entre identidades justapostas. A identidade impossível, pois aí sim verdadeiramente aporética, da filosofia de
Adorno é contraposta a identidade absurdamente coerente,
pois composta justamente nesses termos, da filosofia habermasiana posterior ao agir comunicativo.
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Com isso, a “crônica da vitória da razão comunicativa”
perde justamente de vista todos os elementos que foram eliminados para a constituição do próprio campo de batalha. Ao
abordar a Dialética Negativa como um mero exercício do pensamento diante de sua capitulação patente, o que é absolutamente compatível com o texto da Dialética, a historiografia, por
assim dizer, habermasiana, abandona justamente as particularidades, os fragmentos que fazem com que esse texto seja muito
mais do que a lamúria poética que emana de um dos quartos
do Grande Hotel Abismo.
CONCLUSÃO: DA FILOSOFIA DA DIFERENÇA À SOCIOLOGIA DA IDENTIDADE
Talvez não seja exagerado dizer que, mais até do que fragmentos, o texto da Dialética Negativa apresenta uma saída filosófica bastante original para os dilemas da racionalidade ocidental. Levando em conta que o telos de toda filosofia sempre
foi, de alguma maneira, esforço de retomar o elemento nãoidêntico, não-conceitual, para o interior da reflexão que, transpondo a questão meramente epistemológica da adequatio para a
dimensão ética de uma reconciliação entre espírito e natureza,
visa, por isso mesmo, conceber uma forma de relação nãoviolenta com a alteridade, pode-se dizer que a Dialética Negativa não somente reflete criticamente sobre essa incorporação,
mas visa, sobretudo, apontar que nenhuma conciliação é possível mediante a violação das particularidades do inteiramente
outro. Criticando a conversão da diferença em desigualdade
como crítica do movimento que faz do outro um momento do
conceito, Adorno, mais do que postula, encontra, nos procedimentos vigentes nas diversas esferas de valores da modernidade, uma forma de convivência não violenta com a alteridade.
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Trata-se de um pensamento expressivo que levando a linguagem para além dos limites da lógica, mas sem abstrair completamente dela, consegue desenvolver uma espécie de compatibilidade entre mímese e racionalidade. É por poder assimilar algo
dessa alteridade, é por aprender com o outro que o pensamento
pode ser o portador do novo. A racionalidade, antes de ser a
máquina transcendental de predicações que converte a alteridade num espelho do seu poder, desenvolve o seu saber na
cercania desse outro, tanto livrando-o do invólucro heterônomo
das predicações identificantes das “vontades de objetivação”,
quanto, por isso mesmo, e através da sua expressividade, levando o outro a liberar todo o seu volume na amplitude das
suas frequências próprias.
A meu ver, isso não significa que se deva endossar o pensamento adorniano como um todo. O fato de que a interpretação da Dialética Negativa como um moinho que gira num vazio instaurado pelo seu próprio movimento é possibilitado pelo
seu próprio texto depõe contra uma espécie de acolhimento
sem ressalvas do pensamento do autor da Dialética. Acredito,
seguindo a interpretação que Frédéric Vandenberghe faz do
pensamento de Adorno (VANDENBERGHE, 2009), que essa
tensão entre um pensamento da diferença, que visa respeitar o
inteiramente outro, e uma espécie de concepção sistêmica de
um mundo totalmente administrado - que, dando sequência ao
conteúdo da Dialética do Esclarecimento no subterrâneo da Dialética Negativa, faz com que a critica ao privilégio se transforme, ela mesma, num privilégio - pode ser compreendida pala conciliação mal resolvida entre uma filosofia da diferença e
uma sociologia da identidade.
Ao invés de fazer a crítica às pretensões objetivantes da
sociologia, Adorno acabou por censurar a faceta positivista desse
campo do saber apenas pelo seu déficit normativo, reiterando
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as asserções de que o possível se reduz ao objetivável. Nesse
sentido, a crítica parece se consumar em si mesma. Ou seja, diante de uma sociologia, vigorante como uma espécie de ontologia social - que fecha diante de si tudo aquilo que não provém
de si mesmo - as exigências da crítica se resumem às exigências
do crítico. É por ter restringido por demais o papel do nãoidêntico nas relações sociais – algo completamente desnecessário, pois o habitus pode falhar, a ilusão biográfica se romper enquanto ilusão – que Adorno fez da sua crítica, senão um moinho que nada mói, ao menos um privilégio injustificado.
Contudo, antes de se jogar o bebê com a água do banho e
declarar o projeto de filosofia da diferença, nuançado por toda
a Dialética Negativa, como exercício malfadado de um pensamento aporético amancebado com as forças irracionais, numa
espécie de excomungação judaico-cristã, creio que se poderia
tomar como meta o prosseguimento desse projeto através de
uma sociologia do não idêntico. Ou seja, uma sociologia que
tomaria para si a dupla tarefa de, por um lado, realizar uma crítica das intenções objetivantes, investigando em que medida as
categorizações sociológicas são tributárias de uma lógica de
identidade e, por isso, convertem o seu outro em exemplaridade do conceito e, por outro lado, procuraria descrever formas
de vida e de relações que não se pautam pelo princípio da troca
de equivalentes, se furtando a reiteração da lógica da identidade.
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Por outra transindividualidade
Althusser e o colapso imanente do conceito de
estrutura

Igor Peres

Pois eu não presumo ter descoberto a melhor filosofia, mas sei que conheço a verdadeira.
(Spinoza à Burgh, Epistolario, carta LXXVI,
2007, p. 280).
Temo, naturalmente, que os teólogos de
nosso tempo se sintam ofendidos, e que me
ataquem com seu ódio costumeiro [...].
(Spinoza à Oldenburg, Epistolario, carta VI,
2007, p. 38)

LER ALTHUSSER LENDO OUTROS AUTORES
Diante da tarefa de apresentar em forma de prefácio os
textos que comporiam Lire Le Capital, Althusser decidiu esclarecer os futuros leitores acerca do teor de seu intento teórico.
Aproximando seus supostos interlocutores da tarefa que com-
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petia a ele e seus “colaboradores”, ele dizia o seguinte nas páginas que abriam a obra coletiva:
Certamente todos nós lemos, estamos lendo O Capital.
Desde quase um século, nós podemos lê-lo, transparentemente,
nos dramas e sonhos de nossa história, em seus debates e conflitos, nas derrotas e vitórias do movimento operário, que é
nossa única esperança e destino. Desde que “viemos ao mundo”, nós não cessamos de ler O Capital” [...] (ALTHUSSER,
2008a, p. 3)1.
A estratégia de acoplar vivência e leitura, isto é, de “colar”
a experiência cotidiana no procedimento propriamente epistemológico de interpretação, servia neste contexto de introdução
a uma divergência teórica irreversível2: pois, conforme AlthusAs traduções de todos os textos de Althusser são minhas.
O termo “irreversível” aqui se filia a tradição epistemológica com a qual
dialogou Althusser ao longo de toda sua obra. Refiro-me ao que se chamou
convencionalmente de “epistemologia histórica” francesa (Cavaillès, Bachelard,
Canguilhem, principalmente). Tradição de investigação marcada pela tentativa de
fazer trabalhar, juntos, um conceito de tempo histórico não teleológico e uma
“filosofia do conceito” (Cavaillès) anti-fundacional ou não transcendental
(Cavaillès está discutindo com Kant e Husserl), comprometida com um programa
de investigação centrado nas invenções conceituais que marcam o fazer
científico. Com freqüência, o caráter descontinuísta desta epistemologia, tem
sido, principalmente sob o nome de Gaston Bachelard, aproximado à idéia de
“revoluções científicas” de Thomas Kuhn, o que é um equívoco. A rigor, o que
Kuhn nos oferece, por exemplo, em seu A estrutura das revoluções científicas, é
uma sociologia minimalista do conhecimento científico que se dedica a explicar
porque teorias se legitimaram e não porque um conceito é mais válido que outro.
Neste quesito, digamos, propriamente epistemológico, como notaram muito bem
Dominique Lecourt e, posteriormente Étienne Balibar, aliás, ambos ex“orientandos” de Georges Canguilhem, somos levados a crer que os problemas
científicos são resolvidos à maneira da psicologia lúdica do “puzzle solving à la
Gestalt-theorie”(BALIBAR, 1991, p. 53-57; LECOURT, 1974, p. 151-162). Em
Althusser se passa algo completamente distinto: é mostrando o que conceitos
como o de mais-valia, tal qual formulado por Marx, por exemplo, nos permite ver
e que teorias, por via de conseqüência, ele contesta, que se mede o avanço de
uma disciplina científica. É neste ponto que a idéia de irreversibilidade entra,
1
2
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ser, se é verdade que todos “nós” “lemos O Capital”, certamente
não o fizemos da mesma maneira. Na economia argumentativa
do texto, esta constatação abre espaço para uma pergunta de
cunho quase-transcendental de contornos aparentemente banais: afinal, o que é ler?
Justamente no momento em que se esperava de Althusser
um longo desenvolvimento acerca de práticas contextualistas,
filológicas, hermenêuticas etc., o filósofo cita e presta homenagem a Spinoza por ter sido ele o primeiro teórico a colocar a
questão do “ler” e por via de consequência a questão do “ver”,
fundadas, ambas, na “opacidade do imediato”. Aí, ficamos
também a par do fato de que ao mesmo tempo em que nos ensinava a “ler” e “ver”, Spinoza nos fornecia uma “teoria da história” que em realidade fundamentaria estes dois atos (ALTHUSSER, 2008a, p. 8).
A referência à “teoria da história” é decisiva, na medida
em que ela é a chave para entender porque a aposta de leitura
de Althusser não pode ser adequadamente entendida se separada de uma reflexão de cunho propriamente ontológico. A que
tratamento ontológico refere-se tacitamente Althusser? Nas entrelinhas do prefácio, Althusser se remetia às reflexões desenvolvidas no apêndice do livro I da Ética de Spinoza. Aí o filósofo holandês havia refutado o ente de imaginação finalista que
consistia em projetar o suposto domínio que tinha o indivíduo
querendo significar um lugar de verdade que “força” o regime de coisas e indica
campos de problemas que, pelo constrangimento lógico mesmo que tal novo
regime instaura, não permite retorno aquém daí, sob pena de recuo
problemático. Naturalmente, dizer que determinada tese ou acontecimento é
irreversível (como o foi, por exemplo, a revolução de 1917 na Rússia), não
significa que a história (em sua acepção epistemológica e ontológica) avance em
direção a um final pré-determinado e nem que por conta da instauração deste
ponto de “não-retorno” o conhecimento e a política protejam-se sob a guarida de
uma garantia qualquer. A contrario, é a partir dele que as pesquisas,
cronicamente em permanente construção, podem prosseguir.
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no âmbito da consciência, dirigida a buscar lucidamente “o que
lhe [fosse] útil”, ao mundo (SPINOZA, 2009, p. 42). Refutando
o finalismo em sua “Física” e, por via de consequência, recusando o antropomorfismo de Deus como expediente metafísico
daí resultante, Spinoza havia contribuído de maneira decisiva
para uma concepção da história que destacasse a necessidade
da contingência e a constituição permanente das singularidades
das quais se compõe o mundo.
Este desvio interessado por Spinoza faz todo sentido
quando o aproximamos dos desenvolvimentos subseqüentes
da proposta de Althusser ainda no mesmo texto: adiante, além
de questionar, por um lado, a ideia de um sentido préestabelecido a ser buscado no texto que se analisa, isto é, de
uma ordem textual a ser codificada pelo hermeneuta, Althusser
interrogará, de maneira igualmente crítica, a ideia da reconstituição do que poderíamos chamar genericamente de história
das ideias a partir do ponto de vista de um Saber Absoluto capaz de tornar retrospectivamente inteligível as construções
pregressas qua momentos funcionalmente disponíveis à sua realização plena. A alternativa? Ler um texto como uma atualidade
sem potência, respeitar suas tensões, iluminar seus lapsus seria
restituir o drama que é o nascimento de todo pensamento. No
caso específico de Althusser, ler Marx lendo “em voz alta” os
economistas como Smith e Ricardo não seria procurar o que
não é visto (regra fundamental da imanência), pois, em verdade, “seus silêncios [seriam] suas próprias palavras” (ALTHUSSER, 2008a, p. 14).
Para o que segue, então, convém perguntar: seria possível
reverter a ordem das coisas e ler da mesma forma Althusser
lendo outros autores? Responder afirmativamente significa recusar de saída a estratégia de leitura caracterizada pela ordenação sucessiva de “paradigmas”. Isto é, no caso específico das
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tradições mais ou menos contemporâneas aos seus interesses,
de uma leitura que enfileirasse filosofia do sujeito, estruturalismo e pós-estruturalismo de acordo com um andamento minimamente linear no que tange ao surgimento, amadurecimento e desaparecimento dos regimes de discurso.
Recentemente, Étienne Balibar propôs, seguindo, dentre
outros, a estratégia “interpretativa” de Althusser, uma prática
de leitura interessante e que pode servir de alternativa ao procedimento que acabamos de mencionar. Invertendo a proposta
arqueológica de Foucault que consistia, ao menos em Les mots
et les choses, em explicitar as invariantes discursivas que viriam
a funcionar como arché de épocas determinadas, Balibar chamou a atenção para outra categoria que convivia na argumentação de Foucault como uma espécie de subfundação na produção de discursos: a saber, “point d’héresie”, conceito de origem
pascaliana que corresponderia à imagem sensível de uma bifurcação.3 Para Balibar não seria, enfim, a invariante gerativa
que deveria ser destacada em um procedimento de leitura,
mas, ao contrário, as inúmeras bifurcações que compor-se-iam
Ver Étienne Balibar, 2012: “O exemplo por excelência (...) é a oposição entre os
sistemas de Lineu e o método de Buffon (...) no seio da épistémè da idade
clássica”; “ela vem determinar e precisar o método utilizado por Foucault para
analisar o espaço discursivo que ele chama épistémè de cada época que ele
descreve, e no interior da épistémè, o tipo de oposição estruturante no seio de
cada disciplina”; Com relação à Pascal: “quando Pascal fala de hérésie, ele o
emprega em um sentido estritamente teológico, mas o que é muito interessante é
que ele remonta à formação mesmo do termo e explicita nos Escritos sobre a
graça, de maneira completa, a ideia de que o que caracteriza a hérésie é que a
propósito de cada um dos mistérios que são constitutivos da fé cristã e que
repousam sempre em uma unidade de contrários, a mais fundamental de todas
sendo evidentemente aquela que concerne a Cristo mesmo, Deus e homem ao
mesmo tempo, o herético é aquele incapaz de sustentar os dois termos da
contradição e que escolhe (hairesis) uma das duas possibilidades de maneira que
esta se torne racional e não absurda ou incompreensível.” Acessível em
http://www.laviedesidees.fr/Citoyen-Balibar.html.

3
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em um determinado enunciado. Digamos com Balibar de maneira ainda mais específica que seriam particularmente as aporias4 que garantiriam a historicidade interna de um pensamento e, por via de consequência, a possibilidade de redefinições
ou reestruturações (BALIBAR, 2010, p. 37)5.
Neste texto, proponho conduzir o argumento de Althusser
relativamente ao tema da estrutura a um determinado ponto de
bifurcação a fim de tensionar o paradigma dos paradigmas sucessivos, por assim dizer. Centro-me no percurso que leva Althusser da crítica à totalidade hegeliana ao perigo de sua reatualização “por outros meios”, sugerindo a partir daí uma resolução necessariamente provisória (hairesis) que consiste em conceber a estrutura ou o tema da transindividualidade de maneira radicalmente distinta: isto é, qua conjuntura.6
Por “aporia” entendamos, conforme a concepção moderna da palavra, “uma
dificuldade lógica de onde não se pode sair”; ou “objeção ou problema insolúvel”
(LALANDE, 1999, p. 79).
5 Cabe aqui uma precisão: o procedimento de leitura que propõe Balibar em
verdade não se encerra em uma espécie de história das aporias... Em sua
Habilitation (“The infinite contradiction”), ele detalha as influências teóricas
(Althusser, Foucault, Derrida) que comporiam este modo de praticar a filosofia
que, naturalmente, não deveria ser totalmente afastada de seu “cotejamento”
com os contextos históricos de sua enunciação. Resta, contudo, a dificuldade de
saber como é que se relacionam especificamente estas aporias que por sua vez,
deduz-se, fazem vislumbrar novos caminhos possíveis: elas convivem de forma
feliz, como no mundo pós-meta-enunciado de Wittgenstein e na ontologia da
proliferação tropical de Viveiros de Castro? Elas se refutam? Mais: como elas
surgem? Pelo trabalho do teórico só ou em conjunção com a realidade? Se a
segunda opção, com se dá exatamente esta conjunção? Verum est factum?
Deixemos estas questões de lado, e nos resignemos neste texto com a proposta
de Balibar.
6 Transindividualidade é um conceito usado por Balibar no sentido de atribuir
forma positiva às formulações ontológicas que geralmente são concebidas de
forma predominantemente negativa: nem individualismo, nem holismo. Apesar
dele ser operacionalizado por Balibar para pensar uma ontologia de caráter
relacional em Spinoza, o autor recentemente remontou a ideia a Simondon: “o
livro de Simondon é uma tentativa muito ambiciosa de definir uma estrutura
4
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ESTRUTURALISMO?
Uma das muitas formas de referir-se ao pensamento de
Althusser, para além de seu lugar no rol dos importantes pensadores relacionados à filosofia francesa e ao marxismo, consistiu em ligá-lo ao assim chamado estruturalismo. Esta classificação deu-se principalmente após a publicação de Lire le Capital,
onde apareceriam significantes vinculados ao motivo estruturalista.
Em mais de uma ocasião, Althusser recusou sua inclusão
nesta corrente de pensamento. Num texto que data de 1972, por
exemplo, e que consiste em um dos ensaios que escrevera a fim
de dar conta de sua trajetória, afirmava o seguinte:
Mas nós não soubemos nos deter, em certas páginas do
Capital, nesta primavera de 1965, e nosso flerte com a terminologia estruturalista ultrapassou a medida permitida, pois nossos
críticos, com algumas exceções, não sentiram a ironia e a parodia em jogo aí. Nós tínhamos na cabeça outro personagem muito distinto do autor anônimo dos estruturalistas e sua moda.
Nós veremos em breve de quem se trata (ALTHUSSER, 1998a,
p. 178, grifos meus).
Se levamos a sério a epistemologia de Althusser e principalmente o papel que joga aí a ideia de problemática, responsável na economia de sua reflexão justamente por refutar a ideia
da avaliação de argumentos a partir da seleção e eventual comparação de termos isolados, logo, temos forçosamente que conontológica para as ciências humanas, a partir da crítica a vários conceitos da
individualidade derivados das formas arquetípicas platônicas (que priorizam os
invariantes por fora do individuo) ou do programa do hilemorfismo aristotélico
(que prioriza a perfeição interior do indivíduo) e que sobrevive hoje em dia por
exemplo, na psicologia gestáltica (BALIBAR, 2009, p. 21).
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cluir pelo seguinte: a sorte de uma palavra em sua travessia na direção de sua maioridade conceitual tem a ver necessariamente com seu
lugar em um determinado conjunto de proposições e com a relação que
ele engaja com seu objeto.
Se refletirmos então a partir dos conceitos de Althusser
sobre Althusser mesmo, é adequado afirmar que o uso que se
faz de uma “terminologia” ou de um conjunto de palavras garante a filiação a uma escola de pensamento? De acordo com
Althusser, não. Althusser argumenta que sua teoria não é estruturalista, por definição. E se ela não o é por definição, é necessário perguntar que definição Althusser atribuía ao estruturalismo para que se visse excluído de tal tradição de pensamento.
Um dos lugares onde comenta o principal aspecto do estruturalismo é o seguinte:
Se insisto, neste ponto, sobre a natureza do tempo histórico hegeliano e suas condições teóricas, é porque esta concepção
da história e de sua relação com o tempo está ainda viva entre
nós, como nós podemos ver na distinção, correntemente difundida hoje, da sincronia e da diacronia. É a concepção de um
tempo histórico contínuo-homogêneo, contemporâneo a si
mesmo, que está na base desta distinção. O sincrônico é a contemporaneidade mesma, a co-presença da essência em suas determinações, o presente podendo ser lido como estrutura em um
corte de essência porque ele é a existência mesma da estrutura
essencial. [...] O diacrônico, assim, só é o devir deste presente
na sequência de uma continuidade temporal (...) (ALTHUSSER,
2008b, pp. 278-279, grifos meus).
Ora, as discussões contemporâneas são justamente as do
estruturalismo que dispensavam suas energias em torno do dilema sincronia/diacronia. Althusser está nos dizendo aqui que
este é um falso problema. E ele só pode dizer que este problema é
falso, pois é capaz de formular outra pergunta com relação à
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discussão que se coloca neste estágio. Isto é, ao invés de ter de
escolher entre sincronia e diacronia, Althusser se perguntará
por outra posição possível que permita não só trazer uma alternativa ao debate, mas que pudesse contribuir para o entendimento das causas deste equívoco.
A questão decisiva gira em torno da ideia de tempo histórico, entendido não necessariamente como devir do tempo, isto
é, movimento, mas de sua estrutura, por assim dizer, isto é, em
certo sentido, de seu presente. Mais especificamente ainda, para Althusser, no fundamental, esta estrutura (presente) envolveria necessariamente um tipo de formulação ontológica vinculada a um tipo de relacionamento entre um todo social e suas
partes. Quando Althusser fala de uma “co-presença” do todo
“em suas determinações” ele está questionado uma determinada ideia de causalidade onde o todo conteria em essência o que
se manifesta em suas partes (e vice versa).
Isto quer dizer que a estrutura da existência histórica da
totalidade social hegeliana permite o que proponho chamar um
“corte de essência”, quer dizer, esta operação intelectual pela
qual se opera, em qualquer momento do tempo histórico, um
corte vertical, um corte tal do presente que todos os elementos
do todo revelados por esse corte estejam entre eles em uma relação imediata que exprime imediatamente sua essência interna. Quando falarmos de tempo de “corte de essência”, faremos
alusão à estrutura específica da totalidade social que permite
este corte, onde todos os elementos do todo estão em uma copresença que é, ela mesma, a presença imediata de sua essência, tornada legível neles (ibidem, p. 276-277, grifos do autor).
Ou seja, a importância capital que Althusser atribui ao
tempo presente é a chave para combater o falso problema da
sincronia e da diacronia ou da gênese e da estrutura. Pois, se se
admite que esta ideia de estrutura está, de saída, equivocada, a
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infusão da história no raciocínio só faria prolongar no tempo,
em maior ou menor escala, isto é, nas macro ou nas micro historiografias, a inadequação. Por ser notavelmente clara, vale a
pena reproduzir um trecho de Pierre Macherey sobre o mesmo
tema, talvez não por mero acaso, comentando Hegel.
Se há uma filosofia da história, é porque, de acordo com
Hegel, a razão se encontra por todos os lugares “presente” na
história e não somente nestes ou naqueles momentos finitos,
abusivamente privilegiados com relação a todos os outros, e
arbitrariamente identificados com seu termo absoluto. Neste
sentido, para a filosofia é sempre o fim da história, na medida
em que esta, em todos os seus momentos sem exceções, deve
ser refletida de maneira recorrente a partir de seu estado atual,
de forma a revelar as condições racionais que a tornam necessária (MACHEREY, 1992, p. 132).
Não há, de acordo com Macherey, expressão mais límpida
para traduzir tal empresa de pensamento, que “reconhecer a
razão como a rosa na cruz do presente” de Hegel, retomada politizadamente por Marx para falar do comunismo potencial.
Nas passagens que mencionei, Althusser faz igualmente, como
notamos, referência a Hegel. De fato, depois de Montesquieu, é
a Hegel e, antes dele, a Leibiniz, que remonta este tipo de concepção de todo social e de causalidade que o autor identifica
como o ponto central do estruturalismo. Althusser nomeou
causalidade expressiva este tipo de arranjo ontológico.
Tinha-se um modelo que permitia pensar a eficácia do todo sobre cada um de seus elementos, mas esta categoria: essência interior/fenômeno exterior, para ser aplicável em todo lugar e em todo instante a cada um dos fenômenos dependentes
da totalidade em questão, supunha certa natureza do todo, precisamente a natureza de um todo “espiritual”, onde cada elemento é expressivo da totalidade inteira como “pars totalis”. Em outros ter-
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mos, se tinha em Leibiniz e Hegel uma categoria da eficácia do
todo sobre seus elementos ou sobre suas partes (...) (ALTHUSSER, 2008b, pp. 402-403, grifos do autor).
Se Althusser diz que há co-presença e expressão, consequentemente, não há complexidade e diferenças reais em jogo,
o que leva Althusser a enunciar outra restrição ao estruturalismo, desta vez nomeando Lévi-Strauss: o formalismo. Em verdade, ele argumenta que não critica Lévi-Strauss pela formalização, aspecto essencial segundo ele à todo pensamento teórico, mas por um “mau formalismo”.
Compreender um fenômeno real, não é, diria eu, produzir
o conceito de sua possibilidade (isto é sempre e ainda ideologia filosófica clássica, operação jurídica do tipo que eu denuncio no
prefácio de Lire le Capital I), mas produzir o conceito de sua necessidade. Que o formalismo de Strauss seja um mau formalismo, nós podemos ver neste ponto preciso: Lévi-Strauss toma o
formalismo da possibilidade pela formalização da necessidade (ALTHUSSER, 1995a, p. 426, grifos do autor).
Registremos que o argumento de Althusser neste ponto é
absolutamente tautológico na medida em que o “ponto preciso” de que lança mão para corroborar seu argumento, ou melhor, demonstrá-lo, já se encontra enunciado como tese. Isto é,
Strauss é formalista (tese) é isto “podemos ver” no ato de que
“troca o formalismo da possibilidade pela formalização da necessidade” (demonstração?). Sobre a diferença específica entre
os dois, e sobre as causas que explicam a asserção, nada ficamos sabendo.
Voltando à nossa questão, contudo, ou seja, à discussão
sobre a relação entre todos e partes viabilizada por uma ideia
determinada de estrutura, digamos o seguinte: para pensar sobre a diferença específica que separa Althusser deste tipo de ra-
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ciocínio é necessário abordar com mais detalhe sua discordância em relação à Hegel.
A CRÍTICA À TOTALIDADE HEGELIANA
Estaria a relação de Hegel com Althusser assentada em
termos definitivos? A resposta a esta pergunta é, seguramente,
não. E por que não? Digamos que há ao menos três possíveis
chaves de entrada para entendê-la. A primeira seria a leitura
mais exegética que Althusser endereça à Hegel em sua mémoire,
onde aceita com certa simpatia a crítica que Hegel endereça ao
formalismo kantiano7, chamando a atenção para a preponderância em sua reflexão do tema do conteúdo e seu impulso criador (“le contenu est toujours jeune”) (ALTHUSSER, 1994a, p.
60)8.
A segunda consistiria na apropriação que Althusser faz da
ideia de processo em Hegel e que servirá de substrato à sua
formulação da história como “processo sem sujeito”. Nesta linha de interpretação, Althusser chama a atenção para uma leitura da obra de Hegel que não conferiria centralidade alguma à
Por formalismo kantiano entendemos aqui a cisão kantiana entre a coisa em si e
o mundo dos fenômenos.
8 Na verdade, seria objeto de uma pesquisa interessantíssima interrogar a última
parte deste escrito onde Althusser se aproxima da crítica de Marx a Hegel,
angulada desde o ponto de vista interno mesmo ao conteúdo hegeliano, onde
Marx chama a atenção para a aporia interna ao sistema hegeliano imposta pelo
conteúdo histórico prussiano (o advento de Guilherme IV). Outra observação: é
extremamente intrigante perceber que este tipo de tese (“le contenu est toujours
jeune”) será justamente o alvo dos mais agudos ataques de Althusser anos mais
tarde, na medida em que ela é uma outra forma de falar do “trabalho do negativo”
e toda a sua história na Fenomenologia, este texto “belo como a noite” capaz de
fazer “todo filósofo tremer diante de sua presença”, dizia Althusser. A afirmação
sobre a jovialidade do conteúdo, aliás, é repetida com outras palavras no mesmo
texto (ou seja, na mémoire), quando Althusser diz que em Hegel o vazio é aquilo
de onde “il faut sortir quelque chose”.
7
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alienação do homem na constituição da história. Ao fazê-lo, Althusser se afasta da difusão de Hegel efetuada por Kojève, por
exemplo. 9
Estas duas apropriações já valeriam um trabalho separado
e não teríamos condição de abordá-la aqui com a devida atenção. Proponho então interrogar o terceiro tipo de diálogo possível entre os dois e que é funcional à nossa discussão. Em que
ela consiste? Trata-se da discussão sobre a totalidade hegeliana.
Em Contradição e sobredeterminação: notas para uma pesquisa,
Althusser usa uma epígrafe retirada do posfácio à segunda edição de O Capital de Marx que é capaz de sintetizar a questão
que estava em jogo ali e que permite introduzir nossa discussão: “Em Hegel, ela estava de cabeça para baixo. É necessário
invertê-la para descobrir na ganga mística o nó racional”
(MARX, citado por ALTHUSSER, 2005a, p. 84).
Está em jogo a distinção entre sistema e método na filosofia de Hegel: o primeiro representaria a ganga mística (especulativa) e o segundo seu nó racional. Althusser argumenta que
separar os dois polos é efetivamente uma questão pré-dialética,
pois Hegel mesmo teria criticado a ideia de discutir um método
separado de sua efetividade, referindo-se em a Fenomenologia do
Espírito ao método matemático.
Depois de afirmar a impossibilidade da separação, Althusser afirma que o problema da dialética é sua própria estrutura e daí introduz a questão da contradição.
Na Fenomenologia, por exemplo, que descreve as experiências da consciência e da dialética culminando no surgimento
do Saber Absoluto, a contradição não parece simples mas ao
“Kojève, de fato, tira de Hegel uma antropologia, ele desenvolve a negatividade
hegeliana em seu aspecto subjetivo, mas negligenciando deliberadamente seu
aspecto objetivo”. Ver L’homme cette nuit, 1994b. In: Écrits philosophiques et
politiques. p. 249. Tome I, Éditions Stock/Imec, 1994.

9
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contrário fortemente complexa. A rigor, só se pode dizer simples da primeira contradição: a da consciência sensível e de seu
saber. Mas, quanto mais avançamos na dialética de sua produção, mais a consciência se torna rica, mas a contradição se torna
complexa. Porém (...) a cada momento de seu devir a consciência se vive e experimenta sua própria essência (que corresponde ao degrau que ela atingiu) através de todos os ecos das essências anteriores que ela foi, e através da presença alusiva de formas históricas correspondentes (ALTHUSSER, 2005a, p. 100,
grifos do autor).
O trecho de Althusser é duplamente importante. Primeiro,
porque trata de afastar uma leitura leviana de Hegel que não
tomasse em conta a evidência teórica de que este postula justamente a negação do imediato, nadificando-o, em prol da
construção de uma rede de mediações que serviria no fim para
inserir aquele imediato, aparentemente pleno, numa rede de
determinações de fato enriquecida.
Althusser leva isto em conta, mas seu ponto como vimos é
inteiramente outro. O que ele trata de marcar é que em verdade
esta rede de conexões é virtual na medida em que é suscetível
de ser reduzida a uma essência simples.
A simplicidade da contradição hegeliana só é possível pela
simplicidade de seu princípio interno, que constitui a essência de
todo período histórico. É porque é virtualmente possível reduzir
a totalidade, a diversidade infinita de uma sociedade histórica
dada (a Grécia, Roma, o Santo-Império, a Inglaterra etc.) a um
princípio interno simples, que esta mesma simplicidade, adquirida por
direito pela contradição, pode aí se refletir (ibidem, p. 102, grifos do
autor).
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É tentando emprestar efetividade e singularidade ontológica a esta “diversidade infinita”10 que Althusser julga poder
abrir outros caminhos de pesquisa e de práticas políticas.
SOBREDETERMINAÇÃO, ÚLTIMA INSTÂNCIA E TODO
COMPLEXO ESTRUTURADO COM DOMINANTE
O conceito de sobredeterminação que Althusser diz ter
tomado de empréstimo ao arsenal conceitual da psicanálise tem
como função restituir dignidade ontológica a esta diversidade
do real. Ele surge na centésima página de Pour Marx11.
Eu não me detenho neste termo de sobredeterminação (emprestado a outras disciplinas), mas eu o emprego faute de mieux
de uma só vez como um índice e um problema, e também porque
ele permite ver muito bem porque nós nos relacionamos com
outra coisa que a contradição hegeliana (ALTHUSSER, 2005a, p.
100, grifos do autor).

Registro aqui que este tema da simplicidade versus “diversidade infinita” está
extremamente presente na França no momento em que Althusser está
escrevendo e que esta querela reenvia, como Althusser chega a notar, mas não
desenvolve até as últimas consequências, a rejeição mesmo da dialética como
recurso do pensamento. Notemos de passagem que este é, por exemplo, um tema
corrente em Foucault e Deleuze. No caso de Althusser, sua posição oscilou
bastante desde avaliações elogiosas em seus textos entre 1940-50, passando pela
tentativa de fundar uma “dialética materialista”, até afirmações do tipo “não
materialista dialético, esse horror, mas materialista aleatório”, em Portrait du
philosophe materialiste, p. 596, 1994c, datado de 1986. Ver a respeito: “l’infâme
dialetique”: le rejet de la dialetique dans la philosophie française de la seconde
moitié
du
20
siècle,
de
Isabelle
Garo.
Disponível
em:
http://www.marxau21.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=155
:i-garo-l-linfame-dialectique-r-le-rejet-de-la-dialectique-dans-la-philosophiefrancaise-de-la-seconde-moitie-du-20e-siecle&catid=63:philosophie&Itemid=86.
11 Refiro-me a edição poche de 2005, publicada por La Découverte.
10
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A sobredeterminação significa que a contradição é sempre
trabalhada por inúmeros fatores de complexidade irredutível12.
Para pensar a sobredeterminação, Althusser coloca o tempo da
teoria para trabalhar em função do tempo das práticas políticas:
Justamente neste estágio da reflexão, Althusser insere uma nota de rodapé
onde faz menção a um texto de Mao Tsé Tung e convida o leitor a conferir “o
desenvolvimento consagrado por Mao Tsé-Tung ao tema da distinção entre as
contradições antagonistas (explosivas, revolucionárias) e as contradições nãoantagonistas” (ALTHUSSER, 2005c, p. 100). Para uma análise sobre o papel do
conceito de sobredeterminação para a retomada do marxismo althusseriano ver:
Motta, Luiz Eduardo, O (re) começo do marxismo althusseriano. In: Crítica
marxista. n. 35, 2012. Aqui, devo tecer duas considerações sobre o tema da
sobredeterminação. Apesar de representar uma arma teórica importante nas
discussões sobre o assim chamado economicismo e sobre a teleologia, tenho
convicção, como, aliás, demonstrarei mais a frente, tinha o próprio Althusser, de
que ele não passa de um recurso ad hoc para enfrentar as tradições idealistas no
interior do marxismo. Dito de outra forma, ele foi o conceito que serviu a
Althusser para recolocar o problema do andamento da história no marxismo em
outros termos, mas que não foi, arrisco dizer, seguido de uma refundação teórica
à altura. Ora, dizer que há uma sobredeterminação das contradições e valer-se de
conceitos imprecisos como o de “última instância” não dão conta do principal
problema, a saber: como é precisamente que estas múltiplas contradições se
relacionam? De forma necessária, aleatória ou o quê? Há uma primazia de alguma
delas? Se sim, como esta instância privilegiada exerce sua eficácia? De maneira
dialética? Esta dialética é platônica ou hegeliana? É possível uma dialética sem
teleologia? Ou uma dialética sem teleologia é uma moinho que nada mói? Aliás, é
possível falar em contradição sem falar de dialética, e, em falando em dialética,
sem “comprar” todos os seus constrangimentos lógicos e ontológicos? Além
disso, se há uma instância privilegiada, é possível falar adequadamente de
contingência? Segunda consideração: se Althusser se baseia na teoria de Lênin do
elo mais fraco da corrente para animar sua reflexão a respeito da
sobredeterminação, não teria ele que ter sublinhado aí um contrassenso? Pois, se
toda contradição é sobredeterminada como é que pode haver um elo que seja
mais sobredeterminado que outro, razão pela qual seria contra-intuivamente
denominado por Lenin de mais fraco? Poder-se-ia contra-argumentar que neste
ponto entra um segundo elemento que tem a ver precisamente com a maneira
exata em que se compõem estas contradições (Althusser fala de unidades de
ruptura, fusão etc.). Mas, dizer isto não seria justamente subtrair o caráter
transcendental, isto é, apriorístico do estatuto da contradição e remetê-la sem
mais ao aleatório? Seja o caso de isto ser verdadeiro...
12
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é a partir dos exemplos revolucionários ditos excepcionais que
Althusser questionará a simplicidade daquela: a experiência da
Revolução Russa desafia a teoria tradicional da revolução. 13
Porque a revolução foi possível na Rússia, porque ela foi vitoriosa? (...) Pela razão fundamental de que a Rússia representava, no sistema de Estados Imperialistas, o ponto mais frágil. Esta
fragilidade, a Grande guerra precipitou e agravou: ela não a
criou por si só. (...) Esta fragilidade resultou desta característica
específica: a acumulação e a exasperação de todas as contradições históricas então possíveis em um só Estado (ibidem, grifos do autor).
Dizer que uma contradição é sobredeterminada, isto é, que
sempre envolve uma rede complexa de determinações e que,
portanto, não é simples, é só o primeiro passo da definição. Althusser explicará que esta complexificação da contradição envolve momentos em que há uma acumulação das contradições,
que há sua exasperação e, além disso, é necessário que elas fusionem-se em uma “unidade de ruptura”.
Logo, a reflexão de Althusser sobre a sobredeterminação
envolve dois momentos: primeiro, Althusser atribui à contradição um estatuto transcendental, isto é, toda a contradição é a
priori e por princípio complexa; segundo, Althusser remete esta
complexidade a momentos históricos definidos, pois não basta
que elas sejam ontologicamente complexas, mas que elas “manifestem”, por assim dizer, esta complexidade.
Neste sentido, dizer que uma contradição é sobredeterminada não é por via de consequência afirmar que haverá necesNão me detenho neste ponto. Chamo de teoria tradicional da revolução a
concepção que deduz mecanicamente crescimento industrial, adensamento
demográfico da classe operária, conscientização sindical, política e revolução. É
possível fazer esta leitura a partir do Manifesto do Partido Comunista de Marx e
Engels. No caso específico de Althusser, este tipo de pensamento foi combatido
por ele e constantemente aproximado de algumas tendências tanto da IIª quanto
da IIIª Internacional.
13
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sariamente algo como uma revolução, mas apenas que, se se
quer captar as possibilidades de transformação política em um
determinado período, se deve atentar para o fato da sobredeterminação.
Eu poderia então, para tentar cobrir, do ponto de vista
desta regra, o conjunto de fenômenos, avançar que a “contradição sobredeterminada” pode ser sobredeterminada no sentido de
uma inibição histórica, de um verdadeiro “bloqueio” da contradição (ex: a Alemanha wilheimiana), ou no sentido da ruptura
revolucionária (Rússia de 1917), mas que nestas condições ela não
se apresenta jamais em estado “puro”? É então, reconheço, a “pureza” mesma que será a exceção (...) (ibidem, pp. 105-106, grifos
do autor).
Após desenvolver a ideia de sobredeterminação, Althusser foi acusado de haver substituído uma concepção “monista”
por outra “pluralista” no interior do marxismo e de ter degenerado a reflexão de Marx e Engels num “hiperempirismo”14.
Ambos os desvios teriam empurrado, para os críticos, Althusser na direção da pluralidade do imediato e consequentemente
de sua errância constitutiva, impossibilitando qualquer análise
e/ou qualquer política. Não julgo absurdo ler as formulações
de Althusser sobre “a última instância” e sobre o “todo complexo estruturado já dado”, como tentativas de responder a estes questionamentos.
Althusser formula a ideia de determinação em última instância a partir da leitura de uma carta de Engels endereçada à
Bloch, em 1890. A discussão aparece num ponto onde está em

Ver o resumo de Althusser sobre as críticas que lhe foram endereçadas a partir
de G. Mury e R. Garaudy em Sur la dialeticque matérialiste (de l’inégalité des
origines). 2005b, p. 163. Ver também Réponse à une critique In: Écrits
philosophiques et politiques. P. 351-387, 1995b.
14
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jogo uma reflexão sobre a relação entre Estado e sociedade civil
em Hegel.
Para Hegel a vida material (a sociedade civil, quer dizer a
economia) é somente a Astúcia da Razão, ela é, sob a aparência
da autonomia, dirigida por uma lei que lhe é estrangeira: seu
próprio Fim, que é ao mesmo tempo sua condição de possibilidade: o Estado, logo sua vida espiritual. [...] Esta maneira [forma de inverter Hegel, “pensando engendrar Marx”] consiste
justamente em inverter a relação dos termos hegelianos, quer dizer,
de conservá-los: a sociedade civil e o Estado, a economia e a política-ideologia, - mas transformando a essência em fenômeno e o
fenômeno em essência, ou, se preferimos, fazendo operar a Astúcia da Razão a contrapelo (ALTHUSSER, 2005a, p. 107, grifos
do autor).
Esta concepção postularia uma relação de mera dedução
entre as partes, eliminando, uma vez mais, a particularidade de
cada instância social.
Escutemos o velho Engels recolocar, em [18] 90 as coisas
em seu devido lugar contra os jovens “economistas”, que não
haviam compreendido que se tratava de uma nova relação. A
produção é o fator determinante, mas somente “em última instância”. (...) Aquele que “torturar esta frase” para fazê-la dizer
que o fator econômico é o único determinante “a transformará
numa frase vazia, abstrata, absurda” (ibidem, p. 111, grifos do autor).
A determinação exclusiva do fator econômico seria justamente a reposição da estrutura dedutiva a partir de um princípio fundador. Para transformar a problemática ou o dispositivo
teórico de Hegel em outra coisa completamente distinta, pois
que diferenciada em seu fundamento mesmo, Althusser teve de
pensar de outra forma. Aparece aqui o tema da tópica.
Não que Hegel não proponha distinções tópicas: pois para
reter somente um exemplo, ele fala do direito abstrato, do direi-
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to subjetivo (a moralidade), do direito objetivo (a família, a sociedade civil, o Estado), e ele fala deles enquanto esferas. Mas
Hegel não fala jamais de esferas senão no sentido de “esferas
de esferas”, ou de círculos, no sentido de círculos de círculos:
ele não avança as distinções tópicas senão para suspendê-las,
apagá-las, superá-las (Aufhebung), pois a “verdade delas” está
sempre fora delas (ALTHUSSER, 1998a, p. 187, grifos do autor).
Alternativamente, Althusser dirá o seguinte:
Ora, o que nos mostrou Marx na Miséria da Filosofia, na
Contribuição à Crítica da Economia Política e no Capital? Que o jogo da dialética materialista é dependente do dispositivo de uma
Tópica. Eu faço alusão a célebre metáfora do edifício, onde, para
pensar a realidade de uma formação social, Marx lança mão de
uma infraestrutura (a “estrutura” ou “base econômica”) e, acima dela, uma superestrutura. Aludo aos problemas teóricos colocados por este edifício: a “determinação em última instância
(da superestrutura) pela economia (a infraestrutura)”, “a autonomia relativa (dos elementos) da superestrutura”, sua “ação
de retorno sobre a infraestrutura”, a diferença e unidade de determinação e dominação, etc (ibidem, p. 186).
A tópica então seria o expediente conceitual necessário para garantir a possibilidade de expressão das esferas para além
de seu centro determinante. Logo, ela seria o conceito capaz de
possibilitar as formulações sobre a determinação em última instância, a autonomia relativa etc. Esta ideia desenvolvida por Althusser aparece também em Aparelhos Ideológicos do Estado onde
ele explica que o termo é oriundo de Freud e que figurava em
sua teoria para pensar a constituição do aparelho psíquico15.
Étienne Balibar insere o uso que Althusser faz da tópica em uma longa tradição
filosófica que remonta ao mito da caverna de Platão e à árvore do conhecimento
de Descartes. Ver Étienne Balibar. L’objet d’Althusser In: Silvain Lazarus Politique
et philosophie dans l’oeuvre de Louis Althusser. Puf, 1993.

15
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Em suma: só garantindo individualidade às instâncias e, portanto, lhes assegurando temporalidade própria, que se pode
tentar escapar do jogo das deduções e expressivismos entre as
diferentes esferas de uma formação social16.
Mas, é preciso remeter aqui a duas outras categorias que
intervém para pensar este jogo entre instâncias: “a ideia de todo complexo estruturado já dado” e a ideia de “estrutura com
dominante”. Minha hipótese é a de que depois de inserir a complexidade em sua teoria para afastar-se de Hegel, Althusser se vê enredado
em dificuldades decisivas. Proporei logo adiante que elas representam
um “point d’hérésie” onde se abre um momento de escolha possível
entre a permanência na circularidade ou outra rota alternativa.
A primeira categoria citada mais acima faz referência à
complexidade constitutiva da contradição. É por isso que Althusser fala em “já dado”, expressão de eco heideggeriano17,
O tema das distintas temporalidades e instâncias de uma tópica é central para
as reflexões de cunho mais histórico de Althusser. É neste estágio que Althusser
desenvolverá a ideia de que podem coexistir em uma mesma formação social
mais de um modo de produção e, além disso, de pensar sobre o caráter específico
do modo de produção capitalista com um determinado tipo de ideologia jurídica
que lhe é própria e com modo específico de extração de mais-valia. Estas
reflexões de Althusser serão decisivas para se pensar a discussão sobre a
transição para outros modos de produção. A referência aqui, além de Althusser,
são os trabalhos de Charles Bettelheim. Márcio Bilharinho Naves tem contribuído
de maneira decisiva para difundir esta discussão no Brasil em especial os
trabalhos de Maria Turchetto. Ver: Márcio Bilharinho Naves. Análise marxista e
sociedade de transição. Editora Unicamp, 2005.
17 Refiro-me aqui ao tema do já dado (es gibt), presente em Heidegger, que
Althusser usa para pensar a ausência de começo e fim pré-estabelecidos em seus
últimos trabalhos, principalmente em Le courrant souterrain du matérialisme de
la reencontre, 1994d. Aproveito para mencionar o fato de que Althusser faz uma
referência ao segundo discurso de Rousseau no subtítulo de A dialética
materialista, a saber: “da desigualdade das origens”. Enfim, no início era a
multiplicidade. Voltando a Heidegger e a esta ideia do “já dado” ou do “largado”
ou “jogado no mundo”, chamo a atenção para a reflexão de Warren Montag,
amparada em Derrida, sobre esta expressão: conforme Montag, depois de
16
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mas que ele remete a Marx e sua ideia de que mesmo quando
se trata de uma categoria aparentemente simples como a “produção”, deve-se levar em conta que ela está imersa em uma sociedade (o concreto é “síntese de múltiplas determinações”) e a
ideia de contradição de Mao, como adiantamos acima.
Aí nós nos achamos bruscamente face a três conceitos
muito marcantes. Dois conceitos de distinção: 1º a distinção entre contradição principal e contradições secundárias; 2º distinção
entre aspecto principal e aspecto secundário da contradição. Enfim, um terceiro conceito: 3º o desenvolvimento desigual da contradição. (...) É suficiente considerar a primeira distinção para
ver que ela supõe imediatamente a existência de muitas contradições (sem a qual não poderíamos opor a principal e a secundária), em um mesmo processo. Ela remete então à existência de um processo complexo (ALTHUSSER, 2005b, p. 199, grifos do autor).
Resta então a ideia de “estruturado com dominante”. Depois de fazer referência à atuação do todo complexo estruturado com dominante dizendo que, se esta formulação é verdadeira, então, as relações de produção não são puros fenômenos das
forças de produção: elas são sua condição de existência, bem
como a superestrutura não é puro fenômeno da estrutura, mas
sua condição de existência, Althusser introduz a seguinte passagem: “Mas que nós não nos enganemos aqui: este condicionamento da existência das contradições umas pelas outras, não
anulam a estrutura com dominante que reina sobre as contradi-

Derrida, a expressão largado ou jogado no mundo ao invés de tomar contornos
materialistas como queria Althusser poderia muito bem ser apropriada no
sentido religioso do termo, isto é, como a queda do indivíduo de um mundo
angelical para o purgatório humano. Ver Montag, Althusser and his
contemporaries: philosophy’s perpetual war. Duke University Press, 2013.
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ções e nelas (no caso a determinação em última instância pela
economia) (ALTHUSSER, 2005b, p. 211, grifos meus)”.
A circularidade do argumento de Althusser começa a tornar-se flagrante neste ponto, na medida em que a “infinita diversidade” das contradições é anunciada para logo em seguida
ser remetida a uma estrutura que “reina” sobre elas. Quatro páginas a frente, a tautologia se torna inconciliável:
A sobredeterminação designa na contradição a seguinte
qualidade essencial: a reflexão, na contradição mesmo, de suas
condições de existência, quer dizer de sua situação na estrutura
do todo complexo com dominante. Esta “situação” não é unívoca. Ela não é nem somente a situação “de direito” (aquela que
ocupa na hierarquia das instâncias com relação à instância determinante: a economia na sociedade) nem somente a situação
“de fato” (se ela é, no estágio considerado, dominante ou subordinada), mas a relação desta situação de fato com esta situação de direito, quer dizer, a relação mesma que faz desta situação de fato
uma variação da estrutura, com dominante, invariante da totalidade
(ibidem, p. 215, grifos do autor) .
Em suma: analisamos a relação da “situação de fato” com
a “situação de direito” para concluirmos o que já pressupúnhamos, a saber: que a situação de fato é uma variação da situação de direito. Os filósofos chamam isto de petição de princípio. Entretanto, o objetivo aqui não é, como adiantei na introdução deste texto, perseguir as aporias do texto de Althusser a
fim de invalidá-las desde fora. Meu ponto é inteiramente outro:
penso que a circularidade do raciocínio é o sintoma de um problema real que deixa entrever algumas possibilidades de desenvolvimento e, talvez, de retificação.
Sugiro pensar que Althusser se vê preso neste círculo justamente por recusar-se a colocar-se definitivamente no campo
da imanência quando se trata de causalidade. Entendo por co-
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locar-se na imanência quando se trata de causalidade, a crítica à
postulação de um princípio externo, neste caso, a determinação
invariante, que fosse capaz de produzir resultados determinados (variações) em uma determinada totalidade.
HAIRESIS?
Em 10 de maio de 1965, Pierre Macherey18 envia uma carta
a Althusser que dizia o seguinte:
Há um tempo que eu queria lhe escrever sobre um ponto
que me intrigou bastante. É a ideia de todo estruturado que se
encontra nas páginas 41 e 127 [Macherey refere-se à Lire Le Capital]: eu entendo tudo o que você disse sobre a natureza e a eficácia da estrutura e sobre as relações entre as estruturas. Mas,
parece-me que quando você fala de um conjunto (ensemble) ou de um
todo, você consequentemente adiciona um conceito que é absolutamente desnecessário a demonstração e que pode posteriormente tornar-se um obstáculo (a ideia do todo real em oposição ao todo
virtual não é muito clara: a ideia de todo é realmente a concepção espiritualista de estrutura). Tudo que você disse sobre a conjuntura é muito válido: mas conhecer a conjuntura não é precisamente conhecê-la na medida em que é uma falta (manque)? E a analogia
que você faz com a produção teatral (la représention théatrale),
conquanto importante em si mesma, arrisca ser muito ambígua... Você vê que eu tomei o lado dos “naturalistas” e da lógica do diverso, mas talvez eu tenha falhado em entender tudo
isso (MACHEREY citado por MONTAG, 2013, p. 74, grifos do
autor).
Porque cito o trecho desta carta? Penso que ela toca justamente num ponto central que evidencia ainda mais a tensão reComo supramencionado, Pierre Macherey integrou o seminário sobre O Capital
que originou o livro Lire le Capital.

18
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lativa à concepção de sociedade de Althusser que viemos abordando. Além disso, o trecho ajuda a estabelecer alguns caminhos e filiações teóricas possíveis para dar conta do desafio que
se encontrava pela frente. A resposta de Althusser data de 13
de maio do mesmo ano e dizia o seguinte:
Eu gostaria muito que você lançasse mais luz sobre o que
você disse a respeito da totalidade estruturada. Eu concordo
com o que você disse sobre a totalidade como um conceito ideológico de estrutura: há algo lá que precisa ser definido com
mais precisão. Eu sinto isso há algum tempo. Mas eu devo dizer, provisoriamente pelo menos, que é difícil ir adiante (sem
dúvidas porque eu não consigo ver muito claro através desta
dificuldade), e eu tenho a tendência a refugiar-me em certos
textos de Marx onde há uma referência ao “todo orgânico”, do
mesmo jeito que eu me abriguei em alguns textos de Mao sobre
a “contradição”. Eu não me sinto capaz de superar a barreira
do todo orgânico e da “contradição”. Superar estas barreiras
significa, claro, substituir os conceitos provisórios por conceitos
melhor definidos. Faltam-me os últimos. Se você puder ajudarme e me iluminar, eu peço que o faça imediatamente. É da
maior importância... saber se é possível ir adiante hoje (ibidem).
Há, em minha visão, dois pontos importantes que aparecem nesta troca de cartas e que se entrelaçam diretamente. Primeiro, a desconfiança de Macherey em relação a qualquer ideia
de todo ou totalidade. Segundo, a tomada de partido de Macherey em favor da “lógica do diverso”. Diante destas questões
colocadas por Macherey, Althusser nos revela que justamente
os textos mais citados em seu ensaio sobre a sobredeterminação, para além dos textos de Lênin, operam quase que como
pontos de apoio necessários, mas não suficientes, para avançar
com uma reflexão que ele mesmo havia aberto a partir do questionamento da totalidade hegeliana. Em suma: o conceito de

83

Quinto Caderno – 2014

todo estruturado com dominante, formulado após a reflexão
sobre o caráter constitutivamente sobredeterminado da contradição, ameaça reintroduzir um esquema filosófico atacado outrora com veemência.
O esquema filosófico ao qual me refiro aqui é, primeiro, o
retorno à transcendência de uma estrutura cuja existência anterior lógica e cronologicamente falando determinaria o destino
das partes com as quais se relacionam. Segundo, a relação que
uma determinada ideia de todo pudesse engajar com a diversidade e a complexidade do real. Recordamos que a primeira refere-se justamente à discussão sobre a relação entre invariante e
variante que expus acima e que se apresenta como signo da circularidade de Althusser. Neste particular, Althusser sugere que
a atenção das pesquisas sobre uma formação social determinada deveria ser focada na relação entre estrutura invariante e variante, mas ao acompanharmos a lógica de seu argumento, descobrimos que nós já temos o resultado antes mesmo de realizarmos a pesquisa: é a invariante que comanda a configuração
do social e esta é determinada pela economia a maneira das
combinatórias formais pré-dadas caras aos estruturalistas criticados por Althusser.
A segunda pode ser vislumbrada a partir da resposta de
Macherey, em 14 de maio de 1965, onde este admite que o trabalho de reconstrução conceitual levaria algum tempo, mas
poder-se-ia cogitar uma saída a partir de
tudo concernente à infinidade dos atributos, assim como a
carta à Oldenburg, de novembro de [16]65; O artigo de Deleuze
sobre Lucrécio [seria] também importante... Sobre a contradição19: eu imagino o quanto nos beneficiaria usar a palavra o
Deixo de lado aqui um exame mais detido sobre a ideia de contradição. É
possível que Macherey tenha em mente o fato de que falar em contradição é falar
em resolução e que o que é problemático neste sentido é justamente a eficácia do
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84

Cadernos do Sociofilo

menos possível (substituindo-a por outros termos como: oposição, conflito, discordância...) mesmo se não somos capazes de
dar conta de sua diferença (MACHEREY, citado por MONTAG, 2013, p. 75).
Atendendo ao pedido de Althusser, portanto, Macherey
menciona as possíveis alternativas às formulações apresentadas
em Lire Le Capital. Ambas incidem sobre um ponto muito particular, a saber, a constituição permanente e complexa do real e é
essa demanda teórica que explica a referência ao artigo de Deleuze sobre Lucrécio e permite compreender o trecho da missiva inicial em que Macherey faz referências aos “naturalistas” e
diz ter ficado do lado “da lógica do diverso”.
Os naturalistas de que fala Deleuze neste texto específico
são os filósofos epicúreos e mais especificamente Lucrécio. Neste artigo, intitulado Lucrécio e o simulacro, Deleuze trabalha a
ideia de que a concepção do filósofo sobre a realidade seria
uma contribuição importante para pensá-la enquanto efetivação das diversidades. Aí Deleuze argumenta justamente que as
formulações de Lucrécio representariam um contraponto às teorias do todo ou do Uno, que ao submeterem toda a complexi-

trabalho do negativo em eliminar diferenças em favor do estabelecimento das
identidades. Se este caminho for correto, não seria absurdo tachar a ideia de
contradição “não-antagônica”, proposta por Mao Tse Tung, de oxímoro. Um
caminho alternativo possível estaria na ideia de “síntese disjuntiva” formulada
por Gilles Deleuze em Diferença e Repetição, mas não tenho condições de abordar
este tema com a devida propriedade neste momento. Aliás, Althusser tinha
perfeita consciência deste tema conquanto tenha cedido com muita facilidade às
leituras de Spinoza, inspiradas em Hegel, como bem demonstrou Macherey, e que
imputavam a teoria daquele uma positividade excessiva que viria a excluir
qualquer conflito de sua composição ontológica. Ver por exemplo: “seguramente
um marxista não pode fazer um retorno por Spinoza sem pagar o preço. Pois a
aventura é perigosa, e, façamos o que for, faltará a Spinoza o que Hegel deu a
Marx: a contradição” (ALTHUSSER, 1998a, p. 188).
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dade do real a uma ideia de ordem unificadora, concorreriam
para empobrecê-lo.
Em suma, destaca de sua contribuição a ênfase no caráter
“distributivo” e não “coletivo”, afirmando que a “Natureza
como produção do diverso não pode ser mais que uma soma
infinita, quer dizer, uma soma que não totalize seus elementos”
(DELEUZE, 2013, pp. 267-268). Ou: “Nem identidade e nem
contradição, mas semelhanças e diferenças, composições e decomposições, ‘conexões, densidades, choques, encontros, movimentos graças aos quais toda coisa se forma’. Coordenações e
disjunções tal é a natureza das coisas” (ibidem, p. 269).
Quanto a tudo que concerne “à infinidade dos atributos” e
carta à Oldenburg, dizem respeito a Spinoza. Aí também, o que
está em jogo é a valorização da complexidade do social e a preocupação em manter sua teoria no âmbito de uma imanência
que não represente ordem alguma, mas que, tal qual a leitura
que Deleuze faz dos epícureos, valorize a “desordem” como característica constitutiva do social. Afinal, que pergunta fazia
Oldenburg à Spinoza na carta referida por Macherey? Ele perguntava pela ideia que Spinoza tinha do ordenamento das coisas e em especial sobre a relação entre o todo e as partes20. Evitando desde o princípio o impulso à totalização, Spinoza responde dizendo que em verdade postular algo como uma ordem na natureza seria do âmbito da imaginação, tendo em vista que em realidade ela se movimentaria através da combinação de composições infinitas não-redutíveis a um todo.
No fundo, o que se pode notar nestas referências endereçadas por Macherey a Althusser é o desenvolvimento de um
impulso que Althusser mesmo havia dado à crítica do que julVer Spinoza, 1983, p. 382, “Quando me perguntais: Como conhecemos de que
maneira cada uma das partes da Natureza concorda (conveniat) com seu todo e
como se vincula (cohaeret) às restantes (...)”.

20
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gava ser um dos aspectos mais marcantes do estruturalismo,
como argumentei mais acima. O estruturalismo, genericamente
falando, concebido como crítica mordaz ao sujeito e ao mito da
intencionalidade individual, teria paradoxalmente reativado
outro tipo de intencionalidade: a subjetividade estrutural. O
ponto de Macherey é que criticar esta concepção do ordenamento social e levar seus efeitos até o fim é caminhar para a
construção de outro tipo de concepção de sociedade sem conciliação possível com a “antiga” concepção de estrutura e pensar
em outro tipo de transindividualidade.
Aliás, como lembra Montag, Macherey foi um dos primeiros no grupo de trabalho em torno de Althusser a oferecer este
tipo de crítica em um artigo escrito para compor um dossiê lançado pela revista Les Temps Modernes, justamente sobre o estruturalismo21. Neste artigo, que data de 1966, portanto posterior,
não por acaso, à troca de missivas com seu mestre, Macherey
critica as análises literárias tal como pensada pelos estruturalistas porque seriam baseadas na ideia da existência de uma estrutura latente que deveria ser descoberta sob a superfície do
texto.
Contra esta concepção, Macherey argumentará que, em
verdade, pensar um texto respeitando suas riquezas, é pensá-lo
em sua materialidade, em sua desordem superficial, em suas
riquezas e tensões tal como se expressam. Isto é: “que a obra
encubra uma ordem isto é o inessencial: é sua desordem (sua
confusão) real que é significativa. A ordem que ela se dá é apenas uma ordem imaginada (...)” (MACHEREY, 1968, p. 167). A
exemplo do que aconselhava fazer Spinoza com a escritura sagrada, Macherey nos convida a pensar num texto como atualidade sem potência, sugerindo que pensemos num conceito de
Ver Montag, W. Introduction In: Macherey, Pierre. In a materialist way. Verso,
1998a.
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estrutura como exterioridade, ao contrário de um conceito de
estrutura como interioridade e, portanto, intencionalidade renegada.
Mas, afinal: estariam estes desdobramentos, pós-insights
fugazes, ausentes dos textos do próprio Althusser e só se encontrariam em referências externas aos seus escritos mesmos?
Este não parece ser o caso, pois é possível pensar que este campo de preocupação, identificado a partir da enumeração dos
autores como Lucrécio, Spinoza, Macherey e Deleuze, não é absolutamente externo aos escritos de Althusser e é exatamente este fato
que nos habilita a falar propriamente de uma tensão entre formulações
no interior mesmo de seu desenvolvimento teórico.
Uma prova do raciocínio: em Lire le Capital, Althusser
formula ideias extremamente próximas a que acabamos de
mencionar e lá podemos ver o filósofo propor a formulação de
um conceito de causalidade estrutural que signifique uma
“causa imanente aos seus efeitos no sentido spinozista do termo, de que toda a existência da estrutura consista em seus efeitos,
em uma palavra, que a estrutura (...) não seja nada fora seus
efeitos (ALTHUSSER, 2008b, p. 405)22. “Sentido spinozista do
Estou ciente das discussões em torno da ideia de “causalidade metonímica”
com fortes tonalidades lacanianas proposta por Jacques-Alain Miller em Acción
de la estructura In: Matemas I, 2010 e mencionada por Althusser em Lire le
Capital. Não ignoro igualmente a importância que lhe atribuiu Alain Badiou em El
(re)comienzo del materialismo histórico, hoje em La aventura de la filosofía
francesa:a partir de 1960. Penso, contudo, que a aproximação da ideia de
causalidade estrutural à problemática lacaniana da falta retira dela a
produtividade que poderia guardar caso fosse mantida no interior do sistema de
Spinoza. Não entro em detalhes, mas formularia o tema da seguinte forma:
mesmo tomando-se em conta o tema do não-simbolizável de Lacan e, portanto, a
necessidade de enfrentar-se o tempo todo com o presente áspero, é possível
pensar que sua teoria seja suscetível de ser remetida a um ponto de apoio
estruturante, isto é, o sujeito cindido ou fracionado. Já em Spinoza esta
problemática é implodida a partir de seu compromisso sem concessões à
imanência. Para a polêmica em torno da proveniência da ideia de causalidade
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termo”, pois é justamente Spinoza quem definiu Deus, na proposição 18 do Livro I da Ética, enquanto “causa imanente e não
transitiva de todas as coisas” (SPINOZA, 2009, 29). 23 Ora, não
seria isso um questionamento da ideia de estrutura enquanto
subjetividade dotada de intenção e, portanto, da própria formulação de Althusser sobre a relação entre invariantes e variantes presente no texto que mencionamos mais acima? Ou, para falar com Macherey, uma estrutura enquanto exterioridade
versus uma estrutura enquanto interioridade?
Por outro lado, no que tange a valorização das singularidades podemos mencionar também um exemplo. Primeiro,
podemos nos remeter às análises de Althusser sobre a necessidade de se pensar as formações sociais enquanto singularidades históricas, isto é, conjunturas. A ideia de “momento atual”
de Lenin, à que Althusser fazia referência em seus textos de
1960, poderia justamente significar este recurso à realidade enquanto composição de diversas instâncias que não se totalizam,
mas que mantém sua unidade diversa e ao mesmo tempo singular em um momento determinado.
Como lembrou mais uma vez Montag, esta concepção de
conjuntura de Althusser aproxima-se muito da ideia de res singulares de Spinoza que não tendo nada a ver com a ideia de
singularidade de Hobbes, remete não a seres isolados no mundo, mas a corpos, aí incluídos indivíduos ou grupos, que se
metonímica ver: “quanto a Jacques-Alain Miller (...) se fez notar por uma grande
capacidade de iniciativa em outubro de 1964, depois desapareceu
completamente (...) antes de se apresentar de repente diante de nós em junho de
1965 e revelar que nós lhe havíamos roubado um conceito” (...) (ALTHUSSER,
2013, p. 395).
23 O modelo de causalidade transitiva remete à Descartes, que coerente com seu
procedimento epistemológico de reduzir o pensamento à ideias claras e distintas,
sugeria a ideia de refletir sobre os corpos animados e inanimados a partir do
modelo de uma máquina que qua totalidade deveria ser pensada a partir do foco
em suas partes. Ver a quinta parte do Discurso do método.
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compõem sem cessar, formando singularidades com outras
singularidades ad infinitum. O que está em jogo nestas formulações, portanto, é justamente a composição entre, de um lado, a
imanência, e, de outro, a singularidade, tanto do momento que
se interroga como das partes que compõem este momento
(MONTAG, 1998b, p. 68). Surge o desafio de se pensar a estrutura ou a transindividualidade qua conjuntura e é por isso que Althusser pode dizer o seguinte:
O insubstituível dos textos de Lênin está aí: na análise da
estrutura de uma conjuntura, nos deslocamentos e contradições
de suas contradições, em sua unidade paradoxal, que seja a
existência mesmo deste “momento atual”, que a ação política vai
transformar, no sentido forte, um fevereiro em um outubro
(ALTHUSSER, 2005f, p. 181, grifos meus).
Um último exemplo. Tanto em um de seus ensaios de autocrítica quanto em ao menos dois de seus textos tardios, Althusser fez referência ao que chamava de nominalismo, emprestando-lhe o estatuto de único materialismo concebível. Para ilustrar sua tese, Althusser lançou mão mais de uma vez da
primeira proposição do Tratactus de Wittgenstein: “Die Welt ist
alles, was der Fall ist” que traduzira como “le monde est tout ce
dont le cas est”, isto é, o mundo é tudo que é um caso (ALTHUSSER, 2013, p. 479; ALTHUSSER, 1994d, p. 577; ALTHUSSER, 1994e, p. 46). Althusser formularia assim sua interpretação
do excerto:
Essa frase esplêndida (superbe) diz tudo, pois só existem
casos no mundo, situações, coisas, que caem sobre nós inadvertidamente. Esta tese segundo a qual só existem casos, quer dizer, indivíduos singulares totalmente distintos uns dos outros é
a tese central do nominalismo. (...) Eu diria que [o nominalismo] não é só a antessala [do materialismo], mas é o materialismo mesmo (Althusser, 1994e, p. 46-47).
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Ora, se tudo isso for verdade, estaremos lidando com outra visão
completamente distinta da ideia de estrutura ou mesmo assistindo ao
que chamei no título de seu colapso imanente. A tensão entre a necessidade de complexificar o social por um lado e por outro
manter certa unidade de um todo ou de uma ordem é projetada
para uma resolução que iguala praticamente a ideia de estrutura enquanto transindividualidade à ideia de conjuntura, concebida como conjunção contingente de singularidades que se
compõe, conservam e separam-se infinitamente.
Althusser um par de vezes fez referências a uma carta onde Marx prometia um texto sobre a dialética que nunca conheceria a luz do dia: “Marx quase prometeu à Engels vinte páginas sobre a dialética ‘se [tivesse] tempo’ (si je trouve le temps):
ele nunca as escreveu. Falta de tempo?” (ALTHUSSER, 1994f,
p. 410). Althusser chamou constantemente a atenção para este
episódio como o índice de uma dificuldade teórica de Marx em
acertar de fato as contas com sua herança filosófica passada.
Intrigantemente, Althusser também disse algo parecido,
mas em relação a outro tema. Numa carta que data de 10 de
março de 1966, Althusser contava a Franca Madonia, tradutora
italiana de Strauss e correspondente contumaz de Althusser,
sobre seus possíveis projetos futuros:
Um livro sobre Rousseau? Um livro sobre as teses sobre
Feuerbach? Um livro sobre a filo [sofia] ideológica de Engels e
de Lênin? Ou um artigo para a T [empos] M [odernos] sobre a
concepção marxista de estrutura? Em cada um desses casos será
necessário que eu trabalhe firme, mas o texto que me dará mais
trabalho será o artigo sobre a estrutura (ALTHUSSER, 1998b, p.
663, grifos do autor).
E se é verdade que a reformulação da ideia de estrutura
teria que haver-se com as ideias de contingência, diversidade e
singularidade, talvez seja possível entender porque no mesmís-
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simo contexto, aliás, no mesmo parágrafo da carta, mas linhas à
frente, ele tenha arrematado: “haveria também outra coisa possível: um longo artigo ou mesmo um pequeno livro sobre o problema da individualidade, para colocar um fim a todas as besteiras
que se escreve por todos os lugares” (ibidem, p. 664).
O artigo nunca apareceu. “Falta de tempo?”. Arrisco dizer
que não. Interpreto o fato como o índice de uma dificuldade
teórica grande que mesmo que não tenha encontrado uma definição conceitual bem acabada em seus escritos, ali compareceu em “estado prático” como tentamos demonstrar aqui sublinhando, sobretudo, seus pontos de tensão. Além disso, também
é verdade que se o problema não se resolveu com Althusser, o
ponto em que ele nos deixou é ao menos de extrema significância e “a partir daí novas pesquisas são possíveis”.24
Voltar a Althusser a partir das publicações que vem sendo
feitas se não autoriza, penso, a divisão entre dois Louis Althusser e muito menos o enfileiramento de sua teoria numa ordem
sucessiva de “paradigmas”, permite conferir inteligibilidade a
muitos temas que, por diversos motivos, ficaram em certa penumbra. É como se pelas margens mesmo dos textos (como
Spinoza, dizem, que deixava deliberadamente o mais escandaloso de suas formulações para os apêndices) pudéssemos nos
encontrar com suas teses mais agudas, outrora dispersas sobre
a potência e a clareza de sua argumentação. Ler Althusser através de Althusser e para além dele mesmo é precaver-se contra a
dogmata sempre à espreita e trilhar o caminho de uma reflexão
que, porque é retomada a partir da sua produtividade incessante e inacabamento congênito, não pode ser mais, nem menos,
porque é infinita.
Althusser, A. Éléments d’autocritique. p. 195. In: Althusser, A Solitude de
Machiavel et autres texts. Puf, 1998b.
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O que é isso que vejo?
Percepção sociológica do humano em uma
poesia moderna
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O BICHO
Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
Manuel Bandeira
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O poema do poeta pernambucano Manuel Bandeira, escrito na cidade do Rio de Janeiro às vésperas do natal do ano de
1947, nos sensibiliza em relação à condição humana em sociedade, para a qual, em nossa época especialmente, noções como
desigualdade e diferença parecem intrínsecas à própria condição de existência no cerne da convivência em uma coletividade.
O forte sentido político contido nas palavras que compõem o
escrito do autor recifense, a nosso ver, ganha relevância, sobretudo, pela configuração situacional da cena apresentada poeticamente, em que dois indivíduos socialmente distintos se deparam com suas próprias diferenças, potencializadas, para a percepção, pelo fato do evento ocorrer no período natalino, culturalmente definido como um momento em que sentimentos de
solidariedade, esperança, fé, fartura e de expectativa de melhores condições material e espiritual de vida se apresentam de
modo significativo no cenário da vida social.
A relevância sociológica de “O bicho” se apresenta ao nos
por diante da diferença entre dois seres humanos por meio da
percepção e da apreciação da desigualdade socialmente produzida com a qual frequentemente nos defrontamos na vida cotidiana. Ao mesmo tempo, ao situar essa relação de diferença,
nos permite perceber também um ponto que coloca os homens
presentes na situação, localizados em posições sociais distintas
entre si, em um nível de igualdade que rompe as aparências objetivadas pelos aspectos sociais que os produzem singularmente enquanto indivíduos (Berman, 1986; Taylor, 1997). Dito de
outro modo, Este nível de igualdade nos leva a refletir acerca
das aparências que a nossos olhos se mostram como essências
definidoras da qualidade do “objeto” percebido. Vejamos isso
melhor.
Por um lado, percebemos que a cena é significada pela
ação discursiva de um ator situado em uma posição específica
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em relação à própria situação evidenciada, na qual outro homem é observado em um ambiente vulnerável e marcadamente
miserável. Por outro lado, o homem que come com voracidade,
sem verificar a qualidade de seu alimento devido à fome que
sente, não se dá conta de que se tornou, para os olhos de outrem, um ser passível de observação e descrição, com efeito, para além da sua própria existência individual, representando níveis últimos da injustiça e da miséria.
O olhar sobre este último toca sensivelmente o observador, uma vez que aquele a quem se observa representa, posto
em relação com a vida social, a materialização das diferenças e
da hierarquização entre os próprios seres humanos, que se
(re)produzem de modo perverso via naturalização da injusta
distribuição dos recursos materiais e simbólicos. Nesse sentido,
concordamos com Walzer (2003, p. 01), quando, de modo geral
– mesmo que pouco preciso –, diz que “a sociedade humana é
uma comunidade distributiva. (...) Pode-se dizer que o que tenho é certo ou errado, justo ou injusto; mas, face à extensão das
distribuições e ao número de participantes, esses juízos nunca
são fáceis”. Acrescentamos a essa citação que a dificuldade que
torna ininteligível à percepção imediata e ao senso prático perceber os fenômenos que subjazem às experiências das quais
emergem as distintas formas de diferenças entre os homens
implica na naturalização das próprias diferenças, vistas, muitas
vezes, como princípios de uma razão que atribui às capacidades individuais o mérito ou o descrédito da sua condição social
total, isso quer dizer, tornando um problema de ordem social (a
desigualdade, por exemplo) como um problema de responsabilidade própria do indivíduo que nela se encontra situado.
Tratando dos aspectos filosóficos da desigualdade, Marx,
em 1867, realizou uma sensível observação dialética sobre o
processo de produção das mercadorias e da propriedade pri-
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vada (MARX, 1988). No terceiro manuscrito econômico filosófico ele trata, contudo, dessa questão a partir de uma reflexão
sobre a natureza humana, nos mostrando as implicações da vida social moderna sobre o próprio homem. Ele nos diz, em
1844, por exemplo, que “a antítese entre a falta de mercadoria e a
propriedade é ainda uma antítese diferente, que não se imagina
na sua referência ativa com sua relação interna, que ainda não se
compreende como incoerência, enquanto não se entender como
a antítese entre o trabalho e o capital” (Marx, 2003, p. 135). Antítese que, uma vez ofuscada, paulatinamente aliena o próprio
homem e seu trabalho, isso quer dizer, aliena o homem em seu
aspecto ativo e em seu valor como ser humano sensível. Em última instância, consequentemente, o dinheiro passa a ser a
“verdadeira necessidade criada pelo moderno sistema econômico” e é, dessa forma, “a única necessidade que ele produz”
(Marx, 2003, p. 149).
Na poesia que nos anima, o ator individual na situação de
miserabilidade age em prol da sua própria sobrevivência, sem
levar em conta e sem se ater às regras e aos costumes que regem a alimentação à mesa, pois sua necessidade não se produz
por estilo, mas pela própria necessidade de se alcançar o necessário para não perecer. A condição em que se encontra é tal que
sua vida social pode ser confundida ou percebida como próxima da vida de uma espécie animal não-humana, tal como um
cão de rua. O objetivo do “bicho-homem”, que não possui nada
além do seu próprio corpo, é tão somente um: matar a fome antes que ela o devore. O observador, por sua vez, consciente da
miséria do observado, não se sente, por não ser miserável, superior àquele homem, mas o nota, o percebe, o enxerga como
um ser humano igual a si mesmo, mas vítima das condições sociais que os circundam, que permite a alguns uma vida humana digna e a outros a supressão da própria dignidade humana
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potencializada pela constante busca pelo necessário. Assim,
“para o homem que morre sob a fome, não existe a forma humana do alimento, mas só o seu caráter abstrato como alimento; poderia igualmente existir na sua forma mais crua e é impossível dizer em que medida esta atividade alimentar se diferenciaria da atividade alimentar animal” (Marx, 2003, p. 144).
Com Marx (1977, p. 209) ainda vamos mais além e percebemos
que “a fome é a fome, mas a fome que se satisfaz com carne cozinhada, comida com faca e garfo, não é a mesma fome que
come a carne crua, servindo-se das mãos, das unhas, dos dentes”.
Há entre os dois indivíduos presentes na cena diferenças
socialmente produzidas que se repercutem nas ordens objetiva
e subjetiva das suas existências, que atuam nos modos pelos
quais cada um percebe a si mesmo e aos outros. Eles veem a sociedade a partir de um ponto de vista, constituído sob os condicionamentos que os produziram, e por meio das situações e experiências vivenciadas em sua história biográfica, isso quer dizer, a maneira pela qual percebem o mundo social se produz na
relação constante entre as ordens sincrônica e diacrônica da sua
vivência particular em sociedade. Contudo, para objetivar a
dimensão humana dos homens é preciso perceber as especificidades dos sentidos, ou melhor, “humanizar os sentidos e criar a
sensibilidade humana correspondente a toda riqueza do ser humano e natural” (Marx, 2003, p. 144).
No caso poético com o qual refletimos, há nitidamente um
ponto em comum entre os dois atores presentes na cena, que
independe das suas especificidades socialmente produzidas,
que é posto em evidência pelo modo que o observador vê o outro sem julgá-lo por si mesmo, mas realizando uma crítica política sobre a desigualdade e as injustiças sociais: com efeito, ambos são seres humanos, vivem em uma mesma sociedade e fa-
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zem parte de uma mesma espécie animal, qualificada, sobremaneira, por suas capacidades facultativas de pensar, sentir,
perceber e reconhecer (de modo prático e apreciativo) o mundo
que os circundam, que os produziram enquanto indivíduos e
que se modifica pelas suas ações de forma causal e, notadamente, de modo contingente e não esperado.
Vejamos, para além da poesia de Manuel Bandeira, o que
podemos pensar acerca da relação social entre seres conduzidos e produzidos pela vida social, a qual torna quase imperceptível a ordem comum da sua condição humana. Dessa forma,
buscando subsídios no pensamento filosófico e sociológico, tentaremos trazer recursos que nos possibilitem pensar de modo
profundo a questão que aqui nos anima e nos instiga reflexivamente, qual seja: a percepção do outro para além da imediaticidade do olhar, compreendendo o social como fundamento
do humano e como ordem produtora das aparências que distinguem os homens.
A miséria, as possibilidades de supressão das necessidades básicas (do corpo e do espírito) e as condições sociais de
existência do homem parecem, muitas vezes, desafinadas entre
si, como em uma série de sons imanentes de diferentes tonalidades, gerando tensões atonais. Porém, temos a impressão de
poder perceber a vida humana como uma unidade dotada de
aspectos singulares, algo que permeia as variações socialmente
constituídas. Para pensarmos as implicações das incoerências
no nível da vida humana, necessitamos pensar, então, sobre o
que qualifica o próprio ser humano como partícipe de uma sociedade de indivíduos semelhantes e o que lhes permitem partilhar sentidos às suas existências no mundo.
Assim, como pensar a percepção do outro para além da
imediaticidade do olhar, compreendendo o social como fundamento do humano e como ordem produtora das aparências
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que distinguem os indivíduos entre si? Essa é uma indagação
realmente complexa e todas as respostas possíveis podem ser
questionadas e acusadas como arguições insuficientes para o
nível da proposição. Todavia, tal questionamento se apresenta
a nós, independente de nossas identificações teóricas, como
uma questão de ordem filosófica, mas, a nosso ver, não se limita à filosofia, mesmo que nela se situem as principais fontes necessárias para precisar a questão sobre a dimensão humana do
homem. Como nos disse MacIntyre (2004, p. 343), “qualquer
tentativa contemporânea de considerar cada vida humana como um todo, como uma unidade, cujo caráter proporciona às
virtudes um telos adequado, se depara com duas espécies de
obstáculo, um social e um filosófico”. Desse modo, pensar a
dimensão humana do homem implica, a priori, em considerações fundadas na metafísica, mas também em reflexões sociológicas acerca dos modos pelos quais o mundo social é apreendido e vivido pelos indivíduos que são produzidos pela ordem
social que herdam e produzem.
Aristóteles, na sua obra Política, já afirmara que o homem
é, por natureza, um animal social, axioma clássico apropriado
por Marx na famosa introdução à crítica da economia política,
retrabalhando-a, porém, via pressupostos do materialismo histórico, concebendo o homem igualmente como um animal político (zoon politikon), que tem na dialética intrínseca às relações
sociais os fundamentos da sua própria consolidação e determinação à vida societária. A humanidade de um indivíduo, assim,
pode ser pensada como fruto do cultivo entre o si mesmo e a
sociedade (Ricouer, 1992), no processo interativo entre os próprios atores individuais permeados pelas heranças moral, sociopolítica e cultural produzidas em momentos precedentes –
que são atualizadas constantemente pela própria vivência em
sociedade. Isso quer dizer, o indivíduo se realiza no mundo so-
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cial, tal qual, para fazer uso do recurso metafórico por analogia,
a rosa para brotar e expressar sua beleza requer o labor da
planta que Ihe dá vida. Como bem nos disse Hannah Arendt
(2012), o indivíduo não está no mundo, ele é do mundo, uma
vez que ele e o mundo partilham afinidades e traços característicos que se identificam mutuamente em sua própria diversidade e pluralidade.
Podemos assim, para tratar do ser humano, utilizar a
compreensão hegeliana da existência de uma linha tênue entre
dois momentos de um mesmo elemento vivo, como, por exemplo, da semente e da árvore, pois uma corresponde à outra em
outro estágio da sua própria vida. Elas são dialeticamente a
mesma matéria, mas a árvore é a suprassunção daquela semente que foi plantada e gestada em condições favoráveis ao seu
desenvolvimento (Hegel, [1807] 2002). Se não tivesse sido germinada e apurada em solo fértil, provavelmente, tanto a árvore,
mas também a rosa que brota em uma planta e, sobretudo, a
qualidade humana que distingue os homens dos outros seres
vivos, talvez não existisse em sua condition sine qua non, mas tão
somente na fatalidade da sua fria existência impensante e, consequentemente, inoperante (Arendt, 2012).
Contudo, podemos ainda nos perguntar: qual a especificidade do solo ou – saindo do terreno das figurações – das condições de vida que fazem dos homens seres humanos? No caso
que abriu nosso breve ensaio, ao percebermos dois homens em
uma mesma situação, mas situados socialmente em posições
sociais distintas entre si, temos que a constituição social dos indivíduos não se realiza do mesmo modo em todos os homens,
pois, caso houvesse uma troca de olhares reflexivos, a percepção do observador sobre o observado não seria, em ângulo e
em sentido, a mesma do observado para o observador – haveria
mais de um significado, mais de um mecanismo explicativo pa-
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ra refletir sobre a situação que vivenciam. “O homem ratifica a
sua vida social real e reproduz no pensamento apenas a sua existência real” (Marx, 2003, p. 141), ou seja, sua existência é socialmente condicionada, em uma posição social específica, o que
limita sua percepção do mundo por vê-lo de um ponto de vista
que lhe é familiar, mas apenas um ponto de vista específico. Contudo, argumentamos para o fato de que o observador se identificou, a seu modo apreciativo e argumentativo, com seu semelhante, na medida em que percebe na diferença de si mesmo
em relação ao outro um ponto convergente que coloca em evidência um fundamento comum que os ligam e os tornam
iguais, mesmo que as diferenças sociais permaneçam notáveis,
apontando para as desigualdades e as injustiças sociais.
Para refletir sobre tal ponto, vale ressaltar que não podemos seguir uma linha de raciocínio que percebe o homem como
uma criação divina, pois tenderíamos a acreditar que a sua
humanidade origina-se de uma força extraordinária e superior,
de uma entidade celestial que o fez ser tudo aquilo que simplesmente é em sua (imperfeita) perfeição. Partir de uma afirmação desse tom não nos permite compreender bem o ponto ao
qual queremos nos deter e desenvolver, uma vez que redunda
em uma afirmação que, no final das contas, não afirma, em critérios sociológicos, coisa alguma. Não é nosso objetivo articular
visões de mundo fundadas em princípios religiosos com as
possíveis formulações demonstrativas da dimensão humana do
homem. Afinal, Nietzsche anunciara, tempos atrás, que “Deus
está morto” e, antes dele, como bem nota Arendt, Hegel já percebera a lâmina que levou o ser divino a perecer, uma vez que
o “sentimento subjacente a religião na Era Moderna é o sentimento” (Hegel, 1807 apud Arendt, 2012). Ou seja, pensemos
não na finitude da vida divina, mas sigamos pela compreensão
de que tanto Hegel quanto Nietzche constataram tão somente
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que a vida nas sociedades modernas é marcada pela projeção
do próprio homem, como indivíduo, ao nível mais elevado da
própria condição da vida humana. Isso aponta para uma mudança do significado da própria relação com a divindade - que
pode ser pensado pela chave weberiana do desencantamento
do mundo ou pela noção de secularização - e de uma ressignificação do processo civilizatório no qual o indivíduo passou de
mero objeto para a categoria de sujeito, como feitor de sua própria história, compreendida como a história dos próprios homens no mundo.
De maneira sintética, consideramos, a partir da reflexão
sobre a poesia de Manuel Bandeira e da literatura sociofilosófica, que uma propriedade fundamental do ser humano se expressa na determinação do seu modo de vida, que se constitui
com e entre outros homens dotados da capacidade de reconhecimento e identificação mútua por aspectos subjetivos e objetivos, isso quer dizer, por partilharem uma ordem moral e social
comum que os condiciona para uma vida de relacionamento e
interação (seja associativo ou conflitivo). “O homem produz o
homem e se produz a si mesmo e aos outros homens; como o
objeto, que constitui a atividade direta da sua personalidade, é
ao mesmo tempo a sua existência para os outros homens e a
sua existência para si” (Marx, 2003, p. 139). Em outras palavras,
defendemos que a condição da vida em sociedade é o crivo pelo qual a dimensão humana do homem se fundamenta, na medida em que é com e entre os outros que se apreende a si mesmo
como semelhante e dotado de qualidades que não se reduzem
unicamente às aparências, mas que compartilha de uma determinada maneira de existir: nessa lógica a dimensão humana é
também um produto coletivo, mesmo que se expresse individualmente em cada homem, pois requer, para se fundamentar,
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das dimensões compartilhadas e herdadas de uma sociedade
de indivíduos humanos.
Desse modo, o social produz o ser humano que produz o
social, pois é nessa ordem de mão dupla que podemos perceber
os fenômenos segundo os quais os próprios homens adquirem
as capacidades de reconhecimento, identificação e sentidos, que
os diferenciam das outras espécies animais. Esse distanciamento dos outros seres, por seu turno, é, ao mesmo tempo, vinculação, pois “o significado humano da natureza só existe para o
homem social, porque só neste caso é que a natureza surge como laço com o homem, como existência de si para os outros e
dos outros para si, e ainda como componente vital da realidade
humana: só aqui se revela o fundamento da própria experiência
humana” (MARX, 2003, p. 139-140). Além disso, o sentir, o identificar e o reconhecer pressupõem uma vinculação com algo
que escapa às vontades individuais, por serem socialmente
condicionadas, que pode ser posta em concretude pelas noções
de moral e cultura (em sentido antropológico), que operam
conjuntamente na produção do significado da própria vida em
sociedade, influindo diretamente nos sentidos da percepção e
do pensamento que permite ao homem a compreensão acerca
da sua própria vida.
Essa vinculação pode ser pensada, na sociologia, com o
pensamento clássico de Durkheim (2008), no qual temos os
meios necessários para perceber os fundamentos elementares
da dimensão moral intrínseca à vida social. Tais fundamentos
precisam ser pensados via constatação de que a consciência individual não é produto inato ao sujeito, mas cultivada ao longo
de sua vida, pelos processos de socialização estabelecidos e vivenciados no convívio com outros indivíduos. A consciência
não é, portanto, uma essência do homem, mas um produto da
vida em uma determinada forma de sociedade que o produz
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enquanto ser humano. O indivíduo é um ser social, ou seja, é
produto de um sistema cultural, de uma sociedade, de um conjunto de normas, valores e crenças que dão sentido e identidade a uma comunidade e ao seu pertencimento a uma coletividade: “na medida em que participa da sociedade, o individuo
naturalmente ultrapassa a si mesmo, seja quando pensa, seja
quando age” (Durkheim, 1996, p. 45-46).
Nada seria do indivíduo se ele não estivesse em constante
contato com outros indivíduos, em interação com seu ambiente
e com seus semelhantes. Ao nascer, os homens encontram-se
diante de uma instância que Ihes é “maior”, que os impele ao
convívio recíproco. Assim, na medida em que os indivíduos
são socializados, reconhecem a si mesmos na sociedade que Ihe
é exterior (Durkheim, 1970), mas que também corresponde,
significativamente, a si próprios. Nessa lógica, o indivíduo se
constitui por elementos do mundo social, pois apreendem as
representações e agem conforme as crenças com as quais se
identificam (Durkheim, 1996). Marx, aqui, também nos ajuda a
perceber, por um ângulo distinto do de Durkheim, que o “caráter social é o caráter universal de todo o movimento; assim,
como a sociedade produz o homem enquanto homem, assim ela é
por ele produzida” (Marx, 2003, p. 139).
Na Metafísica (livro I), Aristóteles (1973a, p. 211) nos diz
que “todos os homens tem, por natureza, desejo de conhecer” e
que “uma prova viva disso é o prazer das sensações, pois, fora
até da sua utilidade, elas nos agradam por si mesmas”, especialmente, ele ainda nos diz, aquelas sensações obtidas pela visão. E continua: “por natureza, seguramente, os animais são
dotados de sensação, mas, nuns, da sensação não se gera memória, e noutros, gera-se. Por isso, estes são mais inteligentes e
mais aptos para aprender do que os que são incapazes de recordar”. Dessa forma, “inteligentes, pois, mas sem possibilida-
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de de aprender, são todos os que não podem captar os sons,
como as abelhas, e qualquer outra espécie parecida de animais.
Pelo contrario, tem faculdade de aprender todos os seres que,
além da memória, são providos também deste sentido”.
A memória pressupõe a vivência de situações e experiências que sejam, em algum momento, recordadas, na medida em
que nelas os indivíduos apreendem elementos que a eles geram
sentimentos e lembranças. A memória social expressa dessa
forma uma abstração sobre momentos significativos vivenciados pelo ser dotado da faculdade de abstração que o permite
reviver simbolicamente as sensações passadas. Nesse sentido,
em vista da qualidade e do tipo de conhecimento que os homens estão aptos a adquirir e explorar, naturalmente no convívio com seus semelhantes e com as coisas existentes em um dado momento histórico, social e cultural, pressupomos que os
seres humanos, independente do seu grau de conhecimento
(em sentido escolar e erudito), possuem a faculdade de pensar
e apreciar o mundo que habitam (Gadamer, 1999). Do pensar é
possível derivar uma série de elementos próprios à qualidade
humana do homem (Arendt, 2012), como o processo de definição e distinção entre o que é o bom e o que é o mal (que necessita também de uma ética e de uma moral comum a um grupo
que partilhe essa distinção entre categorias), uma vez que o
pensamento está diretamente relacionado à produção do significado que, como tal, produz sentido e permite o compartilhamento das propriedades mesmas que definem a vida como
permeada pela qualidade do bem e/ou do mal em uma coletividade.
A descoberta de Kant (2002) no que tange o “escândalo da
razão”, isso quer dizer, de que o espírito não possui os meios
para um conhecimento verossímil em relação às questões sobre
a quais o próprio espírito não se impede de pensar, parece po-
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der ser encaminhada para uma mínima saída – “uma luz no
fim do túnel” - quando deixamos o terreno transcendental no
qual a noção de razão, nessa tradição, esta situada. Sabemos
que, como bem nos ensinou a hermenêutica e a fenomenologia,
a interpretação da vida humana é uma propriedade que todos
os homens possuem independentemente da sua própria vontade, que os faz, desde logo, ser um ser-no-mundo que percebe o
seu próprio mundo como ser pensável. É desse modo que o observador na poesia que abriu nossa proposição reflete sobre as
condições de existência do homem observado em situação de
miserabilidade. Ele pensa e argumenta sobre o que vê, pois sente, em seu interior, o estranhamento ao confundir a vida de um
homem com as práticas instintivas das espécies animais nãohumanas. O autor interpreta e nos põe diante da cena pelo seu
trabalho criativo de composição, emitindo a nós, leitores, o sentimento de identificação e angústia ao pensar na condição do
outro ser vivendo naquelas condições.
Isso nos leva a pensar que a capacidade do pensamento e
as experiências que competem os homens a serem juízes da
própria dignidade humana perpassam necessariamente pela
experiência da visão social que possuem do mundo ao qual habitam. Mesmo com as variações biográficas de cada ator individual, a vida social os compele ao compartilhamento de sentimentos comuns, valores correlativos e sentimentos que se
aproximam por serem produzidos em uma mesma época. Contudo, os valores, os sentimentos e o modo pelo qual se percebe
e se aprecia a vida social também pode se distanciar, especialmente quando recordamos que os homens não se situam em
mesmas condições sociais de existência. Isso não nos impede de
afirmar que, no final das contas, o social é passível de interpretação, significação e modificação.

109

Quinto Caderno – 2014

Podemos, desse modo, nos perguntar: a vida social é aquilo que vemos? Para a percepção imediata, tudo se passa como
se o que captamos pelo olhar em nosso cotidiano fosse, em si
mesmo, o mundo social em sua essência e totalidade. Mas o
mundo se constitui por uma variedade significativa de elementos que, em seu conjunto, antes mesmo de todas as suas variações, possuem uma única propriedade em comum: são próprios para serem percebidos, pois aparecem para nós, isso quer
dizer, podem ser visualizados, tocados, ouvidos, cheirados e
sentidos (Arendt, 2012). Não há nada mais familiar a nós mesmos – e nós, sociólogos, temos a certeza disso quando, em nosso ofício, trabalhos para perceber os elementos aos quais nos
debruçamos para além das concepções socialmente construídas
e compartilhadas pelo senso comum – do que a vida entre as
coisas que vemos e sentimos, pelas quais transitamos e que nos
transitam, uma vez que somos parte do mundo social desde
que nascemos até a finitude de nossa existência individual.
Não temos espontaneamente a iniciativa de refletir sobre
nós mesmos, sobre quem - e o que - somos, sobre tudo aquilo
que vemos a nossa volta. Tudo se passa como se as coisas fossem naturalmente do jeito que são (taken for granted) e nosso
pensamento é condicionado socialmente pela cumplicidade ontológica entre o pensar e as condições sociais que constituíram
o estilo do pensamento pelo qual se pensa (Mannheim, 1986).
Fazemos parte do social do mesmo modo que o social nos integra intimamente, em nossa totalidade existencial, e por nós se
expressa e se (re)produz – em nosso corpo, em nossos pensamentos, em nossos conhecimentos e em nossas práticas. Dançamos conforme a música sem nos darmos conta da estrutura
pela qual os acordes são constituídos e, muito menos, pelo qual
as relações entre os acordes geram a cadeia harmônica que significa a música. Por isso, vivemos em sociedade uma experiên-
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cia de identificação arrebatadora de nós mesmos, ao passo que
a sentimos sem nos darmos conta das suas partes constituintes
e, muito menos, sobre a relação que essas partes estabelecem na
composição da ordem social.
No encontro com uma situação que foge às suas expectativas, temos que a reflexão, articulada a partir dos pressupostos
constitutivos da dimensão moral individualizada no ator, dotado da dimensão humana coletivamente produzida, a experiência do pensar pode gerar a sensibilização necessária à percepção para além das categorias que são pressupostas, potencializando a ordem da percepção moral, isso quer dizer, do olhar
para além do si mesmo e do esperado. Desse modo, o observador na poesia que aqui analisamos pode ser pensado como um
homem dotado de uma capacidade de pensamento que tem na
dimensão moral da percepção do outro seu próprio fundamento para o reconhecimento da igualdade entre os seres humanos.
Nesse viés, as normas morais são desejáveis e desejadas pelos
indivíduos, pois agem apaziguando as diferenças que são socialmente produzidas e que legitimam substancialmente a desigualdade social.
Isso implica na consideração aristotélica de que a boa vida
não é alcançada se o homem agir segundo seus instintos e vontades apenas. É preciso que ele aja conforme as normas morais
que regem a vida social, aceitas pelas consciências individuais
por serem consideradas benéficas para a sociedade. O indivíduo, assim, precisa conter, muitas vezes, seus próprios desejos
e suas paixões individuais e colocar a vida social, onde se localizam os outros com e entre os quais vive, em primeiro plano
de importância. Todavia, essa articulação de zonas de importância que regem as ações deve se orientar pela busca da justa
medida, evitando os círculos viciosos e, concomitantemente,
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buscando viver inteiramente em ciclos virtuosos (Aristóteles,
1973b).
Diferente daqueles que se dedicam à compreensão da sociedade (o filósofo, o sociólogo, o historiador etc.), os homens
em sociedade vivem sua vida cotidiana de modo “esperado”,
atendo, em grande medida, seus questionamentos àquelas situações e circunstâncias que fogem às suas expectativas, ou seja,
quando o seu conhecimento habitual e a habitualidade da sua
percepção sobre o modo pelo qual o fluxo da vida social em si e
as experiências precisam se dedicar, através do trabalho reflexivo, ao desvendamento do que Ihe é “estranho” - como um
trem que muda seu trajeto por haver uma obstrução em sua linha férrea, saindo da trajetória ordenada previamente e adentrando em novos trilhos que o reordene em sua direção prevista ou mudando o seu rumo -, para interpretar o inesperado e
reorganizar os sentidos, ou perecendo na opacidade daquilo
que não se compreende. Logo, podemos deduzir que a percepção do observador em relação à condição humana marcada pela miséria em que seu semelhante se encontra o desloca do “Iugar comum” de sua existência e o faz pensar sobre o que Ihe é
diferente, levando-o a perceber na diferença algo que pertence
a si mesmo. Somente quando se encontra com o que Ihe é incomum, como o incidente ou o acidente, em suma, com a ruptura cômoda das classificações e significações compartilhadas
socialmente em um dado momento, que dão sentido e forma ao
próprio social, é que nos damos conta de que o mundo social
não é previsível, que não se reduz às percepções imediatas e
que sua sutileza do mesmo modo não é passível de apreensão
pelo olhar que se detém à imediaticidade da percepção sobre as
matérias sensíveis.
Maurice Merleau-Ponty (2009, p. 17) nos invoca a pensar
melhor questões dessa natureza, quando nos diz que: “pois se é
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certo que vejo minha mesa, que minha visão termina nela, que
ela fixa e detém meu olhar com sua densidade insuperável,
como também é certo que eu, sentado diante de minha mesa, ao
pensar na ponte da Concórdia, não mais estou em meus pensamentos, mas na ponte da Concórdia; e que, finalmente, no
horizonte de todas essas visões ou quase-visões está o próprio
mundo que habito, o mundo natural e o mundo histórico, com
todos os vestígios humanos de que é feito – é certo também que
esta certeza é combatida, desde que atento para ela, porquanto
se trata de uma visão minha”.
Contudo, essa minha visão particular, posta como uma
propriedade individualizada, tende a ofuscar a produção social
dessa visão, pois ela é, para além da qualidade da abstração
imaginativa, uma experiência constituída e condicionada socialmente pelas experiências passadas. “O homem apropria-se do
seu ser unilateral de uma maneira compreensiva, portanto, como homem total. Todas as suas relações humanas com o mundo
– visão, audição, olfato, gosto, percepção, pensamento, observação, sensação, vontade, atividade, amor – em síntese, todos
os órgãos da sua individualidade, como também os órgãos que
são diretamente comuns na forma, são no seu comportamento
objetivo ou no seu comportamento perante o objeto a apropriação
do referido objeto, a apropriação da realidade humana” (Marx,
2003, p. 141). Assim, percebemos o mundo tal qual ele se apresenta aos nossos olhos, mas, como nos disse Pierre Bourdieu
(2008), o olho, como todos os elementos presentes na vida social, é um produto da história. Todavia, como sabemos, a história
não é produzida por apenas um ponto de vista. O sentido ordenador do mundo - estabelecido pela moral, pela cultura, pelo
político e pelo social -, no qual os indivíduos se encontram continuamente, é modificado pelo próprio fluxo da convivência coletiva, dando sentido às formas simbólicas e às ordens propri-
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amente objetiva de uma dada condição de existência, de uma
condição historicamente produzida.
Evidentemente, nossa conduta individual no cerne de
uma coletividade é ordenada segundo nossa percepção sobre a
realidade social, mas um tipo de percepção entrelaçada à moral
existente em uma época, constituída pelo reconhecimento e
identificação com os outros que conosco convivem e fazem o
social. Transitamos entre outros indivíduos sem nos perguntar
os motivos pelos quais nos reconhecemos ou nos identificamos
- e temos a ilusão que as afinidades com aqueles com os quais
mantemos laços fraternos são sensibilidades extraterrenas, como um encontro entre almas destinadas a conviverem em uma
ordem intramundana.
A filosofia durante muito tempo articulou seus sistemas
pela concepção de dois mundos, um marcado pela superioridade e pureza (o mundo das ideias) e outro destinado aos traços negativos das características e fraquezas propriamente humanas. Arendt (2012) é enfática em sua crítica pela qual constata que a separação entre dois mundos polarizados é tão somente uma grande falácia metafísica. Desse modo, no que tange a
elaboração sociológica do conhecimento sobre o mundo, não há
meios objetivos de operar uma cisão desse tipo, uma vez que
não podemos elucidar realisticamente a vida social a partir de
pressupostos transcendentais, mas sim relacionais, relativos e
comparativos, orientados às coisas mesmas do mundo e dos fenômenos nele expressados.
As categorias básicas do entendimento funcionam como
constituintes da base de sustentação necessária que se requer
para nos situarmos - e nos sentirmos parte - da vida em sociedade. Por serem compartilhadas pelos indivíduos, operam no
estabelecimento do mínimo consenso para que se mantenha a
concordância entre as subjetividades e as objetividades. Contu-
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do, esquecemos, ao longo das nossas vivências, que essas categorias foram e são, elas mesmas, produzidas socialmente. Como dissemos, para viver em sociedade não se requer, a priori,
questionar o motivo da própria vida em sociedade. Vive-se a
sociedade, pensamos sobre a nossa vida, mas raramente pensamos relacionalmente a nossa vida no que tange a sua constituição social enquanto uma vida individual de um ser social.
Da mesma forma, a humanidade do homem se produz e o fundamenta como homem sem que seja necessário pensar sobre
esse processo, o qual potencializa o homem como partícipe de
uma coletividade com a qual se identifica e da qual faz parte
independentemente de suas escolhas.
Contudo, temos ainda na poesia que abriu nossa breve reflexão um ponto a ser destacado: a impotência do observador.
O reconhecimento da miserabilidade do outro em um momento socialmente festivo, gera no locutor uma angústia que se expressa no tom de seu discurso. Porém, ele não possui os meios
necessários à compreensão da injustiça social que o outro vivencia, pois talvez não compreenda os modos de ação necessários para que a situação que a ele se apresenta seja suprimida.
Desse modo, nos importa diferenciar a noção de impotência da
de passividade, na medida em que ao produzir o discurso que
compôs a poesia aqui destacada o locutor se torna um agente
ativo. Age comunicativa e politicamente ao trazer a cena à nossa imaginação e nos permite sair do lugar comum da observação corriqueira e sentir o incômodo da transgressão da dignidade do outro. As diferenças sociais, como dissemos, são reduzidas às aparências insignificantes que corriqueiramente faz de
nós mesmos a individualidade aparentemente hierarquizante
das hierarquias socialmente imperativas da nossa vida social de
desigualdades.
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Desse modo, se nos pomos a viver apenas em nossa vã e virtual
individualidade abstrata, a nossa existência é sentida por nós
mesmos como um nada, um vazio, ao passo que a vida humana
necessariamente se constitui junto aos outros, entre os outros e
com os outros. Não no contato frio e seco das relações sociais
utilitárias, mas com e entre a vita activa, da qual interpreta
Arendt (2010), especialmente aquela realizada com os outros
que vivem a experiência coletiva, que sentem seus sentimentos
e reconhecem, nos semelhantes, a si mesmos nos meandros que
compõem a própria sociedade que vivenciam: aspirando que
um dia a vida coletiva possa ser o que pensam idealmente que
ela é.
A reflexão sobre a poesia aqui apresenta, no fim das contas, nos permite perceber que a dimensão moral da vida social
se localiza no centro da própria base do conhecimento específico da sociologia, que pode ser pensada, em grande medida,
como uma ciência moral. Isso significa dizer que não apenas
um tipo especial da sociologia (sociologia da moral), mas a teoria sociológica geral esta permeada diretamente por fundamentos advindos da filosofia moral (bem como da filosofia política).
Contudo, cabe ainda trabalhar em busca dos pressupostos
mesmos da moral, tema complexo, mas que os sociólogos ainda
trabalham com noções muito pouco precisas, especialmente pela forma que são interpeladas as especificidades das instâncias
normativas de produção dos atores sociais e individuais. Há
uma linha que distingue o que é normativo na dimensão moral
e o que é moral nas instâncias normativas da vida social. Todavia, para interpretar essa linha tênue se requer ainda de um
trabalho de investigação social que considere a relação entre
moral e ética - palavras de origens diferentes, mas que são
constantemente postas em diálogo na reflexão filosófica, sendo
a ética (derivação de ethos) uma concepção de origem grega que
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designa os hábitos e moral (derivação de mores) um termo latino que designa os costumes.
Desse modo, por ora podemos afirmar apenas um ponto
essencial para nossa argumentação, qual seja, que a ordem social que produz o humano é a mesma ordem que, em sua atuação na produção dos indivíduos, acarreta nos fenômenos das
diferenciações que reduzem a humanidade do homem à aparência que pode ser percebida na convivência objetiva – e não
sensível – das relações entre os próprios homens. A poesia “O
bicho” nos possibilita, como dissemos, pensar a dignidade humana a partir do agir perceptivo de um observador sobre um
observado. Das palavras poéticas de Manuel Bandeira, tentamos derivar uma reflexão sobre a condição humana frente às
contradições da própria vida social a partir da percepção da
dimensão comum no cerne das próprias diferenças sociais. Isso
significa, por um lado, que a experiência aparentemente comum pode nos trazer subsídios e recursos eficientes para o desenvolvimento do pensamento e, por outro, que a obra poética,
a filosofia e a sociologia possuem afinidades independentemente da posição que se adote ante essas disciplinas humanas, pois,
como já nos dissera Heidegger, todas as matérias que tratam da
vida humana em geral brotam da mesma fonte – o pensamento.
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A via mundana para o sublime (parte 2)
Passeios assistemáticos pelas instáveis dialéticas da criação1

Gabriel Peters

A primeira parte deste texto, publicada no terceiro volume dos Cadernos do
SocioFilo, pode
ser
acessada
aqui:
http://sociofilo.iesp.uerj.br/wpcontent/uploads/2013/04/5_Peters6.pdf . Mando um aceno grato a André
Magnelli e Marcelo de Oliveira, não apenas pela gentil oferta do espaço para as
ideias que vão adiante, mas também pela acolhida de um estilo que, sem
abandonar o compromisso com a máxima seriedade intelectual possível, segue
um caminho lúdico e conversacional, mais raro em paragens acadêmicas. Laura
Luedy merece um imenso agradecimento pelo apoio e estímulo a tais
experimentos estilísticos. Graças à generosidade de Cynthia Hamlin, o primeiro e
o segundo passeios incluídos no presente texto foram ensaiados como posts
independentes no blog de teoria e metodologia das ciências sociais lindamente
intitulado “Que cazzo é esse?”. Também agradeço a André Rodrigues, Cecília
Soares, Claudia Guedes, Diogo Corrêa, Eleandro Cavalcante, Erliane Miranda,
Felipe Maia, Frédéric Vandenberghe, Guilherme Simões Reis, Igor Peres, Igor
Suzano, João Daniel Lima, Jorge Chaloub, Juliana Candian, Kelly Pedroza, Luís de
Gusmão, Marcos Aurélio Lacerda, Martin Sanchez-Jankowski, Nicolau Brito,
Priscila Coutinho, Renan Springer de Freitas, Rodrigo de Castro e Tâmara
Oliveira por comentários valiosos a alguns pedaços de prosa (sensu latu). Como
de costume, a responsabilidade pelas eventuais qualidades do presente ensaio
deve ser partilhada com todas essas pessoas, enquanto a culpa pelos defeitos é
inteiramente minha.
1
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“Though this be madness, there is method in it.”
William Shakespeare
“Master the instrument, master the music, then
forget all that shit and play.”
Charlie Parker

Reza a lenda que, em missiva a um autor que lhe enviara
um manuscrito, o crítico literário inglês Samuel Johnson teria
garantido seu lugar em antologias de comentários peçonhentos
a textos alheios ao responder: “Sir, seu manuscrito é bom e original, mas a parte que é boa não é original, e a parte que é original não é boa”. Apesar da sua condenável insensibilidade, a
réplica atribuída a Johnson tem a virtude heurística de sublinhar que realizações criativas historicamente influentes na arte
e na ciência não são apenas novas ou originais, mas também valiosas, na medida em que oferecem uma contribuição segundo os
critérios socioculturais de valor partilhados por uma comunidade de receptores. A conjugação entre originalidade e valor
nas produções criativas está na raiz de complexas e instáveis
dialéticas da criação, situações nas quais o sucesso na empreitada
inventiva depende de uma combinação ambivalente de atributos que, caso existam unilateralmente ou em doses desequilibradas, terminam por corroê-la. Os quatro “passeios assistemáticos” ensaiados adiante exploram algumas dessas tensões presentes no coração mesmo do processo criativo na arte e na ciência: tensões entre disciplinaridade e antidisciplinaridade; homogeneidade e heterogeneidade; “método” e “loucura” (obrigado, Shakespeare); modos “apolíneos” e modos “dionisíacos”
de reflexão (obrigado, Nietzsche); associações livres do “processo primário” e associações regradas do “processo secundá-

121

Quinto Caderno – 2014

rio” (obrigado, Freud); singularidade individual e consenso social; autoconfiança e autocrítica; rebelião e conformidade; e tutti
quanti. Comecemos...
PRIMEIRO PASSEIO: “QUERIDA, MINHA BIBLIOTECA ME
ENGOLIU” - ENTRE TIMIDEZ ERUDITA E PRESUNÇÃO
CRIATIVA
Picasso com a palavra: “Toda criança é um artista. O problema é como permanecer um artista quando se cresce”. Embora todos os nossos alertas a respeito de interpretações simplórias de tal enunciado devam estar ligados, não é sensato desconsiderar o que um grande gênio tem a dizer sobre as disposições de espírito ligadas à sua arte. A bem da verdade, Picasso
simplesmente oferece a autoridade de sua voz à tese bem conhecida de que a imaginação pouco censurada das crianças
tende a ser sufocada conforme a cognição passa a funcionar
mais e mais segundo os modos “adultos” de pensar, em particular com a ampliação de conhecimentos e a utilização do pensamento analítico. Na tradição humanística, idealistas alemães
de estirpe romântica como Schiller já haviam assemelhado os
impulsos criativos às brincadeiras infantis, em uma associação
que também encontraria lugar na obra de Freud, para quem
tanto o artista quanto a criança engendram mundos fantasiosos
nos quais desejos reprimidos podem encontrar sua satisfação
sublimada.
O que complica tremendamente a questão é o fato de que
mesmo a aceitação da existência de um elemento de espontaneidade livre e “infantil” nas realizações criativas de alto nível
não esconde que estas corporificam também, e indissoluvelmente, largas doses de trabalho disciplinado e conhecimento
especializado. É óbvio que não há qualquer realização criativa
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excepcional na arte ou na ciência que haja brotado do nada, que
não pressuponha um alto nível de familiaridade com o legado
informacional de um domínio artístico ou científico relevante, o
próprio legado que fornece aos criadores algumas ferramentas
cognitivas e expressivas indispensáveis à feitura do seu produto original.
Ao mesmo tempo, temos uma gama de dados à mão que
nos sugerem que tal familiaridade pode atingir um cume em
que passa a tolher, ao invés de alimentar, a emergência de criações extraordinárias, resultando em uma sensibilidade convencional destituída do grau de flexibilidade e independência intelectual necessário à produção de obras originais. As ilustrações
pertinentes podem ser colhidas tanto na arte quanto na ciência
– Einstein, por exemplo, tinha contemporâneos bem mais informados do que ele sobre física teórica, para não falar na parafernália matemática que lhe estava associada, quando revolucionou a área com sua teoria da relatividade (Gardner, 1993: 89;
Simonton, 2003: 213-214). Permita-me, no entanto, analisar a
questão mais a fundo a partir de uma área que não é nem arte
nem ciência (mas que talvez seja ambas as coisas e mais): a filosofia.
Filosofia original como mau comentário?
O filósofo argentino Julio Cabrera sublinhou que “é muito
raro encontrar um único pensador importante que seja também
um bom expositor de outras Filosofias”. “A leitura heideggeriana de Kant ou a nietzschiana de Spinoza”, por exemplo, “são
simplesmente deficientes!” (2010, 29; 36). Interessante e enigmático, não? Que valores são mais prezados na atividade do
comentário e da exegese? A atenção minuciosa ao que o autor
realmente quis dizer, a necessidade de situar eruditamente o
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sentido das afirmações contidas em tal ou qual trabalho no conjunto da sua obra, a vigilância contínua em relação a leituras
simplificadoras e parciais das ideias que ele avançou, o controle
reflexivo da intrusão de preocupações extemporâneas àquelas
do filósofo analisado ou de intenções críticas relacionadas às
visões pessoais do intérprete, dentre outros. Não é difícil reconhecer que tais virtudes do trabalho de comentário podem tornar-se significativos obstáculos à tessitura de teses originais.
Imaginemos uma mente filosófica esquizoide, cindida entre um pensador com arroubos de originalidade e um intérprete hiper-responsável. Toda divergência mais ou menos radical
do primeiro em relação a filósofos consagrados é censurada pelo segundo como oriunda de uma leitura simplificadora, insensível à inesgotável sutileza e complexidade daquelas vacas sagradas do campo. Cada insight original que pipoca espontaneamente no tutano do pensador é vinculado pelo erudito exegeta, de modo apressado, às coisas parecidas que Platão, Aristóteles ou Heidegger podem ter dito nesse ou naquele texto. E por
aí vai... Foi pensando nessas pobres almas capazes de invenções originais, mas tolhidas, ao invés de empoderadas, pelo peso opressivo de uma biblioteca que carregavam na cabeça, que
Nietzsche afirmou que “muitos homens fracassam em se tornar
pensadores somente porque a sua memória é demasiadamente
boa”.
O tema da perda da capacidade inovadora em função da
assimilação de um excesso de informações quase poderia ser
convertido em uma metáfora espacial de dois tipos de mente:
uma na qual as vias que permitiriam circulação exploratória
por cenários desconhecidos passam a ser bloqueadas por estantes abarrotadas de livros; outra que está lançada em uma paisagem que, se em nada se parece com um deserto, possui apenas a mobília intelectual suficiente para insuflá-la com a moti-
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vação e a capacidade que lhe permitem explorar, por conta
própria e com mais liberdade, o espaço ao seu redor (está bem,
agora parei com a metáfora). Um conjunto valioso de passagens
que expressam tal contraponto foi recentemente recolhido por
Gianetti (2008: 24-28):
“Acredito que algumas das maiores mentes que até hoje existiram não tenham lido nem a metade e soubessem consideravelmente
menos do que alguns de nossos medíocres scholars. Creio que alguns
de nossos scholars realmente medíocres poderiam ter chegado a ser
homens mais grandiosos se não tivessem lido em demasia” (Georg
Christoph Lichtenberg).
“Os scholars que...pouco mais fazem...a não ser manusear livros, acabam por fim perdendo inteiramente a capacidade de pensar
por si mesmos. Quando não manuseiam, não pensam. Eles respondem a um estímulo (um pensamento que leram) sempre que pensam
– nada fazem, por fim, exceto reagir. (...)Tenho visto isso com os meus
olhos: naturezas talentosas...arruinadas pelo excesso de leitura já na
meia-idade” (Friedrich Nietzsche)
Nutrição pela leitura e digestão reflexiva
O problema da ameaça à inventividade intelectual advinda de um excesso de informações disciplinares aparece, de modo particularmente contundente, em discussões várias sobre a
importância de se combinar a leitura à meditação autônoma.
Inaugurando uma metáfora estomacal posteriormente utilizada
também por Schopenhauer, Edmund Burke disse, curta e sentenciosamente, que “ler sem refletir é como comer sem digerir”.
Já que existem graus variados de reflexão bem feita a acompanhar a atividade de leitura, podemos abrir espaço para a consi-

125

Quinto Caderno – 2014

deração de um continuum de níveis de boa e má digestão intelectual. Indivíduos rabugentos, daqueles que estão sempre espinafrando a mediocridade que os cerca, poderão avançar na
metáfora estomacal e convertê-la em uma metáfora intestinal
ao discutir os produtos que terminam resultando de problemas
sérios na absorção de alimentos cognitivos (mas não conte comigo para fazer isso, porque esse tipo de humor não é minha
praia).
Seja como for, a tese crucial aqui é que uma leitura em doses sensatas, quando acompanhada de uma inteligência diligentemente meditativa, fortalece o entendimento, ao passo que
uma leitura atabalhoada e pouco reflexiva – ou, pior ainda,
uma leitura que se substitui preguiçosamente à reflexão - apenas bagunçaria mais o coreto da mente, tornando o entendimento confuso. Algo similar aconteceria no tocante à inventividade intelectual, menos e menos alimentada conforme o ato do
pensamento, em vez de se realizar a partir de uma propulsão
predominantemente interna, se acopla invariavelmente aos estímulos reativos dados pelo contato com o fluxo de outro pensamento:
“O excesso de leitura priva a mente de toda a elasticidade (...) A
maneira mais segura de jamais ter um pensamento próprio é apanhar
um livro toda vez que se tem um tempo livre. (...) O homem que pensa
por si mesmo busca as opiniões das autoridades somente depois de ter
adquirido suas próprias opiniões e meramente como confirmação delas, ao passo que o filósofo livresco começa com as autoridades e constrói suas opiniões coletando as opiniões dos outros: sua mente está para a do primeiro assim como um autômato está para um homem vivo.
Uma verdade que foi apenas aprendida adere a nós somente como um
membro artificial...(...)Mas uma verdade conquistada pelo próprio
pensamento é como um membro natural: só ela realmente nos perten-
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ce. Isso define a diferença entre um pensador e um scholar” (Arthur
Schopenhauer).
Arthur, porém, carrega demais nas tintas. Sua contraposição entre o scholar autômato e o pensador informado, porém
soberano, deveria ser lida como uma distinção ideal-típica entre polos de um contínuo. Isto porque não há apropriação de
conhecimentos pela leitura sem alguma dose de pensamento
independente, nem reflexão autônoma de busca das próprias
opiniões que não seja, em grau substancial, reflexo de opiniões
adquiridas de outros. A proposta de se buscar “as opiniões das
autoridades” apenas depois de se haver formulado as próprias
é, na melhor das hipóteses, válida para um sujeito intelectualmente maduro que já passou pelo trabalho inevitável de assimilação mais ou menos passiva de informações e instrumentos
intelectuais alheios. Na pior das hipóteses, aquela proposta
constitui uma receita seja para manifestações de originalidade
simplesmente tola, seja para proezas criativamente ignorantes
de reinvenção da roda, redescoberta da pólvora e navegação
para velhas Américas – proezas individualmente honrosas,
bem entendido, mas historicamente redundantes.
Para encontrar uma visão mais matizada do que aquela
avançada por Schopenhauer, não precisamos voltar muito no
tempo - apenas pouco menos de vinte séculos, retornando ao
período em que brotou da pena de Sêneca o último de seus escritos conhecidos por nós: Epistulae Morales Ad Lucilum. Nas
cartas em que saúda seu amigo Lucílio, o filósofo romano advoga uma alternância fecunda ou tempero recíproco entre a leitura e a escrita. A primeira funciona como um alimento da inteligência que arranca o sujeito do cenário estreito dos seus limites cognitivos, coloca-o em contato com “as descobertas já feitas” e conscientiza-o quanto às “que ainda estão por encontrar”
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(2002: 106-107). O insumo espiritual reunido das leituras só pode ser convertido em “corpo e unidade” organizados, no entanto, através da escrita, pela qual informações meramente coletadas na memória são mais profundamente enraizadas como instrumentos de nosso entendimento e sintetizadas entre si segundo combinações só nossas. O excesso de escrita em detrimento da leitura “enervará e esgotará” nossas forças intelectuais, privando-as do estímulo exterior necessário, enquanto o
desequilíbrio inverso “as dissolverá e diluirá”. Deveríamos, em
vez disso, aspirar ser como “as abelhas, que vagam de um lugar a outro e escolhem as flores mais apropriadas para elaborar
o mel, e depois dispõem e adereçam em favos tudo o que recolheram” (idem). Essa gracinha de metáfora talvez patenteie, no
entanto, os limites do que ela mesma afirma: certos favos já estão tão bem dispostos e adereçados que proíbem qualquer intervenção.
A delicada via média entre a autoconfiança e a autocrítica
“Como todos os jovens eu decidi ser um gênio, mas felizmente o
riso interveio.”
(Lawrence Durrel)
“O mundo precisa de mais gênios humildes. Infelizmente, sobram poucos de nós.”
(Oscar Levant)
O tolher das disposições criativas pela ingestão intelectual
em excesso não ocorreria apenas pela habituação cognitiva seguir os pensamentos lidos de outros (“engessamento” intelectual), mas também por uma via motivacional. Voltemos ao filósofo esquizoide cujas intenções de originalidade são consistentemente solapadas por sua erudição. Nele, a vontade de filoso-
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far de próprio punho é imediatamente assoberbada pelo gigantismo intelectual dos companheiros de lida filosófica, desembocando no desespero resignado da questão: “quem sou
eu(zinho) para arriscar tal coisa”?
Deparamos aqui com uma das muitas instáveis dialéticas
da criação: situações em que a empreitada inventiva depende de
uma delicada integração de atributos em tensão – casu quo, os
atributos da autoconfiança e da autocrítica. Hegel escreveu em
algum lugar que “a confiança no poder do espírito é a primeira
condição da filosofia”. Suponho que uma das lições fundamentais das filosofias de seus predecessores Descartes e Kant seja a
de que a dúvida em relação ao poder do espírito constitui uma
das condições primeiras da filosofia. Os três têm uma dose
substancial de razão. O progresso intelectual depende, não
apenas na filosofia, de uma articulação equilibrada entre autoconfiança e autocrítica, disposições vinculadas, grosso modo, às
duas facetas cognitivas fundamentais na dialética da criação: a
inventividade mais pessoal e as regras que modulam o valor
daquela inventividade para os juízes relevantes em certo domínio (um campo artístico, uma disciplina científica etc.). Não é
difícil observar instâncias vivas de junções desequilibradas entre essas propensões da vida intelectual nos vários estratos do
microcosmo acadêmico, inclusive nas salas de aula, povoadas
por hiperconfiantes que aparentemente não têm consciência da
dispensabilidade de muitas de suas falas e também pelos casos
(menos irritantes, embora mais tristes) das pessoas tímidas que
possuem coisas relevantes a dizer, mas que raramente ou nunca o fazem por jamais estarem certas de que sua intervenção será suficientemente interessante para adquirir a dignidade de
uma manifestação pública.
Tais propensões distintas poderão ser reforçadas por referências pedagógicas diversas. O mesmo Schopenhauer que de-
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nunciou o mero scholar que, diferentemente do verdadeiro pensador, passa ao largo da formulação autônoma de suas opiniões
pela coleta livresca de opiniões alheias, esse mesmo Schopenhauer ainda tinha veneno intelectual na sua pena para detonar, por outro lado, os acadêmicos que buscavam escapar ao
ofício da mera erudição técnica e enveredar por pensamentos
originais e profundos sem terem o fôlego cognitivo necessário à
empreitada. Nas suas notas Sobre a Filosofia Universitária, o autor alemão fustiga os professores de filosofia que não se conformavam em simplesmente transmitir os ensinamentos de filósofos dignos desse nome e julgavam dever desempenhar, eles
mesmos, o papel de construtores de sistemas filosóficos originais, dando ensejo a um espetáculo que ele descrevia como “insuportável” (2001: 32). De fato, muitos indivíduos que poderiam sonhar em fazer uma contribuição original sentem-se sobrepujados por outra motivação mais forte: o medo de serem
atores desse espetáculo tragicômico descrito por Schopenhauer.
O que uma postura iconoclasta como a de Schopenhauer
pode encorajar é uma atitude saudável de suspeição primeira
diante da autoconfiança intelectual injustificada, uma consciência aguda dos riscos de um ignorante espontaneísmo invencionista, bem como da necessidade de formação disciplinada de
um intelecto rigoroso, capaz de submeter a si próprio a trabalhos impiedosos de higienização. No entanto, essa orientação
deixa o flanco aberto para o risco inverso. Ao denunciar muito
justamente transbordamentos infundados de autoconfiança,
talvez ela torne desamparadas algumas pessoas particularmente brilhantes, mas cuja autocrítica e autoexigência intelectual
exercem sobre elas um poder paralisante. Se algumas pessoas
podem produtivamente mitigar seus excessos de autoconfiança
diante de tantos exemplos dos “néscios filosofantes” de que fala o misantropíssimo Schopenhauer, outras talvez precisem ser
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protegidas do perigo de sufocamento sob o peso das exigências
de um superego intelectual descompensado, necessitando ser
convencidas de que certa indiferença em relação a parecer ridículo pelas coisas que se diz é, na verdade, uma pré-condição da
sabedoria desde Sócrates. Pascal disse certa feita que os seres
humanos se dividem em justos que se consideram pecadores e
pecadores que se consideram justos. Não há dúvida de que, parafraseando Pascal, seja relativamente fácil encontrar tolos que
se consideram talentosos e talentosos que se consideram tolos.
Por exemplo, pelo menos segundo o testemunho do segundo,
até mesmo o gênio indiscutível Ludwig Wittgenstein teve de
recorrer à consultoria intelectual de ninguém menos do que
Bertrand Russell para decidir se possuía vocação filosófica ou
era simplesmente um idiota. O caso de Wittgenstein teve um
desenlace feliz, mas a condição humana é pródiga em casos
tristes. Alguns desses compõem a face invertida do espetáculo
triste denunciado por Schopenhauer:
“Uma grande quantidade de talento é perdida para o mundo pela
falta de um pouco de coragem. Todo dia manda para os seus túmulos
homens obscuros que apenas permaneceram obscuros porque sua timidez os impediu de fazerem um primeiro esforço” (Sidney Smith)
“Ai daqueles que nunca cantam,
Mas morrem com toda a sua música dentro de si” (Oliver
Wendell Holmes).
A consciência de que se vai morrer não apenas concentra a
mente, como disse Samuel Johnson, mas também pode ser um
poderoso solvente da timidez. Embora existam múltiplas situações em que é melhor calar, é sempre bom se ter em mente, na
hora da dúvida, que “o túmulo fornecerá muito tempo para o
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silêncio” (Hitchens, 2006: 128). Em um pequenino e magnífico
ensaio (1958), aquele mesmo Samuel Johnson discutiu com
perspicácia os perigos opostos da autoconfiança insensatamente elevada e da autoconfiança insensatamente reduzida. A primeira postura lança indivíduos ao mar sem que estes estejam
propriamente alertados e preparados para eventuais tempestades, enquanto a segunda pinta de saída um retrato tão amedrontador dessas últimas que instila uma expectativa de naufrágio certo e rouba, assim, qualquer ímpeto de sair da costa.
Johnson reserva mais palavras à última condição, não
porque ela seja mais perniciosa, mas porque os seus efeitos são
menos visíveis. Indivíduos que se lançam a empreendimentos
grandiosamente ambiciosos sem a capacidade necessária, advinda do grau apropriado de preparação, geram eventos visíveis e registráveis quando fracassam miseravelmente. Estes
eventos podem acorrer facilmente à consciência como exemplos
dos desastres a que pode levar uma avaliação inadequada das
dificuldades que uma dada tarefa coloca às habilidades de uma
pessoa. No entanto, a experiência das pessoas que “morrem
com toda a sua música dentro de si” é bem menos visível e,
muitas vezes, só pode ser inferida de precários raciocínios contrafactuais. A ignorância presunçosa será facilmente corrigida
pelas circunstâncias da vida, pelos experimentos que revelarão
ao autoconfiante inflado que suas expectativas quanto à facilidade na caminhada para o sucesso eram errôneas e necessitavam de correções e ajustes realistas. Mas “a timidez é uma doença da mente mais obstinada e fatal” que, ao prevenir de antemão as tentativas e experimentos, rouba do tímido a chance
mesma da descoberta de que seus temores possam ser exagerados ou irracionais.
Lições? Versões do meio-termo aristotélico parecem ser o
caminho a seguir nessas cordas bambas que são as instáveis di-
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aléticas da criação. Dúvidas quanto à própria capacidade são
um bom sinal, desde que não paralisem. Alguém que pergunta
a si próprio se é um completo imbecil não pode, por definição,
ser um completo imbecil. Mais ainda: como sublinhou, com razão, o grande filósofo polonês Leszek Kolakowski, “um filósofo
moderno que nunca experimentou a sensação de ser um charlatão é tão superficial que sua obra provavelmente não merece
ser lida” (1990: 7). E o jornalista James Cameron talvez tivesse
sido prejudicado por uma autocomplacência intelectualmente
empobrecedora se não temesse ser exposto como uma fraude
toda vez que se sentava diante de sua máquina de escrever.
Carregando tal insegurança consigo, Cameron se tornou um
dos grandes correspondentes internacionais da sua geração:
narrou a independência da Índia, presenciou três explosões nucleares, entrevistou Ho Chi Minh em meio a bombardeios e,
nesse meio tempo, segundo garantiu, também nadou em todos
os cinco oceanos e fez sexo em cinco continentes diferentes.
Serve de inspiração?
SEGUNDO PASSEIO: O MOMENTO “EURECA!” E OUTROS
ESTÁGIOS DO PROCESSO CRIATIVO
Nu em Siracusa
Conta-se que, certo dia, o genial matemático grego Arquimedes mergulhava em sua banheira para a lavagem dos justos quando teve um súbito insight: o empuxo vertical exercido
pelo fluido sobre seu corpo seria idêntico ao peso do volume de
líquido deslocado por ele. A euforia da descoberta teria feito o
gênio dos números sair correndo nu pelas ruas da cidade de Siracusa gritando “Eureka! Eureka!” - o termo grego para “encontrei”, “achei” “descobri” etc. Embora não haja qualquer evidên-
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cia histórica da veracidade dessa narrativa em particular, não
resta dúvida quanto à existência desses brilhantes flashes criativos que pipocam repentinamente nas mentes de cientistas ou
artistas, muitas vezes sem que uns e outros estivessem sequer
concentrados na tarefa de criação. Tais momentos de iluminação fascinam os investigadores da criatividade precisamente
por estarem entre os fatores que conferem a ela o estatuto de
fenômeno quase místico, supostamente para além da compreensão empírica. No entanto, um estudo detido da criação artística e da descoberta científica permite situar inteligivelmente
esses momentos no domínio mais amplo e prosaico de um trabalho contínuo, um trabalho que envolve não apenas a coleta
paciente das informações que poderão combinar-se misteriosamente em um instante “eureca!” (versão brasileira), mas
também a transformação desses insights instantâneos nas obras
acabadas que exprimem as realizações criativas (Wallas, 1926).
Vejamos.
1. Preparar, apontar...
Com a possível exceção do fiat lux divino, nenhuma realização criativa pode brotar do nada. Nos casos da arte e da ciência, isto implica que todo produto original pressupõe necessariamente um nível substancial de familiaridade com o legado informacional de um domínio artístico ou científico relevante, o
qual fornece aos criadores, como já vimos, as próprias peças
ideativas que se combinam para fazer nascer aquele produto.
Com efeito, leitoras versadas na teoria social podem prontamente aplicar à compreensão de um produto excepcionalmente
criativo o conceito técnico de emergência (Sawyer, 2012). A noção se refere aos processos em que componentes diversos (ideias, métodos, estilos, materiais) são combinados de maneira a
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gerar algo novo, algo cujas características não se confundem
com aquelas de qualquer das suas partes isoladas. Felizmente,
para bem formularmos o conceito, não precisamos recorrer
nem à complexidade da teoria nem à teoria da complexidade.
Em vez do jargão abstruso da analítica transdisciplinar de processos emergentes (delícia!), podemos pedir o auxílio das imagens poéticas de uma carta de Sêneca ao seu amigo Lucílio. Lá,
a diferença entre o mero agregado ou justaposição de ideias, de
um lado, e a união destas em uma síntese de mais alta ordem,
de outro, é exposta sob a forma de uma diretriz intelectual:
“...todas as substâncias que tivermos colhido de leituras variadas, [devemos] ordená-las – pois melhor se conservam as coisas se
cada uma está em seu lugar – e depois, aplicando toda a atenção e a
faculdade de nosso engenho, fundir em um sabor único todos aqueles
diversos sumos, de maneira que, conquanto se veja de onde se extraíram, se demonstre igualmente que têm agora um ser diferente do que
ali tinham. (...) Não vês de quantas vozes se compõem um coro? E,
contudo, de todas elas não se forma mais que uma. Uma é aguda; outra, grave; outra, média. Juntam-se as vozes femininas e as varonis, e
as flautas acompanham-nas. Cada uma dessas vozes se faz indistinta,
e não se ouve senão o conjunto” (Sêneca, 2002: 108-110).
O estágio de absorção dos conhecimentos necessários à
elaboração de um produto criativo valorizado em um campo
artístico ou científico surge, portanto, como requisito preparatório seja em esferas caracterizadas por uma evolução relativamente linear – por exemplo, na ciência física, em que só se torna possível “enxergar mais longe” quando se está apoiado “sobre os ombros de gigantes”, para utilizar a imagem imortalizada por Newton e outros -, seja em domínios simbólicos em que
a ideia de evolução progressiva não parece tão facilmente apli-
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cável (e.g. nas artes visuais), mas em que formulações criativas
surgem a partir de associações entre elementos ideativos (teses,
valores, técnicas, temáticas) já acumulados pelo campo.
Embora a distinção entre uma fase primeira de aquisição
de ideias e uma etapa segunda em que essas ideias são sintetizadas em um produto ideativo original seja heuristicamente valiosa, vale dizer que as disposições criativas de um indivíduo
podem começar a operar já na etapa de absorção dos conhecimentos relevantes de seu campo, sob a forma de uma apropriação pessoal, seletiva e individualizada de tais saberes. Um dos motivos pelos quais o histórico escolar e acadêmico de Einstein,
por exemplo, parecia não antecipar suas realizações geniais ulteriores derivava precisamente de sua independência intelectual, do fato de que ele pareceu subordinar seu aprendizado acadêmico, desde muito cedo, a interesses bastante pessoais de
pesquisa (Gardner, 1993). De modo similar, é óbvio que o labor
de absorção de saberes e formação intelectual não se encerra no
momento em que um indivíduo faz a “transição” para inovador em seu campo. O que normalmente acontece é que aquele
labor passa a adquirir a marca das singulares preocupações do
indivíduo. Assim, por exemplo, quando uma pintora passeia
por uma galeria de arte, sua apreciação das telas ali presentes
pode ser bastante seletiva, além de interpretativamente colorida (sem trocadilho) por seus interesses e dilemas criativos correntes. Ao procurar, naquelas pinturas, sugestões inspiradoras
para seus desafios criativos atuais, a pintora infunde sua própria criatividade na tarefa mesma de apropriação interpretativa
das obras, projetando nestas significados que podem não ter
sido tencionados por seus autores.
A conceituação dos produtos criativos como combinações originais entre elementos já existentes se vale da evidência de que muitos dos mais decisivos avanços na história do
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pensamento humano surgiram do estabelecimento de conexões
entre domínios intelectuais distintos e aparentemente distantes
entre si. Nas disciplinas científicas, em particular, é muito comum que deparemos com achados possibilitados pelo trânsito
de um mesmo cientista entre campos diversos, um trânsito que
envolve uma transposição de informações substantivas, técnicas de pesquisa e estilos de pensamento de um campo para outro. Por exemplo, o estilo imagético e espacial das cogitações de
Kekulé sobre as bases estruturais da química orgânica foi alimentado por suas preocupações anteriores com a arquitetura,
ocupação que ele outrora pensava em seguir, assim como a invenção do oftalmoscópio por Helmholtz obviamente se beneficiou do fato de que sua formação em medicina havia sido precedida por um absorvente interesse pela ótica (Sawyer, 2012).
Porém, segundo o testemunho de muitos artistas e cientistas
criativos, estas associações originais não são fruto apenas de
uma busca deliberada, beneficiando-se também de misteriosos
processos de incubação inconsciente.
2. Incubação e 3. Insight
Nesse sentido, entre a coleta de ingredientes e o insight
criativo, viria o segundo e, possivelmente, o mais enigmático
dos estágios do processo de invenção: aquele normalmente
nomeado como incubação, a dinâmica mental em que as ideias
internalizadas pelo criador entram em um intenso jogo associativo. Desde o matemático Henri Poincaré, vários autores enfatizaram que boa parte desse exercício combinatório se desenrolaria à margem da consciência. Esta seria “requisitada” apenas
nos momentos em que uma das várias combinações ensaiadas
pelo inconsciente se revelasse valiosa, saltando à atenção do su-
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jeito sob a forma de um insight. Poincaré oferece o testemunho
de sua própria experiência:
“Dirigi minha atenção ao estudo de algumas questões aritméticas, aparentemente sem muito sucesso e sem suspeitar da existência de
qualquer conexão com minhas pesquisas precedentes. Enojado com
meu fracasso, fui passar alguns dias no litoral e pensei em outras coisas. Certa manhã,… veio a mim a ideia, com…as mesmas características de brevidade, subitaneidade e certeza imediata, de que as transformações aritméticas de formas quadráticas ternárias indefinidas
eram idênticas àquelas da geometria não euclidiana. (...) Muito surpreendente é, de início, essa aparência de iluminação súbita, um sinal
manifesto de um longo trabalho prévio inconsciente” (Poincaré,
2000: 86; 90).
O que são “formas quadráticas ternárias indefinidas”?
Não tenho a menor ideia, mas o próprio Poincaré (op.cit.: 88)
me tranquilizou ao escrever que é possível compreender muito
da psicologia da invenção matemática sem saber bulhufas sobre os teoremas citados. De fato, o mais importante aqui é o argumento do matemático francês acerca do “trabalho do inconsciente”, uma concepção que obviamente não deve ser confundida com aquela pressuposta em teorizações psicanalíticas. As
perspectivas mais recentes inspiradas pela psicologia cognitiva
tendem a conceber o inconsciente como uma vasta máquina de
manejo e processamento de informações, em vez da caverna de
impulsos sexuais e agressivos reprimidos que é retratada na
metapsicologia freudiana.
A tese de que o trabalho de incubação envolve uma boa
dose de manejo e processamento inconscientes de informações
é comumente defendida pelo recurso ao fato, reportado por
muitos criadores proeminentes na arte e na ciência, de que seus
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melhores achados e descobertas pipocaram nas suas consciências em situações em que elas ou eles não estavam diretamente
envolvidos com o seu trabalho, mas imersos em outras atividades - como os períodos de semidescanso mental (por exemplo,
durante uma caminhada ou na lavagem da louça) em que a
consciência vaga por diferentes caminhos sem que haja um esforço de direção firme para tal ou qual objetivo intelectual.
Como notou um mestre dos mestres:
“As ideias nos chegam quando lhes apraz, e não quando queremos. As melhores ideias ocorrem realmente à nossa mente da forma
que Ihering descreve: ao fumarmos um charuto no sofá; ou, como
Helmholtz diz de si mesmo, com exatidão científica: quando caminhamos por uma rua que sobe lentamente; ou de qualquer outra forma
semelhante. De qualquer modo, as ideias chegam quando não as esperamos, e não quando estamos pensando e procurando em nossa mesma
de trabalho” (Weber, 1982: 162).
Após um período longo de introspecção concentrada
acerca de um determinado problema, o indivíduo abandona
seu esforço consciente, mas algumas partes do cérebro ativadas
pela tarefa supostamente continuam trabalhando sobre o problema em nível infraconsciente. Weber exagera ao sugerir que
inspirações criadoras não podem surgir em meio ao processo
de busca deliberada “em nossa mesa de trabalho”, mas tem toda razão em afirmar que as ideias que acorrem à mente durante
a longa caminhada ou a apreciação do charuto no sofá não o fariam caso nosso intelecto não houvesse sido previamente estimulado a encontrá-las: os insights repentinos em contextos exteriores ao espaço de trabalho “certamente não nos ocorreriam
se não tivéssemos pensado à mesa e buscado respostas com direção apaixonada” (idem).
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Algumas explicações destes momentos “eureca!” em períodos desligados da atividade intelectual relevante prescindem
de referências à incubação inconsciente, apontando apenas para
o fato de que, fora dos contextos de trabalho, em situações em
que a consciência vaga a esmo, a ausência de uma direção
consciente à reflexão incrementa nossa flexibilidade associativa,
favorecendo a chance de que uma combinação pouco usual seja
formulada na resposta a um dado desafio. Há também a explicação baseada no conceito de “serendipidade”, referente aos
casos em que descobertas resultam de acidentes felizes. As ilustrações mais frequentemente citadas de ocorrências serendipitosas são aquelas em que cientistas descobrem uma coisa enquanto procuram por outra. Por exemplo, no final dos anos
1920, Alexander Fleming cultivava colônias de bactérias do tipo
Staphylococcus em uma placa de Petri quando acidentalmente
notou a presença de um molde que as destruía: Penicillium fonte, é claro, da primeira droga antibiótica. Mais diretamente
relacionados às preocupações deste texto são os casos de serendipidade em que o indivíduo encontra a resposta a um problema que o preocupa graças a algum estímulo contingente de
um cenário exterior ao seu trabalho. Por exemplo, diz certo folclore que Johannes Gutenberg teria tido a ideia da máquina de
impressão quando observava casualmente prensas de vinho
durante um período de colheita da uva (Robinson, 2010).
Outra ilustração de um encontro feliz ou “serendipitoso”
em que o acaso favorece uma mente preparada, como diria
Louis Pasteur, pode ser visto no desenvolvimento de incubadoras para recém-nascidos no final do século XIX. O estímulo ambiental contingente em questão? Pintos no zoológico. Você já
ouviu falar de Stéphane Tarnier e Odile Martin? Eu também
não havia, mas é possível que eu e você estejamos vivos graças
aos dois. Tarnier era um obstetra parisiense que atendia a uma
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clientela predominantemente pobre na Maternité de Paris no final dos anos 1870, um período em que a mortalidade infantil,
mesmo em um contexto relativamente modernizado como o da
capital francesa, era assustadoramente alta: cerca de 20%, sem
contar a taxa bem maior no caso de nascidos prematuros. Num
de seus dias de folga do trabalho médico, o obstetra resolveu
fazer uma visita ao Jardim Zoológico da cidade, próximo à Maternidade, e deparou ali com uma seção que continha chocadeiras de frangos regulando a temperatura do ambiente em que
pintinhos vinham à luz. Momento de inspiração. Tarnier logo
pediu a colaboração de Odile Martin, a habilidosa encarregada
da criação das aves domésticas no zoológico parisiense, para
juntos construírem um aparato técnico similar, que permitisse
manter uma temperatura cálida em torno dos bebês recémnascidos. A simples utilização de garrafas de água quente embaixo de caixas de madeira que abrigavam os bebês em um
ambiente aquecido fez a taxa de mortalidade entre os pequenos
com peso menor do que o normal cair de 66% para 38%.
Essa inovação científico-tecnológica tão importante nasceu, portanto, do entrecruzamento entre as preocupações profissionais que Tarnier trouxe consigo para um passeio fora do
espaço de trabalho e o estímulo contingente das técnicas de regulação da temperatura do ambiente em que pintos saíam de
suas cascas no Zoológico. Stéphane e Odile deram a partida em
um processo rápido de desenvolvimento de equipamentos que
aumentariam substancialmente as chances de sobrevivência de
crianças recém-nascidas em boa parte do mundo:
“As incubadoras modernas, suplementadas com oxigenoterapia e
outros avanços, tornaram-se equipamento obrigatório em todos os
hospitais americanos após o fim da Segunda Guerra Mundial, dando
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início a um espetacular declínio de 75% nas taxas de mortalidade infantil entre 1950 e 1998” (Johnson, 2010: 26).
Por último, a experiência do insight criativo pode ocorrer
em um domínio mais próximo do trabalho artístico ou científico, nos casos em que o indivíduo continua imerso no seu métier,
mas sem se concentrar exatamente sobre o problema para o qual
o insight se dirige. Baseado em seus estudos de Darwin e Piaget, o psicólogo Howard Gruber (1989) afirmou que o sucesso
inovador de certos cientistas é fortemente favorecido pelo fato
de que eles mantêm uma “rede de empreendimentos”, um conjunto de projetos distintos, porém interconectados, que avançam de modo mais ou menos simultâneo ao longo de extensos
períodos de exploração intelectual. Longe de se identificarem
ao multitasker distraído e incapaz de se fixar verdadeiramente
em qualquer tarefa intelectual, no entanto, os mantenedores de
uma rede de empreendimentos interconectados alocam períodos para se concentrarem intensamente sobre um dado projeto,
enquanto os demais não permanecem completamente invisíveis, mas latentes ou na “penumbra” da mente, prontos para
serem mobilizados caso se mostrem relevantes. Assim, o trânsito entre diferentes projetos incrementaria a probabilidade de
que conexões iluminativas e outrora insuspeitas entre os mesmos sejam encontradas.
A realização intelectual magna de Charles Darwin, por
exemplo, teria sido possibilitada pelo fato de que a teoria da
evolução mediante o mecanismo da seleção natural estava fundada sobre uma multiplicidade de achados (que ela unificava
sob um mesmo guarda-chuva explanatório) aos quais nosso caríssimo biólogo não teria tido acesso caso não houvesse se engajado, ao longo de décadas, em uma intrincada rede de empreendimentos diversos:
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“Darwin...tinha um imenso número de interesses paralelos...:estudava recifes de coral, criava pombos, desenvolvia elaborados
estudos taxonômicos de besouros2 e cracas3 , escreveu artigos importantes sobre a geologia da América do Sul, passou anos pesquisando o
impacto das minhocas sobre o solo. Nenhuma dessas paixões era central para a argumentação que seria por fim publicada em A origem
das espécies, mas todas forneceram úteis elos de associação e conhecimento à questão da evolução”4 (Johnson, 2010: 143).
4. Elaboração e verificação
Por último, o estágio da elaboração e da verificação.
Entusiastas das virtudes do pensamento intuitivo têm grande
apreço pelas histórias de cientistas ou matemáticos que experimentaram um insight inovador, já envolvido mentalmente por
uma aura de certeza, muito antes de justificá-lo segundo as ferramentas intelectuais próprias de seu campo. Não há dúvida de
que existem vários casos empíricos bem fundados em que um
grande pensador, ao invés de perfazer um caminho de provas e
argumentos até chegar a uma descoberta criativa na conclusão
2
O interesse de Darwin por besouros já estava muitíssimo bem assentado nos seus tempos de estudante na
Universidade de Cambridge, onde ele se engajava com empenho em competições de caça a esses insetos (cada
um se diverte como pode). Para se ter uma ideia de quanto as diferentes espécies de besouro o fascinavam: certa
feita, raspando a casca de uma árvore morta, ele deparou com dois tipos raros, capturando um em cada mão.
Acontece que, como esse era (aparentemente; ver adiante) seu dia de sorte, ele avistou uma terceira espécie.
Para liberar uma de suas mãos, ele não hesitou em colocar um dos bichos na boca. O inseto era um “besourobombardeiro” que esguichou um fluido ácido na sua língua, dando a Charles um exemplo particularmente
traumático de luta pela sobrevivência. Ao sentir a queimação na boca, Darwin cuspiu fora o besourobombardeiro e, no susto, acabou perdendo também os outros dois. (Desmond; Moore, 2007: 78).
3
A casa de Emma, Charles e seus filhos (foram somente dez; como disse David Letterman, os Darwin
realmente sabiam alguma coisa da origem das espécies) era repleta de exemplares vivos e fósseis dos crustáceos
marinhos chamados de cracas. Em uma comovente ilustração da tese sociológica de que as crianças tomam seus
ambientes primários de socialização como padrão para o restante do mundo, temos o caso em que um de seus
filhos, visitando a residência de um amiguinho, olhou em volta intrigado e perguntou: “onde é que seu pai
guarda as cracas dele?” (Browne, 2006: 55).
4

Uma lista mais longa e técnica da variedade de empreendimentos científicos em que Darwin esteve envolvido
pode ser encontrada em Simonton (2006: 49).
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de tal percurso, experimentou primeiramente a conclusão (no
sentido lógico) em um momento de insight, e só depois veio a
fundamentá-la com os argumentos teóricos e evidências empíricas necessários para validá-la aos olhos do mundo ou, pelo
menos, de seu microcosmo acadêmico. Não obstante, a ciência
não teria chegado tão longe caso a sensação subjetiva e intuitiva
de certeza, mesmo quando mantida por uma mente indubitavelmente genial, fosse tomada como evidência suficiente da veracidade de uma determinada tese. E, de fato, mesmo pensadores brilhantes agraciados com diversos insights intuitivos que
se revelaram válidos à luz de sua elaboração e verificação científica ou matemática posterior, como Henri Poincaré, foram lúcidos e sinceros o suficiente para reconhecer que achados vivenciados com a mesma sensação mental de certeza podiam ser
falsos ou inadequados. Uma ilustração extrema disso foi dada
pela mente brilhante (obrigado, Hollywood!) do matemático
John Nash, ganhador do Nobel de Economia. No auge de seus
delírios psicóticos, ele acreditava ter sido escolhido por alienígenas para tornar-se imperador da Antártica. Quando um colega perguntou a ele como era possível que um homem com tanto talento para insights lógico-matemáticos geniais pudesse
acreditar em coisas tão absurdas, Nash respondeu que suas
ideias sobre extraterrestres vinham à sua mente do mesmo modo que suas sacadas matemáticas: envoltas em uma aura de
certeza.
A elaboração acarreta tanto a apresentação e justificação
do insight segundo a linguagem e as convenções do domínio
simbólico pertinente, quanto a exploração das consequências
intelectuais do mesmo, que pode imiscuir o cientista em uma
cadeia de raciocínios passível de levar tanto a novos insights
quanto a novos problemas ou indagações - não é preciso dizer
que a lógica da ciência caracteriza-se pelo acúmulo de soluções
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de desafios que trazem consigo, muitas vezes, novos problemas
e interrogações. Quanto à verificação, vejamos o que diz
Sawyer:
“…muitos insights criativos acabam se revelando ideias ruins,
ainda que tenham sido atraentes o suficiente para pular da incubação
para a consciência. (...) O estágio da avaliação é plenamente consciente, e o criador baseia-se em seu imenso conhecimento sobre o domínio.
O insight é uma ideia que alguém já teve no passado? O insight é interessante ou trivial? Como ele pode ser integrado ao corpo de trabalho já existente do criador? (...) Qual é a melhor forma de conectar esse insight a outros trabalhos acontecendo no domínio?” (Sawyer,
2006: 68).
O estágio da elaboração e verificação, eivado como é
de erros, correções, ajustes, reformulações, testes e experimentos, certamente é do maior interesse para abordagens que buscam desmistificar a impressão de espontaneidade miraculosa
que aparece em certas mitologias da criação artística ou científica. Muitos criadores geniais foram honestos a ponto de confessar que seguiam um método parecido com o de Linus Pauling para gerar boas ideias: primeiro, formule muitas ideias;
depois, descarte aquelas que não são boas. W.H.Auden escreveu, certa feita, que “é provável que, no curso da sua vida, um
grande poeta escreva mais poemas ruins do que um poeta menor”. Investigações empíricas exaustivas mostraram não apenas que nem tudo que sai da mente de um gênio é genial, como
também que gênios tendem a cometer erros na mesma proporção que seus colegas normais de espécie, frequentemente gerando um número comparativamente maior de ideias errôneas
simplesmente porque formulam ideias em maior quantidade
do que o comum dos mortais. Galileu manteve-se firme na tese
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de que os planetas moviam-se em uma trajetória circular, a
despeito da crescente evidência em favor de suas translações
elípticas. Darwin combinou, à sua teoria da evolução, uma explicação da hereditariedade fundada na chamada “doutrina da
pangênese”, hoje abandonada pelos biólogos em função dos
desenvolvimentos da genética desde Mendel. Einstein foi ficando mais e mais isolado dos seus colegas físicos em sua busca por uma teoria unificada e distanciamento da mecânica
quântica (op.cit.: 131).
Mas não são apenas evidências anedóticas que apoiam a conexão entre produtividade, experimento (latu sensu) e
criatividade excepcional. Usando as ferramentas da historiometria, o psicólogo Dean Keith Simonton (1999) deparou com uma
forte correlação entre níveis de produtividade e quantidade de
criações historicamente significantes: os indivíduos que possuíam a maior produção ao longo de toda a sua vida tendiam a ser
também aqueles com maior probabilidade de terem produzido
um trabalho socialmente reconhecido como valioso. Estamos
falando, é claro, de uma tendência estatística que não implica
postular a inexistência das exceções que confirmam a regra: de
um lado, os criadores perfeccionistas que passam tanto tempo
polindo suas criações que terminam por gerar um volume
comparativamente pequeno de obras com qualidade extraordinária (por exemplo, Flaubert); de outro, as nulidades intelectuais que produzem aos montes (vou deixar que você escolha seu
exemplo predileto).
Garota, eu vou pra Califórnia...encontrar a solução para os desafios da
eletrodinâmica quântica
Algumas instâncias reais de produção criativa quase se
aproximam de uma exposição didática dos seus diferentes es-
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tágios. É o caso da síntese matematicamente elegante que o físico Freeman Dyson logrou realizar entre as teorias da radiação
de Richard Feynman, Sin-Itiro Tomonaga e Julian Schwinger
no final dos anos 1940. Segundo relata Csikszentmihalyi (sim,
lamento, esse é o nome do cara), a proposta de Dyson era tornar a eletrodinâmica inteligível em termos dos postulados do
campo recém-inaugurado e efervescente da mecânica quântica.
Felizmente, nem eu nem você precisamos compreender o que
isso significa para entendermos algo da experiência criativa de
Dyson, pelo menos no modo ele a narra em entrevista
(Csikszentmihalyi, 1996: 82-83):
“Era o verão de 1948...(...) Havia um grande problema sobre o
qual essencialmente toda a comunidade de físicos estava concentrada.
(...) Naquele momento, o grande problema era chamado de eletrodinâmica quântica, uma teoria da radiação e dos átomos...a teoria estava
uma bagunça e ninguém sabia como calcular com ela. (...) De qualquer modo, naquele momento, apareceram duas grandes ideias que estavam associadas a duas pessoas, Schwinger e Feynman, ambos cinco
anos mais velhos do que eu. Cada um tinha produzido uma teoria da
radiação, que parecia que funcionaria, embora ambas apresentassem
dificuldades. Eu estava nessa posição feliz de familiaridade com ambos
e pude conhecê-los e trabalhar a partir daí”
A empreitada começa com Dyson já tendo ultrapassado a etapa de treinamento básico e em condição de escolher
um objeto de estudo mais sistemático e aprofundado. Sua imersão no campo leva-o a perseguir o tema mais “quente” de investigação na física daquele período, para o qual ele está particularmente sensibilizado em função de sua proximidade pessoal e profissional em relação a dois dos cientistas que pareciam
ter mais avançado naquele domínio teórico até então. Dyson
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não tem somente um problema em mãos, mas uma intuição
mais ou menos clara de que o caminho mais fecundo para a sua
resolução consiste na tradução de insights de Feynman na linguagem matemática de Schwinger, mergulhando nessa tarefa
que, em termos estratégicos, oferece a oportunidade de adicionar uma contribuição original e valiosa ao campo.
“Gastei seis meses trabalhando muito intensamente para compreender ambos claramente, o que significava simplesmente o trabalho
duro...de calcular. Eu sentava durante dias e dias com grandes pilhas
de papeis fazendo cálculos de modo que eu pudesse entender precisamente o que Feynman estava dizendo. Ao final de seis meses, tirei férias. Peguei um...ônibus para a Califórnia e passei umas duas semanas só passeando. (...) Depois de duas semanas na Califórnia em que
eu não estava realizando nenhum trabalho, apenas visitando os lugares, peguei o ônibus de volta a Princeton e, de repente, no meio da noite, quando estávamos passando pelo Kansas, o todo meio que se tornou
claro como um cristal...(...) Schwinger se encaixava lindamente, e
Feynman se encaixava lindamente, e o resultado era uma teoria efetivamente útil. Aquele foi o grande momento criativo da minha vida”.
Aqui, vemos a passagem da fase de preparação, um
esforço consciente e deliberado em avançar na clarificação de
um problema, dando lugar a um período aparentemente ocioso
em que, ao que tudo indica, as ideias coligidas no semestre passado são incubadas e processadas à margem da consciência –
ou, pelo menos, de modo muito menos dirigido conscientemente, enquanto a mente de Dyson passeia pelos cenários californianos em outras atividades. A incubação nas duas semanas de
férias é seguida por um momento de insight repentino, a experiência do “eureca!”, no ônibus de volta para casa. Mas é claro
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que o processo não termina aí. Hora de voltar a trabalhar como
um condenado:
“Então, tive de passar outros seis meses trabalhando sobre os detalhes, escrevendo tudo e assim por diante. O processo finalmente
terminou com dois longos artigos em Physical Review, e esse foi meu
passaporte para o mundo da ciência”.
Voilà. A parafernália teórica, conceitual e matemática de
Dyson volta a ser mobilizada na avaliação crítica da aceitabilidade do insight, bem como na elaboração sistemática de seus
contornos e implicações. A articulação entre as teorias de
Schwinger, Tomonaga e Feynman por Dyson rendeu um prêmio Nobel...para os três primeiros, sob algum protesto de cientistas que julgaram que o último merecia a premiação pelo comitê sueco5.
Vai e vem entre estágios no processo de criação
É fundamental manter em mente, no que toca a essa
tipologia dos estágios do processo de criação, o fato de que, em
situações reais, as diferentes etapas não estão dispostas linearmente e de uma vez por todas, mas se alternam dos mais diversos modos ao longo do labor de inovação. Assim, pode-se ver,
por exemplo, que a maior parte das empreitadas criativas não
se reduz a um único momento magno de descoberta, mas a um
percurso mais longo de investigações, experimentações e elabo5

Se for um erro, não chega a comparar-se, por exemplo, à entrega do Prêmio Nobel da Paz a Henry Kissinger, o
tipo de acontecimento que, para alguns (Hitchens, 2005: 121), vindicou o ácido comentário do laureado George
Bernard Shaw: “posso perdoar Alfred Nobel pela invenção da dinamite, mas apenas um demônio em forma
humana poderia ter inventado o Prêmio Nobel”. Incidentalmente, Shaw invertia cruelmente os desejos de Nobel
quanto à sua reputação póstuma, uma vez que a iniciativa de criação do prêmio sobreveio ao talentoso cientista,
engenheiro e empresário quando ele teve a rara chance, partilhada com Mark Twain e Ernest Hemingway, de ler
seu próprio obituário em diversos jornais, todos os quais davam relevo à multiplicação da mortandade pelo uso
da dinamite.
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rações pontuadas por mini-insights, pequenos passos incrementais que terminam por ser gradativamente reunidos em um
produto integrado que constituirá a verdadeira e duradoura
contribuição.
Vários motivos explicam o fascínio que todos nós temos pelas experiências do insight repentino: sua irrupção espontânea na mente, a visão totalizante da solução de um problema condensada em uma fração de segundo, a sugestão de
que dificuldades que assombraram diversos indivíduos ao longo de um século podem ser dissolvidas em um estalo. A ampla
divulgação histórica dessas formas de se representar descobertas científicas e criações artísticas gerou uma expectativa sociocultural de que cientistas e artistas narrassem a odisseia de suas
inovações nesses mesmos termos. Como sempre, aqui há espaço para o embelezamento proposital do itinerário intelectual e
biográfico que desembocou no produto criativo - e não há dúvida de que a criatividade que alimentou a geração desse último pode colaborar também na formulação de uma história
atraente para despertar o fascínio em torno daquela criação -,
mas também para modalidades sinceras de ilusão retrospectiva.
Os grandes gênios criadores não estão isentos das
distorções e falhas de memória que afetam o comum dos mortais, tais como a tendência a representar de modo irrealmente
organizado, sequenciado e condensado certas trajetórias de
pensamento que, a bem da verdade, foram eivadas de desvios,
confusões e inúmeros pequenos passos – passos que a narração
retrospectiva tende a reunir em momentos mais raros e precisos de iluminação. Esse é um dos motivos que deveriam levarnos a manter um pé atrás em relação às descrições introspectivas que artistas, cientistas e inovadores em geral oferecem
quanto a seus próprios processos criativos; sem descartá-los, é
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óbvio, mas buscando combiná-los, quando possível, com outras
fontes de dados a respeito dos trajetos do pensamento criativo.
Quais outras fontes? Bem, há este personagem extraordinariamente importante na história humana da criação artística e científica: o caderno pessoal de anotações.
Como viu William James, uma das metáforas que mais
acorrem às pessoas para descrever a experiência da própria
consciência é a de um fluxo. O pensamento consciente se desenrola obviamente no tempo, e a assimilação metafórica do
tempo às águas de um rio ou do mar percorre um arco que vai
do filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso – “Tudo flui”; “Não
se pula duas vezes no mesmo rio” – até o filósofo brasileiro
contemporâneo Lulu Santos – “Nada do que foi será de novo
do jeito que já foi um dia”; “Tudo muda o tempo todo no mundo...como uma onda no mar”. Seja como for, algumas das ideias que flutuam no rio ou mar da consciência podem permanecer em sua superfície por um longo tempo, enquanto outras
podem submergir e emergir em diferentes momentos, normalmente como resultado de estímulos exteriores contingentes
(que seriam como barcos de pescadores, em cuja rede por acaso
reaparece aquele objeto que nem lembrávamos que havia afundado). No entanto, certas noções, imagens, insights ou (tragédia
das tragédias) piadas inventivas que pipocam em nossas mentes podem, independentemente de seu valor intrínseco, desaparecer para sempre nas profundezas mentais de onde vieram.
E é preciso ser um tipo especialíssimo de pessoa para lamentar
a tristeza desse desaparecimento: “as ideias que perco causamme tortura imensa” (Pessoa, 1986: 41). É por isso que muitos
criadores recorreram ao método simples, mas extraordinariamente poderoso nas suas implicações de longo prazo, de registrar em cadernos (ou, hoje em dia, em alguma outra ferramenta
tecnológica) quaisquer ideias que julgassem interessantes ou
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dignas de elaboração e desdobramento futuros. Tais indivíduos
sabiam bem que, mesmo que um insight obtido em um momento qualquer não fosse diretamente relevante para os seus projetos criativos atuais, o seu registro objetivado impediria que ele
desaparecesse no buraco negro do esquecimento, permitindo
sua utilização ou reaproveitamento em outros projetos.
A coleta de pedacinhos de inspiração surgidos em
diversos momentos do cotidiano (e.g. uma caminhada ao ar livre) com vistas ao seu aproveitamento e/ou elaboração posterior consistiu, portanto, em um hábito comum a multiplicidade
de criadores em diferentes domínios de criação, de Beethoven e
Tchaikovsky a Proust e Thomas Mann. Os pensamentos objetivados nos cadernos de notas mantidos por tantos e tantos criadores – “os registros fósseis da inteligência”, na feliz expressão
de Steven Johnson (2010: 68) - podem se revelar uma benção
não apenas aos ditos cujos, como também àqueles que os estudam, inclusive como instrumento de correção de relatos autobiográficos. Com efeito, o contraponto entre essas duas fontes
foi bem estabelecido pelo psicólogo Howard Gruber em seu estudo minucioso do desenvolvimento da teoria da evolução pela
seleção natural por (ele de novo) Charles Darwin (Gruber,
1989).
Segundo a narrativa do próprio Darwin, em 1838, pouco
mais de dois anos após voltar de sua viagem ao redor do mundo a bordo do HMS Beagle, ele resolveu ler, em busca de entretenimento e não por conta de interesses sistemáticos de sua
pesquisa, um texto do reverendo Malthus. Nele, o autor vaticinava um perigoso descompasso entre o crescimento da população humana, que obedeceria a uma progressão geométrica ou
exponencial, e a capacidade da humanidade em garantir a subsistência dos seus membros, que supostamente caminharia em
progressão aritmética. Devido ao seu já vasto estoque de obser-
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vações sobre os modos de inserção de plantas e animais em
seus ecossistemas, Darwin, pré-sensibilizado à ideia de uma
competição por recursos escassos que resultaria na sobrevivência de alguns e no desaparecimento de outros, afirmou que seu
estalo consistiu na conversão da tese de Malthus em um retrato
da história da natureza. Nesse retrato, espécies variadas seriam
preservadas ou aniquiladas, ao longo do tempo, em função dos
seus distintos graus de adaptação aos seus ambientes.
Gruber contrasta, no entanto, o relato autobiográfico de
Darwin, em que o eminente biólogo descreve o germe de sua
teoria como resultante de uma epifania súbita experimentada
em uma leitura descompromissada do famoso ensaio pessimista de Malthus, com o que revelam os detalhados cadernos que
o autor manteve ao longo das duas décadas de elaboração da
teoria que o imortalizou. O que emerge deste contraste é uma
pintura distinta: um processo mais lento, desdobrado em muitos capítulos de reflexão hipotética, meditação sobre fatos coletados e confronto interno de ideias. Nesse processo, por um lado, os postulados centrais da teoria já aparecem em diversos
pontos, inclusive antes de sua leitura do opus malthusiano, enquanto, por outro lado, parecem se dissolver em função de
desvios e interrogações bem posteriores àquele momento de
inspiração. À luz dessa análise mais detida, a condensação da
epopeia intelectual darwiniana em um momento “eureca!”
aparece mais como uma simplificação conveniente de uma teoria que amadureceu paulatinamente. Como sempre, a realidade
é mais complexa do que imaginam nossos cérebros de um quilo
(ou um quilo e meio), inclusive no que toca aos retratos que esses órgãos fazem de seu próprio funcionamento.
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TERCEIRO PASSEIO: O MÉTODO NA LOUCURA E OUTRAS
AMBIVALÊNCIAS NA PSICOLOGIA SOCIAL DA CRIATIVIDADE
As visões mais tradicionais da conjugação entre originalidade e valor nas produções criativas tendem a ver tal conjugação como resultado do intercâmbio entre a inventividade socialmente imaculada dos indivíduos criadores, de um lado, e as
rigorosas filtragens críticas que o seu contexto sociocultural
impõe a criações individuais, de outro. Esta é a opinião, por
exemplo, de William James:
“A evolução social é a resultante da interação de dois fatores inteiramente distintos: o indivíduo, derivando seus dons peculiares do
jogo de forças psicológicas e infrassociais, mas portando todo o poder
de iniciativa e originalidade em suas mãos; e, em segundo lugar, o
ambiente social, com seu poder de adotar ou rejeitar tanto ele como
seus dons” (James, 2007: 232).
Encontramos em James o aval erudito à representação
mais comum da relação entre inovações levadas a cabo por determinados indivíduos e os contextos sócio-históricos no seio
dos quais aqueles estão situados. Nessa representação, a potência de geração de inovações culturais é plenamente depositada
no agente individual, emanando de uma constituição psíquica
intocada pela influência de suas circunstâncias sociais, enquanto a estas é atribuído apenas um papel de julgamento aprovador ou censor, o veredito em função do qual aquelas inovações
podem ser incorporadas à marcha da evolução coletiva ou, ao
contrário, lançadas ao depósito do refugo histórico. Acontece
que o retrato pintado por James, se não é completamente incorreto, é certamente um tanto parcial e simplificador em face do
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que sabemos sobre os ambientes socioculturais em que trabalham os inovadores. Para começo de conversa, as qualidades
originais de uma artista ou cientista, por exemplo, não podem
ser simplesmente tidas como espaços de criação imaculados
por qualquer influência social, sobretudo porque inovações historicamente acolhidas e celebradas por uma dada coletividade
têm como um de seus atributos fundamentais o fato de representarem um acréscimo diferencial a um repertório já socialmente
acumulado de obras e feitos. Uma das condições de possibilidade de tais contribuições diferenciais é, como vimos, precisamente um grau substancial de domínio informado daquelas
obras e feitos.
Nesse sentido, na análise da relação entre criações individuais e seus contextos coletivos de emergência e recepção, o
meio social não pode ser visto apenas como uma fonte de restrições externas à iniciativa de agentes já constituídos, mas também
como uma instância no seio da qual esses últimos adquirem
uma série de recursos cognitivos, práticos e expressivos que os
habilitam a deixar suas marcas históricas mais ou menos originais sobre o curso da vida coletiva. Ao mesmo tempo, denunciar a ingenuidade sociológica do mito de um criador que flutua
completamente à margem da sociedade e da história não significa recair numa concepção coletivista de criatividade ventríloqua. Em outros termos, reconhecer o caráter simultaneamente
restritivo e capacitador da moldagem social da personalidade e
das competências de qualquer ator não significa que sejamos
capazes de fazer remontar todas as suas condutas a propriedades sócio-históricas objetivas que apenas se exprimiriam ou se
manifestariam através de sua subjetividade6.
6

Mesmo se não tivéssemos pudores morais ou metafísicos em levar a cabo tal forma de determinismo, o fato é
que o projeto já se mostrou infactível em termos estritamente metodológicos. Não é preciso recorrer a
argumentos normativos a respeito da indesejabilidade de tal caracterização sociologicamente hiperdeterminista
do agente humano socialmente situado, uma vez que ela é largamente implausível em termos explanatórios.

155

Quinto Caderno – 2014

Pode-se reconhecer o caráter socialmente moldado das intenções e recursos cognitivos de um dado cientista ou artista,
portanto, sem deixar de lembrar que há uma esfera de originalidade presente nos seus produtos que certamente não podemos explicar como meras expressões de seu contexto de formação. Para todos os efeitos práticos da pesquisa e da teorização a
respeito das influências sócio-históricas que pesam, de modo
restritivo ou habilitador, sobre criações artísticas e científicas de
monta, somos obrigados a postular um espaço interior “livre”
que modula projetos, aspirações, fabulações e insights, e cuja
ligação com influências e experiências causais moldadoras não
é inexistente, mas marcadamente insuficiente para explicar
aquelas criações com um nível satisfatório de completude. As
menções à liberdade do ator (casu quo, a artista ou a cientista)
derivam da inevitabilidade da referência aos seus poderes de
iniciativa em face dos seus contextos socioculturais, mesmo que
reconheçamos, contra a mitologia simplista do criador isolado e
iconoclasta, o quanto aqueles contextos também exercem influências habilitadoras sobre o trabalho criativo. Tais influências se processam tanto sob a forma de oportunidades externas
(e.g. as estruturas de suporte e incentivo à originalidade artística oferecidas por pequenos grupos, a despeito da indiferença
ou hostilidade enfrentadas pelos mesmos diante de um ambiente social mais amplo) quanto internas (e.g. o domínio interiorizado das teorias, métodos e dados duramente colhidos ao
longo da história de uma disciplina científica, graças ao qual
um cientista pode se desincumbir de refazer tal percurso por
Como afirmou Luís de Gusmão: “...admitindo-se a possibilidade de deduzirmos, com base nas leis sociológicas
determinísticas já estabelecidas, a ação intencional dos seres humanos, a partir de conjuntos especificados de
circunstâncias sociais, o que restaria, afinal, do nosso livre-arbítrio? Haveria, de fato, lugar para ele num
mundo onde indivíduos e coletividades, impelidos por forças sociais inexoráveis, anônimas e desconhecidas,
apenas na aparência decidiriam de forma soberana sobre o curso de suas próprias vidas? Mas como – para
alívio e felicidade dessas almas filosóficas – leis sociológicas de qualquer espécie jamais foram, até hoje,
formuladas, o medo do determinismo social...simplesmente não corresponde a nenhuma ameaça real” (2012:
142-143).
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conta própria e avançar na exploração do desconhecido). Assim, mesmo que sejamos todos determinados em última instância, não podemos escapar, pelo menos do ponto de vista analítico, à investigação de uma dialética da criação entre inventividade pessoal e contexto social.
Eu, tu, eles: criatividade pública e privada
A análise de inovações intelectuais e artísticas historicamente influentes tem de se bater, portanto, com uma duplicidade nelas incrustada: o “desvio” original em relação à história
do domínio científico ou artístico relevante indica ruptura e
descontinuidade quanto às suas regras, enquanto a aceitação e
até mesmo a celebração do que era originariamente um “desvio” o reintegra ao consenso coletivo ao transformar esse último. Esta tensão entre a inventividade relativamente liberta e as
regras que regulam a sua manifestação em um determinado
domínio intelectual ou artístico se identifica apenas parcialmente a uma tensão entre indivíduo e sociedade. Uma vez que
a formação de uma artista ou cientista envolve uma interiorização ao menos parcial de informações, técnicas e valores constitutivos de sua atividade, a dialética entre inventividade e regra
pode se interiorizar na psique do criador. A criadora solitária
não está imaginativamente sozinha, mas imersa em uma “comunidade imaginada” (Anderson, 1987) com uma audiência
potencial. Nesse sentido, longe de se resumir a uma espécie de
fenomenologia hiperindividualista do privatíssimo ato de elaboração criativa, a análise da criatividade pode se colocar sob
os auspícios de uma sociologia da mente, voltada à captura dos
modos pelos quais os processos internos do criador dialogam
continuamente com uma comunidade imaginada de predeces-
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sores, contemporâneos e sucessores cujo julgamento é considerado implícita ou explicitamente7.
É bastante óbvio que a capacidade de despender longos períodos em tarefas solitárias - como a escrita de um livro,
a pintura de uma tela ou a experimentação em um laboratório –
avulta crucial para a geração de contribuições originais a um
determinado domínio. Uma perspectiva sociológica pode se
aproximar dessas situações por meio de uma contextualização
social dos processos mentais do artista ou cientista, diagnosticando tanto os condicionamentos de fonte coletiva que pesam
sobre seus procedimentos introspectivos de modo habitual ou
infraconsciente, quanto a simulação intrasubjetiva da intersubjetividade que caracteriza sua conversação interna com uma
comunidade imaginada, mas de base real, de leitores e colegas:
“Todo pensamento é essencialmente dialógico. Mesmo quando
estamos escrevendo textos, estamos sempre pensando e falando com
outros. Sejam tais outros nossos predecessores, contemporâneos ou
sucessores, para usar as tipificações de Schutz, sejam eles escritores do
passado, leitores do futuro ou um pouco de ambos, como é o caso do
escritor que lê o que escreve enquanto pensa, eles estão sempre lá, de
algum modo, como membros de uma audiência virtual, potencialmente universal, à qual nos dirigimos em pensamento quando escrevemos” (Vandenberghe, 2010a: 55).

7

Particularmente proeminentes no seio dessa comunidade imaginada são outros realizadores que o criador toma
como modelos ou mentores em sua lida. Estes podem estar vivos ou mortos, podem ter sido encontrados por
acaso, deliberadamente procurados como professores (latu sensu) ou impostos ao criador por suas condições
externas (e.g. no caso de um treinamento especializado iniciado na infância). A relação com os mentores e
modelos também não é necessariamente estável ou isenta de ambiguidades, passando por transformações de
valência ao longo do tempo (e.g. a experiência de Wittgenstein com Russel, que foi da condição de pupilo a
colega a crítico e adversário acerbo) ou mesmo mantendo-se em um plano sincrônico de amor-e-ódio (e.g. a
relação de Marx com Hegel ou de Pascal com Montaigne).
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Um aspecto do diálogo interiorizado ou exteriorizado do
criador com seu contexto está patente na necessidade de tradução de insights adquiridos através de caminhos mais imagísticos e intuitivos de pensamento, desenrolados em uma linguagem mais privada, para um domínio simbólico mais regrado e
de inteligibilidade pública. No âmbito privado da subjetividade
individual, encontramos uma diversidade de “modalidades de
pensamento” criativo que pode ser perdida de vista, sobretudo
se tendemos a inferir que as ferramentas comunicativas presentes em um produto como um teorema ou um artigo científico,
publicizado segundo as normas intersubjetivamente compartilhadas de um domínio simbólico, foram as mesmas mobilizadas no processo que deu ensejo às ideias ali expressas. Um dos
aspectos mais interessantes do trabalho de John-Steiner (1985),
com efeito, é sua demonstração circunstanciada de que a relação entre estilos de pensamento e manifestações intelectuais e
artísticas é mais complexa do que parece. Embora seja correto e
óbvio enfatizar, por exemplo, que pintores e cineastas pensam
fluentemente segundo representações imagéticas ou que escritores se caracterizam por um modo de reflexão que prima pelas
ferramentas verbais, a operação das mentes criadoras em etapas distintas do processo de construção de suas obras revela-se
bem mais plural e complexa do que tais simples associações.
Parte do que granjeia a reputação de extraordinariedade para
alguns escritores, por exemplo, é precisamente a capacidade de
transpor para uma linguagem verbal a representação vívida de
um cenário visual, capacidade que deve passar por um momento em que o seu conteúdo imagético é mentalmente concebido com singular clareza e riqueza de detalhes. Em outro âmbito, Einstein afirmou que os momentos gerativos de suas cogitações faziam vasto uso de imagens como blocos de construção
do seu pensamento, o qual apenas em um estágio mais avança-
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do era elaborado e testado pelo recurso às ferramentas disciplinares da física e da matemática:
“As palavras da linguagem, do modo como são escritas ou faladas, não parecem desempenhar qualquer papel nos meus mecanismos
de pensamento. As entidades físicas que parecem servir como elementos no pensamento são certos sinais e imagens mais ou menos claros
que podem ser voluntariamente reproduzidos e combinados” (Einstein, apud John-Steiner, 1985: 4; ver também Simonton, 2006).
A inserção de um produto intelectual no rol das contribuições culturalmente acolhidas pela humanidade (ou por uma
comunidade mais particular de juízes) reclama dos criadores
não apenas a capacidade de se sair com descobertas valiosas e
penetrantes, mas também de expressá-las de modo suficientemente persuasivo para a audiência relevante. No âmbito de
uma sociologia das reputações, alguns autores emprestam peso
causal mais relevante à dimensão persuasiva do que à dimensão propriamente produtiva do produto criativo, visão condensada na frase do médico canadense William Osler: “Na ciência,
o crédito vai para o homem que convence o mundo, não para o
homem a quem a ideia ocorre primeiro”. O problema é que as
características psicológicas que levam um indivíduo a superar
certas fronteiras de seu domínio simbólico ou disciplina e a
avançar na produção de achados originais, características tais
como indiferença relativa às convenções ou propensão a estabelecer vínculos pouco usuais entre ideias, são precisamente
aquelas que podem obstar a possibilidade de que esse indivíduo divulgue seus achados de uma maneira convincente e
acessível para os membros de seu campo. O espaço para descompassos, mas também para combinações sutis, entre diferentes habilidades é amplo. A interação bem-sucedida com parcei-
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ros em um ambiente social voltado à realização criativa pode
contribuir para superar as assimetrias de capacidade (por
exemplo, alta originalidade combinada a dificuldades na divulgação acessível do insight) existentes em uma única cabeça,
mesmo que particularmente poderosa. Um exemplo conhecido
dessas parcerias entre um indivíduo inovador e um defensor e
divulgador público talentoso de suas contribuições criativas é
aquele da colaboração entre o tímido e reservado Charles Darwin e o brilhante e aguerrido orador Thomas Huxley, apelidado “o buldogue de Darwin” (alguns diriam “o pit bull” de
Darwin, sem temer o anacronismo evolucionário), que assumiu
para si boa parte da tarefa de defesa da teoria darwiniana da
evolução na esfera pública.
Combinações ambivalentes de ordem e caos: inventividade individual
e os “estados físicos” do social ao redor
No entanto, para além da presença do social na mente criadora, o que as pesquisas sobre indivíduos anormalmente criativos nas artes e nas ciências revelam também é uma alternância profícua entre reflexões solitárias e intensas trocas de ideias
com outras pessoas em uma multiplicidade de situações formais e informais (Csikszentmihalyi, 1996). Não há dúvida de
que a empreitada científica tem sido marcada por uma especialização crescente em que cada cientista sabe mais e mais sobre
menos e menos. A contraparte de tal especialização, entretanto,
é exacerbação do trabalho colaborativo, que faz com que a conquista de insights valiosos e originais através da comunicação
entre diferentes áreas de especialização ocorra crescentemente
em situações sociais, conforme o domínio de mais de uma área
de concentração científica se torna mais custoso. Tais conclusões são apoiadas pelas pesquisas do psicólogo Kevin Dunbar
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(1999), um dos muitos autores que, desconfiando do quanto os
relatos retrospectivos de achados científicos oferecidos em entrevistas tendiam a organizar e embelezar em demasia o confuso caminho para a descoberta, mergulhou na observação etnográfica de como esses de fato levavam suas pesquisas a termo.
Em seu estudo sobre pesquisadores em biologia molecular,
Dunbar chegou à conclusão de que a maior parte das ideias
mais importantes formuladas pelos cientistas que ele estudou
não acorria às suas mentes nos períodos de trabalho laboratorial solitário, mas nas reuniões regulares em que cada pesquisador expunha à discussão pelos demais o rumo que vinha dando
às suas investigações. Em vez de um cenário em que um cientista brilhante conseguia articular autonomamente o que via no
microscópio, ou obtinha em seus experimentos, às preocupações de áreas adjacentes ou da disciplina como um todo, tal articulação tendia a ser promovida pelos participantes do grupo cientistas que, precisamente por não estarem diretamente envolvidos com a pesquisa em discussão, podiam situá-la em escalas ou níveis diferentes de indagação e, assim, forçar o pesquisador a fazer o mesmo.
A dialética entre descontrole inventivo e controle crítico
das inovações não ocorre apenas na psique do indivíduo criativo, mas pode ser mobilizada para categorizar os graus em que
determinadas constelações sócio-históricas favorecem ou desfavorecem a produção de criações valiosas. Os diálogos, tensões, negociações e “formações de compromisso” (Freud) entre
disposições divergentes e lúdicas, de um lado, e propensões
convergentes e disciplinadas, de outro, podem se desenrolar na
subjetividade de um mesmo indivíduo, mas também nas “subjetividades coletivas” (Vandenberghe, 2010b) duráveis ou efêmeras, micro ou macroscópicas, que resultam da inserção em
uma comunidade de conversação com pessoas interessadas nas
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mesmas questões. Embora pinte os traços de um relacionamento intelectual cuja maturidade seria caracterizada não pela simbiose feliz, mas por um doloroso e agressivo rompimento, Annie Cohen-Sohal oferece um bom exemplo dessa dinâmica intersubjetiva ao descrever, eloquentemente, os diálogos que o
selvagem Jean-Paul Sartre e o disciplinado Raymond Aron travaram na sua juventude:
“Sartre, o inventor completamente louco, audacioso na necessidade urgente de assimilar, saber, conquistar; Aron, o metódico racional, precavido, explorando o mundo filosófico com o extremo requinte
das inteligências escrupulosas e atentas; (...) Sartre, construtor de visões magistrais da vida; Aron, promotor de instrumentos teóricos
adequados; Sartre, inventor genial; Aron, a inteligência refinada; Sartre, a afirmação categórica; Aron, a ponderação elegante; Sartre, convencendo, Aron sugerindo; Sartre ousando, Aron acalmando; Sartre
expondo projetos definitivos, a filosofia que estava prestes a elaborar e
o romance, que nela se inspirava; Aron matizando, sugerindo leituras,
lenitivos, prudências.” (Annie Cohen-Sohal, 1986)
Em De onde vêm as boas ideias, Steven Johnson, membro
ilustre desse time de jornalistas talentosos que realizam um
trabalho didático de tradução de insights científicos para um
público leigo, perfaz uma admirável exploração do quanto a
feitura da novidade se beneficia enormemente de intensas interações comunicativas propiciadas pela “densidade dinâmica”
(para utilizar o termo de mestre Durkheim [1977]) interna a certas configurações coletivas. Embora Johnson não o cite, tal fenômeno vem claramente à luz no fenômeno dos “genius loci”, a
desproporcional concentração de inovadores geniais em certos
contextos sócio-históricos: na filosofia da Atenas do século IV
a.C, nas artes visuais durante o Renascimento Italiano, no tea-
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tro da Inglaterra do período elizabetano, na música da Viena
do século XIX e assim por diante (Cooley, 1897).
A concepção de inovação histórica abraçada por Johnson
envolve a ideia de que, a cada momento dado, um conjunto de
peças materiais e/ou ideais encontra-se à disposição dos indivíduos em um ambiente interativo, numa condição em que a
probabilidade de invenções eficazes aumenta conforme os indivíduos possam experimentar juntar aquelas peças em combinações as mais diversas. Johnson coloca em um plano sistêmico
o que havíamos chamado de dialética da criação, fraseada por
ele como “a zona fértil entre o excesso de ordem e o excesso de
anarquia” (Johnson, 2010: 47). As redes de interação mais estimulantes não apenas à geração, como também à fixação e à
transmissão de inovações no tempo e no espaço, são aquelas
que: a) conferem mobilidade suficiente aos seus elementos, para que estes possam combinar-se e recombinar-se de múltiplas
formas; b) estão infusas com uma dose de estabilidade que favorece a durabilidade e a comunicabilidade eficaz das combinações formadas.
Johnson, na esteira de Christopher Langton, qualifica essa
zona intermediária entre o descontrole e a rigidez por uma analogia com o comportamento das moléculas em diferentes estados da matéria. Na condição gasosa, observamos um caos combinatório em que as possibilidades de arranjos novos são como
que neutralizadas pelo fato de que a volatilidade do ambiente
tende a rompê-los rapidamente. Na condição sólida, nos deparamos com uma estrutura molecular estável, mas que, por isso
mesmo, oferece pouca ou nenhuma possibilidade de reconfigurações internas. A metáfora da liquidez (até onde eu saiba, nem
Johnson nem Langton citam o trabalho de Zygmunt Bauman)
captura o tipo de rede mais apto à geração, à sobrevivência e à
acumulação de novas ideias: a mobilidade combinatória favo-
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rece o eventual aparecimento de novas conexões, ao mesmo
tempo em que não alcança aquele ponto gasoso de instabilidade que impossibilita a consolidação daquelas conexões em estruturas relativamente estáveis.
De modo condizente com as concepções mais equilibradas
da relação entre agência e estrutura que brotaram das penas
das estrelas do velho “novo movimento teórico” (Alexander,
1987; Peters, 2010; 2011a; 2011b; 2011c; 2011d; 2012; 2013a;
2013b), o recurso à explicação interativista da história das inovações por Steven Johnson não deve ser confundido com um
apelo a teorias nebulosas de um Zeitgeist, uma mentalidade de
grupo da qual emanam misteriosamente novidades intelectuais, artísticas e tecnológicas. A sensibilidade sociológica, aqui,
não substitui a inventividade individual pela inventividade coletiva, mas apreende as características intrínsecas à configuração coletiva para explicar por que alguns indivíduos imersos
nessa rede tiveram a oportunidade historicamente extraordinária de acessar, combinar e recombinar ideias ali disponíveis.
Não se trata de dizer que a concentração anormal de realizações excepcionalmente inteligentes e criativas em uma rede
manifeste holisticamente a inteligência e a criatividade da própria rede, mas que as propriedades internas a esta favorecem o
florescimento intelectual e inventivo dos indivíduos a ela conectados.
Personalidades complexas: convergência e divergência
Uma sociologia da criatividade que se preza deve conferir
um peso singular à “plasticidade fenotípica” que caracteriza os
seres humanos, ao fato de que a expressão do material genético
de que eles são dotados deixa uma margem significativa para o
desenvolvimento de um repertório multifacetado de modos de
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agir, pensar e sentir. Nesse âmbito, a ênfase sobre a plasticidade está atada à sensibilidade ao enorme espaço de contingência
que liga os potenciais de desenvolvimento performativo às
manifestações desenvolvimentais efetivas que observamos. Na
medida em que os agentes humanos, como milhares de vezes
repetiu Giddens (2001; 2003), são capazes de aplicar reflexivamente aos próprios comportamentos os saberes produzidos sobre os mesmos, é possível sustentar que o nível de plasticidade
alcançado por um processo de moldagem da personalidade
depende também do quanto o próprio agente reconhece tal
plasticidade como um valor e a persegue. Como demonstrou o
trabalho da psicóloga de Stanford Carol Dweck (Dweck e Molden, 2005), por exemplo, a propensão emocional a persistir nas
tarefas após tentativas frustradas de resolução de problemas
cognitivos está intimamente associada às crenças “metacognitivas” possuídas pelo estudante a respeito da inteligência em geral e de sua inteligência em particular. Concepções segundo as
quais aptidões e limites são inatos levam previsivelmente à interpretação de erros e fracassos como confirmações de incapacidade congênita, enquanto uma visão mais plástica da inteligência como um tecido vivo, progredindo por tentativa e erro,
é bem mais favorável à persistência no trato com desafios intelectuais. Assim, as pessoas com um retrato mais plástico da
própria inteligência tendem a exibir maior plasticidade intelectual ao longo do tempo.
A identificação anterior de uma multiplicidade de tipos de
atividade constitutivos de uma empreitada inventiva de longo
prazo, cada um dos quais requerendo disposições e habilidades
não tão compatíveis entre si (ao menos a uma primeira mirada),
ajuda a explicar o fato de que indivíduos excepcionalmente criativos costumam exibir uma mistura desafiadoramente ambivalente de qualidades psicológicas e propensões cognitivas
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(Csikszentmihalyi, 1996: 58-76). A capacidade de transitar fluentemente entre os polos “darwinianos” da geração de variantes ideativas e da filtragem e elaboração daquelas que se mostram mais promissoras (Simonton, 1999) está na raiz dos atributos aparentemente opostos de personalidade que se combinam
para redundar em manifestações de criatividade excepcional.
Ela explica, por exemplo, a singular junção entre um intelecto
crítico capaz de se submeter ao crivo das duras normas avaliadoras que caracterizam uma disciplina, de um lado, e a permanência de uma ingenuidade algo infantil que leva o indivíduo a
se fascinar ou se deslumbrar diante de questões que outros tomariam como óbvias ou triviais, de outro.
O espanto genuíno diante dos vários aspectos do mundo
que nos cerca, ou também daquele que observamos dentro de
nós, está muitas vezes na base não apenas do conhecimento
(como viu Aristóteles), mas também da invenção artística. Uma
inteligência extraordinariamente apta a absorver informações
compartilhadas e a incorporar as regras procedimentais consensualmente empregadas em um determinado domínio pode
ser, por isso mesmo, pouco estimulada a questionar ou ampliar
o conhecimento corrente. Tal vantagem intelectual se converte
em uma espécie de desvantagem quando o assunto é inovação
criativa. De modo similar, uma aparente desvantagem, como a
tendência de um Einstein a permanecer em uma meditação lenta a respeito dos problemas mais básicos de seu domínio, em
vez de proceder à assimilação rápida dos modos ortodoxos de
tratamento dos mesmos, pode terminar revelando-se vantajosa
- o físico alemão certamente poderia ser tido como um entre vários exemplares do dito de Goethe segundo o qual a ingenuidade é a principal qualidade dos gênios.
Realizações criativas extraordinárias envolvem uma singular combinação entre pensamento convergente e pensamento
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divergente, para utilizar a terminologia dos estudos psicométricos da criatividade (Csikszentmihalyi, 1996). O primeiro é caracterizado pela aplicação de conhecimentos substantivos e
procedimentais à resolução de problemas bem definidos e com
um único caminho de solução. O segundo envolve a geração de
múltiplas alternativas (não consensuais) de solução para um
problema, a qual exige capacidades como fluência (a produção
de um grande montante de ideias), flexibilidade (o mover-se
entre diferentes perspectivas ou ângulos de visão na exploração
de um dado problema) e originalidade (a formulação de soluções ao mesmo tempo apropriadas e pouco frequentes para um
certo desafio). Se, por um lado, a competência invulgar no
cumprimento de tarefas típicas do pensamento convergente
pode levar a um estilo algo rígido e excessivamente convencional de raciocínio que torna o indivíduo pouco apto à inovação,
é claro que um talento para o pensamento divergente só pode
vir a desembocar em uma contribuição simultaneamente original e apropriada aos constrangimentos de um campo ou disciplina caso seus produtos sejam regulados e avaliados pelos
procedimentos regrados típicos do pensar convergente. Mesmo
assim, inovações requerem frequentemente um afastamento relativo das convenções e regras normalmente utilizadas na resolução de problemas ou mesmo a habilidade para encontrar,
propor e formular problemas, em vez de “simplesmente” resolvê-los. Sobretudo em áreas ou domínios que se caracterizam
pela inexistência de problemas precisamente formulados de antemão, muito do que é considerado realização inovadora não
consiste na resolução de problemas, mas, ao contrário, na geração de novas questões e problemáticas. A história da arte no século XX talvez forneça o repertório mais óbvio e abrangente de
produções criativas voltadas à problematização e complexificação de nossa experiência do mundo e da própria arte. Seja co-
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mo for, a mesma propensão foi enormemente valorizada por
Einstein e Infeld no próprio domínio das ciências naturais:
“A formulação de um problema é frequentemente mais essencial
que a sua solução...Levantar novas questões, novas possibilidades,
considerar velhas questões sob um novo ângulo, requer imaginação
criativa e marca um avanço real na ciência” (Einstein e Infeld, apud
Simonton, 2002: 7-8).
A noção de pensamento divergente é muito útil para dar
conta do fato de que diferenciais em poder computacional, raciocínio lógico e tutti quanti não predizem, necessariamente, a
aptidão para o pensamento criativo. Por vezes, é precisamente
a facilidade e a competência na lida com as espécies de problema apresentadas em espaços acadêmicos que levam alguns indivíduos a um estilo de cognição ortodoxo ou mesmo complacente. Ainda que tais capacidades não possam estar ausentes
nas realizações criativas mais extraordinárias nas artes e nas ciências, estas últimas parecem corporificar, de modo ambivalente, a maturidade cognitiva própria da perícia em um domínio
simbólico com um certo tipo de “imaturidade” ou “infantilidade” que leva o criador, por exemplo, a recolocar as questões
mais básicas de seu campo (que seus colegas “convergentes”
consideram já ter sido resolvidas há muito tempo) ou a experimentar um fascínio diante de fenômenos que outros tomam
como óbvios ou prosaicos demais para serem dignos de nota.
Seria possível avançar na exploração de como a dialética
entre formas convergentes e divergentes de pensamento se
processa em determinadas áreas. Veja-se o caso das artes visuais, por exemplo. Diferentes correntes da psicologia cognitiva já
convergiram para a ideia de que o ato de ver, vivido no mais
das vezes como uma experiência espontânea de recepção pas-
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siva de impressões visuais, depende de uma série de operações
cognitivas extraordinariamente complexas graças às quais os
estímulos que chegam às nossas retinas são mentalmente convertidos em uma imagem integrada: uma Gestalt (MerleauPonty, 2002: 95). A proficiência nas artes visuais passa por um
refinamento reflexivo e consciente de tais processos de integração de estímulos visuais diversos em unidades plásticas, fundados sobre o auxílio de um “banco” mnemônico de representações imagéticas que possuem uma função “indexical”, isto é,
que funcionam como esquemas que tornam inteligíveis novas
imagens (Kurasawa, 2009). Tais esforços de mobilização de um
sedimento mnemônico oriundo de experiências pretéritas na
tentativa de dar sentido a novos influxos informacionais certamente não estão restritos ao campo visual, mas constituem uma
característica centralíssima das competências cognitivas e práticas pelas quais agimos no mundo.
Ao mesmo tempo em que refinam suas capacidades de categorização de imagens pelo recurso a um banco mais vasto,
variado e vividamente recordado de representações visuais do
que aquele próprio dos leigos, os artistas visuais também podem se engajar em empreendimentos diversos de descategorização, com vistas a escapar à habituação dos modos de ver que, ao
encaixar quaisquer imagens novas em esquemas pré-formados,
arrisca se fechar aos aspectos mais originais ou subversivos daquelas imagens. Contra isso, os artistas buscam realizar exercícios de visão em que perspectivas são variadas, elementos rearranjados e relações mais idiossincráticas com o visto são forjadas. Reencontramos aqui o tema da dialética da criação. De um
lado, os sofisticados esquemas de recepção visual aprendidos
pelo contato com obras anteriores ajudam a impor ordem e inteligibilidade a uma massa mais ou menos difusa e confusa de
experiências - nesse sentido, ele certamente contribui para enri-
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quecer o mundo imagético interno do artista com um repertório de categorias de percepção que jamais poderia ser construído por um único indivíduo. Como ensinou Giddens in genere,
no entanto, esse tipo de aprendizado social é tanto capacitador
quanto restritivo. A relação com os objetos percebidos segundo
as categorias mediadoras publicamente partilhadas que lhes
dão sentido pode vir a suplantar aquilo que a relação pessoal do
indivíduo com os objetos tinha de mais singular e original. É
por isso que muitos dos artistas mais bem-sucedidos na história
da arte contemporânea foram aqueles que conseguiram estabelecer um trânsito entre sua experiência peculiar dos objetos
sensoriais, de um lado, e os modos simbólicos coletivamente
partilhados que permitiriam comunicar inteligivelmente tal experiência a outros, de outro; ou melhor, aqueles que mobilizaram a primeira para amplificar e transformar os segundos, de
modo tal que “construíram” seu próprio público ao cultivarem
as sensibilidades daqueles que se debruçariam sobre seu trabalho.
Alguns escritores comunicam uma ambivalência similar
em seu métier, a começar pelo fato de que a tentativa de explorar, ao máximo, a riqueza das possibilidades expressivas da
linguagem força o autor a esbarrar penosamente em certos limites, mesmo que apenas aparentes ou momentâneos. A situação biográfica em que um estágio de desenvolvimento das capacidades cognitivas (casu quo, linguísticas), as quais até então
se mostravam exclusivamente como um fabuloso aparato de
enriquecimento intelectual da experiência do mundo, começa a
ser também limitador está vividamente refletida, por exemplo,
na vivência de escritores que buscaram retratar fidedignamente
o caráter móvel e mutável da vida real fazendo uso dos instrumentos ontologicamente estabilizadores da língua. O desafio
criativo passa a ser o de fluidificar e desestabilizar parcialmente
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a linguagem, a partir de dentro, para torná-la mais apta a mostrar a realidade à maneira de um filme, em vez de congelá-la
como em um instantâneo fotográfico. Um problema similar
surge para os criadores que buscam explorar as regiões fronteiriças entre coisas que a linguagem visa a demarcar de maneira
precisa, as nuanças e matizes, as ambivalências categoriais, as
complexas mestiçagens e combinações emergentes. Antes que
eu passe a soar realmente como um desses textos que apresentam exposições em galerias de arte contemporânea, vou citar
das memórias de Simone de Beauvoir:
“O mundo que me ensinavam assentava harmonicamente em
torno de coordenadas fixas e categorias bem definidas. Dele tinham
sido banidas as noções neutras; não havia meio-termo entre o traidor e
o herege, o renegado e o mártir...(...)Desde os meus primeiros balbucios, minha experiência desmentiu esse essencialismo. O branco só de
raro em raro era inteiramente branco...Só que logo que precisava apreender os matizes indecisos precisava empregar palavras e me via rejeitada para o universo dos conceitos, de duras arestas” (Beauvoir,
1968: 18)
A relação ambígua entre conhecimento e criatividade
As complicadas misturas entre formas convergentes e divergentes de pensamento foram discutidas recentemente por
Dean Keith Simonton (1999) em seu debate com outro psicólogo da criatividade: Robert Weisberg (2006). O último é herdeiro
de uma tradição, inaugurada por Allen Newell e Herbert Simon no domínio da ciência cognitiva, segundo a qual manifestações inovadoras corporificadas em obras artísticas ou descobertas científicas são simplesmente formas de resolução de problemas. A tradição de estudo da criatividade como resolução de

172

Cadernos do Sociofilo

problemas se alimentou, é claro, do prestígio em torno à ideia
“forte” do método científico não apenas como uma lógica de
validação de hipóteses a respeito do mundo, mas também como um caminho impessoal de descoberta. O recurso aos métodos e técnicas consagradas pelo progresso da empreitada científico-natural desligaria os avanços do saber sobre a natureza
dos dons pessoais mais ou menos idiossincráticos do pesquisador, de uma forma que não acontecia, por exemplo, nos domínios da literatura ou do inquérito filosófico. Graças à autonomização relativa dos procedimentos intelectuais e experimentais metodologicamente padronizados – autonomização, isto é,
em relação à singularidade dos processos mentais de tal ou
qual cientista particular -, uma carreira científica tornaria possível que “um especialista de pouco talento” ainda pudesse realizar “um trabalho útil” em sua área, enquanto “um filósofo
não excepcional”, em contraste, seria “um pouco como um romancista ou um artista sem talento excepcional” (Piaget, 1969:
161). A contraparte do elitismo exibido por Piaget no que toca a
produções humanísticas consiste no reconhecimento de que o
valor intrínseco dos procedimentos metodológicos da ciência
natural assegura que ela possa tornar-se algo como um empreendimento democrático e de massa. O ponto foi acentuado,
com pessimismo elitista ainda maior e no seio de uma crítica às
consequências espirituais da hiperespecialização científica, por
Ortega Y Gasset (asseguro aos neófitos que se trata de uma
pessoa só):
“...convém insistir na extravagância desse fato inegável: a ciência experimental progrediu, em boa parte, devido ao trabalho de homens incrivelmente medíocres, e até menos que isso. Significa que a
ciência moderna...acolhe dentro de si o homem intelectualmente médio
e lhe permite operar com êxito. A razão disso...é...a mecanização. Boa
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parte das coisas que precisam ser feitas em física ou biologia é tarefa
mecânica de pensamento que pode ser executada por qualquer um, ou
quase. Para a realização de inúmeras pesquisas é possível dividir-se a
ciência em pequenos segmentos, encerrar-se num deles e esquecer os
demais. A firmeza e a exatidão dos métodos permitem essa transitória
e prática desarticulação do saber. Trabalha-se com um desses métodos
como com uma máquina, e nem sequer é forçoso, para se obterem resultados abundantes, possuir ideias rigorosas sobre o sentido e fundamento deles” (Ortega Y Gasset, 2006: 134)
Mesmo autores que não partilham da opinião de Ortega Y
Gasset a respeito da massa de supostas mediocridades que
compõem o mundo dos cientistas naturais postulam, ainda sim,
que as inovações criadoras seguem processos mentais concatenados, relativamente lineares e logicamente inteligíveis. Em vez
de depender de atributos misteriosos como dons naturais ou
estilos singulares de imaginação, a criatividade excepcional seria explicável como resultado da combinação entre o domínio
dos conhecimentos substantivos e habilidades intelectuais próprios a uma disciplina científica ou artística (os “operadores”) e
a aplicação dessa perícia cognitiva aos problemas que ocupam
tal disciplina. O processo de aquisição das competências necessárias a esse empreendimento não seria rápido, certamente.
Pesquisadores que concebem a criatividade como uma forma
de expertise, invariavelmente associada de modo positivo com a
interiorização de saberes e técnicas disciplinares, chegaram a
uma generalização bem estabelecida conhecida como a lei dos
dez anos (Ericsson, 1994; Howe, 1999), segundo a qual as realizações criativas de mais alto nível não são possíveis antes de
pelo menos uma década de estudo e prática intensivos. A ideia
de que expressões criativas, como pinturas ou composições
musicais, não diferem essencialmente de outras manifestações
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de perícia técnica, como performances atléticas ou soluções de
quebra-cabeças, parece ser reforçada pela existência de programas de computador capazes de exibir criatividade científica
ou artística da mais alta ordem.
Por exemplo, certos programas de computador reproduziram algumas descobertas de famosos cientistas através da aplicação de análises lógicas a dados empíricos – um programa denominado BACON “redescobriu” a terceira lei de Kepler “raciocinando” indutivamente a partir de informações que lhe foram sugeridas. O programa EMI (Experiments in musical intelligence) é capaz de escrever composições originais ao estilo de
qualquer compositor após ser exposto a uma ou mais peças representativas das marcas distintivas do mesmo. Ao assimilar a
expertise infusa naquelas composições, o computador gera peças que são, mesmo para especialistas, difíceis de distinguir daquelas originariamente criadas pelas mentes humanas. O processo envolve a retenção de informações básicas a respeito do
estilo de tal ou qual compositor, seguida da aplicação de regras
composicionais precisas que permitiriam ao programa produzir combinações de notas novas, porém reconhecidamente situadas no “espaço” criativo daquele artista.
Segundo Simonton, no entanto, embora a aquisição de conhecimento especializado e a utilização de processos mentais
racionais sejam elementos indispensáveis às realizações criativas de mais alto nível, a relação entre perícia e criatividade é
mais complexa e ambígua. Reagindo à tese de que potenciais
criativos são uma função positiva do volume acumulado de conhecimentos e habilidades específicos a um domínio, Simonton
sustenta que, sobretudo a partir de um certo ponto, a intensificação do treinamento disciplinar pode passar a provocar efeitos
deletérios sobre as disposições inovadoras de um dado indivíduo. Para começo de conversa, é claro que são inúmeros os
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exemplos de gênios criativos nas mais diversas áreas cujo retrospecto estudantil havia sido dos mais medíocres. Não obstante, também é patente que a aquisição de conhecimentos e
habilidades de perícia não se reduz ao treinamento acadêmico
formal, mas pode se desenrolar, em maior ou menor medida, à
margem dela (e.g. Einstein, já fora da universidade, estudando
física nas horas livres permitidas por seu trabalho em um escritório de patentes8). No âmbito das ciências, em contraponto às
artes, boa parte do repertório informacional e metodológico necessário à geração de ideias criativas coincide, de fato, com o
que é ensinado na escola e sobretudo na universidade, uma
correspondência que veio a ser radicalizada ao longo do século
XX - a ponto de tornar um bocado raro que um indivíduo possa
oferecer uma contribuição de alto nível em física ou biologia,
por exemplo, sem possuir um PhD. Por outro lado, o caráter
menos consensualmente regrado e os critérios mais fluidos e
mutáveis de produção e avaliação no mundo das artes fazem
8

Na discussão sobre a relação entre inovações criativas e conhecimento especializado, é crucial levar em
consideração que a aquisição de informações, saberes, competências e experiências que formam os ingredientes
de uma contribuição original de valor é um processo que se desenrola em uma multiplicidade de ambientes e
cenários, para muito além da educação formal em escolas e universidades. Veja-se a experiência do homem que
viria a revolucionar a linguística do século XX: “Eu meio que cresci com o estudo da linguagem. Quando
criança, fiquei interessado porque meu pai estava trabalhando sobre a gramática hebraica medieval, e eu
costumava ler suas provas quando eu tinha algo como 12 ou 13 anos. (...) Uma das razões pelas quais meu
trabalho foi bem sucedido...é por ter surgido de um quadro de referência diferente da linguística estrutural
aceita na época” (Chomsky, apud John-Steiner, 1985: 39). A trajetória de Chomsky oferece mais um exemplo
de como a combinação singular de valor e originalidade própria da criatividade excepcional se beneficia de uma
mistura ambivalente de “envolvimento e alienação” (Elias, 1998) com uma comunidade disciplinar ou, em um
nível menos abrangente, escola de pensamento. O envolvimento quase total tende a proscrever boa parte da
capacidade ou mesmo do interesse em questionar ou modificar os alicerces básicos do campo, enquanto uma
dose excessiva de alienação pode resultar tanto na ignorância dos conhecimentos e habilidades cruciais à
realização criativa, quanto na inexistência de uma audiência interessada nos produtos do criador. A história de
Noam também indica que a colheita prolongada dos elementos ideativos que entrarão em uma receita criativa
pode se beneficiar de um percurso experiencial de aprendizados formais e informais, institucionais ou
domésticos, deliberados ou espontâneos. Em vez de uma justaposição completamente caótica, o criador maduro
normalmente luta para produzir uma integração pessoal (ao menos relativa) dos legados cognitivos e práticos
dessas múltiplas experiências de aprendizado. Assim, a consciência efetivamente focada em um problema
intelectual em sua mesa de trabalho constitui a ponta de um iceberg disposicional composto de um repertório de
ideias, imagens e fórmulas procedimentais passíveis de recuperação e utilização conforme afloram novas
necessidades colocadas pelo problema.
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com que muito da substância da educação formal seja irrelevante ou mesmo prejudicial ao cultivo do talento criativo para
esse mundo.
Até certo ponto, a relação entre saber especializado e potencial inovador mostra-se variável - entre diferentes domínios,
subdomínios, indivíduos e mesmo períodos de uma trajetória
individual - em função de estilos cognitivos e disposições de
personalidade diversificados. A rigor, a partilha, por dois indivíduos distintos, de uma mesma capacidade intelectual de assimilação, processamento e utilização de informações substantivas e técnicas de uma disciplina não impede que os mesmos
possam apresentar inclinações diversas no que toca à relação
com aquele repertório informacional. Assim, enquanto um sente-se tão à vontade e confortável em seu habitat disciplinar que
termina por não se sentir estimulado a promover questionamentos ou mudanças mais significativos sobre o mesmo, o outro pode atar seu conhecimento também impecável dos fatos,
teorias e métodos da disciplina à intenção mais “divergente” de
ampliar seus limites. Como vimos anteriormente, pelo menos a
partir de certo patamar mínimo de treinamento, a aquisição de
perícia pode se processar, crescentemente, em um sentido mais
ou menos criativo, conforme alguns indivíduos passem a inserir elementos de sua inventividade pessoal nas rotinas de incremento da sua competência: o instrumentista começa a se
aventurar com apropriações mais pessoais de certas peças, o filósofo passa de uma leitura pouco enviesada dos textos clássicos para uma estratégia mais “egoísta” de interpretação em que
principia a procurar, ali, respostas para as suas próprias questões previamente formuladas e assim por diante.
Dois fenômenos, em particular, complicam significativamente qualquer noção de uma associação fácil e invariavelmente positiva entre incremento de perícia e potencial criativo,
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quais sejam, os efeitos do excesso de treinamento (overtraining)
e do treinamento cruzado (crosstraining). Vejamos. Os mais diversos âmbitos de produção criativa são internamente divididos em gêneros distintos, tais como poesia, teatro, conto e romance na literatura ou óperas, sinfonias, concertos e sonatas na
música erudita. O caráter estratificado das classificações humanas garante que esses mesmo gêneros diversificados de um
domínio criativo possam ser, por sua vez, divididos em subgêneros: peças teatrais podem ser comédias ou tragédias, poesias
podem ser líricas ou épicas e por aí vai.
Se a correlação entre o domínio teórico e prático de uma
base de conhecimento específico, de um lado, e a pujança e
qualidade criativas, de outro, fosse inequivocamente positiva, o
aumento na quantidade de exercícios criativos em um determinado gênero resultaria em um incremento no valor sociocultural das obras de certo artista, enquanto a alternância entre diferentes gêneros de criação acarretaria uma diminuição do mesmo. Como dedutível da ideia de que a relação funcional entre
expertise e criatividade corresponderia a um U invertido, a correlação citada valeria até certo ponto, mas as pesquisas historiométricas levadas a cabo por Simonton mostraram que, a partir
de um determinado limiar, a intensificação na prática de um
gênero n teria efeitos deletérios sobre a qualidade (socialmente
reconhecida) da criatividade, enquanto o trânsito entre diferentes gêneros geraria consequências positivas para a mesma. Baseando-se no juízo de experts sobre a qualidade de obras operísticas, Simonton deparou com o achado de que a qualidade artística das óperas de um compositor era otimizada nos casos
em que ele se permitia um vai e vem entre gêneros (e.g. entre
óperas dramáticas e bufas ou mesmo entre óperas e composições puramente instrumentais, como sinfonias e concertos). O
psicólogo estadunidense atinou com uma ocorrência similar no
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estudo de cientistas com carreiras de alto impacto em seus
campos, que mostrou serem os inovadores mais influentes
aqueles pesquisadores que circulavam por diferentes áreas
substantivas e abordagens metodológicas. Mutatis mutandis,
tanto a criação artística quanto a científica são intensamente favorecidas por tais “fertilizações cruzadas” (Koestler, 1964), as
quais não desmentem a importância da expertise em si própria,
mas sim de um modelo de expertise como especialização linear.
QUARTO PASSEIO: INSPIRAÇÃO, TRANSPIRAÇÃO, GENIALIDADE
Gênio: Duas palavras analíticas e etimológicas
“Gênio” - eis o rótulo comumente atribuído aos indivíduos cujas realizações criativas na arte e na ciência são mais intensamente prezadas pela humanidade. Como vimos na parte 1
deste texto, publicada no terceiro volume dos Cadernos do Sociofilo (Peters, 2013d), a palavra tem uma ressonância “transcendental” ou “sobre-humana” que teima em se afirmar. Com efeito, mesmo para aqueles que não acreditam, ou julgam não possuir argumentos racionais e evidências empíricas que lhes permitam acreditar, que as realizações prodigiosas de um Shakespeare, um Einstein ou um Mozart derivam do status de cada
um como mensageiro humano de vozes divinas, o sabor transcendental da categoria “genialidade” pode, ainda sim, ser abraçado como designativo daquilo que, nas suas obras, permanece
inexplicável por qualquer análise objetiva – em termos, digamos, das propriedades formais ou das influências combinadas
em suas obras (Murray, 1989). Essa noção de genialidade, em
amplo uso na linguagem contemporânea de senso comum, é,
em larga medida, um rebento simplificado de entusiasmadas
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teorizações avançadas no seio da estética romântica do século
XVIII, oriundas da pena de um time diversificado que inclui
nomes como os dos ingleses Joseph Addison, Edward Young e
Alexander Gerard, bem como os dos alemães Johann Gottfried
von Herder e (na juventude) Johann Wolfgang von Goethe
(Kivy, 2001)9.
Se formos além da referência nuclear ao gênio como manifestação máxima dos poderes intelectuais e criativos da humanidade, explorando algumas das propriedades que aparecem
comumente acopladas à sua figura, podemos encontrar ecos
tênues de diferentes significados outrora conferidos à noção.
Assim, por exemplo, a ideia de que a fonte de suas magníficas
capacidades criadoras permanece obscura não apenas para observadores boquiabertos, mas também para o gênio mesmo,
que vivenciaria seus insights e criações como comunicações espontâneas e com algo de mediúnico, ecoa em alguma medida a
antiga concepção do gênio como um espírito guardião. Tal
acepção da palavra deriva diretamente da sua raiz latina: genius, que, no vernáculo da religião romana, nomeava originariamente o espírito de uma mesma família (gens). Já por volta da
passagem entre os séculos III e II a.c, os escritos do literato
Plauto registram uma espécie de individualização daquele sentido, uma concepção do gênio como um espírito tutelar incorporado em todo e qualquer ser humano e que, embora não ple9

De modo surpreendente, vale dizer que o asceta disciplinado chamado Immanuel Kant também era bastante
romântico na concepção de gênio que formulou em sua crítica do juízo, particularmente devedora de Gerard
(2007). Em termos admitidamente simplificadores, tais noções devem ser situadas no contexto da contraposição
entre as estéticas clássicas e neoclássicas imbuídas do valor da imitação da natureza e do ideal de obediência às
normas da perfeição formal, de um lado, e as estéticas românticas centradas no valor da autoexpressão segundo
impulsos artísticos naturais que seriam indiferentes àquelas normas, de outro – a contraposição classicamente
condensada por Abrams (1971) nas metáforas do “espelho” (neo)clássico, que reflete fielmente o mundo
exterior, e da “lâmpada” romântica, que ilumina os recantos mais profundos da subjetividade e, a partir do seu
próprio fogo criativo, o mundo ao redor. Com efeito, algumas das reações românticas ao classicismo, com sua
ênfase sobre a mimesis e o bom gosto formal, podem ser parcialmente lidas como ataques à influência dos
parâmetros estéticos então dominantes na França – o que explicaria o alcance mais profundo e penetrante desses
motivos românticos entre ingleses e alemães. Sobre a inspiração que os românticos germânicos colheram no
britânico Shakespeare, ver Kivy( 2001) e Süssekind (2008).
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namente identificado com o indivíduo, estaria fortemente ligado aos seus atributos mais distintivos de personalidade (Simonton, 2009: 13).
O fato de que as imagens da genialidade atualmente em
voga envolvam, muitas vezes, a referência não apenas a habilidades extraordinárias como à suposta conexão entre essas habilidades e características mais ou menos idiossincráticas de
comportamento (da misantropia de Newton ao visual desgrenhado de Einstein, da infantilidade de Mozart ao temperamento sombrio e explosivo de Beethoven) dá testemunho de ressonâncias hodiernas desse sentido. De todo modo, embora despido das crenças pagãs em espíritos guardiães, o vocábulo “gênio” ainda pode ser utilizado até hoje para caracterizar atributos que singularizam tal ou qual indivíduo – se você me disser
que seu sogro tem “mau gênio”, é óbvio que compreenderei
que você não está afirmando que ele seja um gênio do mal
(embora isso também possa ser verdade), mas que um mau
humor estável parece estar entre os ingredientes da sua personalidade.
Não sendo apanágio exclusivo de uma minoria seleta e,
portanto, ainda livre da carga elitista que a modernidade casaria à noção, o termo genius era imbuído de um sentido similar
àquele dado pelos gregos à ideia de daimon, a entidade espiritual tutelar que “acompanhava” uma pessoa do berço ao túmulo. Os bolos de aniversário que sopramos todos os anos são,
provavelmente, resíduos históricos das oferendas que antigos
romanos faziam anualmente às suas respectivas deidades. Mas
há outra fonte latina da noção contemporânea de gênio: a palavra ingenium, que pode denotar tanto “habilidade inata” quanto “disposição natural”. O influxo do ingenium na ideia contemporânea de genialidade se traduz sobretudo na tese de que
atos e feitos geniais não podem ser explicados apenas com base
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em longo esforço, aprendizado minucioso e técnicas adquiridas
– em suma, naquilo que responderia pela qualidade menor ou
maior, mas não genial, de indivíduos comuns ou meramente (!)
talentosos.
Como já mostramos em maior detalhe (Peters, 2013c),
achados recentes na psicologia da aquisição de competências
têm servido para mitigar substancialmente tal tese de uma descontinuidade qualitativa, radical e empiricamente inexplicável
entre os gênios e o comum dos mortais, explorando a orientação analítica anteriormente delineada por Nietzsche, essa avis
rara no que toca a problemas de gênio:
“Só não falem de dons e talentos inatos! Podemos nomear grandes homens de toda espécie que foram pouco dotados. Mas adquiriram
grandeza, tornaram-se ‘gênios’ (como se diz) por qualidades de cuja
ausência ninguém que esteja delas cônscio gosta de falar: todos tiveram a diligente seriedade do artesão, que primeiro aprende a construir
perfeitamente as partes, antes de ousar fazer um grande todo; permitiram-se tempo para isso, porque tinham mais prazer em fazer bem o
pequeno e secundário do que no efeito de um todo deslumbrante. É fácil dar a receita, por exemplo, de como se tornar um bom novelista,
mas a realização pressupõe qualidades que geralmente se ignora, ao
dizer ‘eu não tenho talento bastante’. Que alguém faça dezenas de esboços de novelas, nenhum com mais de duas páginas, mas de tal clareza que todas as palavras sejam necessárias; que registre diariamente
anedotas, até aprender a lhes dar a forma mais precisa e eficaz; que seja infatigável em juntar e retratar tipos e caracteres humanos; que sobretudo conte histórias com a maior frequência possível e escute histórias, com olhos e ouvidos atentos ao efeito provocado nos demais ouvintes; que viaje como um paisagista e pintor de costumes; que extraia
de cada ciência tudo aquilo que, sendo bem exposto, produz efeitos artísticos; que reflita, afinal, sobre os motivos das ações humanas, sem
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desdenhar nenhuma indicação que instrua nesse campo, e reunindo
tais coisas dia e noite. Nesse variado exercício deixe-se passar uns dez
anos: então o que for criado na oficina poderá também aparecer em
público” (2000: 145).
Nietzsche não apenas se antecipou a Anders Ericsson
(1994), Michael Howe (1999) e outros teóricos da expert performance em sua crítica à tese da primazia de dons naturais sobre
o aprendizado gradual e adquirido a duras penas, mas também
acertou, de passagem, a cifra da grandeza: mais ou menos uns
dez anos. Contra as ideias de inteligência, criatividade ou genialidade como atributos difusos, gerais e transponíveis, os estudos de Ericsson fornecem importantes evidências empíricas
quanto ao caráter altamente especializado das habilidades cognitivas e práticas excepcionais, as quais derivam de transformações corporais e mentais ocorridas em resposta às exigências
particulares de tal ou qual atividade. As investigações detalhadas da perícia performativa mostram também que, longe de estar circunscrita a âmbitos hiperintelectualizados como a física
teórica e o xadrez, toda habilidade extraordinária, mesmo
aquela exibida por atletas, se funda sobre mecanismos cognitivos complexos que demandam mudanças na estrutura física do
cérebro. Tais mecanismos consistem em formas mais rápidas e
eficientes de raciocínio expressas no entendimento preciso de
tarefas, no recurso às intuições de um senso prático que poupa
tempo e energia à deliberação consciente, bem como no uso
desta última na monitoração reflexiva do desempenho e na
identificação e realização dos ajustes cognitivos e performativos necessários. O recurso à “prática deliberada” consiste basicamente em submeter as capacidades de nossas estruturas
musculares e cerebrais a desafios constantes, gerando tensões
fisiológicas e neurológicas que estimulam o aprimoramento
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adaptativo de nossos corpos e mentes àquelas exigências específicas de nossos meios de ação. O processo só pode ocorrer no
longo prazo. Como já antecipei, uma pilha de investigações
empíricas terminou por chegar a um consenso em torno da tese
de que o desempenho excepcional nas mais diversas áreas intelectuais, atléticas e artísticas dificilmente é alcançado com menos de 10 mil horas de prática deliberada ao longo de dez anos
– o que significaria uma média de três horas por dia (Ericsson,
1994; Howe, 1999; Gladwell, 2008; Robinson, 2011; Foer, 2011).
É também por isso, diga-se de passagem, que nenhum cinismo
em relação ao sabor de autoajuda adquirido por certas palavras
designativas de qualidades psicológicas pode forçar-nos a menosprezar o extraordinário papel de determinados atributos extracognitivos na explicação de trajetórias criativas bemsucedidas, tais como a disposição em persistir na busca de projetos criativos a despeito de poderosos obstáculos e experiências de fracasso. Isto dito, obviamente não se pode negar que o
próprio desenvolvimento dessas disposições extracognitivas de
personalidade depende substancialmente de influências socializadoras que escapam ao controle dos agentes – como, por
exemplo, o cultivo altamente desigual da autoconfiança engendrado por assimetrias de poder e preconceitos ideológicos em
torno de classe, gênero etc.
Ser e parecer gênio
Uma aproximação sociopsicológica ao tema da criatividade não pode se satisfazer com a simples distinção entre os processos envolvidos na composição de obras artísticas ou científicas, de um lado, e as crenças e representações de senso comum
em torno de tal composição, de outro. Isto porque, uma vez que
as representações que os indivíduos fazem acerca de sua pró-
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pria existência não são simplesmente adjacentes à mesma, mas
causalmente influentes sobre o rumo que eles oferecem, consciente ou inconscientemente, às suas vidas, imagens socioculturais do processo de criação são propensas a exercerem sua influência sobre o próprio fenômeno que pretenderiam apenas
descrever. Por exemplo, não é difícil reconhecer que, a despeito
de sua maior ou menor veracidade inicial, a imagística do artista como um indivíduo introvertido, emocionalmente instável,
hipersensível ou melancólico contribuiu para fortalecer e difundir o próprio estilo psicológico que retratava. A influência
de crenças correntes sobre o temperamento artístico provavelmente ocorreu (e ocorre) tanto no sentido cínico da montagem
de uma mise en scène mais ou menos teatralizada por meio da
qual os artistas se apresentariam ao mundo, quanto no sentido
mais sincero de um cultivo da própria personalidade pautado
por ideias a respeito de um temperamento artístico – como no
caso de um artista que intensifica propositalmente suas experiências emocionais conforme a crença de que isto favorecerá sua
arte (Jamison, 1993).
Reconhecer a existência desses fenômenos é de uma importância crucial para nosso projeto de uma desmistificação sociopsicológica de certas representações correntes da arte e da
ciência genial como milagres ou mistérios profundos que resistiriam a qualquer esforço prosaico de explicação em termos de
causas mundanas, demasiado mundanas. Nietzsche de novo:
“o artista sabe que a sua obra só tem efeito pleno quando suscita a crença numa improvisação, numa miraculosa instantaneidade da sua gênese” (2000: 115). Muito bem dito. De algum
modo, mágicos tendem a ser mais sinceros, mas também mais
nervosamente ciosos, quanto ao efeito que a ocultação das maquinações de bastidores (i.e. dos truques) produz na manutenção do fascínio diante de suas realizações extraordinárias, um
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fascínio tanto mais interessante porque acompanhado do conhecimento consciente e racional de que há, sim, um truque
empiricamente explicável por trás das ações que parecem passar ao largo das coações e mecanismos do mundo ordinário.
Nada é tão ordinário quanto aprender a fazer uma coisa
inicialmente difícil através do processo prosaico de tentativa e
erro: tentando, errando desajeitadamente, tropeçando, escorregando, batendo a cabeça10. Todos os grandes artistas da Renascença eram espertos o suficiente para esconder muito cuidadosamente seus trabalhos durante o processo de feitura, trancando as portas de seus estúdios e proibindo o acesso a eles não
apenas para o público em geral, mas também para os patronos
que os financiavam. Quando o esforço acumulado ao longo de
horas de trabalho cuidadoso aparece de uma vez ao mundo, a
magia do efeito pode ser mantida, graças ao fato de que o trabalho foi inteiramente voltado a engendrar uma atmosfera de
beleza fácil e natural, a crença na “miraculosa instantaneidade
da sua gênese”. Em um manual de ensinamentos ao cortesão,
Baldassare Castiglione (1997) cunhou um termo inspirado na
alquimia do artista que converte o esforço suado na impressão
de naturalidade espontânea: sprezzatura. A sprezzatura é a habilidade em realizar performances ou obras difíceis com máxima
competência, o que inclui uma postura tal que faz com que pareçam as coisas mais simples e naturais do mundo, magnificando a admiração que sentimos diante delas. Revelar as peças
e engrenagens internas de uma performance ou realização excepcional significa expor seus realizadores como mais uns mortais entre outros, já que o que é facilmente compreensível deixa
10

Em uma entrevista, o filósofo estadunidense John Searle comparou o ato de fazer filosofia a bater
continuamente com a cabeça numa parede até produzir um buraco. Ele se esqueceu de adicionar que, quando
finalmente percebemos que acabamos de esburacar a parede, nos damos conta também de que havia outra
parede lá atrás (talvez também percebamos uns esqueletos de filósofos mortos que passaram pela primeira
parede, mas ficaram na segunda): hora de começar a bater a cabeça de novo, até que fiquemos inconscientes,
seja pela força da batida, seja porque acabou nosso tempo.
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de inspirar assombro. A operação alquímica fundamental é
precisamente aquela em que um esforço contínuo de aprimoramento desemboca em uma competência performativa fora do
comum, cuja aura de naturalidade e espontaneidade esconde as
horas prosaicas de treinamento que a tornaram possível.
Ars est celarem artem – a arte é dissimular a arte, reza o
provérbio. Como disse o talentoso, notavelmente autoconsciente e candidamente honesto estilista Sérgio Buarque de Holanda,
as marcas da “aplicação obstinada, às vezes quase desesperada”, dos “arrebatamentos, vigílias, insônias, leituras ou releituras, paciências, impaciências, horas de transe e desfalecimentos” que efetivamente caracterizam a produção intelectual têm
de ser, tanto quanto possível, extirpadas do produto final, “como andaimes destinados a desaparecer na construção acabada”
(Holanda, 1979: 16). Enquanto a expressão do talento performativo extraordinário (na dança, no esporte, na interpretação teatral ou musical etc.) leva ao pensamento de que ela/e “faz tudo
parecer tão fácil”, certas inovações intelectuais, tais como descobertas científicas ou soluções tecnológicas, adquirem uma
aura de obviedade retrospectiva, exemplificada no comentário
de Thomas Huxley à teoria darwiniana da evolução: “quão estúpido não ter pensado nisso antes!”.
Ovos inatos e galinhas adquiridas
Defender que as representações de senso comum exageram o grau em que “dotes naturais” predominam sobre o
aprendizado no surgimento de criadores excepcionais não significa, entretanto, fazer pender a balança analítica inteiramente
para o lado do adquirido em relação ao inato. O foco aqui defendido recai sobre os efeitos emergentes da interação dinâmica
entre as propriedades constitucionais de um organismo e as in-
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fluências causais sobre ele exercidas pelo seu ambiente - a posição que Sawyer qualifica de emergentista (2003: 17). O emergentismo, na psicologia do desenvolvimento de traços fenotípicos,
pode ser situado a meio caminho entre uma visão preformacionista e uma visão empiricista do fenômeno. A primeira tese,
nomeada a partir de um termo técnico oriundo da biologia evolucionária, postula que a explicação do estado final do organismo é predeterminada por seu estado inicial. Tal perspectiva
aparece contemporaneamente nas versões mais simplistas de
inatismo que se deixam levar longe demais por metáforas à la
“gene como blueprint” que especifica, de antemão, a configuração fenotípica fundamental do indivíduo no futuro. Por outro
lado, o modelo empiricista de explicação não corresponde,
aqui, é claro, à defesa epistêmica do teste empírico como mecanismo de validação de nossas proposições acerca do mundo,
mas à visão psicológica da mente como uma tábula rasa cujos
conteúdos são completamente preenchidos pela experiência,
visão popularizada por autores como Hume e Locke e avançada, no século XX, pela psicologia behaviorista.
Contra a primeira posição, o emergentismo sustenta que é
a interação entre iniciativas e respostas do organismo, de um lado, e injunções e respostas do ambiente, de outro, o que explica
a passagem do indivíduo por diferentes estágios de desenvolvimento, cada um dos quais emergindo de atividades, processos, tensões e contradições inerentes ao estágio anterior, em
uma trajetória submetida a padrões, mas dotada de uma contingência tal que o estado final do organismo não pode ser tido
como já presente, in potentia, no seu estado inicial. Ao mesmo
tempo, para a posição emergentista, o determinismo ambiental
unilateral advogado pela perspectiva empiricista negligencia o
caráter ativo e construtivo da inserção do indivíduo em seu
ambiente, que não se impõe diretamente sobre uma matéria
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passiva, mas sobre uma entidade com poderes e capacidades
potenciais que possibilitam a própria “interiorização” de recursos cognitivos, práticos e expressivos previamente presentes
em seus contextos externos de ação. O ponto foi sublinhado por
diversos teóricos preeminentes em nosso campo:
“a socialização não é nunca uma impressão passiva da ‘sociedade’ sobre o ‘indivíduo’. Desde as suas primeiras experiências, a criança é um parceiro ativo na dupla contingência da interação e em um
progressivo ‘envolvimento com a sociedade’” (Giddens, 1979: 129)
“o indivíduo não é modelado como uma coisa passiva, inerte. Ao
contrário, ele é formado no curso de uma prolongada conversação
(uma dialética, na acepção literal da palavra) em que ele é participante. Ou seja, o mundo social (com suas instituições, papéis e identidades apropriados) não é passivamente absorvido pelo indivíduo, e sim
apropriado ativamente por ele” (Berger, 1985: 31).
Aprofundemos a questão debruçando-nos sobre o tema da
precocidade de habilidades e interesses evidenciada por certas
crianças “prodígio”. O conflito entre partidários do inatismo e
do ambientalismo na explicação de predileções precoces por
certas atividades esconde, por vezes, o fato de que diversos cenários de estímulo ao desenvolvimento de capacidades intelectuais pela criança são marcados por efeitos de retroalimentação.
Em tais círculos virtuosos, independentemente da situação em
que ocorre o primeiríssimo impulso, o interesse absorvente do
infante é cultivado pelas oportunidades de prática propiciadas
por seus agentes de socialização (como pais e professores), ao
mesmo tempo em que estes também se mostram sensíveis às
inclinações mais ou menos espontâneas dos moleques e molecas para tal ou qual atividade, trabalhando para maximizar as
suas chances de participação na mesma. Os ambientes de socia-
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lização são suficientemente variados para permitir uma imensa
multiplicidade de sequências de desenvolvimento (Shenk, 2010)
cujos efeitos multicausados e interativos complicam qualquer
tentativa de avançar, que o diga generalizar, um modelo simples seja de propensões genéticas que “constroem” ou “selecionam” seu próprio contexto de socialização através de inclinações afetivas e intelectuais endógenas, seja de tabulinhas rasas
cujos afetos e saberes são passivamente adquiridos de acordo
com o arbítrio hipercontrolador dos agentes socializadores.
A identificação de ovos inatos e galinhas adquiridas (ou
será o inverso?) pode esbarrar nas mais diversas armadilhas.
Pietra é filha de dois professores de teoria literária, mas, desde
muito cedo, por conta própria, se mostrou singularmente ocupada em montar e desmontar engenhocas mecânicas e arquitetônicas. Seus pais atribuem tal coisa a um temperamento inato
(apesar de abraçarem o ceticismo pós-estruturalista quanto ao
sujeito em seus artigos de teoria da literatura), mas é possível
que Pietra tenha contingentemente adquirido o gosto por tal
atividade a partir de exposições repetidas a ela no ambiente escolar ou na creche – quem sabe ela se sentava do lado de uma
amiguinha um pouco mais velha que já tinha interesse pela coisa...
Antônio mostrou ter uma capacidade anormalmente rápida de aprendizado de técnicas de desenho e pintura. Na interpretação de seus pais, foi o espanto diante do talento que ele
demonstrou desde cedo, antes de qualquer treinamento, que os
levou a estimular e cultivar suas habilidades - matriculando-o
na escola de artes, comprando livros sobre o assunto e assim
por diante. Conforme suas habilidades com o pincel se desenvolvem cumulativamente, e ele se torna um pintor adulto mais
e mais extraordinário, suas impressionantes capacidades são,
por assim dizer, retroativamente projetadas no passado narra-
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do de um menino prodígio. Acontece que Petrônio, duplo de
psicólogo do desenvolvimento e crítico de arte, analisou as
primeiras coisas desenhadas e coloridas pela criança e concluiu
que elas não tinham nada de extraordinário em comparação
com o que faziam os colegas da mesma idade. O que aconteceu
de extraordinário foi o fato de que papai olhou para alguns de
seus primeiros traços e achou que lembravam um pouco o contorno da Mona Lisa, enquanto mamãe considerou que seu modo ousado de colorir a esmo (aparentemente) prenunciava um
Jackson Pollock. Ambos ficaram eufóricos e passaram a estimular mais e mais a atividade. A inocente criança experimentava
uma emoção tremendamente positiva em saber que seus pais
ficavam tão felizes com aquela atividade, que já era intrinsecamente divertida, mas que agora apresentava uma recompensa
emocional extra. E aí começa a bola de neve...
De novo, sou obrigado a me render ao apelo das evidências a despeito de leituras que tendem a ver, nessas afirmações,
o otimismo ingênuo do pensamento demagógico ou da autoajuda: o contato com relatos biográficos da infância e da adolescência de indivíduos que se revelaram grandes criadores na
maturidade tende a evidenciar que a demonstração prodigiosa
de capacidades precoces está longe de ser universal entre os
mesmos, embora inegavelmente ocorra no caso de alguns (Mozart, Picasso, Wiener). O que é praticamente universal, nesse
grupo, é uma propriedade não do seu repertório de habilidades
intelectuais ou práticas, mas do seu feitio motivacional: um interesse e uma curiosidade absorventes sobre determinados aspectos do mundo. Ao falar do espanto como fonte volitiva da pesquisa intelectual, Einstein descreveu o maravilhamento que experimentou, na tenra infância, diante da possibilidade de que
forças físicas não observáveis explicassem o misterioso movi-
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mento de uma bússola. Que seu depoimento sirva de fecho a
esse passeio:
“Experimentei um espanto dessa natureza quando era uma criança de uns 4 ou 5 anos e meu pai me mostrou uma bússola. Que
aquela agulha se comportasse daquele jeito determinado não cabia, de
modo algum, na natureza dos eventos...Ainda posso lembrar – ou, pelo menos, acredito que ainda posso lembrar – que essa experiência
provocou uma impressão profunda e duradoura em mim. Algo profundamente oculto tinha de estar por trás das coisas...” (Einstein,
apud John-Steiner, 1985: 38).
CONCLUSÃO: BAUDELAIRE, FLAUBERT, KEKULÉ
Lições? Antirromântico como sempre, Charles Baudelaire
disse em algum lugar que “a inspiração vem de se trabalhar todos os dias”. Com efeito, se há uma lição central advinda de
um estudo recente (despretensioso, mas muito sugestivo) dos
hábitos diários de luminares da criatividade na arte e na ciência
(Currey, 2013) é que a disposição à inventividade não precisa
ser – e, no mais das vezes, com toda certeza não é – uma propensão psicológica global que a criadora aplica a todas as esferas de sua existência. Ao contrário, o exame das rotinas de muitos criadores confirma in actu a sabedoria da sugestão de Flaubert: “sejas estável e bem ordenado em sua vida para que possas ser aguerrido e original em seu trabalho”.
Se as frases de Baudelaire e Flaubert servem de antídoto a
qualquer mitologia simplista de inspirações inefáveis, cumpre
ressaltar, por outro lado, que a inspiração súbita não pode ser
mecanicamente reduzida a mero efeito da transpiração paciente. O ponto pode ser exemplificado com uma ilustração das ciências naturais. Como é sabido, o químico alemão August Ke-
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kulé relatou que sua descoberta da estrutura hexagonal da molécula de benzeno lhe acorreu em uma fantasia na qual visualizou átomos dançando, dando cambalhotas, combinando-se e
fazendo movimentos serpenteantes (Robinson, 2011: 95-97). É
ululantemente óbvio que, na ausência de sua formação especializada em química orgânica, a rêverie de Kekulé não teria resultado em qualquer descoberta científica. Ao mesmo tempo, o fato de que químicos igualmente bem informados não tenham
chegado à mesma descoberta sugere que o domínio kekuleico
das informações científicas relevantes constituiu uma condição
necessária, mas não suficiente, para o surgimento daquele insight
criativo. Mergulhar no domínio informacional de uma arte ou
uma ciência certamente não garante qualquer achado valioso apenas maximiza a possibilidade de que cheguemos a ele. É
somente ao entregar-se sem garantias à sua jornada que você
adquire alguma chance de encontrar tesouros pelo caminho.
Podemos rir do estilo perigosamente próximo ao paulocoelhês,
mas é verdade.
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Figurações do político e
políticas da verdade no
pensamento (pós-) revolucionário
André R. do P. Magnelli

INTRODUÇÃO AO PROBLEMA
O que nos acontece? A democracia como problema e o político como
desafio
A Revolução Francesa não tem mais atualidade. “A Revolução Francesa acabou”.1 O caráter exemplar da Revolução
Francesa, que tivera como prova de honra e força profética a
Revolução Bolchevique de 1917, permitia pensar o futuro tendo
por referência testamentária e modelo de ação o acontecimento
revolucionário extraordinário do passado. Após outubro de
1917, 1789 não era mais tão somente um mero molde possível,
desejável, esperado, mas ainda sem conteúdo, de uma revolução porvir, pois agora havia se tornado a mãe de um aconteci-

1

FURET, F. Penser la Révolution Française. Paris: Gallimard, 1979.
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mento real, datado e registrado.2 Um espírito de filiação entre
os revolucionários do século XX e os revolucionários do fim do
século XVIII permitiu, a partir de então, uma genealogia das
revoluções modernas, uma narrativa mimetizada em que surgiam novos Dantons e Robespierres, bem como a antevisão das
novas proles em gestação. Com o fim da II Guerra, a perspectiva desta expansão só fez se consolidar, marcando o leitmotiv do
enredo da Guerra Fria e dando a feição do nosso breve ou longo século XX – a depender da perspectiva pela qual narremos –
com suas idas, vindas, perigos e esperanças. Mas, no fim do século, e, sobretudo, com o fim da Guerra Fria, a família revolucionária sofreu de uma síndrome de esterilidade que, com crescimento vegetativo exponencialmente negativo, viu a sua população reduzida a um nível residual; com a exceção heroica
evidentemente de alguns “irredutíveis”, dentre os quais um
que falecera recentemente (Daniel Bensaïd3), a pregarem no deserto contra as orgias ocorridas na selva neoliberal a se expandir mundialmente e contra os consensos metanarrativos pósmodernos sobre o fim das metanarrativas.
Para dizê-lo de outra forma, o pensamento revolucionário
nascido da “era das revoluções” e que atravessou a “era dos extremos” foi posto em questão na proximidade do bicentenário
da Revolução Francesa por um revisionismo historiográfico e
pelos próprios acontecimentos históricos, mediante a vitória arrebatadora do modelo democrático-liberal, ocorrida no último
quarto do século. Foram feitas críticas sobre a experiência totalitária do século XX, tanto a fascista quanto a socialista, em que
se constatou o desencanto da “paixão revolucionária” que tanto

Ibid, p.19.
BENSAID, D. Os irredutíveis: teoremas da resistência ao tempo presente. São
Paulo: Boitempo, 2008.
2
3
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animou as mulheres e os homens por quase 200 anos.4 Estas críticas coincidem com o início dos discursos póstumos sobre a
pós-história, o pós-moderno e os fins da ideologia, da utopia,
do homem e da sociedade.
Além dos grandes nomes que se enfileiram na frente de
críticas dos mais diversos matizes políticos às esperanças comunistas, mas sem aderir aos obituários fáceis, como Arendt,
Hayek, Furet, Castoriadis, Lefort e Morin, para só citar alguns
dos mais célebres, tornou-se famosa a tese de um nome menor,
Francis Fukuyama, escritor de um obituário best seller do pensamento revolucionário, em artigo publicado, no verão de 1989,
com uma força simbólica que não poderia ser menor, exatamente na revista americana National Interest. Ele demarcou com
exatidão o ano do acontecimento no livro em que desenvolveu
suas teses: “O ano de 1989 – o aniversário do bicentenário da
Revolução Francesa e da ratificação da Constituição Americana
– marcou o decisivo colapso do comunismo como fator na história mundial”.5 Colapso cujo resultado foi outra Revolução
que sacramentaria o fim das revoluções – “uma revolução liberal em escala mundial” – que realizaria o fim da própria história; o que presenciávamos era “não apenas o fim da Guerra
Fria, ou a passagem de um período particular da história do
pós-guerra, mas o fim da história enquanto tal: isto é, o fim do
ponto de evolução ideológica do gênero humano e a universalização da democracia liberal do Ocidente como a forma final
de governo humano”.6

FURET, F. Le passé d’une ilusion: essai sur l’idée communiste au XXe siècle. Paris:
Robert Laffont/Calmann-Lévy, 1995.
5 FUKUYAMA, F. The End of History and the Last Man. New York: MacMillan, 1992,
p.25.
6 Ibid, cap.4.
4
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No entanto, passados 25 anos da queda do Muro de Berlim e 13 anos dos atentados de 11 de setembro, inúmeros acontecimentos se acumulam de forma a desafiar o otimismo quanto à predestinação da espécie humana à democracia liberal.
Após o turn over de 2001, e com a crise desengatada pelos subprimes em 2008, assiste-se, com a ansiosa espera de uma entrada
numa era pós-neoliberal, a uma amplamente proclamada “crise
de representação política”, vista enquanto um dos maiores desafios da democracia contemporânea.
A “crise do liberalismo” ocorre no exato momento em que
o modelo de democracia liberal se tornou vitorioso ideológica e
praticamente no mundo desde os anos 1980, vitória ocorrida
pela simbiose contingencial do liberalismo político com o modelo liberal de sociedade de mercado, conformando o que se
denomina, normalmente furiosamente, de “neoliberalismo”.
São proclamados, do mais a mais, os limites do modelo liberal
de representação fundada no direito, que, resguardando constitucional e formalmente os direitos humanos em relação às potências políticas e econômicas, privilegia o sistema representativo de seleção das elites como meio de administração de conflitos e de escolha eficaz dos postulantes às posições de poder.
Ao movimento de resistência altermundista da última década,
se somam agora inúmeras vozes que enfrentam, aos poucos, as
barreiras de um consenso neoliberal que estava em vigência até
então na opinião pública majoritária. Mas temos não apenas
protestos democratizantes, mas também crises regressivas em
desenvolvimentos políticos de orientação liberalizante que pareciam em vias de consolidação.
Ou seja. Não apenas o mundo “não-liberal” não parece
predestinado à democracia liberal – como mostram (a) o curso
dos acontecimentos da Primavera Árabe (que após uma guerra
civil interminável na Síria, um início de guerra civil recente na
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Líbia, uma nova ditadura militar no Egito, se consumou, recentemente, com o surgimento inacreditável de um novo monstro
mundial denominado “ISIS”, agora “EI”, nascido na resistência
sunita no Iraque pós-guerra, fortalecido na Síria, e agora responsável por um eminente desmantelamento do Iraque e da Síria), (b) as viradas populistas na Rússia de Putin (com suas estratégias políticas já imprevisíveis, e mais ainda agora na atual
situação da Ucrânia após a revolução de Maidan) e em países
latino-americanos como a Venezuela, a Argentina, a Bolívia e o
Equador (batizadas com o rótulo geral de “chavismo”), (c) a
manutenção do regime político centralizado no partido único
na China e do governo fidelista em Cuba, (d) sem falar da situação crônica de instabilidade política e de colapso estatal já de
longa data em países africanos como Etiópia, Somália, Mali,
Congo, Nigéria, República Centro-Africana e Eritreia (que é
governada atualmente por um governo autoproclamado “maoísta”, responsável por refugiados em massa), e (e) da presença
do fenômeno do terrorismo internacional midiaticamente amplificado. Não só isso, como também o próprio mundo da democracia liberal está em plena crise – como é visto com (a) a ascensão da extrema direita na Europa (o UKIP na Inglaterra, o
Front National na França, o FPO na Áustria, o Aurora Dourada
na Grécia, o Jobbik na Hungria), (b) com a crise de confiança no
sistema político em geral nas mais diversas democracias no
mundo, incluindo a brasileira, (c) com as “exceções” jurídicas e
políticas às liberdades civis e ao direito internacional feitas nos
EUA desde 2001 em nome da guerra contra o terrorismo (d) e,
enfim, evidentemente, com o desencadeamento dos fatos ocorridos no Brasil desde as jornadas de 2013, que fizeram com que
a crise de representação política tenha chegado, neste exato
momento, como uma dos motes principais de campanha nas
eleições deste ano, cuja resolução eleitoral e extra-eleitoral tem
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ainda um caráter altamente imprevisível, com risco de estremecimento de placas tectônicas que pareciam inamovíveis.
Com um pipocar de protestos e rebeliões, por um lado, e,
por outro, com a onipresença de crises políticas, motivacionais
e de legitimação - que têm por sintomas, além dos protestos,
um absenteísmo eleitoral, um escapismo em um estilo de vida
privatista, uma sensação de alheamento da classe políticas do
interesse do povo, bem como um sentimento de incapacidade
deliberativa e decisória de instituições garantidoras da democracia em esferas nacional e internacional, bem como de corrupção generalizada e sistêmica, acompanhados de uma mentalidade securitária e de uma instrumentalização crescente da
ação social -, ocorre que, senão o espectro das revoluções, ao
menos o sentimento difuso de uma metamorfose disruptiva reaparece à cena mundial.
Vivemos enfim uma mutação civilizatória que não mostra
ainda seu rosto e não nos revela se nascerá da fraternidade ou
da guerra.
Diante desta cena, considero, como ponto consensual de
partida, o de que assistimos a uma generalizada problematização da natureza da democracia e um apelo, ingenuamente presente, ou refletido teoricamente, a uma abertura do campo dos possíveis do político. E isso nos exige que retomemos, histórica e conceitualmente, a questão da democracia-radical, para além de sua
redução à perspectiva de um liberalismo estrito, mas também
aquém do perigo de seus desdobramentos totalitários. Estamos
incitados a um movimento analítico de recuo na história, a fim
de deflagrar a formação do discurso revolucionário nos finais
do século XVIII e início do XIX, tentando identificar, em meio à
pletora de experimentalismo e criatividade do período pósrevolucionário daquele século responsável pela invenção da democracia moderna, qual é o tributo que a lógica democrata-
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radical paga ao pensamento totalitário e também qual a possibilidade de sua promessa se livrar do fantasma que pode lhe
assombrar.
Um ensaio de “genealogia das figurações do político”: discurso revolucionário e soberania do povo
Este artigo é uma exploração inicial à difícil investigação
do que podemos chamar de “genealogia das figurações do político”.
Utilizo aqui o termo “genealogia” sem o interesse de estabelecer uma filiação entre o meu procedimento e o método de
Foucault. Estou mais próximo de Claude Lefort e Marcel Gauchet. Meu procedimento às vezes parece mais próximo dos
“desdobramentos meta-históricos das significações ideais e das
indefinidas teologias”, criticados por Foucault. Não tenho a
pretensão aqui de filosofar com martelo, demonstrando que
“atrás das coisas há ‘algo inteiramente diferente’: não seu segredo essencial sem data, mas o segredo de que elas são sem
essência, ou que sua essência foi construída peça por peça a
partir de figuras que lhe eram estranhas”.7 Não estou com este
espírito polemista, nem quero conjurar nada. Não quero mostrar que não existem verdade e ser, mas apenas acidente. E talvez eu queira mostrar não os incidentes e ínfimos desvios do
que proveio, emergiu ou foi inventado, mas, ao contrário, que
há, sim, uma continuidade para além da dispersão do esquecimento e que há, sim, bem vivo no presente, animando-o ainda
em segredo, um passado, um fantasma, que tolhe um pensamento vivo nascer; portanto, o contrário da genealogia nietzschiana.8 E, o que é mais importante em termos metodológicos,
7
8

FOUCAULT, M. Nietzsche, a genealogia e a história, p.17-8.
ibid, p.21.
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eu cometo o perigo metafísico de abstrair aqui, por questão meramente pragmática, a mediação tecnológica da emergência
discursiva, digamos, a dimensão poder do saber nascido nas
tramas técnicas, que configuram dispositivos; ao contrário disso, minha análise é predominantemente interna ao discurso,
quando faço críticas, são “críticas imanentes ao discurso”.
Mas, ainda assim, tenho dois objetivos comuns com a genealogia foucauldiana: busco deflagrar o acontecimento de um
discurso, o discurso revolucionário, na sua singularidade histórica, buscando identificá-lo na sua heterogeneidade interna e
nos embates com os quais se defronta; e o faço a partir do que
presentemente nos afeta, com uma preocupação de uma “ontologia do presente”, que resgate a contingência que nos faz hoje
o que somos, revolucionários ou não, a fim de abrir a possibilidade de não mais ser, pensar ou fazer o que fazemos, pensamos
e somos, com uma preocupação, portanto, de uma ontologia
histórica do que nós mesmos somos no presente com nossas relações à(s) verdade(s).
“O” político e “a” política
Para que comecemos, então, é necessário, antes de tudo,
apresentar em que consiste a distinção entre a política e o político, pelo qual sigo estritamente as elaborações conceituais de
Claude Lefort e, neste contexto estrito ao artigo, Marcel Gauchet.
Todas as sociedades possuem uma essência política, mas
poucas possuem aquilo que se entende por política. O político é
o termo que se reserva à “designação da essência política do
conjunto das sociedades humanas”.9 Por sua vez, as sociedades
GAUCHET, M. “Les Tâches de la Philosophie Politique” (1998), in: La condition
politique. Paris: Gallimard, 2005, p.532.
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modernas, tal como as democracias antigas, desenvolveram, a
partir da Revolução Francesa, um domínio à parte em relação
ao social, ao qual se deu o nome de política. A política é reservada à especificidade da política democrática, referindo-se ao
domínio das liberdades em que os cidadãos se reúnem num setor à parte das outras atividades sociais, com suas regras e instituições específicas, a fim de, dentro de um sistema relativamente aberto à competição pelo poder, debater, deliberar e julgar sobre a coisa pública, bem como formar e controlar os governos. Como diz sinteticamente Gauchet: “a política é a feição
[visage] que toma o político na nossa sociedade”.10
O problema central, histórico-conceitual, que deriva desta
distinção, é então o seguinte: será que todo o político é absorvido na política democrática? Ou será que não há o político, ou
parte dele, subsistindo irredutivelmente fora daquela parte
modelada pelo sistema político? Em que nível a sociedade democrática permanece sendo uma sociedade política como todas
as outras? Ou será que a divisão entre sociedade civil e sociedade política foi absoluta no sentido de o político ser absorvido
plenamente na política democrática?.11 Tendo em vista, além
disso, que o domínio da política é, cada vez mais, em nossas
sociedades, o domínio da aplicação e realização do direito, em
que “a atividade política é o meio, ao passo que o direito define
os fins aos quais estes meios devem servir”, sendo a democracia
vista como concretização do direito, pode-se perguntar de outra
forma: até que ponto o direito pode submeter o político?.12
Estas questões, formuladas por Marcel Gauchet, são postas, neste artigo, no contexto da formação do discurso revolucionário. No nosso caso específico, queremos identificar qual
Ibid.
Ibid.
12 Ibid, p.532.
10
11
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configuração do político o discurso revolucionário, tanto aquele
formado diretamente da experiência da Revolução Francesa,
quanto o revolucionário marxista, elabora; assim como quais
são as outras figurações que as críticas ao discurso revolucionário - contrarrevolucionária e liberal – constroem. Buscamos,
com isso, analisar como o dispositivo conceitual armado em
torno da noção de “soberania do povo” terá um desdobramento lógico que pode desencadear uma lógica terrorista.
Mantendo-me no nível interno ao debate da época, a fim
de deflagrar as formações discursivas emergindo, examino,
além do discurso revolucionário, igualmente as críticas conservadora e liberal à revolução (cada qual encarnada numa figura
modelar – De Maistre e Constant respectivamente), de forma a
perceber que outras concepções de soberania, bem como de organização política, democráticas ou não, são ativadas por tais
espectros políticos.
O objetivo último de tais análises iniciais é o de tratar do
problema da soberania do povo a partir de uma investigação,
por um lado, das tensões conceituais desencadeadas pelo processo revolucionário, que envolvem as tentativas de figuração
política do ideal de vontade geral, bem como, por outro lado,
das soluções institucionais que derivaram, ou podem derivar,
deste processo de aprendizado político.13
Não chego a entrar, neste artigo, de forma aprofundada, no problema de uma
“história longa da soberania do povo” que deflagra os aprendizados políticos
realizados pelas tentativas de resolver institucionalmente os equívocos
originários sobre a soberania e a representação; o que foi feito por Pierre
Rosanvallon no seu esplêndido: ROSANVALLON, P. Democratie inachevée: histoire
de la souveraineté du people en France. Paris: Gallimard, 2000, que é o terceiro
volume da trilogia já clássica do autor que compôs, na esteira de um grupo que
agrega os trabalhos de Aron, Lefort, Manent, Manin e Gauchet, uma “história
filosófica do político” na França. Optou-se aqui por uma análise intensiva e
interna de certos discursos formadores de dispositivos conceituais e que são
matrizes do pensamento politico (Bodin, Rousseau, Sieyès, De Maistre, Constant e

13
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O artigo explorará, portanto, as vinculações discursivas
entre as respectivas concepções figurativas do político e de suas
possibilidades de representação no pensamento revolucionário
dos finais do século XVIII e meados do XIX, bem como em seus
críticos. Estudar-se-á, nesta exploração, como as distintas figurações de político elaboram um dispositivo conceitual que representa a noção de “soberania”, herdada da tradição de pensamento político europeu, mostrando, além disso, que as distintas concepções de político se relacionam com diferentes concepções de verdade.
Plano do artigo
O plano do artigo é o seguinte. Incialmente (1), apresentaremos as diferenças na figuração do político entre as duas tradições revolucionárias (Americana e Francesa), a fim de tratar,
ao longo do artigo, do pensamento revolucionário advindo da
Revolução Francesa. Para tanto, farei, antes de tudo (2), um
resgate de elaborações pré-revolucionárias do conceito de soberania presentes em Bodin e Rousseau. Após (3), analisarei a
formação do discurso revolucionário em Sieyès, tentando identificar como, baseado num discurso de verdade retirado do direito natural racional e da fisiocracia, se forma uma concepção
de soberania popular encarnada na Assembleia Nacional capaz
de representar a unidade do povo.14 Sigo, então, para as duas
críticas da experiência revolucionária francesa. Em De Maistre
(4), vemos uma concepção contrarrevolucionária de político e
Marx), abstraindo-se, por enquanto, da análise da dinâmica histórica e de suas
efetivações institucionais. Um diálogo aprofundado com Rosanvallon fica para
um futuro artigo.
14 Não entro, neste artigo, na análise dos discursos de Robespierre, Saint-Simon,
Marat, Danton, dentre outros. Mas o farei, se possível, em um escrito posterior.
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tradicionalista de verdade, que recusa todo o potencial de verdade e justiça e de fundação da soberania ao ideal regulador do
razão discursiva, estabelecendo-se como fonte da autêntica soberania uma ordem transcendente que, contrapondo-se à mentalidade supostamente racionalista, mecanicista e formalista
dos revolucionários, se confundiria com a tradição e a vida
concreta de um povo, baseada na opinião e no sentimento. Por
outro lado, vemos (5) a crítica liberal de Benjamin Constant à
concepção jacobina de democracia, forjando-se uma figuração
do político e de representação respaldada pela anterioridade
dos direitos dos indivíduos em relação à soberania popular e
por uma concepção de verdade orientada pela opinião pública,
pelo raciocínio por princípios de tipo constitucionalista e pela
prudência.15 Por fim, chego a uma análise, ainda a título de esboço e restrita a poucos aspectos de sua obra16, a Marx (6), que,
colocando-se na posição radical-democrática de crítica ao discurso liberal, retoma criticamente a tradição revolucionária para reformulá-la pela perspectiva do proletariado, desenvolvenEstou escrevendo um artigo que somará a uma análise mais intensiva da obra
de Constant um trabalho igualmente aprofundado sobre a obra de Tocqueville.
Ambos formam as principais linhas francesas de crítica democrático-liberal ao
período do Terror na Revolução francesa e das próprias vicissitudes da
democracia moderna, às quais se somam os argumentos anglo-saxônicos de
Stuart Mill. Sobre Tocqueville, trabalhos seminais sobre o problema do político já
foram publicados: MANENT, P. Tocqueville et la nature de la démocratie. Paris:
ArthèmeFayard, 1993; LEFORT, Cl. “De l’egalité à la liberté. Fragment
d’interprétation de De la démocratie en Amérique” (1978); in: Essais sur le
politique (XIXe -XXe siècles), Paris, Gallimard, 1986; GAUCHET, M. “Tocqueville,
l’Amérique et nous. Sur la genèse des sociétés démocratiques” (1980); in: La
condition politique. Paris: Gallimard, 2005, p.305-403.
16 A seção sobre Marx se resume a formular um argumento que mostra a
continuidade da lógica da soberania no jovem Marx. Não tenho a intenção aqui de
estabelecer uma interpretação fina de sua obra, o que está sendo feito num artigo
dedicado especialmente ao político em Marx e em algumas linhas do marxismo a
ser publicado em breve.
15
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do uma “concepção praxiológica de verdade” que, orienta-se
por uma pretensão de ser não mais se fundamentar na ordem
da soberania do Estado, mas sim na economia política presente
no sistema de necessidades da sociedade civil e nas contradições inerentes às condições de classe da sociedade burguesa
capitalista; vislumbrando o jovem Marx da Questão Judaica, por
uma filosofia da história, a possível superação da distinção entre sociedade civil e política pela ação revolucionária, ele realiza, porém, um retorno aos impasses da vontade geral, com riscos de terrorismo em relação aos quais concluímos nossa reflexão, sugerindo a possibilidade de um pensamento revolucionário, ou, de forma menos pretensiosa, “prático-transformativo”,
que seja “pós-totalitário”.
Mas antes de tudo, falemos rapidamente e em geral do
que nos aterroriza e, por isso, nos faz pensar para além do século XX.
O Terror fala: pensar o político no desafio da experiência totalitária17
O Terror fala, o Terror justifica, o Terror motiva. Revolucionário ou contrarrevolucionário, reivindicando a emancipação
ou a obediência, almejando a esperança de um futuro radioso,
ou buscando salvar as conquistas presentes diante do abismo
de um porvir obscuro; independente da forma que lhe molda,
ideológica ou utópica, o Terror se constrói sobre uma forma
simbólica e tem um trabalho argumentativo e uma narrativa que
nos diz algo sobre si mesmo, sobre nós próprios, sobre a sociedade da qual emerge e sobre nossa própria condição humana.
Escrevo esta seção amplamente inspirado na esplêndida análise de Lefort do
discurso terrorista na Revolução Francesa, em: LEFORT, Cl. “La Terreur
révolutionnaire” (1983); in: Essais sur le politique (XIXe -XXe siècles),
Paris, Gallimard, 1986.

17
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Existem formas indizíveis de terrorismo, certamente, mas deflagramos uma dimensão discursiva da experiência terrorista
que revela suas verdades mais profundas.
Independente da forma em que o discurso terrorista se investe, ele se justifica, ele pretende ser uma forma de verdade, ele
quer ser uma forma de justiça, ele quer expressar algo que se
exibe como autêntico. Ele motiva. Como podem os maiores absurdos e as maiores atrocidades serem vistos, hodiernamente,
como as coisas mais naturais? Em períodos de suposta pacificação, ou em períodos de cruenta violência, a crueldade ganha a
forma de evidência e naturalidade, a ponto de nem mesmo se
dar mais ao trabalho de justificar-se. Mas o terrorismo pode
também tornar-se discurso que argumenta; ele tem que persuadir de que tem direito à existência no mundo e de que merece
ser consentido e desejado por aqueles que o seguem, ou que o
deixam seguir. Ele pode inclusive justificar à vítima a razão pela
qual o algoz a fere, fazendo-a aceitar de que é culpada de uma
violência arbitrária feita a si. Ele pode também transformar
aqueles que teriam todas as possibilidades de irmandade em
inimigos de guerra dispostos ao extermínio mútuo; pode
igualmente transformar efetivos inimigos em cúmplices inconfessos ou inconscientes. O Terror enfim se dá e nos dá razões.
Ainda que seja cínico, ainda que não acredite em si mesmo,
ainda assim ele nos faz acreditá-lo, ele se faz investir e ele investe
em si mesmo. Ele é capaz de criar aspectos de grandeza às ações
mais miseráveis.
Um dos recursos do Terror: ele reduz para reinar, identifica para excluir. Ele dirige certamente as paixões. Não há dúvida: não se é terrorista autêntico sem paixão por suas atrocidades. Paixões tristes, mas paixões. Mas o Terror se dirige ao entendimento em igual força. Ele não dirigiria as paixões humanas sem moldar o entendimento reduzindo-o a uma forma de
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julgamento que não sabe mais operar pelo processo de julgamento. Na verdade, ele faz com que não se julgue, no mesmo
em que construiu sua forma de justificação. Ele é possuído por
uma verdade. E com isso o Terror reduz o pensamento a uma
lógica identitária, reducionista, disjuntiva; o terror nos torna
maniqueístas, ou, no mínimo, servos do erro eficaz do pensamento reduzido ao residual. O Terror impede de compreendermos, para podermos realizar, nossa condição humana.
Seu nicho preferido é o mesmo em que se manifesta em
todo seu esplendor nossa condição humana: é a política. Ela o
faz florescer, ainda que seja o locus mais adverso de todos ao
simplismo, o que logo se descobre quando nos desafiamos a
pensar o político:
A política trata do que há de mais complexo e mais precioso: a
vida, o destino, a liberdade dos indivíduos, das coletividades,
e, por conseguinte, da humanidade. No entanto, é na política
que reinam as ideias mais simplistas, menos fundamentadas,
mais brutais, mais mortíferas. É o pensamento menos complexo que reina nessa esfera que é a mais complexa de todas. Nela, são as estruturas mentais mais infantis que impõem uma
visão maniqueísta na qual se opõem Verdade/Mentira,
Bem/Mal. É na esfera política que reinam o pensamento fechado sobre si mesmo, o pensamento dogmático, o pensamento fanático, o tabu, o sagrado... Sem dúvida, como tudo o que
é humano, a política alimenta-se de mitos que, por sua vez,
alimentam-se das nossas aspirações mais profundas. Mas é no
mito político que se refugiaram e se derramaram as escatologias, as promessas de Salvação, que transformaram esses mitos em ilusões. [...] A política requer, vitalmente, um pensamento que possa alçar ao nível da complexidade do próprio
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problema [do] político e possa responder ao querer-viver da
espécie humana.18

E para estar à altura do problema do político, para conseguirmos pensar o político na sua complexidade, e para, enfim,
consigamos sair do atroz século XX, precisamos enfrentar o
problema do totalitarismo em toda sua complexidade, vendo-o
nascer do discurso revolucionário, mas também o deflagrando
no discurso contrarrevolucionário – ambos sintomas de uma
mesma lógica simbólica e de um mesmo método de pensamento:
A saída está no método que nos permite conceber os problemas fundamentais deste século [XX], a começar pelo totalitarismo. É saudável reabrir todo problema que nos leve a repensar, isto é, a pensar o nazismo e o comunismo [...] é a nossa cegueira para com o nosso passado que nos precipita cegamente
em nosso futuro. O reconhecimento da natureza una, diversa,
passada e atual do totalitarismo, é necessário para sair do século XX.19

Dito isso, comecemos.
1. DUAS TRADIÇÕES DE REVOLUÇÃO: AMERICANA E
FRANCESA
O conceito de revolução, tal como o entendemos, não tem
paralelo em nossa história. Como nos diz belamente Arendt, o
discurso revolucionário é compreendido, na modernidade, como “avidez em libertar e construir uma nova casa onde possa
18
19

MORIN, E. Para sair do século XX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: 1986, p.17.
Ibid, p.188.
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morar a liberdade”.20 Não há precedentes históricos de tal concepção, que não existia nem mesmo naquele que pode ser visto
como o pai da ideia de revolução moderna, Maquiavel, que,
embora tenha sido o primeiro a vislumbrar uma ordem inteiramente secular, mantivera, independente de sua concepção
dinâmica de história, a perspectiva normativa de uma ordem
permanente, duradoura, e não o horizonte do surgimento de
algo inteiramente novo sob o pôr do sol, que é próprio da ideia
moderna de revolução.21 Neste sentido, a revolução não se
identifica plenamente com a violência. Mais propriamente, a
violência somente é revolucionária caso seja “empregada para
constituir uma forma de governo totalmente diferente e para
gerar a formação de um novo corpo político, quando a libertação da opressão visa pelo menos à constituição da liberdade”.22
Podemos identificar, quanto a isso, juntamente com
Arendt e Habermas23, duas tradições revolucionárias bem distintas: a americana e a francesa. As Revoluções Americana e
Francesa introduziram, segundo Habermas, a positivação do direito natural na França e na América. Ambas tiveram por tarefa
a fundamentação jusnaturalista do Estado. Este ato de positivação
do direito natural se realizou por meio de suas declarações de
direitos fundamentais24. Contudo, o sentido do termo declaração

ARENDT, H. Sobre a Revolução. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p.64.
Ibid, p.65ss.
22 Ibid, p.64.
23 HABERMAS, J. “Direito natural e Revolução”; in: Teoria e Práxis. São Paulo,
UNESP, 2011.
24 HABERMAS, J. ibid, p.148. Para esta parte do artigo, sigo Habermas de perto, ao
passo que me mantenho um pouco distante da interpretação de Arendt. Eles têm
distintas interpretações a respeito das duas tradições de revolução. A respeito
disso, Habermas marca sua diferença no mesmo artigo (p.184, n.55) e,
principalmente, na sua recensão do livro de Arendt: “Die Geschichte von den
zwei Revolutionen (Hannah Arendt)", in Merkur no. 218 (May 1966), pp. 47920
21
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foi diferente nas duas revoluções, bem como o próprio conceito
de revolução. Por um lado, os discursos revolucionários, como os
de Sieyès e Robespierre, veem-se na direta filiação dos fisiocratas e de Rousseau; por outro, os pais da Constituição americana
se compreendem como herdeiros de Locke.
O conceito de revolução da Revolução Francesa pretende
seguir, de modo imanente, os princípios do direito natural moderno. Ele foi lentamente derivado, antes da revolução burguesa, do conceito de vontade geral e da questão do contrato social
de Rousseau. Ao poucos, a Revolução em curso tornou-se consciente de sua derivação e concebeu-se como positivação do direito natural. A autocompreensão revolucionária francesa foi,
então, de que ela era a “realização política da filosofia”.25
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) pretendeu produzir o poder político unicamente a partir do discernimento filosófico.26 Ele se alicerça sobre o discurso da vontade, derivado da concepção de soberania. Ele se coloca, com isso,
não tanto em termos judiciários, mais sim políticos. Ao invés de
defender uma ordem constitucional antiga diante de sua atual
perversão despótica no Estado Absoluto, tal como o fez o discurso da justiça constitucional dos meados do século XVIII, ele
pretende constituir uma ordem política legítima fundada na
verdadeira soberania, que, no caso, será concebida como “soberania da vontade geral”.
482, que infelizmente não foi, até onde eu sei, publicado em nenhuma coletânea
do autor.
25 Como lembra Habermas, nesse sentido, o lema da realização da filosofia dos
jovens hegelianos já fora antecipado naquele momento (idem, p.149). E, como se
sabe e como mostrarei na seção 6, será Marx que o reverterá dando prioridade à
práxis e à ciência da práxis, colocando a filosofia no lugar de um derivado
ideológico.
26

ibid, p.148.
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Este discurso da vontade constituirá, com as elaborações
de Sieyès, Robespierre, Danton, Saint-Simon e o inflamado comandante do L’Ami du peuple, Marat, dentre outros, o centro do
discurso da Revolução Francesa, tornando-se o motor do período jacobino, bem como a principal fonte do discurso socialista
e comunista posterior, desde o do período termidoriano com a
Conjuration des Égaux de Babeuf (1796), que passará pelos diversos matizes do comunismo e do socialismo franceses, até
chegar a Marx.27 Por sua vez, com a experiência do Terror revolucionário, o conceito de soberania popular foi o principal alvo
de crítica, que o revisará ou excluirá, realizada tanto pelos penBabeuf, o animador da Tribun du peuple escrito contra a “reação” termidoriana
ao período “revolucionário” jacobino, foi - a partir da narrativa de Buonarotti
feita tardiamente em 1828 (chamada de “O príncipe da social” por Maxime
Leroy) - a fonte da concepção de “ditadura revolucionária”. Esta “cultura
insurrecional” nasceu de um pequeno grupo (Buonarotti, Antonelle e Sylvain
Maréchal, com seu Manifeste des Égaux em 1801). Ela foi desenvolvida
posteriormente por Blanqui e os “neobabouvistas” dos anos 1830-40 (Thedore
Dezamy, Jeanç-Jacques Pillot, Voyer d’Argenson, Charles Teste). Babeuf pode ser
visto como o fundador intelectual do socialismo e do comunismo, uma vez que
incluiu, no discurso da vontade, a questão decisiva da propriedade privada, que,
como se sabe, fará história no discurso revolucionário. Blanqui parte do
babouvismo desenvolvendo uma perspectiva tática de conspiração de uma
vanguarda revolucionária que seria composta de líderes “enérgicos” e “lúcidos”,
diante de um povo “servil” e “cego”, realizadores então de uma insurreição
libertadora e ”instituidores” de uma sociedade liberta e igualitária. A concepção
de ditadura do proletariado deriva daí, em que haveria necessidade um coup
d’état, de uma conspiração do povo para abolir a propriedade privada e os
privilégios. Marx se impressionou com a capacidade de organização e pela
ousadia e violência de Blanqui, ainda que o considerasse vago nos seus fins.
Sobre isso: BERLIN, I. Karl Marx: his life and environment. New York: Oxford
University Press, 1963, p.84. Não trato aqui desta gênese do comunismo e do
socialismo, optando por considerar o discurso revolucionário presente
estritamente na obra do jovem Marx. Sobre a cultura insurrecional, lugar do qual
retirei as informações aqui apresentadas, ver: ROSANVALLON, P. Democratie
inachevée: histoire de la souveraineté du people en France. Paris: Gallimard, 2000,
cap.3. “La culture de l’insurrection (le blanquisme)”, p.139ss.
27
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sadores conservadores (De Maistre, De Bonald, Edmund Burke
e velho Hegel), quanto pelos liberais (Sieyès do Termidor,
Condorcet28, Stuart Mill, Benjamin Constant, Tocqueville,
etc.).29
Ao contrário da versão francesa, contudo, o conceito de
revolução da Independência Americana não teve a mesma intencionalidade de “realização política da filosofia”. Na América, a filosofia é vista pelos pais da nova ordem como expressão
do common sense. A própria consciência revolucionária ocorreu
bem tarde para os colonos. Como diz Habermas, o discurso da
Revolução Americana foi empregado post festum.30 Os próprios
revolucionários franceses (assim como seus críticos, Burke e
Hegel) não viram na revolução americana aquilo que caracterizaria a experiência autêntica da França, a saber, de ruptura
Rosanvallon encontra na proposta de constituição de Condorcet (1793) uma
elaboração original de uma “democracia representativa” fundada numa
concepção de soberania complexa, que foi infelizmente esquecida a partir da
experiência de “desinstitucionalização do político” do período jacobino. E
Rosanvallon resgata a intuição lúcida do filósofo que será vítima do Terror (e que
escreveu, ironicamente, a bela obra máxima de otimismo histórico e de fé no
progresso – Esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano
(1793) – escondido da política revolucionária e relegado à clandestinidade) para
repensar as democracias contemporâneas. ROSANVALLON, op.cit., p..60-6, p.6472.
29 Esta discussão adentrará o século XX, sendo retomada na crítica liberal ao
totalitarismo e ao marxismo: tanto de um Hayek ou Schumpeter, que dissolvem o
“político” no jogo do poder e da dinâmica de mercado, quanto por Arendt e
Habermas, até mesmo pelas reinterpretações históricas da Revolução Francesa e
de suas consequências, que recuperam a tradição liberal (Tocqueville e Constant,
sobretudo), desde Lefort, Castoriadis e Gauchet até Furet e Rosanvallon.
28

HABERMAS, J. “Direito natural e Revolução”, p.149. Em Direito e Democracia
(1992), Habermas reitera sua interpretação, dizendo que “a Revolução
Americana resultou, de certa forma, dos acontecimentos; ao passo que os
protagonistas da Revolução Francesa tinham consciência de estarem fazendo
uma revolução” (Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol.1. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003 [1992], p.253). A Partir de agora sigla: DD I.
30
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completa e de transformação total de uma sociedade degenerada, de forma a instituir a ordem legítima estabelecida pela razão. “As próprias revoluções burguesas, tanto a holandesa,
como a inglesa e a americana, só se reconheceram como revoluções a partir da francesa”.31
As distintas concepções de Revolução configuram distintas figurações do político e da política, ou seja, da relação entre a
comunidade política e sua forma de representação numa sociedade política (o Estado). A positivação do direito natural realizada pelos americanos tinha por referência os direitos naturais
de uma sociedade civil já constituída de forma pré-política. O
Estado não constitui a sociedade, mas sim vem à existência para preservar e defender os direitos naturais de uma sociedade
que já os possui em suas próprias leis naturais e forma de organização. Ele aparece como instrumento da sociedade civil
que deve ser limitado a um domínio específico de preservação
dos interesses desta sociedade pré-política. Os direitos naturais
são tão somente a codificação daquilo que a própria sociedade
civil já entende como tais. Desta forma, a declaração americana
é expressão do common sense.
Isso é expresso no próprio título do panfleto de Thomas
Paine, Common Sense, publicado em 1776, que teve uma repercussão incendiária, exatamente em decorrência de uma escrita
para o homem comum, numa linguagem protestante, buscando
dissertar sobre uma “verdade singela” (“Plain Truth”) – singeleza que desencadeou a Independência Americana. Ao denunciar o rei da Inglaterra e ao atacar todas as formas de monarquia, Paine reivindica uma República Americana que, servindo
de refúgio para os povos oprimidos do mundo, teria importância para todo o gênero humano. A concepção de político da ex31

DD I, [1992], p.253.
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periência americana aparece com toda sua força neste escrito.
Não há qualquer sinal de fundação do político pelo soberano.
Ele emerge do social. Paine o demonstra ao distinguir, logo no
início do panfleto, entre sociedade e governo, mostrando que o
governo surge para responder às necessidades que têm origem
na dinâmica de interesses da própria sociedade, fundada em
direitos naturais, e da sua necessidade de representar-se e
compor um acordo mútuo diante do fato natural de seu crescimento e da complexificação da divisão do trabalho. A longa citação a seguir condensa a figuração americana do político nas
palavras de Taine:
Mas, na medida em que a colônia cresce, as questões públicas
[the public concerns] cresceram igualmente, e a distância à qual
os membros poderiam ser separados, tornarão demasiado inconveniente que todos eles se encontrem em cada ocasião como era no início, quando seu número era pequeno, suas habitações próximas, e as questões públicas poucas e triviais. Isso
indicará a conveniência de seu consentimento em deixar a parte legislativa para ser administrada por um número seleto, escolhido a partir de todo o corpo, que se supõe terem os mesmos interesses em jogo [concerns at stake] do que aqueles que
os indicaram [appointed them], e que agirão da mesma maneira
pela qual todo o corpo agiria caso estivesse presente. Se a colônia continuar crescendo, ela tornará necessário aumentar o
número de representantes; e que o interesse de cada parte da
colônia possa ser atendido, achar-se-á melhor dividir o todo
em partes convenientes, cada parte enviando seu próprio número: e que os eleitos nunca poderiam formar, para si mesmos,
um interesse separado dos eleitores, a prudência indicará a
propriedade de ter eleições frequentes: porque, na medida em
que os eleitos poderiam, por aqueles meios, retornar e se misturar novamente com o corpo geral dos eleitores em poucos
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meses, sua fidelidade ao público poderá ser assegurada pela
reflexão prudente de não causar um dano [rod] para si mesmos. E, enquanto este frequente intercâmbio estabelecer um
interesse comum com cada parte da comunidade, eles darão
suporte, mútua e naturalmente, uns aos outros, e disso (e não
de um nome inexpressivo de rei) depende a força do governo e a
felicidade do governado. Aqui então está a origem e a ascensão
do governo, nomeadamente, um modo tornado necessário pela inabilidade da virtude moral em governar o mundo; aqui
também está o projeto e o fim do governo, isto é, a liberdade e
a segurança.32

Ao contrário disso, a compreensão francesa deriva do conceito de vontade geral de Rousseau e do projeto fisiocrata e autoritário de reforma social, em que, a partir da concepção de
soberania como fundadora do político, a filosofia adquire caráter de fundante, em confronto com a ordem estabelecida e com
o próprio senso comum. Trata-se de refundação de uma ordem
civil degenerada, fazendo-lhe tábula rasa caso necessário, pela
qual se impõe uma concepção verdadeira de justiça que regenerará a sociedade e os homens existentes elevando-os à humanidade autêntica, conduzindo-se à promessa utópica de um
projeto pedagógico de imposição autoritária da vontade do povo soberano de formar um “homem novo” ou “homem regenerado”. “Fazer dos homens aquilo que se quer que eles sejam”,
diz, enfim, no calor da Revolução Francesa, Saint-Just.33

PAINE. Thomas. The complete writings of Thomas Paine. Collected and Edited
bu Philip S. Foner. Complete in two volumes, vol.1. New York: The Citadel Press,
1945, p.6.
33 OZOUF, Mona. L'Homme régénéré: Essais sur la Révolution française. Paris:
Gallimard, 1989.
32
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2. FUNDAÇÃO SOBERANA DO POLÍTICO: FORMAÇÕES
PRÉ-REVOLUCIONÁRIAS34
A sociedade civil é vista, no discurso revolucionário francês, como somente existindo politicamente, enquanto fundada,
em seus direitos, pelo soberano. A sociedade civil é compreendida, neste caso, numa longa tradição política europeia manifestada na centralidade do conceito de soberania. Podemos dizer
Uma nota de ciência: eu estou ciente dos desenvolvimentos de Foucault sobre a
teoria da soberania (feitos na primeira parte de Vigiar e Punir e nas suas aulas do
Collège de France), bem como de sua análise dos outros dispositivos de saberpoder, tanto do poder disciplinar quanto da governamentalidade ou biopolítica.
Estou ciente igualmente de sua heterogeneidade e de seus arranjos possíveis,
como na formação do racismo de Estado, sobretudo o dos discursos tanto fascista
como socialista, sendo o primeiro a combinação mortífera de soberania e
biopolítica. Contudo, não o sigo em decorrência da forma como desenhei o artigo
e também porque não quis transformar uma questão que me surgiu por outros
motivos teóricos num comentário das fortes teses foucauldianas. Somente a
título de informação, vale lembrar rapidamente sua análise da soberania. Ela está
presente, de forma sintetizada, no curso de 1975-1976, intitulado Em defesa da
sociedade, nas aulas dos dias 14 e 21 de janeiro de 1976, onde ele analisa a teoria
da soberania a partir de sua perspectiva genealógica que busca desvendar o
“como” do poder no triciclo “autoorganizado ciberneticamente” (para utilizar
uma linguagem diferente da de Foucault, mas que está implícita em seu método):
poder-verdade-direito. Ele a apresenta como constituída de três ciclos que
pressupõem o sujeito: o ciclo Sujeito1 (ativo) a Sujeito2 (passivo), em que o
sujeito, enquanto origem, deve ser assujeitado; o ciclo dos poderes ao poder, em
que deve ser fundamentada a unidade do poder; e, enfim, o ciclo da legitimidade
e da lei, visto que a lei nasce do movimento que funda sua legitimidade: “a teoria
da soberania é o ciclo do sujeito aos sujeito, o ciclo do poder e dos poderes, o
ciclo da legitimidade e da lei (...) a teoria da soberania pressupõe o sujeito: ela
visa fundamentar a unidade essencial do poder e se desenvolve no elemento
preliminar da lei. Tríplice ‘primitivismo’, pois: o do sujeito que deve ser sujeitado,
o da unidade do poder que deve ser fundamentada e o da legitimidade que deve
ser respeitada. Sujeito, unidade do poder e lei: aí estão, creio eu, os elementos
entre os quais atua a teoria da soberania que, a um só tempo, os confere a si e
procura fundamentá-los” (p.38).
34
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que a tradição discursiva da soberania é contemporânea ao
nascimento da própria modernidade política. Ou melhor, é ela
que funda a política na sua forma moderna. O princípio que
constitui a política moderna ao mesmo tempo como política e
como moderna é o princípio da soberania.35 No entanto, suas
origens remetem às estruturas arcaicas das sociedades indoeuropeias, que estruturavam a organização social e política da
Idade Média. A teoria clássica da soberania tem uma origem
simbólica arcaica identificada por Georges Dumézil, na sua teoria da “trifuncionalidade”, que, desenvolvida desde os anos
1920, é apresentada, de forma amadurecida, rigorosamente
formalizada, no livro Jupiter Mars Quirinus (1941), que, no título, expressa a própria tríade ao mesmo tempo religiosa e política da sociedade romana.36 Sua tese é a de que as estruturas narrativas dos mais diversos mitos indoeuropeus (Roma Arcaica,
Grécia, Índia, Irã, Europa), espalhados no espaço e tempo, eram
estruturalmente homólogas, todas remetendo a uma concepção
de sociedade organizada por uma estrutura triádica: a função
da administração do sagrado (sacerdotes), a função do poder
físico-político (guerra) e a função produtiva (agricultura e fecundidade). Contudo, na sua modalidade moderna, a soberania
tem por fonte teórica a virada subjetivista no nível do pensamento, que é, segundo Alain Renaut, fundamentado, desde sua
origem, por uma filosofia do sujeito e por um construtivismo político.37 Com a modernidade política, a soberania é entendida

MAIRET, Bernard. Le príncipe de souveraineté: histoires et fondements du
pouvoir moderne. Paris: Gallimard, 1997.
36 Não tive acesso a este estudo clássico de Dumézil. Um estudo tardio retoma na
forma a mais desenvolvida suas teses: DUMÉZIL, G. Los dioses soberanos de los
indoeuropeos. Barcelona: Herder, 1999.
37 Cf. RENAUT, A. “Avant-Propos. Liberté, Égalité, Subjectivité” (p.8-23) e
“Liminaire. Représentation moderne du monde et humanisme” (188-201); in:
35
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como fundada na vontade, oriunda de uma subjetividade, e não
mais numa pretensa ordem objetiva (seja Deus, seja a lei natural do cosmos).
O discurso da soberania é retomado pelo discurso da razão do Estado, pelo direito natural racional e pelo contratualismo. Ele é desenvolvido na esteira da profanação do Estado
ocorrida em meio à experiência de instabilidade política do Renascimento Italiano, período do “Estado como obra de arte”
(Burckhardt)38 e “momento maquiaveliano” (Pocock).39 Ele adquire hegemonia após a Reforma protestante, com a perda de
monopólio cultural da Igreja Católica Romana, e, principalmente, posteriormente às guerras religiosas que dilaceraram as sociedades europeias tradicionais e colocaram no centro o problema da formação de uma ordem perene capaz de interromper a guerra civil e a anarquia interna, resolvida pela forma do
RENAUT, A (dir.). Naissances de la modernité. Histoire de la Philosophie Politique
(Tome II). Paris: Calmann-Lévy, 1999.
A expressão “Estado como obra de arte”, que intitula o primeiro capítulo do
clássico de Burckhardt, designa a experiência da existência de configurações
políticas de natureza inteiramente factual, que é a experiência da laicização do
político, que corresponde ao surgimento das potências estatais, lembrando, de
passagem, que lo stato significava, antes de designar a existência coletiva num
território juridicamente fundada, os governantes e os partidários. Para
Burckhardt, “pela primeira vez, o espírito do Estado europeu moderno
manifesta-se livremente, entregue a seus próprios impulsos” e, com isso, “ali um
novo ser adentra a história: o Estado, como criação consciente e calculada, como
obra de arte” (BURCKHARDT, J. A cultura do Renascimento na Itália. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009, p.37).
39 POCOCK, J. G. A. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the
Atlantic Republican Tradition. Princeton, New Jersey: Princeton University Press,
1975. Para Pocock, "momento maquiavélico" denota o momento em que a
república foi vista como confrontando sua própria finitude temporal, tentando
permanecer política e moralmente estável na corrente dos eventos irracionais,
que eram concebidos como sendo essencialmente destruidores de todos os
sistemas de estabilidade secular. Na linguagem florentina, podemos chamar este
momento como o de confronto de virtù com fortuna e corrupção (p.vii-viii).
38
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Estado Absoluto. No período do Renascimento, a filosofia política do Príncipe era orientada por uma concepção clássica de
política retirada do humanismo romano. Contudo, no aprofundamento da secularização da política, a dissociação entre ética e
política, operada por Maquiavel (1469-1527), ressignifica a concepção de soberania. Na verdade, pode-se dizer que em Maquiavel encontramos a origem do princípio de soberania, ainda
que ele não o tenha desenvolvido, e nem mesmo utilizado o
nome, ele o torna possível.
É que, nos seus escritos, Maquiavel faz obra de ruptura; ele dilacera a tradição, e é deste dilaceramento, que separa a antiga
ordem das coisas da ordem nova das coisas, que surgem o soberano e suas obras. Ora, no registro que é o seu, a política, a
ruptura maquiavélica é dupla: ela liquida um passado filosófico e reflete a própria política como ruptura; dito de outra forma, o pensamento maquiavélico da política consiste em romper com o passado e em refletir, por este próprio movimento
de ruptura, a política como ação fundadora de uma nova ordem das coisas. 40

O princípio de soberania será seguido, a partir de então,
na elaboração filosófica contramaquiavélica dos fundamentos
do Estado Absoluto, presente em Jean Bodin (1529-1596) e
completada por Hobbes (1588-1679). “A obra [De Cive, de
Hobbes] é a primeira tentativa de exposição filosófica do princípio de soberania; entendamos por isso que ela tenta fundar,
por uma legitimação filosófica, o princípio do Estado”.41 Contudo, ainda que reconheçamos a importância de Hobbes, para
MAIRET, Bernard. Le príncipe de souveraineté: histoires et fondements du
pouvoir moderne. Paris: Gallimard, 1997, p.17-8.
41 Op.cit., p.42.
40
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os fins deste artigo, dissertarei apenas sobre Bodin e, pulando
Hobbes, passarei para Rousseau.
Nicolau Maquiavel e Jean Bodin inventaram a potência
soberana profana, pela qual evacuam o fundamento divino do
poder e eliminam toda política cristã, dando lugar a uma comunidade política laica regida pela justiça expressa pelo direito
e comandada pelo soberano. Eles são, por isso, legítimos fundadores teóricos do Estado moderno, entendido como Estado
profano, aquele que Mairet chama de o “deus mortal”.42 Uma
vez construído o conceito de soberania como fundamento do
Estado, coloca-se, a partir disso, o problema do exercício da soberania legítima: A quem cabe a soberania? Quem é o soberano
legítimo? E como ele deve exercer a sua soberania? Neste processo de descoberta da modernidade política, surge o "povo"
como novo sujeito político. Daí a questão: soberania do monarca ou soberania do povo? Bodin ou Maquiavel? Trata-se, em
qualquer das duas opções, como também o será com Hobbes,
Rousseau e Robespierre, da "potência do Um" como capaz de
reduzir o Múltiplo.43
Nas próximas páginas sobre Bodin, utilizo de perto a interpretação de Gerard
Mairet: MAIRET, Bernard. “Les Six Livres de la République et la fondation
moderne de l'État profane” (p.15-32). In: BODIN, Jean. Les six livres de la
République. Un abrégé du texte de l'édition de Paris de 1583. Édition et
présentation de Gérard Mairet. Paris: Librairie générale française, 1993. Foi
utilizada
edição
feita
e
disponível
em:
http://classiques.uqac.ca/classiques/bodin_jean/
six_livres_republique/bodin_six_livres_republique.pdf. Além deste texto, utilizo a
obra citada acima do mesmo autor.
43 Como já disse, tratarei aqui apenas de Bodin, a fim de preparar uma análise de
Rousseau. A respeito de Maquiavel, Foucault o analisa no curso de 1977-1978,
intitulado Segurança, território, população, na aula de 1º de fevereiro, vendo-o
como tendo legado uma concepção de poder baseada na teoria da soberania,
centrada no Príncipe e no Estado, capaz de exercer domínio sobre um território,
que é compreendido de modo estático, em que o problema do soberano consiste
na manutenção da segurança do território e da segurança do seu poder diante
42
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Bodin tem uma filosofia política fundada sobre um sistema dedutivo de direito natural, que parte de definições bem
fundamentadas em princípios para daí derivar suas consequências, bem como os meios de fundar a ordem política legítima. Sua singularidade em relação ao que antecede é que, ao
construir uma “teoria da potência soberana”, ele tem em vista
tratar tão somente da “soberania temporal”, substituindo com
isso, a ordem política anterior, que é fundada sobre o caráter
originalmente sagrado da potência, na plenitudo potestatis da política sacerdotal. No lugar desta, ele põe a ordem do Estado
Moderno, que é fundada sobre uma potência profana e histórica, puramente humana. O Estado é de fundação histórica e repousa sobre a força e a violência. A soberania tem seu fundamento na vontade do soberano, que é absoluta, em si e para si
mesma, infinita e irrefreável. Não há nenhum suporte para um
julgamento e punição da soberania, porque ela não presta contas senão para si mesma; o soberano, certamente, poderá ser
punido por Deus, caso seja tirano, mas a ninguém cabe punir a
soberania, nem mesmo ao soberano. O bom príncipe deve se
submeter à lei de Deus e à da natureza, deve ser virtuoso, mas
ele não pode ser constrangido externamente a isso, sob pena de
extinção da própria potência soberana, que é, em sua essência,
perfeita e infinita.
dos súditos e de seus inimigos (p.85). Esta concepção de análise do poder
centrada no Estado deve ser substituída então, para Foucault, por uma analítica
do poder que dê conta das transformações da dinâmica do poder advindas com
as dinâmicas do poder disciplinar e, posteriormente, com o advento da arte de
governar e sua lógica da governamentalidade. Não que, desde então, não haja
soberania; há, mas o poder está muito além e muito aquém da ordem da
soberania, que se articula com outras formas de poder, tanto o disciplinar,
quanto a biopolítica. Recomendo a respeito disso a ótima monografia de:
CHEREM, Carla Musa L. A crítica foucaultiana a Maquiavel: uma alternativa à
filosofia política contemporânea. Faculdade de São Bento-RJ. Rio de Janeiro,
Outubro-2012.
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Bodin elaborou este conceito de soberania como infinita,
indivisível e inalienável, em uma palavra, absoluta, em Six Livres
sur La République, de 1583.44 No capítulo VIII, do livro I, intitulado “Da Soberania”, Bodin define a soberania como “a potência absoluta e perpétua de uma República", que se caracteriza
pelo "grande potência de comandar". A potência soberana somente se constitui pela doação de uma potência absoluta a um
ou vários durante certo tempo, o que configura uma divisão
absoluta entre os príncipes soberanos [Princes souverains] e os
súditos [sujets]. Esta potência não é dada sob condições e ressalvas, senão não seria nem soberania, nem potência absoluta; e
é dela que tudo provém e ela é causa sui. "Da unidade depende
a união de todos os membros que não possuem ser nem potência senão a partir dela; da mesma forma, um príncipe soberano
é necessário, da potência do qual dependem todos os outros".45
A República é a união dos membros para formar o Um e
tornar-se harmonia para além de toda discórdia civil. O Um é o
princípio de ordem. A soberania, encarnada e executada pelo
soberano, é o operador de redução da diversidade para constituir uma ordem política. Pela redução à unidade, constitui-se a
harmonia do corpo social, que é racional. Em síntese, como diz
Mairet:
O problema que Bodin resolve, e cuja solução traz a chave do
enigma da soberania, pode ser formulada assim : como, conhecendo o Um, identificar o Múltiplo? Dito de outra forma,
sabendo que toda união da república provém da unidade ou,
melhor, da unidade de um princípio de ordem – a soberania
BODIN, Jean. Les six livres de la République. Un abrégé du texte de l'édition de
Paris de 1583. Édition et présentation de Gérard Mairet. Paris: Librairie générale
française, 1993.
45 ibid, VI. 6.
44
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em pessoa –, como se representar a estrutura da república em
geral? O que leva a se perguntar sobre a forma da relação existente entre o soberano e os súditos, entre o Um e o Múltiplo,
entre o chefe e a multidão. Deve-se esclarecer aqui que a forma deste problema não muda de natureza se o soberano é um
apenas, alguns ou todos em um. Porque, em todos os casos,
trata-se de Um soberano.46

Rousseau reproduzirá esta lógica da soberania, mas mudará sua solução. Para Bodin, a República perfeita (entendida
como “governo do direito estabelecido pela união da potência
soberana”, e não entendida como “regime de governo”) só pode ser a Monarquia. O “estado popular” (que seria o que se
chamará comumente de República) dissolve a própria soberania quando se pretende realizá-la no e pelo múltiplo. Rousseau
manterá a lógica, mas irá defender posição contrária: apenas a
República democrática realiza a potência soberana legítima.
Mas o pressuposto é o mesmo: “pelo pacto social, a multidão se
reúne em corpo, formando o soberano”, diz Rousseau; o que é
dizer que “o Múltiplo se torna Um pela potência soberana”.
Antes de tudo, porém, ele renega a distinção de Bodin entre contrato e lei, que colocava o soberano como não se submetendo à reciprocidade do contrato; ao contrário, ele coloca a soberania como tendo origem sobre o contrato entre indivíduos
igualmente livres, que constituem assim uma “liberdade artificial”, que se diferencia da “liberdade natural”. Verificando as
razões do contrato e o próprio ato contratual, definem-se as
cláusulas que, caso não cumpridas ou violadas, são anuladas
de imediato, retornando os homens à sua liberdade natural.
Ao supor a independência original de todos os homens,
que somente viveriam num estado em que a força e a liberdade
46

MAIRET, J. p. 27.
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de cada um pudessem permitir sua conservação, ele coloca o
problema de como os homens poderiam se engajar, sem se prejudicarem nem negligenciarem os cuidados que se devem dar a
fim de formar um estado civil. A tarefa é explícita e claramente
posta da seguinte forma: “Encontrar uma forma de associação
que defenda e proteja de toda a força comum a pessoa e os bens
de cada associado, e pela qual cada um, ao unir-se a todos, não
obedeça, contudo, senão a ele mesmo e permaneça, assim, tão
livre quanto antes? Tal é o problema fundamental do qual o
contrato social é a solução”.47 Ou seja, como conciliar a soberania de cada um (que é um direito e dever natural) com a soberania da vontade geral (que é a soberania do todo enquanto
corpo, e não enquanto multiplicidade somada das vontades
particulares)?
Para ele, todas as cláusulas contratuais podem ser reduzidas a uma só, que é a da alienação total, sem reservas, dos direitos naturais por parte de todos os associados: “a alienação total
de cada associado com todos seus direitos a toda a comunidade: porque, primeiramente, cada um se dando inteiramente, a
condição é igual para todos, e a condição sendo igual para todos, ninguém tem interesse de torná-la onerosa aos outros”.48 A
união será tanto mais perfeita quando mais completa a alienação dos direitos:
Cada um se dando a todos, ninguém se dá a ninguém [chacun
se donnant à tous, ne se donne à personne], e como não há um asROUSSEAU, J. J. “Do contrato social ou princípios do direito político”
(1757/1762). In: Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p.33. Utilizei
igualmente o original de Rousseau sempre quando considerei necessário:
ROUSSEAU, J. J. Volume 1. Ouvrages de politique, in: Collection complète des
oeuvres, Genève, 1780-1789. Édition en ligne: www.rousseauonline.ch, version
du 7 octobre 2012.
48 Ibid.
47
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sociado sobre o qual se adquiria o mesmo direito que se lhe
cede mediante fé [comme il n’y a pas as associe sur lequel on
n’acquière le même droit quʼon lui cede sur foi]; ganha-se o equivalente de tudo o que se perdeu [on gagne lʼéquivalent de tout ce
quʼon perd]; e mais força [se ganha] para conservar o que se
tem [plus de force pour conserver ce qu’on a].49

O ato de associação gerado pelo pacto social produz, tal
como em Bodin, um “corpo moral e coletivo”, uma pessoa pública, o que Rousseau chama de Cité. Mas os súditos do soberano, entendido como vontade coletiva, são igualmente soberanos. Aqui ele subverte completamente a soberania de Bodin,
construindo com isso o conceito de cidadão moderno, desassimilando-o do conceito medieval de súdito [sujet], bem como do de
burguês [bourgeois], retomando, para isso, a concepção de democracia dos antigos:
Esta pessoa pública, que se forma assim pela união de todos
os outros, tomava outrora o nome de Cidade [Cité] e toma
agora aquela de República ou de Corpo político, o qual é chamado por seus membros Estado quando ele é passivo, Soberano quando é ativo, Potência ao comparar com seus semelhantes. Em relação aos seus associados, eles tomam coletivamente o nome de Povo, e são chamados em particular Cidadãos, enquanto participantes da autoridade soberana, e Súditos, enquanto submetidos às leis do Estado. Mas estes termos
se confundem frequentemente e se tomam um pelo outro; basta saber distingui-los, com toda sua precisão, quando eles são
empregados.50

49
50

Ibid.
Ibid., p.33-4.
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Ocorre que, no seu tempo, o verdadeiro sentido da palavra “cité” e do seu correlato “cidadão” se desfizeram. Os franceses usariam “cidadão” para exprimir uma virtude, e não um
direito. Bodin comete uma “lourde bévue” ao confundir citoyen
com bourgeois. Rousseau se esforça então em distinguir claramente cidadania, como esfera do direito e do dever público
com vontade geral, da dimensão privada do indivíduo, o bourgeois.
No capítulo “Do soberano”,51 ele assinala a dupla relação
que cada indivíduo, entrando, pelo ato de associação, num engajamento recíproco do público com os particulares, contratando-se consigo mesmo, possui: como membro Soberano em relação aos particulares e como membro do Estado em relação ao
Soberano. Ele diz que há uma diferença entre se obrigar em relação a si mesmo e em relação a um todo do qual se faz parte.
Os cidadãos possuem deveres, enquanto súditos, em relação ao
Soberano; bem como possuem direitos naturais dos quais gozam na qualidade de homens. Mas ele fará a distinção colocando o citoyen acima do homme, para então dizer que é interesse
do segundo, pelo ato de associação, agir como o primeiro, isto
é, é próprio da vontade individual querer a vontade geral, porque o livre desenvolvimento do todo é condição para o livre
desenvolvimento de cada um.52
Para Rousseau, o Estado (Cité), enquanto corpo político
constituído pela vontade geral, é entendido, como em Bodin,
Ibid, livro I, cap.VII.
Esta diferenciação entre homme e citoyen será completamente retomada no
discurso revolucionário, incluindo o Marx da Questão Judaica (1843), que fará
sua crítica radical a esta distinção própria à sociedade burguesa, a ser superada,
rousseaunianamente, pela supressão da propriedade privada, onde o indivíduo,
ao agir como força individual, agiria, ao mesmo tempo, como força social. Ver
seção 6.
51
52
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como uno, inalienável, indivisível e dotado de potência impositiva infinita: é preciso que seja uma “força universal e compulsiva para mover e dispor cada parte da maneira a mais conveniente ao todo”.53 “Tal como a natureza dá a cada homem um
poder absoluto sobre todos seus membros, o pacto social dá ao
Corpo político um poder absoluto sobre todos os seus, e é este
mesmo poder, dirigido pela vontade geral, que porta, como eu
disse, o nome de soberania”.54 A soberania é o poder absoluto,
dirigido pela vontade geral, sobre todos os membros do pacto
social.
Esta construção conceitual o leva a assumir a mesma incondicionalidade da soberania que aquela de Bodin. A deliberação
pública pode obrigar todos os sujeitos em relação ao Soberano,
mas não pode obrigar o Soberano em relação a si mesmo; é contra a natureza do corpo político que o Soberano se imponha
uma lei que não possa violar.
Esta afirmação retira da soberania geral toda possibilidade
de condicioná-la a uma constitucionalidade: isso terá graves
consequências na Revolução francesa. Soma-se a isso que a
própria “vontade geral”, que é distinguida da “vontade de todos”, se afirma como uma potência que, não sendo apenas uma
somatória das vontades individuais, aparece muitas vezes, em
relação ao indivíduo, como algo estranho a seu interesse e que
deve impor-se a ele.55
A partir do conceito de soberania fundado na vontade geral põe-se o problema da representação. Há uma tensão inerente
entre democracia direta e representação democrática no discurso de Rousseau. É pela Assembleia que o povo exerce sua sobeIbid, livro II, cap.IV.
Ibid.
55 Marx o citará no final da Questão Judaica como sendo a expressão mais lúcida
da condição do homem na sociedade burguesa.
53
54
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rania. O Soberano não tem outra força do que a “potência legislativa”, ele não age senão pelas leis e as leis não são senão atos
autênticos da vontade geral.56 Por isso, o soberano somente saberia agir quando o povo está em assembleia. Isso estaria inscrito na própria natureza humana, que não concebe mais esta
possibilidade porque está viciada. Mas os antigos, Roma principalmente, provaram ser isso possível.
Ora, em relação a toda esta construção conceitual, impõese o grave problema dos limites da vontade geral. Rousseau
não pode subordinar o soberano a direitos naturais que sairiam
de sua esfera absoluta. Dado que houve uma alienação total
dos direitos naturais mediante o pacto social (potência, bens,
liberdade, vida, tudo!), cabe apenas ao soberano julgar e decidir
qual parte de tudo o que foi alienado será útil à comunidade
[communauté]. A sociedade civil só existe como formação da sociedade política e todo direito é político, atribuído posteriormente à formação do contrato.
Para restringir a soberania da vontade coletiva, ele aplica,
antes de tudo, um critério que me parece externo ao conceito, a
saber, o de utilidade comunitária. Os cidadãos irão prestar os
serviços que o Soberano demanda, mas o Soberano somente irá
impor aos súditos o que for útil, ele não pode querer esforços
inúteis dos indivíduos. Isso porque “sob a lei da razão, nada se
faz sem causa, não mais do que sob a lei da natureza”.57 Mas,
além dessa, há uma segunda restrição que está no plano do
próprio conceito. Todas as obrigações engajam cada um e todos
reciprocamente, ou seja, o corpo social somente pode criar
obrigações mútuas, de tal forma que ao preencher os deveres
de cidadão, ao trabalhar-se para outrem, sempre se está trabalhando para si próprio. “Todos querem constantemente a feli56
57

Ibid, livro III, cap. XII.
Ibid.
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cidade de cada um, porque, querendo a felicidade de outrem,
quer-se a própria felicidade”.
Isso ocorre por causa da determinação conceitual da vontade
geral: ninguém se apropria da vontade geral e todos se dirigem
por ela. Logo, produz-se, com o conceito de soberania, a igualdade de direito e a noção de justiça, à qual Kant deverá muito,
e à qual Hegel fará severas críticas, vendo-a como um “universal abstrato”. O ato de soberania é uma convenção do Corpo
com cada um de seus membros, em plena igualdade. Esta é a
única convenção legítima e, por isso, equânime e, por isso, útil e, por
isso, sólida: legítima, porque tem por base o contrato social;
equânime, porque é comum a todos; útil, porque ela só pode
ter por objeto o bem geral; e sólida, porque ela tem por garantia
a força pública e o poder supremo.
O poder soberano de Bodin e Rousseau é totalmente absoluto, totalmente inviolável, totalmente sagrado: é total. Por esta
mesma razão, ele não pode transpor os limites das convenções
gerais, não pode se particularizar. Mas todos os bens e liberdades deixados de lado por estas convenções podem ser gozados
igualmente pelos homens. Ao fazer estas distinções, ele busca
afastar qualquer dúvida sobre o bem que é gerado pelo contrato social. Se, para o pacto, é necessária uma alienação total, por
sua vez, constituída a soberania geral, ela não terá domínio total sobre as coisas, estruturando-se então um estado civil que
terá uma divisão entre o público e o privado, o cidadão e o homem. E, com esta liberdade artificial, não há, efetivamente,
uma “renúncia verdadeira”, porque, pelo efeito do contrato social, está-se numa condição preferível àquela anterior; ao invés
de uma alienação, tem-se uma “troca vantajosa de uma maneira
de ser incerta e precária por uma outra melhor e mais segura,
da independência natural contra a liberdade, do poder de prejudicar outrem contra sua própria segurança, e de sua força que
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outros poderiam superar contra um direito que a união social
torna invencível”. Tendo devotado sua vida ao Estado, ele tem
a sua vida protegida, e quando a sacrifica pelo Estado, ele tão
somente “retribui o que recebeu”, defendendo, ao pôr em perigo a sua vida, o estado que lhe permite conservá-la.
Este contrato equânime é a única condição para a obediência legítima. Somente nesta condição há súditos; caso contrário,
tem-se o direito (e o dever) de seguir sua própria vontade. Logo, à questão sobre qual o limite da soberania, e como se deve
demarcar as extensões respectivas dos direitos do Soberano e
os direitos do Cidadão, responde-se com a questão sobre “até
que ponto os cidadãos podem engajarem a si mesmos, cada um
em relação aos outros e todos em relação a cada um”.
A construção conceitual rousseaniana, contudo, não dá
precisão a este direito de não obediência quando se rompe o
contrato; a determinação conceitual está, sim, na onipotência da
vontade geral que, por originar-se de todos, se aplica a todos.
Aqui se apresenta o problema da passagem do universal ao
particular necessária para o próprio ato de vontade; para muitos, como Hegel, aqui estará a origem do Terror revolucionário.
É o problema agudo que a experiência revolucionária francesa
transformará em questão prática, da definição concreta das
condições em que, em nome da vontade geral, um soberano
pode acabar por alienar a todos ilegitimamente e mesmo impor
uma suspensão completa dos direitos naturais, e, neste caso, a
condição em que haverá um direito de não obediência e ruptura do contrato por parte dos indivíduos.
Toda esta construção da soberania como vontade coletiva tem
fortes implicações que podemos resumir, enfim, nos seguintes
pontos: (a) o caráter absoluto da soberania una, indivisível, inalienável e perfeita (incapaz de errar), (b) a lógica de formação
do Múltiplo (multidão) em Um (corpo soberano) como condi-
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ção de formação e manutenção da vontade coletiva; (c) a incondicionalidade da vontade geral em relação aos contratos e
leis, irrefreável em relação a qualquer forma constitucional; (d)
a distinção entre burgeois e citoyen e o estabelecimento de uma
dupla relação do indivíduo como súdito e soberano, em que a
soberania do indivíduo (homme) somente se afirmaria pela soberania da vontade geral (citoyen); (e) a distinção entre vontade
de todos e vontade geral, em que a vontade geral pode ser uma
potência estranha à vontade dos particulares, mas que se imporia legitimamente; (f) a alienação total e condicionalidade dos
direitos naturais à vontade geral, que somente pode impor leis
gerais, incapaz de particularizar-se, mas que deixa aos direitos
naturais o caráter residual daquilo que não diz respeito aos interesses comunitários; (g) o caráter equânime do contrato que
concilia interesse e justiça e faz com que, cada um querendo e
obedecendo somente a si mesmo, obedeceria e quereria igualmente o bem coletivo; (h) o direito por parte da vontade geral
de censura e de vida e morte sobre os particulares; e, enfim, (i)
a tensão entre democracia direta e representação, onde a verdadeira república somente poderia ser aquela dirigida pelo povo reunido em Assembleia.
Todos estes elementos serão trabalhados no discurso e na
prática revolucionários. E a experiência do Terror jacobino, que
pretensamente buscou realizar, politicamente, uma República
fundada na vontade geral, será decisiva para a posteridade do
pensamento político do século XIX até hoje. Comecemos pela
formação do discurso revolucionário em Sieyès, para vermos
como o discurso da soberania é integrado como motor do processo revolucionário.
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3. FORMAÇÃO DO DISCURSO REVOLUCIONÁRIO
FRANCÊS
Mil setecentos e oitenta-e-nove, para retomar uma fórmula de
Alain Rey, ‘revolucionou’ a ideia de revolução. A palavra, até
então empregada mais frequentemente no plural – as revoluções –, conjuga-se, a partir de então, no singular, designando
um acontecimento particular com ressonância universal: a Revolução francesa.58

O pensamento revolucionário se formou, na França, nos
últimos meses de 1788 e no início de 1789, quando do debate
sobre a convocação dos Estados Gerais e sobre o problema da representação política.
O problema da existência de privilégios e da necessidade
de igualdade entre os homens tornou-se o pivô de toda a ordem política e social. Abade de Sieyès (1748-1836) assumiu diante desta questão um protagonismo. Podemos identificar nos
seus discursos escritos durante este período - Essai sur les privilèges e Qu’est ce que le Tiers État? - um trabalho argumentativo
de invenção do próprio discurso revolucionário.
Como meio de solução do problema dos privilégios, ele
constrói o ator social, a nação, que seria aquele capaz de, por
meio de um ato político, restaurar a ordem social legítima. Esta
proposição não apenas identificou aquele que seria o único ator
legítimo investido da função de reconstrução nacional, mas
sim, principalmente, construiu a própria noção de nação por
uma operação semântica que faz de seu discurso um trabalho
de fundação, e não apenas de uma alegada fundamentação. Como
disse Keith Baker: “é esta definição do momento revolucionário
GUENIFFEY, P. La politique de la Terreur: essai sur la violence révolutionnaire
(1789-1794). Paris: Gallimard, 2000, p.43.
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que tornou possível tudo o que iria se seguir. É um ato retórico
que fez do ambicioso abade (...) o primeiro e o mais profundo
teórico da Revolução Francesa”.59
Segundo Baker, ele constrói uma argumentação que extrai
sua sintaxe, seu léxico e sua semântica de três fontes discursivas relativamente autônomas, formando a partir disso uma bricolagem extremamente eficaz, ainda que composta de instabilidades que terão resultados não apenas teóricos, mas também,
e, sobretudo, práticos.60 Todas elas remetem ao Antigo Regime
e às reelaborações conceituais advindas de sua crise. São eles: o
discurso da justiça constitucional, o discurso da soberania e o
discurso da razão.61
Inserido no debate sobre a organização dos Estados gerais,
Sieyès se recusa a colocar a questão nos termos do discurso da
BAKER, Keith Michael. “Sieyès”. In: FURET, F; OZOUF, M. (org.). Dictionnaire
critique de la Révolution Française. Paris: Flammarion, 1988, p.334.
60 Sigo, aqui, a própria interpretação de Keith Baker: “este discurso não nasceu do
nada, afastado e de fora do público cultivado: ele apareceu no contexto de uma
tomada de consciência generalizada da crise política, e ele tomou sentido em
relação aos problemas e às possibilidades de uma situação política particular.
Este discurso não tinha uma fonte única. A linguagem que deu uma força
explosiva aos acontecimentos que destruíram a ordem antiga era uma invenção
política radical, mas seus componentes derivaram de várias fontes. O processo de
bricolagem que presidiu à elaboração do discurso revolucionário teve por
resultado inevitável de introduzir nele tensões, incoerências e ambiguidades
intrínsecas. Uma boa parte da história ulterior da Revolução francesa é inteligível
apenas se levarmos em conta este fator” (idem, p.334-5).
61 Para Baker, todos eles constituem a desagregação dos atributos
tradicionalmente vinculados ao conceito de autoridade monárquica. Na
concepção tradicional de autoridade monárquica, a justiça, a soberania e a razão
estavam organicamente vinculadas: a autoridade monárquica era o exercício da
justiça que, tendo por base uma sociedade hierárquica constituída de ordens e
estados, dava a cada qual o que lhe era devido; a justiça provinha da vontade real,
que era preservada, por sua vez, do arbitrário pela razão e pelo conselho que o
rodeava. Mas, segundo Baker, no final do Antigo Regime, este conjunto de
atributos desagrega em três estratos de discurso; desta desagregação
desencadeou-se um movimento de reconceitualização da autoridade.
59
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justiça constitucional, que assumia como fundamento um histórico de lutas constitucionalistas na França contra o despotismo
ministerial.62 Ao contrário, ele queria colocar a questão em ruptura com a história, a tradição e os acontecimentos, uma vez
que, para ele, como para Mably:
a história da França era uma história de opressão, da usurpação e da expropriação, e não uma história jurídica da evolução
e da continuidade de formas legais e constitucionais. Desta
análise resulta que o precedente não é nada mais que o direito
intolerável da conquista, e que a única maneira legítima de fazer apelo à história, é de retornar a este ponto zero – o ano que
precedeu a conquista – em que a nação é restaurada na sua
verdadeira identidade política e recuperada a faculdade de
afirmar de novo, e sem ambiguidade, sua vontade política.
Sieyès introduz no discurso revolucionário uma concepção da
ação política que a faz surgir num momento novo no tempo, e
a constitui, portanto, como um ponto de ruptura com o passado. À diferença do momento-Maquiavel analisado por John
Pocock, que pretende estabilizar a existência da ordem política
na e contra o fluxo do tempo, o momento-Sieyès convida a
uma afirmação da vontade política que se desliga completamente da história.63

O discurso da justiça constitucional é a linguagem essencial do
constitucionalismo parlamentar dos anos 1750 em diante. Ele se constitui contra
o despotismo dos ministros, fundamentando-se, para isso, na justiça, na
legalidade e na institucionalidade, contra a vontade do soberano e de seus
consortes, marcadas pelo arbitrário e pelo contingente. Os defensores do
discurso da justiça militaram, em 1788 e 1789, a favor da separação tradicional
das três ordens nos Estados gerais e a favor do mandato imperativo, como forma
de proteger os representantes dos eleitores contra o arbítrio real (ibid, p.335).
62

63

Ibid, p.337.
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Este desligamento da ação política da história, estabelecendo uma ruptura com a continuidade do fluxo histórico, é o
próprio ato de formação do discurso revolucionário, que traz
consigo uma nova consciência do tempo. Para tanto, Sieyès se
coloca, alternadamente, nos níveis do discurso da razão e do
discurso da vontade.
O discurso da razão tem um caráter reformista (uniformidade administrativa, igualdade dos direitos civis e na tributação, representação da pluralidade dos interesses) e está presente entre os fisiocratas e no programa administrativo dos ministros de Luís XVI. Ele estabelece que a vida pública deve ser reconceitualizada para fundamentar-se na natureza e na razão.
Uma compreensão esclarecida da ordem natural da sociedade
permite estabelecer o domínio legítimo da soberania e da vontade política. Ele é “um discurso da modernidade, que evidenciava o desenvolvimento da civilização e o progresso da sociedade civil”.64 Já o discurso da soberania, como analisado amplamente acima, é um discurso com uma origem histórica mais
longínqua, que remete ao modelo de cidade-Estado antiga, às
concepções medievas de política e aos desenvolvimentos modernos seculares.
Os dois tipos de discursos estão numa tensão difícil de
harmonizar. Para o discurso da razão, “a linguagem da vontade política deve dar lugar a um discurso racional do social”65,
vista enquanto ordem natural das coisas; ao passo que o discurso da vontade estabelece que, sendo a ordem política fundada pela vontade, a própria natureza do social é uma ordem
criada pelo corpo político subjetivamente construído e, em
princípio, capaz de uma potência infinita. Ora, é o discurso da
64
65

Ibid, p.336.
Ibid.
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vontade que permite esta ruptura na temporalidade e a construção da mentalidade revolucionária.
Mas, no Qu’est ce que le Tiers État?, ele assume o nível dos
princípios, de forma a ser capaz de conter o poder arbitrário
com eficácia e unir os representantes da nação, rumo à restauração nacional, concebendo, num discurso racional da sociedade, a visão do progresso da sociedade esclarecida e civilizada.
Com isso ele se coloca no nível do discurso da razão, onde, na
definição da nação, adquire centralidade a noção de “divisão
do trabalho social” e a racionalidade das leis naturais que regem as atividades produtivas. Além disso, no início do discurso, Sieyès esclarece qual é a sua concepção da relação entre filosofia e política vista como combate aos preconceitos em prol da
"marcha da razão".66 Esta posição é inteiramente iluminista e,
sobretudo, fisiocrata. É a partir dela que ele constrói sua concepção de verdade e seu projeto de uma “ciência racional da política”.67
Pode-se dizer que sua concepção filosófica de verdade, retirada
do direito natural, se opõe a uma concepção antiga de verdade
como prudência, que sempre tem o risco de se tornar o que
chamo aqui de “concepção administrativa de verdade”.
Para a análise que se segue, p. 78-82.
Esta ciência seria fundada sobre um sistema dedutivo composto por signos
exatos e precisos, que possibilitariam estabelecer princípios universais dos quais
derivariam as condições de legitimidade da ordem social e política. No mundo de
um Ancien Régime decadente, em que “a língua sobreviveu à coisa”, diz-nos
Baker, a tarefa mais preemente era a da “reconstrução da ordem pública pela
articulação de uma linguagem política nova, filosoficamente fundada pela
natureza das coisas” (idem, p.334-5). É digno de nota que, em pesquisas nos seus
manuscritos da década de 1880, se tenha descoberto que o neologismo
“sociologia” fora utilizado por ele muito antes de ter sido inventado por Comte.
Contudo, ele não publicou os manuscritos. Para uma análise semântica das
reflexões de Sieyès das quais derivaram a proposta de uma sociologia:
GUILHAUMOU, Jacques. “Sieyès et le non-dit de la sociologie: du mot à la chose”.
Revue d'histoire des sciences humaines, Naissance de la science sociale (17501850), 2006, 15, p.117-134.
66
67
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Como diz Habermas, em Sieyès, tal como nos fisiocratas, o
filósofo tem, antes de tudo, o dever de declarar a verdade, enquanto a opinião pública finalmente ditar as leis aos legisladores.68 Sieyès diz que seu objetivo, que é aquele dos "Escritores
patriotas", consiste em "publicar a verdade", independente de
serem vistas como extravagantes ou impraticáveis pelos seus
críticos. "Se todo mundo pensasse a verdade, as maiores mudanças, desde que elas apresentariam um objeto de utilidade pública, não teriam nada de difíceis". Mas, como isso não ocorre,
cabe a ele expandir a verdade que prepara estas vias de grandes transformações. No início, recebe-se mal as ideias. Mas, aos
poucos, os espíritos se acostumam e se forma, assim, uma opinião pública. No final, percebe-se que é possível a execução dos
princípios estabelecidos pela verdade filosófica. "Em quase todas as ordens de preconceitos, se os Escritores não tivessem
consentido em passar por loucos, o mundo seria hoje menos sábio". Cabe aos escritores assumirem o risco da verdade para
formar uma opinião pública sábia.
Ao tratar disso, ele faz uma clara contraposição entre as
concepções clássica de política e a moderna, que coloca seu discurso no cerne da oposição entre teoria e práxis, que gera toda
a tensão implícita ao pensamento revolucionário. Deve-se livrar
das recomendações clássicas de prudência (phronesis), pela qual
o julgamento é efetuado por um raciocínio prático, baseado na
experiência, capaz de orientar uma conduta razoável diante das
circunstâncias e contingências com as quais se defronta. Ao
contrário disso, o filósofo tem um dever de verdade, e não de
prudência. Os discoureurs sans idées, diz Sieyès, falam em “importância da prática” e na “inutilidade ou perigo da teoria”. A
filosofia deve se construir, ao contrário, como uma ciência, que
68

HABERMAS, J. ”Direito natural e revolução”, p.154.
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abra caminho pela aquisição e enunciação da verdade em bloco,
e não mitigada, nem se deve detalhá-la em ‘verdades’ que seriam razoáveis, outras, possíveis, e outras, impossíveis, conforme
as circunstâncias; ou seja, o filósofo não deve ter um compromisso de moderação com o estado de coisas vigente e deve correr o risco daquelas críticas. A verdade deve dar boas sacolejadas na sociedade. A iluminação moral é feita pelo conjunto das
relações da moral e das verdades pertencentes aos sujeitos. O
Esclarecimento pleno é feito pelo conjunto. Caso se parcele a
verdade, na sua relação com a moralidade, os sujeitos podem
crer sustentar uma verdade, ao passo que, caso meditem mais,
veem-se na necessidade de abandoná-la.
A filosofia deve traçar a finalidade do homem político, indicar para onde a política deve se dirigir. E não o contrário. Os
ditames da prudência situam-se no nível da probabilidade e da
incerteza, o que faz com que nunca se saiba se a alegada prudência do político é um subterfúgio para adiar a ação justa ou
uma decisão racional respaldada pela verdade das coisas. Torna-se, com isso, uma confiança cega, que é contrária à ordem da
razão. Se o bom político segue um caminho prudente, o filósofo
deve traçar o caminho verdadeiro. A ordem já está dividida entre amigos e inimigos; e moderar retoricamente as palavras (ter
uma conduta sutil conforme uma arte das reticências, que só
diz uma palavra após a outra) pode ser uma armadilha dos
inimigos daqueles que têm a verdade, que possuem a causa justa. Pode ser uma estratégia de inimigos para o filósofo parar
arbitrariamente, interrompendo a necessária reconstrução que
todos já sabem necessária. Por causa disso, a conduta deve ser
franca. A verdadeira loucura está na moderação das palavras e
mitigação da verdade. A verdade que faz reconhecer o verdadeiro, belo e útil, é capaz de produzir fortes impressões e fazer
nascer o interesse apaixonado. O povo possui verdadeiros inte-
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resses a serem esclarecidos pelos filósofos, que se dirigem a todos enunciando verdades úteis em relação às quais o povo não
pode ser cego. Estas verdades não podem se restringir a alguns
Administradores, que se encarregarão de enunciá-las em função do sucesso de suas operações.
Isso seria uma espécie de “visão administrativa da verdade”.
Contra ela, Sieyès afirma que a verdade desconforta [la vérité
gene] e choca, é necessário que seja assim, ainda mais num povo
que está acostumado à servidão. Como diz Habermas, se afirma em Sieyès a mesma compreensão dos fisiocratas, de uma
verdade despótica que deve forçar a autoridade e os homens
comuns na direção de uma opinião pública esclarecida pelos
verdadeiros interesses estabelecidos pelas leis da natureza.69
Dito isso, cabe a pergunta: mas, afinal, a que se refere a
verdade? A resposta é fisiocrata: ela se refere aos “negócios nacionais tratados publicamente por interesses reais e esclarecidos”. Para que se avance nos negócios, o meio verdadeiro é fazer “a justiça de sua causa penetrar na pluralidade dos Cidadãos”, formar uma opinião pública esclarecida. A única capaz de
provocar as mudanças verdadeiramente vantajosas aos Povos e
a única útil aos Povos livres. Filosofia-Verdade-direito-justiçainteresses-opinião pública compõem a série significante do argumento.

Sieyès toma esta fórmula diretamente dos fisiocratas: de acordo com sua
doutrina, o monarca deve se deixar instruir por uma esfera pública filosófica e
economicamente esclarecida sobre as leis de natureza, pelas quais o legislativo
precisaria se orientar exclusivamente. Uma evidência da ordem natural exigida
pela publicidade do poder é a única base sobre a qual a constituição justa pode
ser fundamentada. Uma opinião pública esclarecida para a evidência, com uma
dominação absoluta das leis de natureza imposta de maneira despótica, garantirá
a conformidade jurídica do estado de sociedade (HABERMAS, J., Direito Natural e
Revolução, p.154).

69
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A partir desta concepção de verdade, baseada no discurso
da razão, ele parte para sua operação semântica de construção
da representação nacional de modo a identificar o Terceiro Estado
com a nação. Para tanto, ele recorre ao discurso da vontade, tratando da vontade geral como fonte única e legítima da lei. A
vontade tem que ser única: uma nação, uma representação e uma
vontade comum.70 Ele elimina, portanto, a aristocracia e o clero
da nação e da possibilidade de se fazer representar na Assembleia Nacional. A representação deve ser da vontade comum, e
os privilegiados são os “inimigos reais do interesse comum”.
Os privilegiados somente poderiam ter direitos políticos caso
abrissem mão de seus privilégios e, na qualidade de cidadãos,
entrassem na verdadeira Nação, confundidos com o resto da
Sociedade.
A definição política da nação como corpo unitário de cidadãos exercendo uma vontade comum inalienável é rousseauniana. “Este laço entre representação unitária e vontade nacional unitária – absolutamente capital para a elaboração da
ideologia revolucionária”.71 Sieyès argumenta tentando provar
a necessidade de reconhecer somente a vontade comum na
opinião da pluralidade.72 E os representantes do Terceiro Estado
são os verdadeiros depositários da vontade nacional, podendo
falar, sem erro, em nome da Nação inteira. A nação é o Terceiro
Estado. E devem, por isso, reunirem-se à parte, compondo a
Assembleia Nacional.73
Como forma de construir seu argumento, ele distingue entre três tipos de interesse – particular, comum e de corpo – argumentando, pela lógica da soberania da vontade geral, que as
SIEYÈS. op.cit., p.134.
BAKER, K. op.cit., p.340.
72 SIEYÈS, p.136.
73 Ibid.
70
71
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ordens constituem um espírito de corpo que divide a vontade e
que o único interesse que deve compor a representação nacional é o interesse geral dos cidadãos reunidos em Assembleia. O
Terceiro Estado tem o direito por isso de “formar sozinho uma
Assembleia Nacional, e para autorizar, por força da razão e da
equidade, a sua pretensão legítima de deliberar e de votar por
toda a nação, sem exceção”.74 E os corpos e ordens devem ser
dissolvidos e integrar-se à unidade da a nação, que é una em
vontade.
O Terror na ambiguidade da fundação democrática: o laço equívoco
entre soberania e representação
O laço entre vontade geral e representação unitária, contudo, é tenso e problemático. Há uma instabilidade essencial da
política revolucionária que decorre do próprio discurso revolucionário, uma vez que ele instaura uma concepção de político
que possui contradições internas que se manifestam na ação
política.75 Como diz Rosanvallon, o desafio da Revolução francesa é o de responder aos seus equívocos originários relativamente à antinomia entre a soberania e a representação. Como
ultrapassar tal polarização?.76 Ao longo da revolução instaurase uma aguda contradição entre o discurso da vontade geral e a
necessidade de representação política do social. A síntese entre
ambos é instável e problemática. Instaurou-se um sistema conibid, p.137.
Dada a total impossibilidade de realizar uma interpretação autônoma e
profundamente documentada sobre um período histórico com uma historiografia
tão vasta quanto a Revolução Francesa, sigo aqui as interpretações de alguns dos
principais especialistas: Claude Lefort, François Furet, Marcel Gauchet, Bronislaw
Baczko, Mona Ozouf, Keith Baker e Pierre Rosanvallon.
76 ROSANVALLON, P. Democratie inachevée: histoire de la souveraineté du people
en France. Paris: Gallimard, 2000, p.49.
74
75
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ceitual que permitiu ao Terror revolucionário subverter a constituição em nome da vontade geral.
Segundo Furet, “o Terror fez parte da ideologia revolucionária”.77 Não foram as circunstâncias políticas que geraram a
revolução e o problema crônico da impossibilidade de terminála; ao contrário, foi a própria ideologia revolucionária que se
apropriou das circunstâncias políticas para realizar o Terror. A
Revolução se caracteriza pela situação em que “o poder aparece
a todos como vazio, tornado livre, intelectual e praticamente”.78
A revolução se instala neste espaço vazio e prolifera na esfera
do poder, que até aqui estava interditada, mas que, a partir de
então, se torna esvaziada e disponível ao investimento e apropriação.
Na antiga sociedade, era o contrário: o poder estava ocupado,
por toda a eternidade, pelo rei, ele jamais esteve livre, senão
ao preço de uma ação ao mesmo tempo herética e criminosa, e
ele era, aliás, proprietário da sociedade, árbitro de seus fins.
Ora, ei-lo aqui não apenas disponível, mas propriedade da sociedade, que deve investi-lo, submetê-lo a suas leis. Como ele
é também o grande culpado do Antigo Regime, o lugar do arbitrário e do despotismo, a sociedade revolucionária conjura a
maldição que pesa sobre ele por meio de uma sacralização inversa àquela do Antigo Regime: é o povo que é o poder. Mas,
de imediato, ela se condena a não fazer esta equação existir
senão por meio da opinião. A palavra substitui o poder como
a única garantia de que o poder pertence tão somente ao povo,
isto é, a ninguém. E contrariamente ao poder, que tem a moléstia do segredo, a palavra é pública, portanto, submetida ela
mesma ao controle do povo.79
FURET, F. Penser la Révolution Française. Paris: Gallimard, 1979, p.105.
Ibid, p.82-83.
79 Ibid, p.83.
77
78
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Os “homens de 1789” tiveram por agravante, em relação
aos de 1848, ou de 1917, o fato de que não havia nenhum precedente; encontravam-se assim numa situação de ampla margem de experimentação e improvisação política.
Se a Revolução Francesa vive assim, na sua prática política, as
contradições teóricas da democracia, é que ela inaugura um
mundo em que as representações do poder são o centro da
ação, e em que o circuito semiótico é o mestre absoluto da política Trata-se de saber quem representa o povo, ou a igualdade, ou a nação: é a capacidade de ocupar esta posição simbólica, e de conservá-la, que define a vitória. Deste ponto de vista,
a história da Revolução, entre 1789 e 1794, durante seu período de desenvolvimento, pode ser considerada como a rápida
deriva de um compromisso com o princípio representativo em
direção ao triunfo sem partilha desta magistratura da opinião:
evolução lógica, já que, desde a origem, a Revolução constituiu o poder com a opinião.80

Por sua vez, segundo Rosanvallon, entre o inverno de
1790 e a primavera de 1791, abriram-se novas tentativas de reconceituação da soberania do povo a partir da questão de formação de uma “democracia representada”. São vários os caminhos que, a partir de então, são explorados, que podem ser denominados, respectivamente, de: (1) democracia da vigilância
da autoridade pública pela opinião pública (Brissot, Lanthenas,
Bergasse); (2) democracia da sanção ou ratificação legislativa
pela vontade geral (Girardin, primeiros círculos republicanos e
meios parisienses radicais); e (3) democracia do “poder consti-

80

Ibid, p.84.
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tuinte” (Brissot).81 Somente com a crise de 1792, com a queda
do monarca, a proclamação da Assembleia em 11 de julho e a
guerra, é que se torna possível conceber de outro modo a relação equívoca entre representação e democracia, desencadeando
uma radicalização das interrogações sobre o sentido e as formas desejáveis do governo representativo: “uma segunda etapa
política e um novo ciclo de reflexões e de proposições se abre
então”.82 Ocorre a invenção da democracia representativa.
Contudo, com os acontecimentos dos anos de 1793-4 e a
experiência do Terror Revolucionário, tem-se um marco decisivo na história e teoria da Revolução Francesa. A reflexão teórica sobre as razões da queda da revolução no Terror revolucionário estão na fonte das principais linhas de pensamento do século XIX, bem como da institucionalidade política construída a
partir de então, que configuram as grandes linhas do Estado
Moderno.
Rosanvallon interpreta o Terror com uma “desinstitucionalização do político”.83 Houve no período imediatamente anterior à primavera de 1793 uma tentativa de encontrar a via de
uma “democracia representativa”, que foi abandonada a partir
de então. O desafio era de dar forma à ideia da democracia representativa, que se harmonizasse com o ideal de soberania
popular, ou, para falar em outras palavras, exprimir o ideal democrático no interior das formas representativas. Como representar
a soberania popular? Como formar instituições democráticas
que não eliminem ou impossibilitem a soberania popular, mas

ROSANVALLON, P. Democratie inachevée: histoire de la souveraineté du people
en France. Paris: Gallimard, 2000, p.50.
82 Ibid, p.58-9.
83 ROSANVALLON, P. Democratie inachevée: histoire de la souveraineté du people
en France. Paris: Gallimard, 2000, p.74ss.
81
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sim que a expressem, que sejam não apenas representativas, mas
sobretudo e fundamentalmente, democráticas?
Rosanvallon identifica nas palavras de Hérault de Séchelles, quando dos debates em torno do novo projeto montanhês
de constituição, em 10 de junho de 1793, uma chave conceitual
que explica o fracasso da tentativa:
resulta da dissociação permanente entre um hiperdemocratismo
conceitual, que, no limite, somente vê a verdadeira soberania
do povo no momento da insurreição, e um hiperpalamentarismo
sociológico, nostálgico de uma forma de representaçãoencarnação. Decorre disso uma espécie de incapacidade permanente de institucionalizar o campo político.84

Ele atribui a dificuldade revolucionária ao seu monismo,
que tem origem, identificada por nós como nascendo de Jean
Bodin, no direito público francês, em que não se pensa a soberania de outra forma do que como um poder único. Isso faz
com que toda decomposição ou multiplicação da soberania seja
vista como um vetor de enfraquecimento da democracia, entendida como soberania popular, do povo-Um.85 “O povo? É o
soberano. Um e indivisível, portanto, tal como o é a soberania”86
Aí onde uns buscavam instituir um novo poder, os outros somente viam uma tentativa de domesticação do povo, reduzindo maliciosamente seu direito o mais sagrado [à insurreição].
“Assujeitar às formas legais a resistência à opressão é o último
refinamento da tirania”, resume Robespierre. É o mesmo que
dizer que a política somente é pensada, então, esquartejada
Ibid, p.75-6.
Ibid, p.79.
86 Ibid, p.88.
84
85
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entre seu centro ordinário e seu limite extremo. É estimar,
também, de um outro modo, que não há nenhum espaço de
intervenção, de conflito ou de negociação entre a submissão à
ordem estabelecida e a revolta.87

É nisso que consiste a “desinstitucionalização do político”.
O político é emancipado de toda a coerção e de toda a forma, ”é
pura ação, expressão não mediatizada de uma vontade diretamente sensível”88, pura energia desprendida e concentrada que
desconhece o tempo e o espaço e que “deixa perceber uma dimensão de eternidade no instante fugaz”, como diz Michelet.
O Terror não pode vislumbrar desinstitucionalizar tão radicalmente o político senão pretendendo se fundar, em contrapartida, sociológica e moralmente, sobre uma fusão inédita entre
o povo e seus representantes, conduzido, desta forma, ao ultrapassamento da tensão entre o governo representativo e a
democracia direta.89

A definição política da nação, feita por Sieyès, que afirma
que a soberania existe independentemente das formas constitucionais, teve parte de responsabilidade por tal processo. Invocando o discurso da vontade contra o discurso da justiça constitucional, Sieyès submeteu toda disposição constitucional à vontade geral da nação, que é compreendida, nos termos rousseaunianos, como una, inalienável e indivisível. Abriu-se então o
caminho para quaisquer efeitos subversivos do princípio da
soberania nacional, preparando o terreno para o jacobinismo e
para um misticismo da representação-encarnação do Povo-Um
Ibid, p.84.
Ibid, p.85.
89 ROSANVALLON, P. op. cit., p.86.
87
88
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materializado na Convenção e nos movimentos insurrecionais.90
Não é aqui o espaço para tratar com mais detalhes do período, o que será aprofundado num escrito posterior. O que
importa é seguir as críticas ao jacobinismo, que vieram tanto
dos conservadores quanto dos liberais, tentando perceber, a
partir de suas análises, como é criticada a concepção de soberania do povo e a concepção de verdade e de político a ela atrelada, vendo-se nelas a raiz da lógica terrorista. Começo pelo discurso contrarrevolucionário de De Maistre.
4. A CONCEPÇÃO CONTRARREVOLUCIONÁRIA DE SOBERANIA: TERRORISMO ÀS AVESSAS
Em Considerations sur la France (1796), De Maistre constrói
seu discurso contrarrevolucionário fazendo uma oposição entre
raciocínio (raisonnement) e verdade, recusando, com isso, o próprio Esclarecimento.
O que é valorizado pelos Lumières, a saber, o raciocínio e a
argumentação racional voltados para uma opinião pública em
vias de esclarecimento, que tem por missão racionalizar a sociedade e a dominação política, é visto por De Maistre como “sofismas do interesse particular, da vaidade e da covardia”, coisa
de raciocinadores [raisonneurs]: “se raciocina [raisonne] em demasia na França, e o raciocínio [raisonnement] bane dele a razão
[raison]”.91 O raciocínio encontra-se, portanto, em contradição
com a própria razão. Ao contrário do que o lema do iluminismo professaria, não é pela racionalidade finita humana (pela
“razão discursiva”, para falar como Kant) que se alcançariam as
BAKER, K., p.343.
DE MAISTRE, Joseph, Considerations sur la France. Londres, 2a edição, março
de 1797, p.140.

90
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verdades capazes de construir uma ordem social e aquelas que
permitiriam ao homem conquistar sua dignidade. Isso só seria
possível entregando-se aos instintos naturais da consciência ingênua, que sentem que devem entregar a sua soberania ao verdadeiro soberano: “Entrega-te sem temor e sem reserva ao instinto infalível da consciência. Queres tu te elevares a teus próprios olhos? Queres tu adquirir o direito de te estimares? Queres tu fazer um ato de soberano? Lembra-te de teu Soberano”.92
A soberania do homem estaria na soberania do verdadeiro e
único Soberano (Deus). Não há uma contradição entre ambos,
porque uma se realiza através da outra.
Esta concepção pré-moderna de soberania conduz o autor
a uma minimização das instituições deliberativas e da própria
ordenação política por meio de leis escritas. Em oposição ao racionalismo jurídico e formalista, a legislação deve ser expressão
do costume e da tradição de um povo:
É verdade tão certa, no seu gênero, quanto uma proposição de
matemática; é que nenhuma grande instituição resulta de uma
deliberação, e que as obras humanas são frágeis na proporção
do número de homens que se misturam nela, do aparelho de
ciência e de raciocínio que se emprega nelas a priori. Uma
constituição escrita tal como aquela que rege hoje os franceses
é apenas um autômato, que não possui senão as formas exteriores da vida. O homem, por suas próprias forças, é, no máximo, um Vaucanson; para ser Prometeu, é preciso subir ao
céu; porque o legislador não pode se fazer obedecer nem pela
força, nem pelo raciocínio.93

92
93

ibid, p.140.
Ibid, p.102-3.
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Ao dizer que o homem é, entregue apenas às suas forças,
no máximo um Vaucanson, ele se refere ao cientista Jacques
Vaucanson [1709-1782], famoso por construir autômatos. E com
isso quer dizer, se bem o entendo, que o homem seria no máximo um autômato construtor de autômatos, tal como uma
construção escrita, que, por meio de formas exteriores, formuladas pelo raciocínio e pela deliberação, impõe a um povo algo
sem vida. O legislador não pode se fazer obedecer nem pelo raciocínio, nem pela força, mas, tão somente, por Deus, única fonte de vida, que se expressa pela tradição de um povo. E uma
República, baseada em Assembleias, num país de tamanha extensão, é impossível. Apenas fragmenta a soberania. A única
fonte de poder legítimo é a Monarquia restaurada e contrarrevolucionária, que permite a unidade da soberania; uma unidade que é pré-moderna.
Contudo, mesmo fazendo um argumento nas antípodas
de Rousseau, ele se junta em alguns pontos com o seu inimigo.
Isso porque o problema do Legislador e da formação da vontade aparece como tendo como única solução o recurso a uma
ordem superior como sendo o instituinte simbólico de um interesse público incapaz de ser assumido racionalmente, ou imposto politicamente, pelo povo, que, só tendo acesso aos interesses particulares, recebe como estranhas, como uma forma de
alienação, as ações que visam ao interesse público.94 Assim co“Os sábios que desejassem falar ao vulgo na linguagem deste, em lugar de sua
própria linguagem, não poderiam ser compreendidos, pois há inúmeras espécies
de ideias impossíveis de traduzir-se na língua do povo. Os pontos de vista muito
gerais e os objetivos muito distantes encontram-se igualmente fora de seu
alcance; cada indivíduo, não discernindo outro plano de governo além daquele
que se relaciona com seu interesse particular, dificilmente percebe as vantagens
que pode tirar das contínuas privações que as boas leis lhe impõem. A fim de que
um povo nascente possa compreender as sãs máximas da política, e seguir as
regras fundamentais da razão do Estado, seria necessário que o efeito pudesse se
tornar causa, que o espírito social – que deve ser a obra da instituição –

94
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mo Rousseau, De Maistre não acredita na potência da argumentação racional como forma de geração da obediência consensual à vontade coletiva. Ambos criticam, cada qual de seu
modo, o “animal depravado” que se torna o homem que reflete, expresso na caricatura dos philosophes.95 Ambos assumem
uma posição em favor dos instintos do sentimento moral.
De Maistre, por seu lado, valoriza a opinião em contraposição ao raciocínio: “A opinião é a fibra sensível do homem”.96
Ao tribunal da razão, ele opõe o tribunal da opinião e dos sentimentos dos homens que possuem fé na providência divina. A
opinião é formada na tradição, pela obra da história de um povo. Não se trata aqui da “opinião pública”, enquanto opiniãoraciocinada-por-princípios, como se viu com Sieyès acima, mas
sim da opinião-instinto-e-hábito. Esta se opõe àquela. Com a
revolução, e, consigo, com a ideia de direitos do homem, o povo perde a grandeza de opinião para ganhar, em seu lugar, a
ideia abstrata (raisonée) de direitos, que é afirmada em todos os
lugares. Mas, diz ele, o que importa não é que tenhamos direitos, mas sim o que eles valem; e, quanto a isso, “estes lugares,
em relação aos quais se faz tanto barulho e que se oferece ao
povo como uma grande conquista, não são nada de fato no tribunal da opinião”.97
Para De Maistre, assim como o foi para Burke, todas as
constituições pós-revolucionárias são dirigidas ao homem em
presidisse à própria instituição, e que os homens fossem antes das leis o que
deveriam tornar-se depois delas. Desse modo, pois, o Legislador, não podendo
empregar nem a força nem o raciocínio, recorre necessariamente a uma
autoridade de outra ordem, que possa conduzir sem violência e persuadir sem
convencer (ROUSSEAU, J.-J. Do Contrato Social, II, Cap. VII, p.58-59).
95 Refiro-me, neste caso, ao Rousseau do Discurso sobre a Origem da Desigualdade
entre os homens.
96
97

DE MAISTRE, ibid, p.161.
Ibid, p.163.
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geral, mas não existe “homem”, mas apenas homens: “A constituição de 1795, assim como as antigas, é feita para o ‘homem’.
Ora, não existe ‘homem’ no mundo. Eu vi, na minha vida, franceses, italianos, russos, etc.; eu sei, até mesmo, graças a Montesquieu, que se pode ser Persa: mas, quanto ao homem, eu declaro não tê-lo encontrado na minha vida; se ele existe, eu o
desconheço”.98
Na argumentação maistriana surge, com isso, uma distinção entre as liberdades republicanas e a soberania. Os republicanos prometem uma soberania que se daria por uma liberdade
pública. Mas, para ele, “a questão não é de saber se o povo pode ser livre pela constituição que lhe deu, mas se ele pode ser
soberano. Muda-se a questão para escapar do raciocínio (...) A
questão se reduz, portanto, a saber se é do interesse do povo
francês ser súdito [sujet] de um diretório executivo e de dois
Conselhos instituídos segundo a constituição de 1795, antes
que de um Rei reinando segundo as formas antigas”.99
ibid, p.94. Como diz Mannheim, a Revolução Francesa foi o agente catalisador
na relação entre diferentes tipos de ação política e estilos de pensamento. Estes
argumentos de De Maistre e Burke serão destilados na Alemanha, que “realizou
para a ideologia conservadora o que a França fez para o Esclarecimento”
(MANNHEIM, K., P.82). O conservadorismo cresceu do tradicionalismo e, no
contexto alemão, passando por Möser e A. Müller, estará na base da escola
histórica alemã (de Savigny), contra a qual Marx argumentará na sua juventude.
Em síntese, o pensamento conservador terá, como forma de experiência e
pensamento, as seguintes características: “sua natureza qualitativa; sua ênfase na
concretude contra a abstração; sua aceitação da efetividade duradoura, em
contraste com o desejo progressivo pela mudança; a simultaneidade ilusória que
ele atribui às ocorrências históricas, contrastada com a concepção liberal linear
do desenvolvimento histórico; sua tentativa de substituir a [propriedade]
individual pela propriedade fundiária como sendo a base da história; e sua
preferência por unidades orgânicas, antes que por unidades aglomerativas, tais
como ‘classes’, que são favorecidas por seus oponentes” (idem, p.114).

98

99

DE MAISTRE, p.68-69.

258

Cadernos do Sociofilo

Opondo-se a qualquer possibilidade de uma república
moderna, ele afirma que a Revolução Francesa é o mal radical.
O mal é o cisma do ser; ele não é verdadeiro. Ele é diabólico. E
a verdade é a soberania de Deus na terra, a unidade do Reino.
A revolução somente destruiu, é negatividade absoluta. O que
distingue a revolução francesa, e o que lhe faz um acontecimento
único na história, é que ela é má radicalmente; nenhum elemento de bem alivia o olho do observador: é o mais alto grau de
corrupção conhecido; é a pura impureza.100
Mas, ao dizer isso, ele não a considera como uma contingência ou acaso histórico. Ao contrário, no momento em que
ocorreu o cisma do ser, desencadeou-se um processo de negatividade em que o jacobinismo atua como instrumento da Providência de forma a purificar o mal do mundo. A França e a monarquia não podiam ser salvas senão pelo jacobinismo, com
função de acionar o mecanismo do bode expiatório para expiar
o mal radical posto em ação.101 Os grandes crimes exigem
grandes suplícios, que são, por sua vez, conduzidos por uma
potência supra-humana. Sua concepção de Deus aparece, então,
curiosamente, de um Deus hebraico, e não cristão. Sua leitura
da história humana coloca no centro a guerra e a violência como momentos necessários de expiação do mal, dos quais a providência lança mão para fazer sua justiça.
Que se remonte até o berço das nações; que se desça até nossos dias; que se examine os povos em todas as posições possíveis, desde o estado de barbárie até aquele de civilização a
mais refinada; sempre se achará a guerra. Por esta causa, que é
a principal, e por todas aquelas que se juntam a ela, a efusão
do sangue humano jamais foi suspensa no universo (...) Há
100
101

Ibid, p.69.
Ibid, p.20.
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lugar de duvidar, de resto, que esta destruição violenta seja,
em geral, um mal tão grande quanto se crê: ao menos, é um
destes males que entram numa ordem de coisas onde tudo é
violento e contra natureza, e que produzem compensações. Antes de tudo, quando a alma humana perdeu sua impulsão [ressort] pela moleza, a incredulidade e os vícios gangrenosos que
se seguem ao excesso de civilização, ela não pode ser reumidificada [retrempée] senão pelo sangue. (...) o gênero humano
pode ser considerado como uma árvore que uma mão invisível poda sem cessar, e que ganha frequentemente com esta
operação.102

A fórmula secularizada marxista (que já está em Hegel na
compreensão de individualidade histórica e na noção de astúcia da razão) – “os homens fazem a sua própria história, mas
não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles
quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas
estas lhes foram transmitidas assim como se encontram”103 –,
que coloca os homens como cumprindo a missão de sua época
sem o saberem, aparece aqui de modo inteiramente teológico:
“Não são os homens que conduzem a revolução, é a revolução
que emprega os homens. Diz-se muito bem, quando se diz que
ela vai por si mesma [elle va tout seule]”.104 A negatividade destruidora é um momento da criação: “Se a Providência apaga,
sem dúvida é para escrever”.105 “A revolução politica não é senão um objeto secundário do grande plano que se desdobra diante de nós com uma majestade terrível”.106

Ibid, p.47-49.
MARX, K. 18 Brumário de Louis Bonaparte, p.25.
104 DE MAISTRE, p.10.
105 Ibid, p.33.
106 Ibid, p.33-34.
102
103
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A única forma de comprimir a guerra é estabelecendo
uma soberania absoluta. Enquanto há cisma no ser, haverá
guerras, que são os meios de purificação do mundo em relação
ao mal. A monarquia absoluta, sob a tutela da Igreja Católica
Romana, é o único meio legítimo de realização destes desígnios. Não há nenhum fundamento no mundo que não seja um
ato de soberania, de decisão do soberano, como meio de eliminar a guerra; é, portanto, necessário estabelecer o soberano absoluto no seu posto, como único caminho para a paz.
Não por acaso, assim, que Carl Schmitt vê em De Maistre
um dos precursores de sua concepção decisionista de verdade,
como fonte de crítica à democracia liberal baseada no princípio
do diálogo interminável. Apoiando-se em Donoso Cortés, que
considera que, após a revolução de 1848, com o fim do período
da Restauração, “a época da monarquia tocava o seu fim. Não
há tampouco legitimidade no sentido tradicional. Não resta senão uma única saída: a ditadura. É a mesma conclusão a que
havia chegado Hobbes, seguindo seu pensamento decisionista,
mesclado com um relativismo matemático: Autoritas, non veritas, facit legem”.107 Schmitt vê em De Maistre a correta compreensão de soberania como decisão. O valor do Estado reside em
quem decide, e a Igreja tem o maior valor, posto que possui a
decisão última: “infalibilidade da ordem espiritual e soberania
da ordem política são essencialmente uma mesma coisa; ambos
vocábulos, infalibilidade e soberania, são ‘perfeitamente sinônimos’”.108 “A posição de De Maistre (...) implica a redução a
puro elemento da decisão, decisão absoluta, criada do nada,
que não raciocina, discute nem se justifica”.109
SCHMITT, C. Teología política: cuatro ensayos sobre la soberania. Editorial
Struhart & Cia, p.72-3.
108 Ibid, p.77.
109 Ibid, p.88.
107
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Tal concepção decisionista de verdade-soberania é uma
negação do princípio liberal. Se De Maistre afirma, com
Hobbes, De Bonald e Schmitt, que “Autoritas, non veritas facit
legem”, o liberalismo, que neste sentido é herdeiro das Luzes,
baseia-se na opinião pública, afirmando o oposto: “Veritas, non
autoritas, facit legem!”.
5. A CONCEPÇÃO LIBERAL DE REVOLUÇÃO: IMUNIZAÇÃO DEMOCRÁTICA
Após o terrorismo jacobino, a questão principal dos termidorianos, que está nas origens do pensamento liberal, é bem
diferente daquela defendida por De Maistre. O 9 de Termidor
não separa apenas duas épocas; ele separa também dois conceitos de revolução: ele torna o social independente do político.110
Não se trata de operar uma contrarrevolução, mas sim de realizar a Revolução (burguesa), mas sem o Terror. Provando-se,
com isso, ao contrário de De Maistre, que uma República moderna é possível. Para isso, pergunta-se: como conciliar o constitucionalismo e o governo representativo com os potenciais
subversivos da invocação de uma vontade geral que pode se
autonomizar em relação à própria nação e aliená-la e oprimi-la
em seu nome? Os termidorianos buscarão assim desarmar a
bomba discursiva da vontade geral rousseauniana.
O próprio Sieyès, que sobreviveu ao Terror e terá vida política longa, desarmou o problema ao abandonar o discurso da
vontade política, dando prioridade ao discurso racional do social. “Para evitar o perigo do corpo representativo único, é preciso dividir as funções políticas entre uma pluralidade de corpos, de maneira a assegurar a ‘unidade da ação’ sem arriscar a
110

FURET, F. Penser la Révolution Française. Paris: Gallimard, 1979, p.119; p.121.
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‘ação única’”.111 Ele afirma a necessidade de rejeitar toda noção
excessiva de soberania da nação, que havia sido rompida pela
superstição real do poder absoluto e ilimitado, reforçada pelo
contrato social rousseauniano. Opondo-se ao sistema conceitual
de Rousseau, ele defende, agora, uma posição estritamente liberal: “Criando uma sociedade política, os indivíduos não delegaram todos seus direitos à comunidade, eles não lhe têm não
mais transferido a totalidade de seus poderes individuais. Ao
contrário, eles conservaram seus direitos e puseram em comum
o mínimo de poder necessário para mantê-los”.112 Querendo
uma ré-publique, uma política baseada na soberania ilimitada do
povo cairia num terrorismo do que ele chama, numa brilhante
antevisão do que muito mais tarde será denominado totalitarismo, de uma “ré-totale”, que destruiria as liberdades privadas
e públicas. O Terror totalitário é o acabamento lógico das teses
de Rousseau.113
Esta posição o coloca como membro do liberalismo político do qual Benjamin Constant (1767-1830) é uma de suas figuras fundadoras. A partir do contato tardio com os Principes de
Politique, de 1806, Marcel Gauchet considera que Benjamin
Constant é o primeiro clássico do pensamento liberal que foi
criado pela obrigação de pensar à prova do acontecimento fundador da modernidade política que é a Revolução Francesa.114
A originalidade de Constant está em buscar o fundamento
da ordem política não nas formas institucionais, mas sim nos
princípios e nas normas que regulamentam a articulação central do fato coletivo, que é a relação entre o Estado e a sociedade.
SIEYÈS, A. apud BAKER, p.343.
ibid, p.343-4.
113 ibid, p.344.
114 “Constant: le liberalisme entre droit et l’histoire” (1986); in: La condition
politique. Paris: Gallimard, 2005, p.278.
111
112
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Estabelecidos os justos princípios que regem a autoridade legítima investida pela soberania popular, estabelecendo suas atribuições e limites, as formas institucionais lhes são acessórias. E,
inversamente, esquecidos estes princípios, como foi o caso do
Terror, pode-se cair em instituições que, teoricamente sendo
defensoras da liberdade republicana, na prática estabelecem
uma tirania de fato. Além disso, Constant elabora um tipo de
discurso histórico que se recusa a pensar pelo modelo da soberania. Ao lado do discurso da soberania, do discurso da razão e
do discurso da justiça, vai-se consolidando no início do século
XIX um discurso histórico, com o qual Constant colabora.115
A Revolução deixou, segundo Gauchet116, duas questões a
serem resolvidas: em primeiro lugar, a questão das condições
internas de viabilidade do regime representativo, tendo em vista que um sistema representativo parlamentar sempre tem o
risco de cair na anarquia; por outro lado, a questão da compatibilidade prática entre liberdade e soberania do povo, tendo em
Sem referir-se a Constant, Foucault menciona o contexto mais amplo da
problemática pós-revolucionária antes da terceira vaga das revoluções de 1848 e
1870-1, período do qual Constant faz parte: “Depois da Revolução Francesa do
fim do século XVIII, parece-me que o discriminante político do passado e da
atualidade foi menos a análise jurídico-política dos regimes e dos Estados do que
a própria história. Isto é, à pergunta: que parte da Revolução devemos salvar? Ou
ainda: o que, no Antigo Regime, poderia ser requalificado? Ou ainda: como
reconhecer, no que acontece, o que devemos validar e o que, ao contrário,
devemos repelir? Para responder a todas essas perguntas, o que foi proposto,
pelo menos teoricamente, a título de elemento discriminante, foi a história.
Quando Edgar Quinet faz a história do terceiro estado e quando Michelet faz a
história do povo, uma espécie de fio condutor que permita decifrar o passado
como o presente, fio condutor que permitiria desqualificar, repelir, tornar
politicamente desejáveis ou historicamente inválidos certo número de
acontecimentos, de personagens, de processos e, ao contrário, requalificar
outros. Portanto, a história como discriminante do passado e do presente”
(FOUCAULT, M. Os anormais, p.130).
116 ibid, p.280.
115
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vista que sempre se tem o risco de a vontade coletiva cair no
despotismo. Constant se propõe então a responder em dois níveis: no nível da clarificação dos princípios do governo representativo, opondo-o ao modelo de democracia direta inspirado
nos antigos; e no plano da governabilidade intrínseca ao regime
de assembleia.
O regime representativo baseado no sistema de assembleia
suscitava a questão de como controlar o incontrolável, já que,
uma vez constituída a Assembleia, o poder delegado escapa da
tomada de posição da coletividade da qual ele emana.117. O representado pode usar o poder que lhe fora delegado pelo representante. Mas também ele pode identificar-se como sendo a
vontade do próprio representante, subtraindo-se pelo processo
de identificação, do controle de quem representa. Ele pode arrogar para si prerrogativas desmedidas em relação a suas atribuições e, para isso, ele está na posse de força e, talvez, de legitimidade. Por outro lado, a assembleia pode ficar a tal ponto
dividida por facções e interesses individuais dos representantes, que ela pode ser bloqueada e tornar-se disfuncional. Complica-se, nisso, o fato de a representação ser nacional, devendose, para tanto, haver um interesse nacional garantido sob a diversidade de interesses dos representados que estão em igual
direito de representação, não havendo por isso, a priori, nenhuma autoridade suprema que decida a questão. Assim, há
um risco iminente de anarquia. Enfim, para reduzir o desafio,
não há bom funcionamento do sistema representativo sem uma
maneira de arbitragem entre os representantes e os representados.118 A respeito desta questão, Constant propôs o “poder neutro ou preservador”, o que seria a incorporação, de alguma
forma, de um elemento monárquico no modelo republicano.
117
118

ibid.
ibid, p.281.
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A segunda questão é a do “perigo de alienação radical da
soberania inerente ao próprio princípio da soberania do povo”,119 pois é sempre possível subtrair o povo de sua soberania
e oprimi-lo em nome da soberania do povo. Para resolver tal
problema, não se deve recorrer ao mecanismo constitucional,
mas sim ao plano dos princípios. Trata-se do problema da “essência da autoridade legítima”120. Nos termos de Constant, trata-se da “extensão geral que devidamente se deu à vontade geral”.
A partir do momento que se admite a existência de um
poder se estendendo ao todo porque procede de todos, torna-se
impossível impedir que se chegue num momento ou outro voltado contra estes pressupostos se exprimindo através deles. Só
há uma via praticável, que é de denunciar o sofisma constitutivo desta autoridade absoluta e fazer reconhecer o caráter limitado de toda soberania.121
Chama atenção, contudo, que Constant, ao propor limitar
o princípio de soberania do povo, o faz contra aqueles que serão comuns no liberalismo posterior, que pura e simplesmente
rejeitam o princípio da soberania do povo. O problema, então,
consiste em provar que as ideias de soberania do povo e de
vontade coletiva conseguem subsistir sem o pressuposto absolutista de uma subjetividade inalienável e indivisível, de uma
totalidade provinda de todos e que, exatamente por isso, se
aplica legítima e inexoravelmente a cada um. É o que ele faz no
seu clássico discurso Da liberdade dos antigos comparada àquela
dos modernos, pronunciado em 1819, construindo um argumento que não mais se coloca como discurso da soberania, mas sim
como um discurso histórico combinado com o discurso da razão.
ibid, p.282.
Ibid.
121 GAUCHET, M., op. cit., p.282.
119
120
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Benjamin Constant se esforça em demonstrar que, nos antigos, a concepção de liberdade está submetida a uma vontade
coletiva que não mais se aplica às condições dos modernos, que
reivindicam outro tipo de liberdade: “A liberdade individual,
(…) eis aí a verdadeira liberdade moderna”.122 Mas, segundo
ele, os revolucionários confundiram as duas espécies de liberdade, o que os fizeram causar muitos males, constrangendo os
modernos a gozarem do bem que eles não queriam.123 E, como
resultado da Revolução, chegou-se a um modelo de governo
representativo, que, segundo ele, não possui nenhum traço no
mundo antigo, o que é uma descoberta dos modernos.124
Ao referir à concepção de liberdade dos modernos, ele a
define como restrição da liberdade de outrem impedir a própria liberdade, sobretudo a restrição da autoridade estatal:
“Nós somos modernos, que queremos gozar, cada um, de nossos direitos; desenvolver, cada um, nossas faculdades como
bem quiser [bien nous sembler], sem prejudicar outrem [nuire à
autrui]”125; ele a opõe à liberdade dos antigos, que se caracteriza
como participação ativa e constante do poder coletivo, o que
inclui o assujeitamento completo do indivíduo à autoridade do
conjunto, levando a uma vigilância de todas as ações privadas.
Com os antigos, a autoridade do corpo social se interpõe e
constrange a vontade dos indivíduos, incluindo os assuntos
domésticos.126
Bem no estilo liberal que chegará a Spencer, Constant atribui tal diferença ao fato de os antigos terem sua organização
social voltada para a guerra, ao passo que os modernos tendem
CONSTANT., 1997, p.612.
ibid, p. 591.
124 ibid, p.593.
125 Ibid, p.612-613.
126 Ibid, p.594.
122
123
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uniformemente a uma sociedade pacífica voltada ao comércio.
A conclusão a que chega é então a seguinte: “O comércio então
[entre os antigos] era um acidente feliz; ele é hoje o estado ordinário, o objetivo único, a tendência universal, a vida verdadeira das nações. Elas querem o repouso; com o repouso, o conforto [l'aisance]; e como fonte de conforto, a indústria”.127 Graças ao comércio e ao progresso das luzes, não há, então, escravos, pois “homens livres devem exercer todas as profissões,
proporcionar a todos as necessidades da sociedade”.128
Esta distinção sociohistórica básica o faz traçar três diferenças fundamentais na dinâmica social que conduzem à liberdade dos modernos. Em primeiro lugar, a importância do indivíduo para o todo coletivo é diminuída pela extensão do país,
sendo, com isso, um elemento imperceptível da vontade social
que imprime ao governo sua direção. Por outro lado, os progressos da civilização e seus resultados multiplicam os meios
de felicidade particular. Resulta disso que: “nós devemos ser
bem mais apegados que os antigos à nossa independência individual. Porque os antigos, quando eles sacrificavam esta independência aos direitos políticos, sacrificavam menos para obter
mais; enquanto que, fazendo o mesmo sacrifício, nós daremos
mais para obter menos”.129 “O objetivo dos antigos era a partilha do poder social entre todos os cidadãos de uma mesma pátria. Estava aí o que eles nomeavam liberdade. O objetivo dos
modernos é a segurança nos gozos privados; e eles nomeiam de
liberdade as garantias acordadas pelas instituições a estes gozos”.130 Soma-se a isso que a abolição da escravidão retirou da

ibid, p.598.
Ibid, p.599.
129 Ibid, p.602.
130 ibid, p.603.
127
128
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população livre o tempo de lazer, e que o comércio não deixa
intervalos de inatividade, tal como antes o fazia a guerra.
Argumentando contra as teses de Rousseau e do Abade
Mably, ele estabelece a distinção entre liberdade política e liberdade individual, que corresponde àquela entre citoyen e homme. A liberdade política não pode subjugar a liberdade individual, mas tampouco pode ser abandonada, porque é garantia
da independência individual. Contudo, ao contrário de Rousseau, Benjamin Constant não aceita a dependência da liberdade
individual em relação à coletiva; ao contrário, a liberdade individual é incondicional, devendo ser respeitada por qualquer
ordem constitucional.
A oposição subjacente à economia do argumento é aquela
entre escravidão e liberdade. Constant se dedica a mostrar que a
liberdade dos antigos, que é a liberdade política da vontade coletiva, se faz numa sociedade escravocrata em que os próprios
cidadãos são livres sacrificando seus interesses privados ao público. Mas, por outro lado, ao negar que a liberdade política dos
antigos pudesse existir no mundo moderno, ele tem que afastar
o argumento, de inspiração rousseauniana, de que, ao renunciar à formação da vontade coletiva e ao restringir-se assim a um
governo representativo, os indivíduos modernos tornam-se escravos. Mas, diz ele, os modernos tão pouco abrem mão da liberdade política; eles tão só estabelecem uma reserva de autoridade e limitação da soberania, mas continuam a exercê-la.
O que garante esta reserva de autoridade é o próprio comércio. Num argumento que um leitor de Marx identifica como
tipicamente burguês, o comércio e o dinheiro são vistos como
fontes de independência individual contra a autoridade política. Os indivíduos têm direito a especulações (no sentido amplo,
que inclui atividade comercial), e quanto mais elas se ampliam,
mais é contida a capacidade do Estado de atuar arbitrariamente
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sobre os indivíduos. A livre circulação muda a natureza da
propriedade e possibilita que o poder seja submetido à opinião
pública; entendida como opinião dos que detém crédito, dos
proprietários, que são os únicos homens independentes e, por
isso, únicos com direito a voto, porque não submetidos a nenhuma autoridade:
Sem circulação, a propriedade só é um usufruto; a autoridade
pode sempre influir sobre este usufruto. Porque ela elevou o
gozo; mas a circulação põe um obstáculo invisível a esta ação
do poder social (...) não apenas libera [affranchit] os indivíduos, mas também, criando o crédito, torna a autoridade dependente. O dinheiro, diz um autor francês, é a arma mais perigosa do despotismo; mas ele é, ao mesmo tempo, seu freio
mais potente: o crédito é submetido à opinião; a força é inútil,
o dinheiro se esconde ou foge; todas as operações do Estado
são suspensas. (...) os particulares são mais fortes que os poderes políticos hoje em dia; a riqueza é uma potência mais disponível em todos os instantes, mais aplicável a todos os interesses, e, consequentemente, bem mais real e melhor obedecido; o poder ameaça, a riqueza recompensa; escapa-se ao poder
ludibriando-o; para obter os favores da riqueza, é preciso servi-la; este deve adquiri-la [l'emporter].131

Assim, construindo seu argumento a partir da perspectiva
do homem burguês, ele deriva a necessidade de um governo
representativo. Ele consiste numa “organização com a ajuda da
qual uma nação encarrega alguns indivíduos do que ela não
pode ou não quer fazer ela própria. (...) O sistema representativo é uma procuração dada a um certo número de homens pela
massa do povo, que quer que seus interesses sejam defendidos
131

Ibid, p.614-5.
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e que ele próprio, todavia, não tem tempo de defendê-lo sempre”.132
Desta forma, temos em Constant a defesa de um sistema
representativo controlado pela opinião pública, por uma ordem
constitucional baseada nos direitos dos homens (entendidos
como indivíduos privados) e pelo direito da classe de proprietários de voto e de fazer-se representar no governo, que permitiria a formação de um governo legítimo adequado à liberdade
dos modernos, sem risco de despotismo da vontade geral.
É contra este tipo de compreensão do Estado que Marx
elabora sua concepção democrático-radical. Mas ele o faz no
contexto alemão, que o colocou diante da necessidade de refutar não apenas o liberalismo burguês, como também a compreensão de Estado de uma Alemanha com estruturas políticas
ainda largamente feudais, com uma hegemonia do “pensamento conservador”. Sendo da geração dos neohegelianos, ele formulou sua concepção de Estado em diálogo crítico com a filosofia de Hegel.
6. CONCEPÇÃO MARXIANA DE REVOLUÇÃO: POLÍTICO IMPENSADO E INDISTINÇÃO SIMBÓLICA
Seguramente, é necessário desfazer-se da problemática de
Marx, se se quiser dar pleno sentido à noção dos direitos do
homem. Contudo, é preciso não retroceder aquém de seu pensamento; ao contrário, devemos rememorar sua crítica dos direitos do homem, a qual não era vã, para extirpar o erro ou a
ilusão que fundamenta sua argumentação e faz com que, ainda hoje, se pareça com a dos seus adversários.133
Ibid, p.616.
LEFORT, Cl. “Direitos do homem e política (1979)”; in: A Invenção
democrática: os limites da dominação totalitária. São Paulo: Brasiliense, 1983,
p.43.
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Marx desenvolveu suas teses, como se sabe, em direta contraposição à filosofia de Hegel e aos seus herdeiros, contemporâneos de Marx, os neohegelianos.134 A Questão Judaica (1843), a
Crítica da filosofia do direito de Hegel (1843)135, A sagrada família
(1844, em parceria com Engels), os Manuscritos EconômicoFilosóficos (1844), a Ideologia alemã (1845, em parceria com Engels) e as Teses sobre Feuerbach (1845)136 são os escritos desta fase
de crítica de demolição do idealismo inerente ao pensamento
alemão, feita a partir de sua estadia em Paris e em Bruxelas,
com a leitura dos socialistas e comunistas franceses e o início de
seus estudos de economia política. A Miséria da Filosofia (1847)
foi a primeira vez em que as concepções adquiridas por aqueles
escritos foi apresentada publicamente na forma de uma polêmica contra o anarquista Proudhon. Por sua vez, o Manifesto
Comunista (1848), escrito juntamente com Engels, é a síntese
teórica e a publicização prático-revolucionária deste monumenOs principais neohegelianos eram os irmãos Bauer (Bruno e Edgar), Max
Stirner, Moses Hess e, sobretudo, Ludwig Feuerbach. Cf. MCLELLAN, David. Marx
y los jóvenes hegelianos. Barcelona: Ediciones Martinez Roca, 1971 para uma rara
análise do contexto histórico do movimento e da obra de cada um deles.
135 Publicado pela primeira vez nos Deutsche Französische Jährbüchen (Anais
Franco-Alemães), em Paris, 1844. Segundo o próprio Marx, no Prefácio à Crítica
da Economia Política (1859, p.24), ele foi uma revisão crítica da filosofia do
direito que o conduziu à conclusão de que as relações jurídicas e as formas do
Estado devem ser compreendidas não por si mesmas, nem pela evolução do
espírito humano, mas sim pelas condições materiais de existência presentes no
que se conceitua como “sociedade civil”, já presente nos materialistas ingleses e
franceses do século XVIII e no próprio Hegel. Mas com a diferença de que “a
anatomia da sociedade civil deve ser procurada na economia política”.
136 O próprio Marx nos diz, no mesmo Prefácio, que o escrito, descoberto apenas
no século XX e intitulado A ideologia alemã, que foi entregue à “crítica corrosiva
dos ratos”, teve a intenção de esclarecer o antagonismo entre a maneira de ver de
Marx e Engels e a concepção ideológica da filosofia alemã, como forma de um
“ajuste de contas com a consciência filosófica anterior” (idem, p.25-26).
134
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tal esforço teórico. Aqui se encerra uma fase bem delimitada do
pensamento de Marx137, que, em termos de teoria política, será
consagrada na famosa citação:
“a burguesia, com o estabelecimento da grande indústria e do
mercado mundial, conquistou, finalmente, a soberania política
exclusiva no Estado representativo moderno. O executivo no
Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios
comuns de toda a classe burguesa”.138

É nesta fase do pensamento, que se consuma no Manifesto,
que se constrói o que eu chamo aqui de uma concepção praxiológica ou crítico-revolucionária da verdade, da qual deriva o conceito
de ideologia, um conceito virtual de “utopia”, uma concepção de
crítica e um projeto de ciência da práxis, desenvolvendo-se, para
tanto, o método que se chama, a partir dos esforços propagandistas de Engels, de “materialismo histórico”.
Na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx deixa explícito qual é a natureza de sua virada dialética em relação à filoOs acontecimentos do período revolucionário de 1848-9 suspendem esta
primeira fase, a partir dos quais Marx mergulha numa abundante escrita de
análise política na Neue Rheinische Zeitung (Nova Gazeta Renana), dos quais
resultou, dentre outros, Lutas de classes na França, em 1850. Quando se muda
para Londres ainda em 1850, inicia-se sua nova fase, de longos estudos de
economia política pura. Sendo Londres, segundo o próprio Marx, “posto
privilegiado para a observação da sociedade burguesa”, e oferecendo, além da
documentação sobre a história de economia política do Museu Britânico, o
cenário de um novo desenvolvimento do capitalismo com a descoberta de ouro,
inicia-se aí a fase da contribuição à crítica da economia política e de análise do
capital (idem, p.26). Mas, já em Londres, ele interpõe a seus estudos brilhantes
análises de conjuntura política, dentre elas o 18 Brumário de Louis Bonaparte,
escrito em 1851-2.

137

MARX, K.; ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: Boitempo
[1848].
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sofia hegeliana do direito e, consequentemente em relação à teoria do Estado. Para ele, Hegel não parte dos sujeitos reais como base do Estado. E como ele não faz isso, ele precisa deixar o
Estado subjetivar-se de uma maneira mística.139 Se ele partisse
dos sujeitos reais, que são seres vivos e agem na práxis, ele veria que a subjetividade é uma determinação do sujeito e que a
personalidade é uma determinação da pessoa. Subjetividade e
personalidade são predicados de sujeito e de pessoas reais, que
são os únicos que agem. Mas, “em vez de concebê-las como
predicados de seus sujeitos, Hegel autonomiza os predicados e
logo os transforma, de forma mística, em seus sujeitos”.140 Os
sujeitos reais aparecem então como resultado de entidades abstratas.
A substância mística se torna sujeito real e o sujeito real aparece como um outro, como um momento da Substância mística.
Precisamente porque Hegel parte dos predicados, das determinações universais, em vez de partir do ente real (...), e como
é preciso haver um suporte para essa determinação, a Ideia
Mística se torna esse suporte. Este é o dualismo: Hegel não
considera o universal como a essência efetiva do realmente finito, isto é, do existente, do determinado ou, ainda, não considera o ente real como o verdadeiro sujeito do infinito.141

Hegel “não considera o ente real como verdadeiro sujeito
do infinito”, eis aí o nó górdio da questão. Com isso, ele esquece que a individualidade particular, assim como as atividades
estatais, são funções humanas. E, mais ainda, ele esquece que, ao
falar da essência da personalidade particular, ele não trata do
MARX, K. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2010
[1844], p.44.
140 Ibid.
141 ibid.
139
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indivíduo tomado na sua abstração física, mas sim como ser social, e é como tal que ele vive a vida do Estado: “ele esquece
que a essência da ‘personalidade particular’ não é a sua barba,
o seu sangue, o seu físico abstrato, mas sim a sua qualidade social, e que as funções estatais, etc., são apenas modos de existência e de atividade das qualidades sociais do homem".142
Com esta operação conceitual mistificadora, a essência do
Estado, a soberania, é considerada como uma essência autônoma, objetivada e independente dos sujeitos, e, em seguida, o Estado é transformado em sujeito, como uma “autoencarnação da
soberania”. Ora, diz Marx, “a soberania não é outra coisa senão o
espírito objetivado dos sujeitos do Estado”.143 Deve-se, portanto,
partir do sujeito real e considerar as suas objetivações efetivas
na relação social, que são empiricamente verificáveis, para daí
se ver como que se constitui o Estado como derivado delas. É
isso que ele desenvolverá na Ideologia Alemã.
No seu ajuste de contas com a consciência alemã, Marx
desenvolve sua concepção de ideologia, bem como uma concepção latente de utopia. A crítica alemã neohegeliana continua
no terreno da filosofia. Esta crítica não investigou seus próprios
pressupostos filosóficos-gerais, que são aqueles do sistema hegeliano. E o pressuposto geral de todo o sistema é o domínio do
religioso. Isso leva a que não apenas em suas respostas, mas já
nas próprias perguntas, haja mistificação. Para superar efetivamente Hegel, deve-se, portanto, realizar uma crítica abrangente dos pressupostos de seu sistema filosófico, e não se utilizar de partes do sistema contra o sistema inteiro ou outras partes do sistema. O progresso da crítica era visto como subsunção
das representações metafísicas, políticas, jurídicas, morais às
representações religiosas e teológicas e em declarar a consciên142
143

ibid, p.42.
ibid, p.44.
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cia política, jurídica e moral como consciência religiosa e o homem político, jurídico e moral, em última instância, “o homem”, como religioso.144
Os velhos hegelianos consideravam que os produtos da
consciência humana eram os verdadeiros laços da sociedade
humana. Os jovens hegelianos consideram, por sua vez, que os
produtos da consciência que dela se autonomizam (representações, pensamentos, conceitos) são os autênticos grilhões dos
homens. Por isso, eles lutaram contra as ilusões da consciência145, a fim de modificar a consciência dominante. Marx considera uma fantasia a crença de que toda a atividade dos homens, todos os grilhões e barreiras são produtos da consciência,
em que, para remover as barreiras, os neohegelianos propõem
o postulado moralista de substituir a consciência atual por uma
consciência humana, crítica ou egoísta.146 E, aqui, Marx expõe
com clareza a sua demarcação sobre o que é ideologia em relação ao que é verdade. Ideologia se confunde então com retórica, entendida como “fraseologia”. Os ideólogos jovenshegelianos, apesar de sua alegada fraseologia de “agitar-omundo” [angeblich "welterschütternden" Phrasen] são grandes
conservadores.
Os mais jovens dentre eles encontraram a expressão certa para desqualificar a sua atividade, quando afirmam que lutam
apenas contra “fraseologias” [nur gegen "Phrasen" zu kämpfen].
Esquecem apenas que, a essas fraseologias, não opõem nada
além de fraseologias [sie diesen Phrasen selbst nichts als Phrasen
entgegensetzen], e que eles de forma nenhuma combatem o

MARX, K. Ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo [1845], p. 83.
ibid, p.84.
146 Ibid.
144
145
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mundo efetivamente existente quando eles combatem apenas
as fraseologias deste mundo (p.84).

O resultado disso é que a crítica filosófica chega, no máximo, a explicações históricas sobre o cristianismo. “Todas as
suas outras afirmações não passam de floreios [Ausschmückungen] acrescentados à sua pretensão de ter fornecido descobertas
de importância histórico-mundial com aqueles esclarecimentos
insignificantes”.147
Dito isso, coloca-se a chave de explicação, que está na base
da sociologia do conhecimento. Perguntar sobre a conexão entre a filosofia alemã e a efetividade alemã, sobre a conexão entre a crítica com seu próprio meio material.148 Isso será feito por
sua ciência da história, que irá realizar a inversão no nível dos
pressupostos.
Na Primeira Tese sobre Feuerbach149, Marx critica o materialismo reformulando o problema da relação entre sujeito e objeto por meio de uma distinção, possível na língua alemã, entre
duas formas de objeto: Objekt e Gegenstand. O materialismo está
certo, para ele, em evidenciar o caráter primordial da sensualidade (Sinnlichkeit) e da efetividade (Wirklichkeit) para a constituição de um mundo humano. Contudo, o principal defeito do
materialismo de Feuerbach (e de todos os anteriores) é de conceber o objeto na forma de Objekt, e não de Gegenstand. O objeto
entendido como Objekt é visto como o elemento passivo da relação, que só pode, por isso, ser objeto de contemplação (Anschauung). Por sua vez, o idealismo enfatizou, com razão, o lado
ativo [die tätige Seite] do objeto, mas só o concebeu na forma de
uma atividade abstrata de um sujeito ideal, visto como única
Ibid, p.84.
Ibid.
149 “Thesen über Feuerbach”; in: Marx/Engels. Werke, Bd. 3.
147
148
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parte ativa da relação. Feuerbach tem como propósito, efetivamente, superar este idealismo enfocando na atividade humana
sensível, mas, ao tratar dos objetos sensuais como separados
dos objetos de pensamento, ele não apreende a própria atividade humana como atividade objetiva, mas sim como atividade
subjetiva de um sujeito abstrato, o ser genérico [Gattungswesen]
da humanidade em geral. Portanto, o materialismo de Feuerbach considera o comportamento teórico como sendo o que é
genuinamente humano, deixando à práxis um lugar subordinado na sua forma aparente própria à sociedade burguesa.
Como diz a Nona Tese, ao não compreender a sensualidade
como atividade prática, o “materialismo contemplativo” chega,
no máximo, na contemplação dos indivíduos singulares numa
sociedade burguesa. Para falar algo que está implícito nas teses,
mas não dito: o materialismo feuerbachiano é uma forma ideológica de pensamento próprio à sociedade burguesa. Ele não
permite, desta forma, compreender o significado da atividade
revolucionária, que é o da atividade prático-crítica [der "revolutionären", der "praktisch-kritischen" Tätigkeit]. Isso porque à práxis, em Feuerbach, cabe o lado sujo do homem diante de objetos passivos, enquanto que a sua dignidade é encontrada na relação teorizante de mundo, que é o meio de alçar, pelo pensamento, aos patamares do ser genérico, reconciliando o homem
singular consigo mesmo pela mediação do homem genérico.
A famosa questão de Marx de que “o próprio educador
deve ser educado”, presente na Terceira Tese, tem seu sentido
nesta crítica. O materialismo contemplativo busca transformar
as circunstâncias educando os homens para sua transformação
rumo à realização da potencialidade genésica do humano, mas
ele esquece que quem a transforma são os próprios homens e
que, portanto, o próprio educador tem de ser educado. Dissocia-se, com isso, o momento teórico e elevado, que concebe a
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realização humana como projeto, e o momento prático, que é o
meio pelo qual o projeto deve se realizar. Configura-se, então,
algo que Marx não denomina aqui: uma utopia, que é própria
do socialismo utópico de Robert Owen (tal como Engels insere
na sua versão das Teses), que projeta um ideal sem atores e
condições efetivas de realização. Contra isso, Marx afirma que
somente a práxis prático-revolucionária pode apreender e entender racionalmente “a coincidência entre a alteração das circunstâncias e a atividade ou autotransformação humanas”.150
Como forma de resolver a unilateralidade do materialismo
feuerbachiano, que conjuga um pensamento abstrato com a contemplação [Anschauung], Marx afirma um materialismo que conceba o objeto como Gegenstand, como atividade humana sensível
(Primeira tese), e a sensualidade como atividade humana prática, humano-sensória (Quinta tese).
O objeto é entendido concretamente na sua relação com
um sujeito prático, e a atividade se dá nesta relação coprodutiva concreta, onde não apenas o objeto é aquilo que o sujeito
produz, mas, igualmente, o sujeito é aquilo que o objeto, entendido como “o que permanece em oposição” (Gegenstand) produz, ou, ao menos, permite produzir. Isso é o que se deve compreender por Praxis. A filosofia da práxis se coloca na atividade
real e sensual como tal, buscando com isso dissolver dialeticamente o dualismo entre teoria e prática, que se mantêm tanto
no idealismo, quanto no materialismo contemplativo.
Para Marx, na Quarta Tese, a crítica feuerbachiana da autoalienação religiosa, que duplica o mundo em religioso e mundano e tenta dissolver o religioso no seu fundamento mundaEsta formulação adquire todo seu sentido na afirmativa categórica do Prefácio
à Crítica da Economia Política (1859) de que “a humanidade sempre levanta
apenas problemas os quais é capaz de resolver” [die Menschheit immer nur
Aufgaben, die sie lösen kann].

150

279

Quinto Caderno – 2014

no, não é suficiente. Isso porque se deve explicar por que o
fundamento mundano gera esta duplicação do mundo e a criação de um mundo “autônomo nas nuvens”. Para Marx, isso
somente pode ser esclarecido pelo próprio “autoesfacelamento
e contradizer-a-si-mesmo desse fundamento mundano”. E,
mais ainda, esta contradição não deve ser apenas explicada,
mas também revolucionada praticamente. A contradição deve ser
aniquilada tanto teórica quanto praticamente. Mas, nas Sexta e
Sétima Teses, Marx diz que Feuerbach não apenas não assume o
ponto de vista prático-revolucionário, como também pressupõe, como já dito, na sua tentativa de dissolver a essência religiosa na essência humana, a existência da sociedade burguesa.
Ao contrário de Feuerbach, a essência humana não é o abstratum inerente ao indivíduo singular, mas sim, efetivamente, o
conjunto das relações sociais. Portanto, Feuerbach, em sua crítica, não penetra na essência efetiva. Com isso, seu ponto de vista teórico faz necessariamente a abstração do curso da história e
pressupõe um indivíduo humano abstrato e isolado, constituindo o que Marx chama em outros escritos de “robinsonada”.
Feuerbach, por um lado, fixa um sentimento religioso para si,
não o percebendo como um produto social, e, por outro, apreende a essência humana apenas como gênero, como generalidade interna e muda, que une naturalmente muitos indivíduos.
Esta compreensão de natureza humana, associal, é ideológica,
porque pressupõe a existência da sociedade atomizada, que é a
burguesa. Diz-nos, então, Marx, na Décima Tese, que, contrariamente ao caráter ideológico do materialismo contemplativo,
que pressupõe o ponto de vista da sociedade burguesa, o novo
materialismo assume o ponto de vista de uma sociedade humanizada [die menschliche Gesellschaft] ou de uma humanidade
socializada [gesellschaftliche Menschheit].
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Tendo assumido o caráter social do sujeito prático, afirmando que toda vida social é essencialmente prática, Marx defende, na Oitava Tese, que todos os mistérios e misticismos, que
são gerados pelo pensamento teórico, estão dissolvidos na práxis humana e na compreensão desta práxis. Mas esta dissolução
não se dá apenas pela reconceituação praxiológica da efetividade, mas também pela transformação das condições práticas e
objetivas que geram os mistérios e misticismos. O ponto de vista da práxis deve ser prático-revolucionário.
Aqui está posto de forma mais clara o que Marx afirma laconicamente na Décima Primeira Tese, a última e mais famosa,
que deu ampla margem a interpretações voluntaristas de Marx:
“Os filósofos apenas interpretaram diferentemente o mundo; o
que importa é transformá-lo”. Isso não quer dizer que a práxis
revolucionária não passa por um processo necessário de interpretação; ao contrário, se toda teoria deve assumir o ponto de
vista da práxis, toda práxis deve se guiar por uma apreensão e
entendimento racional da coincidência entre as condições objetivas e a atividade de autotransformação humana, como já dito
na Terceira Tese. Caso contrário, a práxis se torna utópica, abstrata e formal, pois portadora de uma compreensão abstrata e
unilateral da efetividade. Tal como aquela que os jacobinos,
pequeno-burgueses, tiveram da revolução.
É aí que se coloca o problema da verdade com toda a sua
clareza. Na Segunda e na Oitava Teses, Marx evidencia a sua concepção praxiológica da verdade. A questão sobre se o pensamento
humano produz uma verdade objetiva [gegenständliche
Wahrheit] é uma questão não de teoria, mas sim de prática. Isso
quer dizer que:
é na prática que o homem tem de provar a verdade, isto é, a
efetividade e o poder, a citerioridade [Diesseitigkeit] de seu
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pensamento. A disputa acerca da efetividade ou nãoefetividade do pensamento – que é isolado da práxis – é uma
questão puramente escolástica.151

Tendo apresentado sua concepção prático-revolucionária
de verdade como fundamento para uma reformulação do conceito de Estado para além da compreensão advinda da teoria
do Estado como soberano, prefiro centrar-me num escrito anterior, na Questão Judaica (1843), que, escrito antes mesmo dele
desenvolver suas teses materialistas, já esboçara com clareza
algumas de suas teses sobre a natureza do Estado e sua relação
com a sociedade burguesa. Sendo nele que encontramos alguns
desdobramentos em que aparece, de forma transfigurada, a lógica da soberania do discurso rousseauniano.
Marx critica a compreensão unilateral de Bruno Bauer da
questão judaica152. A crítica de Bauer voltou-se contra o Estado
Cristão alemão. Ele entendeu que a questão judaica na Alemanha consistia na falta de emancipação política do povo alemão;
uma vez o Estado tornando-se secular, o próprio cidadão, judeu ou cristão, deveria se tornar cidadão, homem abstrato, libertando-se de sua parcialidade de ser membro de uma igreja
e, portanto, de postular necessariamente um privilégio para os
seus.
Marx o critica dizendo que a questão estava mal posta.
Não se tratava de perguntar pelo agente e o paciente da emancipação - “quem deve emancipar? Quem deve ser emancipado?”. O que a crítica deve perguntar é: “de que tipo de emancipação se trata? Quais são as condições que têm sua base na essência da emancipação exigida?”. Deve-se fazer a própria críti151

Thesen über Feuerbach. In: Werke.

152

MARX, K. Questão judaica, p.36-37.
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ca da emancipação política, a crítica do “Estado como tal”, e
não apenas do Estado Cristão, a fim de mostrar que a questão
judaica não é específica aos judeus, mas sim um aspecto da
“questão geral da época”.
Ao fazer esta pergunta Marx faz a famosa distinção entre
emancipação política e emancipação humana real. Antes de tudo, deve-se perguntar se o ponto de vista da emancipação política tem o direito de exigir a supressão da religião. Com a confusão acrítica entre os dois tipos de emancipação, Bauer entende que a emancipação política (vista como a emancipação humana) estaria em contradição com a existência da religião e
que, por isso, somente se realizaria suprimindo as religiões em
particular (judaísmo e cristianismo) e também a religião enquanto tal. Esta forma de pôr o problema ocorre porque Bauer
se limita, em sua crítica, ao contexto alemão: “onde não existe o
Estado como Estado, a questão judaica é uma questão puramente teológica. A religião existe na forma mais livre e vital no
país onde a emancipação política é mais plena.153 A questão é,
portanto: como se comporta a emancipação política plena para
com a religião? Ora, está visto que “o ser-aí da religião não contradiz a plenificação do Estado”.154 Para ele, o ser-aí da religião
é o ser-aí de uma carência. Então a fonte dessa carência só pode
ser procurada na essência do próprio Estado.

Aqui se encontra a clara diferença entre o republicanismo francês
revolucionário, de inspiração rousseauniana, onde o Estado deveria constituir
sua própria religião civil de forma a garantir a unidade do soberano, eliminando
toda a diversidade religiosa que poderia dividir o corpo social, e o liberalismo
anglo-saxão, em que o Estado aparece com atuando diante de uma sociedade já
constituída, com suas leis e direitos naturais garantidos, devendo apenas
preservá-los em sua naturalidade, dentre eles, a natural espiritualidade do
humano.

153

154

Ibid, p.38.
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Com esta argumentação, ele chega a uma compreensão
dialética da relação entre Estado e Religião que percebe na sua
contradição a manifestação de uma mesma razão de ser. O Estado político é a emancipação do Estado em relação à religião,
em que o Estado passa a se confessar como Estado, deixando a
religião à questão de esfera privada, no domínio da sociedade
civil. E a emancipação do Estado convive perfeitamente com a
alienação humana. Religioso e estatal são verso e reverso da
mesma moeda. O Estado Político laico e a religião não apenas
não são excludentes, mas, inclusive, possuem a mesma fonte:
que é o dualismo entre a vida individual e a vida do gênero,
entre a vida da sociedade burguesa e a vida política. Na sociedade burguesa, a vida estatal está além da individualidade efetiva
do homem privado. Isso o torna religioso. A religião é o espírito
da sociedade burguesa, é a expressão da divisão e do distanciamento dos homens em relação a outros homens. Logo, a democracia política é cristã. Isso porque na democracia política, assim
como no cristianismo:
o homem – não apenas um homem, mas cada homem – é considerado como ser soberano [als souveränes], como ser supremo, ainda que seja o homem em sua aparência inculta, não
social, o homem em sua existência casual, o homem assim
como está, o homem do seu jeito corrompido pela organização
de toda a nossa sociedade, perdido para si mesmo, alienado
[veräußert], sujeito à dominação por relações e elementos desumanos, em suma: o homem que não chegou a ser um ser
genérico efetivo. A construção fantástica, o sonho, o postulado
do cristianismo, ou seja, a soberania do homem [die Souveränität des Menschen], só que como ser estranho e distinto do homem real, é, na democracia, a efetividade sensual, a presença,
a máxima mundana.
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Com tal argumentação, Marx faz com que o dualismo intrínseco à sociedade burguesa entre homem e cidadão, indivíduo privado e cidadão do Estado, seja interpretado negativamente, como havendo uma existência privada (no duplo sentido
da palavra) de um indivíduo que, proclamado soberano, é, na
verdade alienado, corrompido, pela própria organização social.
O sonho da soberania do homem torna sagrado um ideal do
homem que é a inversão fantástica da condição miserável e degenerada do homem real. Os direitos do cidadão são o point
d’honneur do homem burguês que mascara a possibilidade de
sua efetivação na sociedade real, pela qual desvia a transformação efetiva e revolucionária da realidade em direção ao mundo
fantástico dos direitos humanos e da cidadania. Não somente a
religião, mas a cidadania e os direitos do homem são também,
este sentido, o “ópio do povo”. A democracia política se fundamenta numa ideologia que mascara uma condição alienada e
que deve ser desmascarada por uma ação práticorevolucionária, até porque a verdade somente se demonstra
praticamente: Hic Rodhus, hic salta! A ação revolucionária orienta-se, na prática, pela instrumentalização das instituições democráticas a favor da prova, revolucionária, de que os direitos
somente se efetivaram com a mudança total da sociedade, em
que um “homem novo” poderá advir juntamente com uma sociedade liberta e igualitária, onde a existência da religião e da
política, com a suprassunção da contradição burguesa, sejam
“aniquiladas”. Somente desta forma, pela via da revolução social, se instaurará uma ordem política da vontade geral em que
o livre desenvolvimento do todo corresponde ao livre desenvolvimento de cada um.
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Koselleck apontou para este fato na sua análise do conceito de soberania absoluta de Hobbes.155 As críticas democráticas
de Rousseau e de Marx incidem sobre a separação entre homem e cidadão feita por Hobbes, em que cada uma destas dimensões possuem um domínio qualitativo diverso, em que eles
adotam o conceito de soberania absoluta hobbesiana, mas colocando-o a serviço do “homem”. Com isso, “ultrapassou-se assim a fronteira do utopismo, e a própria soberania tornou-se
revolucionária”.156
Marx afirma assim a emancipação humana na língua de Rousseau:
Toda emancipação é redução do mundo humano e suas relações ao próprio homem. A emancipação política é a redução
do homem, por um lado, a membro da sociedade burguesa, a
indivíduo egoísta independente, e, por outro, a cidadão, a pessoa moral. Mas a emancipação humana só estará plenamente
realizada quando o homem individual real tiver recuperado
para si o cidadão abstrato e se tornado ente genérico na qualidade de homem individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações individuais, quando o homem tiver reconhecido e organizado suas forces propres [forças
próprias] como forças sociais e, em consequência, não mais
separar de si mesmo a força social na forma de força política
(p.54).

Marx vislumbrou, aqui, a possibilidade de reconciliação
entre homme e citoyen por meio da supressão da propriedade
privada. Isso fez com que, como legado do discurso revolucionário de Marx, a concepção prático-revolucionária de verdade
KOSELECK, R. Crítica e crise: uma contribuição à patogênese do mundo
burguês. Rio de Janeiro: Contraponto/Eduerj, 1999, p.174, n.75.
156 Ibid.
155
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se fizesse valer pelo desprezo do direito e pela vontade de revolução total em que, desmoronados os fundamentos alienadores da divisão originária da sociedade burguesa de classes, um
mundo não alienado, de uma sociedade transparente a si mesma e autogestionária, pudesse emergir o indivíduo soberano
numa sociedade emancipada, não necessitando mais das formas correlatas da alienação religiosa e da alienação política.
Com a ação revolucionária, a instrumentalização tendo em
vista a emancipação humana se torna, com o perdão da palavra, “soberana” em relação aos direitos humanos, que são vistos restritamente como reservados à esfera privada, e não como
formadores da própria comunidade política. Assim, para Marx, assim como para os seus inimigos liberais, “a violação dos direitos do homem é a violação dos direitos individuais, de direitos
que não são [vistos como] políticos”.157
E, feita a revolução que se investe do discurso do “socialismo realmente existente”, ocorre que o Estado dito “Comunista” se identifica com a realização da revolução em processo, desautorizando a realização da crítica do Estado do ponto de vista
de uma anterioridade da sociedade detentora de direitos:
Marx não pensa certamente em defender as prerrogativas do
poder, em liberá-lo de todo entrave, em pôr os indivíduos à
sua mercê; dedica-se a conceber uma sociedade libertada da
opressão e da exploração do homem pelo homem; mas, nessa
sociedade, não dá lugar a nenhuma instituição determinada,
nem aos direitos do homem, porque os homens lhe parecem,
então, imediatamente imersos na vida social, numa vida plenamente humana, ou porque lhe parecem respirar o mesmo ar
LEFORT, Cl. “Direitos do homem e política (1979)”; in: A Invenção
democrática: os limites da dominação totalitária. São Paulo: Brasiliense, 1983,
p.42.

157
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de liberdade [...] Inútil assinalar o que distingue Marx de Burke ou de Bonald, de Maistre ou de Guizot, de Hegel ou de
Tocqueville e o que o aproxima deles; a nosso ver, o que lhe
pertence propriamente – e que lhe permitirá talvez decifrar
uma realidade que os outros ignoram ou apenas entrevêem, a
das relações de produção e das relações de classes – é sua rejeição do político (e quão sensível), antes mesmo de ter conquistado seu domínio de interpretação. A crítica do indivíduo exerce-se imediatamente nos horizontes de uma teoria da sociedade na qual se encontram abolidas a dimensão do poder e, com
esta, a dimensão da lei e do saber (dando a este termo a sua
mais ampla acepção, abarcando opiniões, crenças, conhecimentos). Tal teoria não permite conceber o sentido da mutação histórica na qual o poder se encontra confinado a limites e
o direito plenamente reconhecido em exterioridade ao poder:
esta dupla aventura torna-se ilegível, simples sinal de ilusão.158
Quem sonha com a abolição do poder conserva à mão a referência do Um e a referência do Mesmo: imagina uma sociedade que estaria espontaneamente de acordo consigo mesma,
uma multiplicidade de empreendimentos que seriam transparentes uns aos outros, se desenvolveriam num tempo e num
espaço homogêneos; uma maneira de produzir, de morar, de
comunicar e de se associar, de pensar, de sentir, de ensinar
que traduziria como que uma só maneira de ser. Ora, o que é
esse ponto de vista senão um equivalente do fantasma de onipotência que o exercício de fato do poder tende a produzir?
Que é o reino imaginário da autonomia senão um reino governado pelo pensamento despótico? Eis sobre o que seria
conveniente meditar.159

158
159

LEFORT, Cl. p.51-2.
Ibid, p.68.
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O pensamento de Marx é cego, enfim, à dimensão do político, que é dissolvido teoricamente no social, impossibilitando
que o social se estruture simbolicamente e que sejam instituídas
as determinações disjuntivas do verdadeiro e do falso, do justo
e do injusto, do culpável e do inocente, do que é de fato e do
que é de direito, como sendo distinções exteriores ao poder.
Abre-se espaço ao poder tirânico de fato sem condições de instituição limitante do direito em relação exterior ao poder. Mas é
esta exterioridade que é, justamente, o que caracteriza a invenção democrática.
É certo que Marx abandonou, em fase posterior, sua concepção de emancipação humana respaldada por uma forte idealização do homem genérico. Contudo, a promessa de supressão da política, vista como sintoma de divisão do social em relação a si mesmo e, por sua vez, da alienação do homem em relação a si mesmo, aos outros e à própria humanidade do homem, permanecem nas suas posteriores elaborações já no contexto de uma crítica da economia política.
A promessa do “homem total” ou do “homem novo”, nascida juntamente com a Revolução Francesa, fará sua história no
marxismo, até o zênite das experiências estalinista, maoísta e
cambojana. Os potenciais terroristas do conceito de soberania
da vontade geral, autorizados pelas elaborações revolucionárias que desembocaram no Estado de exceção jacobino, foram
levados ao seu paroxismo, funcionando pela lógica da redução
do Múltiplo ao Um, menosprezando o caráter naturalmente
conflitivo da experiência humana social e de sua estruturação
plural, e pela impossibilidade de uma identificação última entre os significantes da democracia (Povo, Estado, Nação) com o
poder instituído.
Em nome de uma suposta ciência da práxis capaz de dissolver de forma crítico-revolucionária a distinção entre religio-
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so e político, bem como entre sociedade política e sociedade civil, reproduziu-se assim uma religião política totalitária com
consequências humanas inauditas, que perdeu a própria dimensão da práxis humana alçando-se nas alturas fantasmagóricas da utopia, que foram ironicamente tão bem criticadas pelo
próprio Marx. Concebendo-se os direitos humanos como expressão ideológica de uma sociedade burguesa (que perpetuaria a alienação do homem dividido entre bourgeois e citoyen), e
com a esperança de que, mediante a supressão da propriedade
privada como fonte da divisão e de conflito social, seria possível uma reconciliação do social consigo mesmo e a consequente
dissolução da distinção entre Estado e sociedade, tornando-se
então a sociedade plenamente transparente a si mesma, construiu-se, a contragosto, uma lógica totalitária:
A sociedade que se diz além de conflito somente é uma no
discurso que a comanda. E que, além disso, mentira e terror
vão juntos com ela, na medida em que o desmentido dos fatos
à doutrina deve ser apagado por todos os meios. Dobrar a realidade social a um discurso que a desconhece não vai sem uma
fantástica violência. O totalitarismo é, muito exatamente, a ilusão feita coerção (...) Aí onde o Estado é proclamado consubstancial à sociedade, aí onde tudo é feito para impedir uma organização autônoma da sociedade civil a partir dos direitos
clássicos de reunião, de expressão e de associação, aí onde o
aparelho político se encarrega da vida coletiva, subsiste ou renasce sob uma nova forma, incomparavelmente mais acusada,
a separação entre Estado e sociedade. Mais o Estado se declara
o Estado do povo, mais ele se apropria da sociedade, mais ele
a penetra – mais, de fato, ele a destrói pelo terror – e mais ele
se mostra exterior [a ela] (...). A dominação engendra uma nova forma de exploração, e as condições de uma divergência
radical de interesses. Sob o signo do Um se recompõe um es-

290

Cadernos do Sociofilo

paço social conflitual. O antagonismo dos homens não é aniquilado. Ele é apenas interditado (...) Tal é a lógica autocontraditória da experiência totalitária: a divisão social se recriou
a partir da própria empresa que visa suprimi-la.160

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este acontecimento histórico fez com que as reflexões críticas sobre o totalitarismo, descobrindo-se afinidades insuspeitas
entre o marxismo e o conservadorismo, realizassem propostas
institucionais das democracias do final do século por meio de
um resgate da tradição do liberalismo político. Este retorno ao
liberalismo, contudo, está, hoje, em plena crise.
Eis, aí, então, o desafio da presente: fazer florescer o político, que é o retorno do recalcado do liberalismo político, resgatando-se, com isso, a tradição democrático-radical de pensamento revolucionário, mas sem cair nos malogros do “revolucionarismo”, pois que me parece necessário se abster de sonhar
com “A Revolução”, para que não recaiamos nas tentações totalitárias da anulação fantasmática do conflito inerente à natureza política do social pela denegação do dilaceramento entre o
Estado e a sociedade e pela recusa das diferenças simbólicas estruturantes da realidade, que trabalham sobre o vazio do real e
a dispersão plural de uma sociedade em que o poder é uma casa vazia.
Desfazer-se do revolucionarismo não significa ir ao encontro
do reformismo; dizemos somente que de nada serve ignorar a
atração pelo Um, de nada serve denegar a distinção entre o
Baixo e o Alto; que mais vale obstinar-se a resistir à ilusão de
GAUCHET, M. “L’Expérience totalitaire et la pensée de la politique”; in: La
condition politique. Paris: Gallimard, 1998, p. 446.
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um poder que coincidiria realmente com a posição que lhe é
figurada, e que ele tenta ocupar, assim como à ilusão de uma
unidade que se faria sensível, real e que dissolveria nela as diferenças. 161

Assumindo a impossibilidade de reduzir o Múltiplo ao
Um, e assumindo também que estamos numa sedução perpétua pelo Um como condição intrínseca à ordem simbólica humana, é importante, a nosso ver, seguindo Lefort, que se faça
um “retorno sobre o comunismo”.162 Não que o retorno significa retornar com a revolução comunista, mas sim que se deve
retornar à verdade da experiência comunista no que ela revela
do enigma do político, descobrindo-se na hipótese comunista
algo que revela da própria condição humana moderna e que é
inapreensível pela concepção estritamente liberal: que é a vontade de abrir o campo dos possíveis do político e instaurar criativa e pluralmente o social e histórico a partir da ação no tempo
presente, fazendo emergir as figuras do novo.
Contrariamente às críticas de fim de século à paixão revolucionária e à ideologia da revolução, presente de modo exemplar em Furet, deve-se considerar, com Lefort, que a questão da
Revolução não se reduz a uma forma ideológica, nem também
a uma forma utópica; ela não é a apenas uma ilusão que desvaneceu juntamente com o Muro de Berlim. Não foram as revoluções que acabaram, mas sim a promessa escatológica da Revolução. Enquanto houver ordem humana, haverá revoltas e revoluções. Se houve Revoluções que desencadearam uma lógica
totalitária, houve igualmente Revoluções de resistência à opresLEFORT, Claude. “Direitos do homem e política (1979)”; in: A Invenção
democrática: os limites da dominação totalitária. São Paulo: Brasiliense, 1983,
p.68-9.
162 LEFORT, Cl. Complications: Communism and the Dilemmas of Democracy. New
York: Columbia University Press, 2007.
161
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são e ao totalitarismo. Húngaros, búlgaros, tchecos, poloneses.
As próprias revoluções antitotalitárias, principalmente a revolução húngara de 1956, não se confundem com a ideologia revolucionária, ou com o revolucionarismo. Elas permitem, ao contrário, a emergência espontânea do novo e a abertura do campo
dos possíveis políticos, pela experimentação de formas de resistência a um poder opressor e com ciência dos perigos de uma
identificação do político com o poder na forma do Um:
A crítica da mitologia revolucionária, do fantasma da ‘boa sociedade’, da sociedade sem divisões, deixam em aberto a questão da Revolução [...] a revolução húngara, enquanto revolução espontânea, plural, desembocou imediatamente no problema da constituição geral da sociedade [...] Desembocou
imediatamente, em outros termos, no problema político e procurou a ele responder inscrevendo, projetando no espaço institucional os sinais da descompressão do social que ela instaurava por seu próprio movimento. Se nos interrogarmos sobre
a revolução, é preciso meditar sobre esta experiência, [é preciso] não nos contentarmos em imputar o projeto de revolução
à ideologia (o que poderia permanecer sob o domínio da ideologia, numa posição complementar do revolucionarismo), mas
[sim] nos aplicarmos em conceber a figura do novo.163
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O político-religioso
Dezessete (e mais uma) teses embrionárias
escritas em um espírito de tópica sociológica

Alain Caillé1

TESE NO 1.
Distingamos o religioso e a religião. O religioso está para a
religião assim como o político está para a política.
TESE NO 2.
O religioso e o político constituem, em conjunto, o momento instituinte pelo qual as sociedades se relacionam consigo
mesmas e se produzem enquanto tais, na sua singularidade e
na sua contingência, traçando uma fronteira entre o fora e o
dentro, entre os inimigos e os amigos, entre os praticantes e os
não-praticantes ou entre os descrentes e os crentes. Faces opostas de uma mesma medalha, eles se diferenciam pelo fato de
que o momento estritamente político refere-se à ação – e à vioTradução do artigo, publicado originalmente em francês, em: CAILLÉ, A. “Le
politico-religieux: dix-sept (plus une) thèses embryonnaires écrites dans un
esprit de topique sociologique”. Revue du MAUSS, 1/2002, no 19, p.304-308.
Disponível
em:
www.cairn.info/revue-du-mauss-2002-1-page-304.htm.
Tradução de André R. P. Magnelli, professor substituto do IFCS-UFRJ, professor
assistente da FSB-RJ e doutorando em sociologia no IESP-UERJ, no qual é
pesquisador do núcleo SOCIOFILO.
1
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lência –, ao passo que o religioso age por meio de símbolos. Ou
antes, de meta-símbolos (ou grandes símbolos).
TESE NO 3.
Chamemos este momento instituinte de o político-religioso.
TESE NO 4.
Na interseção do religioso e do político, encontram-se, de
uma parte, os rituais (do lado da prática), e, de outro, as grandes narrativas (do lado do simbolismo).
TESE NO 5.
A política tem por objeto a conquista e a gestão do poder
central e geral no seio de uma sociedade. A religião visa o controle do crer, do ritual e do saber geral no seio de uma sociedade. O político-religioso concerne à capacidade de instituir a sociedade enquanto tal, nos seus limites, em relação com uma exterioridade e uma alteridade – os inimigos, seu passado, seu futuro, o que ela poderia ou teria podido ser. Ele confere a uma
sociedade sua identidade em relação com uma alteridade determinada e com uma alteridade indeterminada.
TESE NO 6.
Enquanto momento instituinte de uma sociedade, o político-religioso se distingue do conjunto das ordens instituídas da
ação social: a economia, a política, a religião, a arte, etc.
TESE NO 7.
No seio de cada uma destas ordens instituídas, os homens
comunicam entre si e com seu mundo com a ajuda de signos e
de símbolos. Os signos pretendem designar as coisas tais como
elas são. Eles se referem a objetos do mundo, percebidos na sua
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singularidade e sua descontinuidade. Eles se organizam nos
discursos. Os símbolos são signos de signos, alianças entre signos que se referem à aliança entre os homens e que determinam
as condições de emprego dos signos ao decidir a respeito do
que faz sentido. Eles concernem às relações entre os signos.
Eles se organizam nas narrativas. Os meta-símbolos determinam as condições de emprego dos símbolos.
Eles [os meta-símbolos] concernem às relações entre as relações. Eles são os símbolos instituintes. Eles se organizam em
grandes narrativas. Chamemo-los, portanto, de grandes símbolos. O religioso se vincula à origem dos grandes símbolos – ou
aos símbolos da origem –, que marcam a unidade singular de
uma sociedade, presente ou por vir.
TESE NO 8.
Da mesma forma que a política gera a dominação legítima
ao estruturar o momento instituinte do político, da mesma
forma a religião visa ao monopólio do crer, da ação ritual e do
saber legítimos ao estruturar o momento instituinte do religioso.
TESE NO 9.
É preciso ainda acrescentar que a questão do monopólio
do crer e do saber, assim como aquela do monopólio do poder,
somente surge quando várias crenças ou vários poderes pretendem à legitimidade e entram em concorrência. Tal não é o
caso na sociedade primeira. Se bem que, propriamente falando,
somente existe a religião e a política sob a forma das grandes
religiões e das grandes polities.
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TESE NO 10.
O político-religioso se desdobra sobre três dimensões. Horizontal e espacial, na qual ele traça a fronteira entre o aqui, o lá
e o alhures (os próximos, os amigos-aliados e os estrangeirosinimigos). Vertical e temporal, na qual ele traça a fronteira entre
o presente, o passado e o futuro, entre os ascendentes e os descendentes, os ancestrais mortos e as gerações por vir. Diagonal,
em que ele traça a fronteira do aqui-embaixo com, de um lado,
o além suprassensível e supratemporal e, de outra parte, com o
aquém da natureza.
TESE NO 11.
O dom representa o meio específico do instituinte. Ele é
também tridimensional: [1] dom aos inimigos que se pretende
converter em aliados, [2] dom intergeracional e [3] dom aos representantes do aquém da natureza ou do além da sobrenatureza. É ele que opera a passagem da desconfiança à confiança,
da hostilidade à paz, do para si ao para outrem, do isolamento
e do abandono à aliança, da morte à vida, da regra, da coerção
ou da lei à liberdade, à ação e à criação.
TESE NO 12.
Da mesma forma que os dons são simbólicos, isto é, da
mesma forma que eles tornam manifesta uma intenção de paz e
de vida, e, portanto, eles devem se (dar a) ver, da mesma forma
os símbolos servem para a encenação [mise em scène] e a comemoração de dons. As sociedades (ou, mais modesta e mais geralmente, as relações sociais) somente existem na medida em
que elas se dão a ver (a escutar, também, e mais tarde, a ler). Os
símbolos e as narrativas (mas também as representações, os rituais) asseguram sua encenação. A religião visa ao monopólio
das representações mais gerais do aparecer (Selbstdarstellung)
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da sociedade enquanto tal, o momento da escolha da sociedade
por si mesma.
TESE NO 13.
A filosofia raciocina por signos sobre o simbolismo e o meta-simbolismo (o religioso). Os mitos ou os contos raciocinam
por símbolos, a religião por grandes símbolos.
TESE NO 14.
Modo de engendramento dos símbolos e das narrativas
que fazem sentido, código dos códigos, o religioso tem, evidentemente, relação com as “mentalidades”, a “cultura” ou a “civilização”. Mas essas não são, enquanto tais, “religiosas”. Distingamos, portanto, quatro esferas:
• O significativo, mundo dos signos e da denotação (a cultura
técnica e material);
• O simbolismo, mundo dos símbolos, das relações significativas entre os signos e da conotação (a cultura cultural);
• O simbólico, mundo do engendramento dos símbolos (relações de relações) e do sentido (a épistémé, as mentalidades);
• O religioso, momento da relação dos símbolos com sua alteridade e com o simbólico enquanto tal.
Uma civilização é uma pluralidade de culturas diversas e
opostas, unificadas por sua referência a um mesmo religioso
englobante e geral.
TESE NO 15.
A questão da transcendência é inseparável daquela da alteridade (e, portanto, da identidade). A transcendência está no
seio da identidade, é o que a excede e a constitui. Ao mesmo
tempo seu suplemento e sua disseminação.
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A alteridade-transcendência é a alteridade-transcendência
(1) da natureza e do cosmos, (2) do outro-inimigo-estrangeiro,
(3) das gerações passadas e futuras, (4) da sobrenatureza espiritual (o simbólico enquanto tal). O religioso se constitui na sua
relação com esta quádrupla transcendência.
TESE NO 16.
A alteridade transcendência é sempre sexuada-generada
[sexuée-genrée].
TESE NO 17.
A religião põe a questão da relação dos sujeitos à animalidade/espiritualidade, à amizade/inimizade consigo ou com os
outros, à origem e ao destino. Mais geralmente, o metasimbolismo põe a questão da origem da lei e do sentido da
morte, da origem da vida e dos possíveis para a liberdade, da
harmonia e do conflito entre os seres.
TESE(S) SOBRE O GIRARDISMO ANTROPOLÓGICO.
O girardismo antropológico repousa sobre a identificação
do religioso e do sacrificial. Ao qual se pode fazer a objeção de
que:
• O político-religioso tem necessariamente a ver e a fazer com
a questão da violência e da inimizade, mas ele não implica
necessariamente uma solução sacrificial da inimizade;
• Toda sociedade deve se representar a si mesma, se exteriorizar e cristalizar sua imagem naquela de certos personagens
eminentes – fazendo-se sobressair [faisant saillie]–, mas estas
não são necessariamente vítimas emissárias virtuais. Ou ainda: a lógica simbólica da reciprocidade basta frequentemente
para explicar o retorno da violência contra aqueles que ocupam uma posição de poder;
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• Sim, as sociedades caem frequentemente num regime sacrificial de assassínio de uma vítima emissária, mas (1) não é
preciso confundir o sacrifício dos inimigos e o sacrifício de si
ou de seus amigos, o auto-sacrifício, e (2) o sacrifício deve ser
analisado como uma deformação e uma exacerbação do dom
e da guerra, não como sua verdade intrínseca e primeira.

Eu redigi o essencial destas linhas por ocasião de uma jornada de
discussão organizada pelo GÉODE (Grupo de Estudo e de Observação da Democracia), em Paris X – Nanterre, em 8 de março de
2002, sobre o tema: “O que é a religião?”. Esta sessão retomava o título do livro de Shmuel Trigano2 e girava parcialmente em torno de suas
análises. Redigidas às pressas, estas teses eram (e permanecem) destinadas principalmente a alimentar a discussão, tendo em vista um trabalho de clarificação conceitual, do qual parece, de forma cada vez
mais evidente, que não poderemos mais eternamente nos esquivar. Eu
pensei em mantê-las em suspenso por um certo tempo para deixá-las
amadurecer, para fazê-las sofrer o fogo da crítica dos especialistas e de
meus amigos (por vezes reunidos numa mesma pessoa) e para enriquecê-las com exemplos concretos que fazem extrema falta aqui. A recepção do artigo de Marcel Gauchet3, que levanta as mesmas questões,
me suscitou a vontade de publicá-las sem mais delongas, independente
das lacunas gritantes, que seja ao menos para iniciar uma discussão
com ele e para convidar outros a se juntar a ela.

TRIGANO, Shmuel. Qu’est-ce que la religion?. Paris: Flammarion, 2001.
Alain Caillé se refere a um artigo de Marcel Gauchet publicado no mesmo
número da Revista MAUSS: GAUCHET, M. “Les tâches de la philosophie politique”.
Revue du MAUSS, 1/2002, no 19, p.275-303. Disponível em:
http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2002-1-page-275.htm. Posteriormente
ele foi republicado em: GAUCHET, M. La condition politique. Paris: Gallimard,
2005, p.505-557.
2
3
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Antes de iniciar, por boas razões, esta discussão, preciso dizer
uma palavra a respeito de onde elas vêm, de que elas se nutriram e reconhecer assim as minhas dívidas. Certos verão nestas teses o prolongamento lógico ou a retomada de ideias expostas e desenvolvidas no
“La démission des clercs. Les Sciences sociales et l’oubli du politique” (La Découverte, 1993)4 – sobre o conceito do político – ou
na “Anthropologie du don. Le tiers paradigme” (Descléede
Brouwer, 2000)5 – sobre o laço do político, do simbolismo e do dom.
Mas é justo e necessário precisar que, se a reflexão sobre o dom e
o simbolismo seguiu uma trajetória própria, as teses aqui apresentadas
sobre o político-religioso se inscrevem em referência e em discussão
com as reflexões já antigas de Claude Lefort, rapidamente retransmitidas, endossadas e desenvolvidas por aquelas de Marcel Gauchet.
Para dizer rapidamente, elas retomam a discussão propriamente
conceitual retirando-a, em certa medida, do lugar onde tinham deixado Marcel Gauchet e Claude Lefort num artigo escrito em conjunto,
“Sur la démocratie: le politique et l’institution du social”, aparecido na revista Textures (1971, no2-3), e que permaneceu sem explícita conceptualização sistemática posterior. Tendo M. Gauchet reavivado aqui diretamente uma parte das questões que ele havia posto, eu
tive vontade de me juntar por meu lado ao debate.
Eu agradeço vivamente a Roberte Hamayon por ter dado uma
primeira olhada benevolente nestas teses e por ter me incitado a introduzir uma primeira série de modificações que ela reconhecerá facilmente.

Tradução para o português em: CAILLÉ, A. A demissão dos intelectuais: as
ciências sociais e o esquecimento do político. Lisboa: Instituto Piaget, 1993.
5 Tradução para o português em: CAILLÉ, A. Antropologia do dom: o terceiro
paradigma. Petrópolis: Vozes, 2002.
4
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