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Editorial 
Julia Naidin* 

 
A presente proposta editorial consiste em um registo contundente da cena do 

pensamento crítico e filosófico da América Latina, sobretudo no âmbito acadêmico 

brasileiro, em diferentes núcleos de pesquisa em Filosofia Contemporânea. Nas 

últimas décadas, a relevância da questão do “pensamento pós/decolonial” no campo 

das artes plásticas, do cinema, da literatura e da filosofia se articula com um debate 

mais geral sobre as relações e tensões entre a reflexão biopolítica e a imaginação 

estética e cultural nos enquadramentos políticos. Por um lado, a reflexão sobre a 

gestão biopolítica da vida e das populações ilumina uma nova instabilidade nas 

concepções do vivente, nos limites da concepção eurocêntrica do humano/não-

humano, mobilizando criticamente as marcações e as mobilizações entre essas 

divisões, que incluem problemas de gênero, de raça e de classe. Por outro, a questão 

da biopolítica põe em jogo a própria definição de “cultura”, na medida em que esta 

tem sido utilizada como ferramenta para identificar o propriamente humano na 

normalidade, a partir do padrão de distinção entre normal e desviante, na produção 

das vidas legítimas a proteger, e as “vidas a abandonar”, a deixar morrer —a 

expressão viva do biopoder.  

Propomos uma publicação composta por colaboradores de diferentes níveis 

acadêmicos, diversos campos de atuação e de militância e com perspectivas sobre  a  

América Latina em diálogo. Tal circunstância não é, em absoluto, casual, mas 

corresponde a uma escolha intencional bastante significativa. A intensificação dos 

esforços de uma produção de narrativa latino-americana depende também do esforço 

de nossos pesquisadores, professores e alunos em transitar entre as diferenças 

                                                
* Julia Naidin, doutora em Filosofia UFRJ - Laboratório de Filosofia Contemporânea. Professora de 
Filosofia no coletivo PreparaNem.  www.casaduna.org  
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internas de seus departamentos, de metodologias e de agremiações. O campo de 

trabalho em que a presente proposta se encontra é o da pesquisa e da produção 

cultural nos âmbitos  acadêmico e micropolítico.       

Assim, este editorial se insere em uma proposta de análise a partir da articulação 

entre enquadramentos culturais, em torno de discursos que produzem intervenções 

políticas em um contexto de microgestão e de macrovigilância. Ainda que 

dialoguemos com um referencial teórico francês, a base desta pesquisa é confrontada 

e ampliada a partir de movimentos insurgentes na virada do último século, em 

decorrência das radicais transformações geopolíticas dos abusos de poder da Razão 

de Estado, em diferentes modos e possibilidades de desdobramentos do pensamento 

pós-colonial. Nas fronteiras geopoliticamente estabelecidas dos saberes, dos visíveis, 

dos enunciáveis, dos modos de comportamento toleráveis e dos extermináveis, o 

exercício crítico se apresenta como o gesto de identificar o presente no que emerge 

de dissidente, em uma determinada configuração, seja como ato crítico, seja como 

impossibilidade absoluta. 

A ideia de fronteira é especialmente interessante nesse contexto. Uma pesquisa 

acadêmica com os critérios e as necessárias legitimidades do trabalho analítico 

conceitual deve ser capaz de dialogar com lógicas de pensamento e de produção que 

se abrem a seu próprio esfacelamento fronteiriço. Quando se rescindem as fronteiras 

legitimadas dos saberes, dos visíveis, dos enunciáveis e dos modos de comportamento 

toleráveis em cada tempo, o exercício filosófico se manifesta como uma prática de 

criar rupturas nas próprias condições de possibilidade dos segmentos da produção da 

verdade e do poder. 

Fora dos limites da antropologia do pós-kantismo, como a busca por uma ruptura 

com “o que foi feito de si”, propomos, ao invés, uma outra relação com a dinâmica 

dos referenciais presumidos no próprio conceito de homem. Isto, em um movimento 

que nos permita expandir e complexificar a noção de resistência, mas também, mais 

amplamente, a própria noção de política, de modo a conceber uma forma de 
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resistência cuja meta é conquistar uma democracia que não seja somente política, 

mas que seja também econômica, social e cultural, para além dos lugares das 

esquerdas “tradicionais” da América Latina. Pensar o bio-poder e seu conceito 

complementar, a biopolítica, na contemporaneidade são tarefas que pedem a 

intempestividade de saber trabalhar sobre a história do pensamento, e ver os limites 

e as possibilidades que ela nos apresenta e nos exige. 

Desse modo, o diálogo com uma antropologia filosófica, pós-Primo Levi1, é o 

ponto de partida para uma reflexão sobre diferentes possibilidades de narrativa do 

humano desde um referencial não eurocêntrico. Isto é, perguntar-se pelos limites do 

ser do humano já desvinculados da crise da monoracionalidade europeia – ocidental, 

cristã, capitalista, democrática, de modo que se apresentem linhas de narrativa 

alternativas. A transativista Suzy Shok2, em uma de suas performances mais 

brilhantes, legitima seu “direito vital de ser monstro” em um universo narrativo que 

usa outros artifícios para a criação de uma estética da vida e de crítica aos 

humanismos tradicionais. Dentro de um contexto político complexo como o do Brasil, 

o “fazer filosofia” não escapa a colonialidade, desde a luta por suas próprias 

referências epistêmicas.    

Trabalhamos com uma série de referências no pensamento contemporâneo que 

apontam a própria existência como dispositivo de criação, que submete os 

significantes de seu tempo a novas relações com suas antigas organizações semânticas 

e com os limites do possível, do intolerável, do normal e do anormal nas contingências 

das forças em jogo. Usamos como inspiração de trabalho os movimentos coletivos, 

literários, artísticos e políticos, que põem em cheque as fronteiras micropolíticas, a 

partir de seus lugares e das heterotopias que criam em seu contexto político.  

                                                
1 Este é um referencial poético e conceitual de um esgotamento de referências em experiências limites 
da racionalidade, como vemos em autores como Foucault, Agamben, Arendt, a denúncia da expressão 
mais acabada do funcionamento do poder moderno.  
2 Suzy Shok, atriz, escritora, cantora e professora nascida na Argentina, em 1968. Apresenta-se como 
“artista trans, sudaca” milita e atua em produção de cultura e de crítica biopolítica às matrizes e 
valores das normatizações na sociedade argentina contemporânea.   
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Concebe-se tal empreendimento como parte de uma redescrição das condições 

teóricas contemporâneas, na tensão entre o jogo político e a criação estética de outros 

modos de vida e de resistência. Assim, a proposta básica desta publicação versa sobre 

a articulação interdisciplinar dessas duas perspectivas – o biopoder como modo de 

gestão política e as emergências estético-políticas como possibilidades insurgentes em 

um determinado contexto de criação de narrativa.  

O trabalho e o papel da Universidade, bem como do estabelecimento das práticas 

políticas e artísticas legitimadas em um país como o Brasil, é um movimento 

indissociável de uma crítica às reproduções de violência e segregação em um contexto 

social tão fortemente demarcado. Portanto, a proposta de busca dessas narrativas 

parte também de análises que dialoguem com um outro referencial teórico, e se 

apresenta sempre no desafio da condição de uma contra-história, de vidas e 

existências que se formam apesar do poder, em um necessário entre-campos e 

interdisciplinaridades.  

Nos últimos cinquenta anos, sobretudo após a consolidação do conceitual pós-

estruturalista no Brasil, o olhar sobre a experiência política na América Latina passou 

a ser relido sob diferentes perspectivas, e identificado a partir de outras epistemes e 

matrizes normativas. Apresentam-se modos pelos quais a monstruosidade, a 

animalidade, a espectralidade abrem espaço para vermos vidas que confrontam os 

marcadores que designam o humano e o não humano, vidas que irrompem e 

transitam entre essas marcações. Acreditamos na potência de um editorial que 

priorize as dobras e as disfunções que as diferenciações nos modos de vida podem 

iluminar, e que fortaleça a produção intelectual latino-americana, em sua 

originalidade e radicalidade.  
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Editorial 
Julia Naidin* 

La presente propuesta editorial consiste en un registro contundente de la escena 

del pensamiento crítico y filosófico de América Latina, sobre todo en el ámbito 

académico brasilero, en diferentes núcleos de investigación en Filosofía 

Contemporánea. En las últimas décadas, la relevancia de la cuestión del 

“pensamiento pos/decolonial” en el campo de las artes plásticas, del cine, de la 

literatura y de la filosofía, se articula con un debate más general sobre las relaciones 

y tensiones entre la reflexión biopolítica y la imaginación estética y cultural en los 

encuadres políticos. Por un lado, la reflexión sobre la gestión biopolítica de la vida y 

de las poblaciones ilumina una nueva inestabilidad en las concepciones de lo viviente, 

en los límites de la concepción eurocéntrica de lo humano/no-humano, movilizando 

críticamente las marcaciones entre esas divisiones, que incluyen problemas de 

género, de raza y de clase. Por otro lado, la cuestión de la biopolítica pone en juego 

la propia definición de “cultura”, en la medida en que esta ha sido utilizada como 

herramienta para identificar lo propiamente humano en normalidad, a partir del 

patrón de distinción entre normal y anormal, en la producción de vidas legítimas a 

proteger y “vidas a abandonar”, a dejar morir —la expresión viva del biopoder.   

Proponemos una publicación compuesta por colaboradores de diferentes niveles 

académicos, diversos campos de actuación y de militancia, con perspectivas sobre la 

América Latina en diálogo. Dicha circunstancia no es, en absoluto, casual, 

corresponde a una elección intencional bastante significativa. La intensificación de 

esfuerzos por una producción de narrativa latino-americana depende también del 

esfuerzo de nuestros investigadores, profesores y alumnos por transitar las diferencias 

                                                
* Julia Naidin, doctora en Filosofía UFRJ - Laboratorio de Filosofia Contemporánea. Profesora de 
Filosofía en Colectivo PreparaNem. www.casaduna.org  
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internas de sus departamentos, con sus metodologías y asociaciones. El campo de 

trabajo en que la presente propuesta se encuentra es el de la investigación y la 

producción cultural en los ámbitos académico y micropolítico. 

 

Así, esta editorial se inserta en una propuesta de análisis de articulación entre 

encuadres culturales, en torno a discursos que producen intervenciones políticas en 

un contexto de microgestión y de macrovigilancia. A pesar de que dialoguemos con 

un referencial teórico francés, la base de esta investigación es confrontada y ampliada 

a partir de movimientos insurgentes que tuvieron curso en el último siglo, como 

consecuencia a las radicales transformaciones geopolíticas de los abusos de poder de 

la Razón de Estado, en diferentes modos y posibilidades de desdoblamientos del 

pensamiento poscolonial. En las fronteras geopolíticamente establecidas de los 

saberes, de los visibles, de los enunciables, de los modos de comportamiento 

tolerables y de los exterminables, el ejercicio crítico se presenta como el gesto que 

identifica el presente en lo que emerge de disidente, en una determinada 

configuración, sea como acto crítico, sea como imposibilidad absoluta. 

La idea de frontera es especialmente interesante en este contexto. Una 

investigación académica con los criterios y las necesarias legitimidades del trabajo 

analítico conceptual debe ser capaz de dialogar con lógicas de pensamiento y de 

producción que se abren a su propia desintegración fronteriza. Cuando se abolen las 

fronteras legitimadas de los saberes, de los visibles, de los enunciables y de los modos 

de comportamiento tolerables en cada tiempo, el ejercicio filosófico se manifiesta 

como una práctica que crea rupturas en las propias condiciones de posibilidad de los 

segmentos de la producción de la verdad y del poder. 

Fuera de los límites de la antropología del pos-kantismo, como la búsqueda de 

una ruptura con "lo que se ha hecho de sí", proponemos, en cambio, otra relación con 

la dinámica de los referenciales presumidos en el propio concepto de hombre. Esto, 

en un movimiento que nos permita expandir y complicar la noción de resistencia, 
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pero también, más ampliamente, la propia noción de política, a fin de concebir una 

forma de resistencia cuya meta es conquistar una democracia que no sea solamente 

política, sino también económica, social y cultural, más allá de los lugares de las 

izquierdas "tradicionales" de América Latina. Pensar el bio-poder y su concepto 

complementario, la biopolítica, en la contemporaneidad, son tareas que piden la 

intempestividad de saber trabajar sobre la historia del pensamiento, y ver los límites 

y las posibilidades que ella nos presenta y nos exige. 

De este modo, el diálogo con una antropología filosófica, post-Primo Levi3, es el 

punto de partida para una reflexión sobre diferentes posibilidades de narrativa de lo 

humano desde un referencial no eurocéntrico. Esto es, preguntarse por los límites del 

ser de lo humano ya desvinculados de la crisis de la monoracionalidad europea-

occidental, cristiana, capitalista, democrática, de modo que se presenten líneas de 

narrativa alternativas. La transactivista Suzy Shok4, en una de sus performances más 

brillantes, legitima su "derecho vital de ser monstruo" en un universo narrativo que 

utiliza otros artificios para la creación de una estética de la vida y de crítica a los 

humanismos tradicionales. Dentro de un contexto político complejo como el de Brasil, 

el "hacer filosofía" no escapa a la colonialidad, desde la lucha por sus propias 

referencias epistémicas. 

Trabajamos con una serie de referencias en el pensamiento contemporáneo que 

apuntan a la propia existencia como dispositivo de creación, que somete los 

significantes de su tiempo a nuevas relaciones con sus antiguas organizaciones 

semánticas y con los límites de lo posible, lo intolerable, lo normal y lo anormal, en  

las contingencias de las fuerzas en juego. Usamos como inspiración de trabajo los 

movimientos colectivos, literarios, artísticos y políticos, que ponen en jaque las 

fronteras micropolíticas, a partir de sus lugares y de las heterotopías que crean en su 

                                                
3 Esta es un referencial poético y conceptual de un agotamiento de referencias en experiencias límites 
de la racionalidad, como vemos en autores como Foucault, Agamben, Arendt, la denuncia a la 
expresión más acabada del funcionamiento del poder moderno. 
4 Suzy Shok, actriz, escritora, cantante y profesora nacida en Argentina, en 1968. Se presenta como 
“artista trans, sudaca”, milita y actúa en producción de cultura y de crítica biopolítica a las matrices y 
valores de las normalizaciones en la sociedad argentina contemporánea.  
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contexto político. 

Se concibe tal emprendimiento como parte de una redescripción de las 

condiciones teóricas contemporáneas, en la tensión entre el juego político y la 

creación estética de otros modos de vida y de resistencia. Así, la propuesta básica de 

esta publicación versa sobre la articulación interdisciplinaria de esas dos perspectivas 

—el biopoder como modo de gestión política y las emergencias estético-políticas 

como posibilidades insurgentes en un determinado contexto de creación de narrativa. 

El trabajo y el papel de la Universidad, así como del establecimiento de las 

prácticas políticas y artísticas legitimadas en un país como Brasil, es un movimiento 

indisociable de una crítica a las reproducciones de violencia y segregación en un 

contexto social tan fuertemente demarcado. Por lo tanto, la propuesta de búsqueda 

de esas narrativas parte también de análisis que dialoguen con otro referencial 

teórico, y se presenta siempre en el desafío de la condición de una contra-historia, de 

vidas y existencias que se forman a pesar del poder, en un necesario entre- campos e 

interdisciplinaridades. 

En los últimos cincuenta años, sobre todo tras la consolidación del conceptual 

post-estructuralista en Brasil, la mirada sobre la experiencia política en América 

Latina pasó a ser releída bajo diferentes perspectivas, e identificado a partir de otras 

epistemes y matrices normativas. Se presentan modos por los que la monstruosidad, 

la animalidad, la espectralidad abren espacio para ver vidas que enfrentan los 

marcadores que designan lo humano y lo no humano, vidas que irrumpen y transitan 

entre esas marcas. Creemos en la potencia de un editorial que priorice los pliegues y 

las disfunciones que las diferenciaciones en los modos de vida pueden iluminar y que 

fortalezca la producción intelectual latinoamericana en su originalidad y radicalidad. 
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A pantomima antidespótica do cínico: os gestos do 
contrapoder 

   Andrea Maria Mello* 

 

Resumo  

Este artigo expõe amplamente o que consideramos ser a habilidade 
e os elementos cênicos da prática filosófica cínica. Foucault considera 
que tais elementos, associados ao despojamento paradoxal e 
escandaloso da existência, cumpriram o efetivo papel antidespótico 
e paradigmático contra o que denominamos abuso de poder. Por 
meio da recepção do cinismo antigo feita pelo filósofo francês, tanto 
no texto A filosofia analítica da política, de 1978, quanto, 
posteriormente, no curso A coragem da verdade, de 1984, buscamos 
compreender e elucidar a relevância dessa pantomima e a 
particularidade da atitude filosófica cínica em face das dinâmicas do 
contrapoder. 

Palavras-chave: pantomima, cínico, antidespotismo, contrapoder, 
Foucault. 

Resumen 

Este artículo expone ampliamente lo que consideramos una 
habilidad de los elementos escénicos de la práctica filosófica cínica. 
Foucault considera que tales elementos, asociados al despojo 
paradojal y escandaloso de la existencia, cumplirían el efectivo papel 
antidespótico y paradigmático contra lo que denominamos abuso de 
poder. Por medio de la recepción del cinismo antiguo hecho por el 
filósofo francés, tanto en el texto La filosofía analítica de la política, 
de 1978, como, posteriormente, en el curso El coraje de la verdad de 
1984, buscamos comprender y elucidar la relevancia de esta 
pantomima y la particularidad de la actitud filosófica cínica frente a 
las dinámicas de contrapoder 

Palabras clave: pantomima, cínico, antidespotismo, contrapoder, 
Foucault  

 

 

                                                
* Doutoranda em Filosofia pela PUC-Rio. 
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Introdução 

Em uma conferência feita em Tóquio em 1978, intitulada A filosofia analítica da 

política, Foucault afirma que uma das funções mais antigas da filosofia ocidental foi 

pôr um limite ao excesso de poder5. O filósofo legislador, o filósofo pedagogo-

conselheiro e o cínico são as três formas básicas pelas quais o filósofo desempenhou 

um papel antidespótico no Ocidente. Sólon representa o filósofo legislador6, e a 

segunda forma antidespótica é a do filósofo pedagogo-conselheiro. Platão, 

principalmente o das epístolas, surge como o conselheiro do príncipe. Por meio do 

ensino da virtude, o filósofo procura educar a alma do governante para que, quando 

governe, tenha sabedoria para não abusar do poder que possui. No diálogo 

Alcibíades7, Sócrates desempenha a mesma função, a de orientador daquele que irá 

governar a cidade e exercer o poder. A terceira forma em que a filosofia se colocou 

desde a Antiguidade diante do abuso de poder foi a antidespótica do cinismo. 

Foucault separa Sólon e Platão como filósofos moderadores do poder, e os cínicos, 

como “máscara gesticulante diante do poder”8. 

No curso de 1984 –A coragem da verdade–, na aula de 7 de março de 1984 

(segunda hora), Foucault apresenta o cínico como aquele que forjou, pela reversão 

dos valores da vida verdadeira, uma vida outra. O cínico levou ao extremo uma 

espécie de carnavalização desses valores. Consideramos que o enredo da “pantomima 

antidespótica” cínica está fundamentada no exercício da animalidade9,  

                                                
5 “Uma das mais antigas funções do filósofo no Ocidente –filósofo, eu deveria dizer também sábio, e 
talvez, para empregar essa degradável palavra contemporânea, intelectual–, um dos principais papéis 
do filósofo no Ocidente foi colocar um limite, colocar um limite nesse poder demasiado, nessa 
superprodução do poder cada vez e em todo caso em que ela corria o risco de se tornar ameaçadora. 
O filósofo, no Ocidente, tem sempre mais ou menos o perfil do antidéspota” (M. Foucault, “La 
philosophie analytique de la politique”. Em: Dits et écrits, Paris, Gallimard, 2001, t. II, n. 232, p. 537; 
tradução nossa). 
6 M. Foucault, Aulas sobre a vontade de saber, trad. Rosemary Costhek Abilio, São Paulo, Martins 
Fontes, 2014 [2011]. Ver aulas de 24 de fevereiro de 1971 e 3 de março de 1971. 
7 Platão, O primeiro Alcibíades, trad. Carlos Alberto Nunes, Belém, EDUFPA, 2007. 
8 M. Foucault, op. cit., 2001, p. 537. 
9 M. Foucault, A coragem da verdade: o governo de si e dos outros II, trad. Eduardo Brandão, São 
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apresentaremos neste breve trabalho os elementos que lhe são constitutivos e a 

proposta antidespótica e cosmopolita decorrente desse exercício. 

O exercício da animalidade 

O medo do acaso, dos golpes do destino, dos prováveis infortúnios advindos de 

todos os conflitos que impregnaram o século IV a.C.10 exacerbou no mundo 

helenístico o culto à deusa Tykhe, ou a deusa da fortuna. Pode-se dizer que não 

faltaram razões para isso. É notório o quanto a liberdade pessoal estava ameaçada. 

Calúnias, denúncias, corrupção, exílios, perda das riquezas, escravidão, toda espécie 

de sofrimentos poderia advir a qualquer momento. Para alguns, a soberba dos 

prazeres ilimitados; para muitos, a angústia de não tê-los e desejá-los a todo custo; 

e, para todos eles, o grande sofrimento de “pleonexia”. Sofrimento este considerado 

inútil pelos cínicos. O único sofrimento válido é aquele para alcançar o que 

chamaremos “imunização racional”. O século IV representa, no território helênico, o 

ápice do desprezo  pelo interesse comum. O contraste entre a igualdade prometida 

pela Constituição e a desigualdade criada pela vida econômica é alarmante. Os gregos 

estavam doentes dessa pleonexia11, que é “a paixão pelo luxo, pelo lucro, pelos 

prazeres”12. É o triunfo da khrêmastistiké (arte de produzir riquezas). A cidade está 

                                                
Paulo, Martins Fontes, 2011, p. 234. 
10 Cf. G. Glotz, A cidade grega, trad. Henrique de Araújo Mesquita e Roberto Cortes Lacerda, São 
Paulo, Difel, 1980. Fizemos a escolha de Gustave Glotz como nosso principal interlocutor com a 
história da Grécia antiga devido ao seu trabalho particularmente notável sobre a história econômica 
da Grécia e da antiga cidade grega, além da obra que utilizamos, o autor possui outra obra de extrema 
relevância em relação à economia grega intitulada: História Econômica da Grécia: desde o período 
homérico até a conquista romana, trad., notas e prefacio Vitorino Magalhães Godinho, Lisboa, 1946. 
Para uma abordagem da cultura grega pelo viés antropológico estrutural consulte as obras de quatro 
renomados historiadores, são eles: Louis Gernet, Jean-Pierre Vernant, Marcel Detienne e Pierre 
Vidal-Naquet. 
11 Ibid., p. 256. 
12 Platão, Leis e Epínomis, trad. Carlos Alberto Nunes, Belém, EDUFPA, 1980, VIII, 831c-d-e: “É o 
amor das riquezas, que em nenhum tempo concede um momentinho de folga para cuidar de outra 
coisa além dos bens materiais; estando pendente apenas disso a alma de todos os cidadãos, só se 
ocupam estes com o lucro de cada dia, empenhando-se todos em adquirir conhecimentos ou em 
exercer profissões que contribuam para tal fim, considerando ridicularias tudo o mais. […] Enquanto 
a cupidez insaciável de ouro e de prata leva os homens a exercer os mais variados ofícios e recorrer a 
todos os meios, decentes ou não, para ficarem ricos, sem se envergonharem de praticar qualquer ato 
lícito ou ilícito e até mesmo infamante, contanto que lhes seja facultado a comer e beber seja o que 
for e a fruir até a saciedade os prazeres do amor”. 



RLCIF nº 3  
  

 18 

em franco declínio: enquanto poucos exibem um luxo imprudente e arrogante, a 

pobreza garfa a maior parte da população. Uma população repleta de mendigos, 

mercenários, jurados miseráveis que se aglomeram na porta dos tribunais para 

garantir o jantar. Era a gritante oposição entre o luxo e a indigência. A situação gerava 

um antagonismo latente e a impossibilidade de alguma harmonia citadina.13 A paixão 

extrema pela riqueza atinge a todos. “O problema principal da política interior e fonte 

de conflitos internos e de revoluções é a organização da propriedade, a repartição da 

riqueza”14. 

No século IV, intensificavam-se as tentativas de concentração política e, pela 

primeira vez, o sistema representativo é acolhido15. Atenas, Esparta e Tebas tentarão 

restabelecer as associações que empreenderam em forma de ligas ou as confederações 

que haviam estabelecido durante a guerra do Peloponeso, tentando, com essas 

alianças, cada uma a seu modo, dominar o mundo grego16. Houve inúmeras tentativas 

com a finalidade de realizar a tão desejada “unidade grega”, mas o resultado foi uma 

variada gama de conflitos entre Arcádia, Corinto, Beócia, Argos, Tebas, Esparta, 

Atenas, Macedônia e praticamente entre todas as cidades gregas17, como se a 

unificação fosse possível somente no campo do desejo, mas não na prática. Ninguém 

ou nenhuma atitude conseguia conduzir esse desejo para a realização da unidade, 

pois a rivalidade era o que havia entre as cidades gregas. Até que, em 338 a.C., em 

Queroneia, Filipe da Macedônia vence a democracia e torna-se o representante, 

                                                
13 Platão, A República, org. e trad. J. Guinsburg, São Paulo, Perspectiva, 2012, L. IV, 422a: “E 
encontramos, ao que parece, outras coisas sobre as quais os guardiões devem velar muito 
atentamente, a fim de que esses males não se insinuem na cidade sem que o saibam. ― Quais? ― A 
riqueza e a pobreza ― respondi; ― pois uma engendra o luxo, a preguiça e o gosto da novidade, e a 
outra, o servilismo e a ineficiência além do gosto pela novidade”. 
14 G. Glotz, op. cit., p. 263. 
15 Cf. Ibid., p. 295. 
16 Ibid., p. 292: “Sozinha, não havia como a Grécia fizesse prevalecer a centralização. Só uma pressão 
externa poderá derrubar as barreiras que a cercavam de todas as partes: só será unificada mediante 
a conquista. Será preciso a Grécia sucumbir para que desapareça o regime político da cidade. Mas, 
antes de desaparecer, é um regime que se deveria alterar, por força das ideias novas e de novas 
necessidades. Vamos ver as pequenas comunidades, no passado tão exclusiva, abrir-se mais 
facilmente aos indivíduos. Vamos vê-las, constrangidas pela necessidade de defender-se, para 
prestar-se a tentativas de união restrita e de federalismo”. 
17 Cf. Ibid., pp. 295-309. 
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realizador da unidade helênica. As mudanças são grandiosas e terríveis. Depois de 

338 a.C., Filipe estendeu seus domínios até a Ásia, com o intuito de implementar a 

ideia de “pan-helenismo”; os limites territoriais mudam drasticamente, e a expansão 

da civilização grega nunca havia sido tão extensa. 

A monarquia de Filipe não conseguiu impor a paz, e a oligarquia, como classe 

aliada, tampouco logrou êxito ordenatório. Entre a conquista macedônica e a 

conquista romana, a Grécia teve as mais violentas guerras internas. Na luta de classes, 

oligarcas versus democratas, já se manifestava um egoísmo partidário. Com o novo 

regime, o que vigorava era o egoísmo pessoal, o culto da personalidade e o interesse 

per si. Filipe é o representante da monarquia de direito divino, absoluto e militar. “O 

espírito grego estava pronto a juntar-se ao culto oriental para que nascesse o culto ao 

rei”18. Filipe representava o tão desejado sistema bem-articulado que poderia trazer 

a paz entre as cidades, a realização dos sonhos de unificação; ele era aquele que 

“comandaria as vontades”, um tipo de tirano decidido, inteligente, um homem de 

ação19. Era um governo que basicamente consistia em intervir onde houvesse 

qualquer perigo contra as classes proprietárias, indo de encontro à “revolução”. Filipe 

proibira, com o apoio da oligarquia, “toda nova repartição de terras, toda abolição de 

dívidas e qualquer libertação dos escravos”20. O serviço que cabia ao regime 

monárquico era manter a paz entre as cidades e a ordem em cada uma delas, e em 

troca recebia “honras divinas”. 

Com o predomínio da oligarquia sobre o povo, Filipe proíbe mudanças na 

constituição, vinganças políticas e coíbe qualquer espécie de transformação social. É 

um regime que parte da desigualdade social. Entre todas as cidades que receberam 

ordens para estabelecer penalidades coletivas, Atenas foi a única que garantiu a 

liberdade pessoal. Ela proibia que os credores se apossassem da pessoa devedora, 

                                                
18 Ibid., p. 317. 
19 Ibid., p. 317: “É de um líder que se anda atrás. Mesmo aqueles que não querem que haja um só líder 
para toda a Grécia, e que tampouco querem que seja um estrangeiro, aqueles que mais fortemente 
defendem a sua pequena pátria veem aquilo que fortalece o macedônio: ele decide e executa; o seu 
poderio não se dissolve em formalidades, mas se concentra no comando e em atos”. 
20 Ibid., p. 311. 
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restringia a casos raros a prisão preventiva, limitou a pena de encarceramento dos 

escravos e os poderes de imposição dos magistrados21. Com a morte de Filipe, quem 

assume o trono é seu filho, Alexandre. Nesse período, os direitos da liberdade pessoal 

foram sorrateiramente usurpados. Atenas fora a escola da Grécia e muito havia sido 

imitada. O direito ateniense foi o modelo copiado pelo “direito alexandrino”, que 

superficialmente mantinha o princípio que regia o direito ateniense: “não se pode 

submeter à servidão qualquer um que fosse cidadão”. Esse princípio era inviolável 

para os atenienses. Para os alexandrinos e para os outros gregos, não. Se algum 

cidadão não tivesse meios para saldar uma dívida, deveria pagar com sua pessoa, ou 

poderia ser submetido à prisão preventiva e deveria pagar uma fiança se quisesse 

retomar sua liberdade. Atenas era um verdadeiro habeas corpus para os escravizados: 

eles obtinham proteção legal, principalmente contra os abusos de violência22. E foi 

para lá que Diógenes se dirigiu, para onde era possível a resistência ao Império. 

Para o sofista Cálicles23, a moralidade convencionada (nómos) é uma restrição 

“não natural” à busca do poder e dos recursos que derivam na satisfação dos 

interesses pessoais. A justiça natural sofística afirma que a moralidade convencional 

é um entrave ao direito em buscar satisfazer todos os apetites sem se preocupar com 

o interesse dos outros. Nos ditames naturais sofísticos, a lei natural é a lei do mais 

                                                
21 Ibid., p. 320. 
22 Ibid., pp. 320-321: “Entre os atenienses, o escravo era protegido contra o senhor, contra terceiros, 
contra o próprio Estado. É proibido ao magistrado infligir mais chicotadas do que as dracmas que, no 
mesmo caso, exigiria do homem livre; em todas as outras partes, chicoteia-se o escravo 
arbitrariamente. A lei alexandrina finge adotar a regra da conversão das dracmas em chicotadas; no 
entanto, como a multa vai até 100 dracmas, o mesmo acontece com o número de chicotadas e, 
enquanto em Atenas o chicote não pode cair nas costas do escravo mais de 50 vezes, no máximo, em 
Alexandria, recebe, pelo menos, 100. Num regime que já não admite a igualdade, degrada-se a 
liberdade e desaparecem os sentimentos de humanidade. Reconhece-se assim, com esses 
indiscutíveis sintomas, que a civilização grega, passando do interior das pequenas cidades para as 
grandes monarquias, ganhou em extensão e perdeu em valor. Atenas traçara um programa de 
reformas políticas e sociais que poderiam ter levado a Grécia inteira a uma grandiosa obra de 
libertação. Já inspirava dúvidas e a própria legitimidade da escravatura, se não as inspirava a 
necessidade. A falange macedônia terminou com tudo isso. Uma das primeiras medidas impostas 
pelos vencedores foi a de proibir a libertação dos escravos. Atenas sucumbia, antes de ter preenchido 
sua missão. Com suas belas leis sobre a liberdade pessoal, ela não foi mais que uma exceção. Expulsas 
em todos os outros lugares do direito público, as ideias mais nobres que Atenas havia lançado no 
mundo tiveram de refugiar-se nas doutrinas dos filósofos, para terem, pelo menos indiretamente, 
alguma influência sobre as sociedades humanas”. 
23 Platão, Górgias, trad. Daniel R. N. Lopes, São Paulo, Perspectiva, 2014, 483 (c-d). 
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forte: aquele que fizer tudo para seu próprio benefício, sobrepujar os outros sem se 

preocupar, torna-se o mais poderoso para obter a satisfação de todos os seus apetites. 

A oposição feita por Diógenes entre nómos (convenção) e physis (natureza) é oposta 

à oposição apresentada pelo sofista24. A concepção de natureza cínica é restritiva, 

uma natureza reguladora dos apetites. Adaptar-se ao regime natural cínico é viver do 

que é essencial, do indispensável25. A existência levada ao modo natural cínico é o 

tornar-se mais forte, mais resistente e adaptável aos possíveis golpes da fortuna 

(tykhe). A vida kata physin (de acordo com a natureza) é superior à vida civilizada, 

não porque permite todos os descabidos, mas porque vive-se do indispensável, e não 

há traições nem dos deuses nem dos homens entre si. O animal que é adepto e nunca 

abandonou esse tipo de vida, ao contrário dos humanos, está mais próximo dos 

deuses porque precisa de pouco; ele é nosso modelo de autossuficiência26. Os golpes 

que a fortuna  pode desferir não são temidos, são enfrentamentos necessários para a 

sobrevivência27. Retirar das vicissitudes a pessoalidade, dar-lhes um aspecto natural 

destitui a tykhe de seus poderes. Odille afirma que, para Diógenes, a felicidade pode 

ser obtida pelo retorno à natureza, pois ela prepara o corpo e a alma para resistir aos 

golpes da fortuna e das intempéries. A imunização racional compreende o fim do 

sofrimento, não há orgulho nem medo, pois esses sentimentos tornam as pessoas 

dependentes, angustiadas e escravas; no entanto, o engajamento na vida segundo a 

natureza traz a resistência inquebrantável da total independência28. A pobreza é o 

                                                
24 Cf. A. Long, “A tradição socrática: Diógenes, Crates e a ética helenística”. Em: M.-O. Goulet-Cazé, 
R. B. Branham (orgs.), Os cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado, trad. 
Cecília Camargo Batalotti, São Paulo, Loyola, 2007 [1997], p. 45. 
25 D. Laêrtios, Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, trad. Mario da Gama, Brasília, UnB, 2008, VI 
(37): “Certa vez Diógenes viu um menino bebendo água com as mãos em concha e jogou fora o copo 
que tirou da sacola dizendo: ‘Um menino me deu uma lição de simplicidade!’ Ele jogou fora também 
sua tigela ao ver um menino, que quebrara um prato, e comer as lentilhas com a parte côncava de um 
pedaço de pão”. 
26 Cf. M.-O. Goulet-Cazé, R. B. Branham (orgs.), Os cínicos: o movimento cínico na Antiguidade 
Clássica e o seu legado, trad. Cecília Camargo Batalotti, São Paulo, Loyola, 2007 [1997], p. 73. 
27 M.-O. Goulet-Cazé, L’ascese cynique: un commentaire de Diogène Laërce VI 70-71, Paris, Vrin, 
2001, p. 45, nota 98; tradução nossa: “Então, para os cínicos, o ‘pónos’ é um estimulante, um 
adversário que convida à luta; a dor, ao contrário, lhe é completamente negativa”. 
28 M.-O. Goulet-Cazé, R. B. Branham, op. cit., p. 80: “Eles não achavam que o universo havia sido 
criado para o benefício do homem ou que houvesse um mistério do mundo esperando para ser 
descoberto. Devido a isso, seria possível entender a sua visão das coisas como um tanto mundana, 
embora ela seja, na verdade, essencialmente realista. Eles compreendiam a artificialidade do mundo 
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símbolo dessa vida porque permite um exercício constante de despojamento. Foi o 

despojamento que levou Diógenes a admirar o camundongo29. De acordo com 

Foucault, a pobreza cínica é uma pobreza efetiva, real, que pretende “obter resultados 

positivos, de coragem e de resistência”30. É uma conduta efetiva de pobreza, uma 

escolha, e não um conformismo. 

Não há estágio satisfatório na pobreza cínica: ela é uma busca constante de novos 

despojamentos, como o exemplo do episódio em que Diógenes joga fora seu copo ao 

descobrir que poderia usar as próprias mãos para beber água31. A escravidão era a 

ameaça constante no governo de Filipe e, posteriormente, no de Alexandre. A pobreza 

absoluta que se propõe um cínico equipara-se à aceitação da escravidão. A 

mendicidade é a dependência “na forma mais insuportável”32 e resultava, para o 

cínico, na má reputação (adoxia). Paradoxalmente, o cínico vivia diariamente em 

condições de um escravizado; mas, por não ter nenhum senhor para colocá-lo nesse 

estado, era o senhor de sua própria miséria. Esta é a paródia cínica: Diógenes, mesmo 

quando vendido como escravo, não perde a majestade33, porque um cínico nada 

perde, ele é o modelo do comandante tão desejado pelos gregos, pois tanto queriam 

alguém que “comandasse as vontades” quanto que propusesse a unidade helênica. 

Essas são as características sério-cômicas dos cínicos; se, por um lado, o rei de miséria 

                                                
e estavam resignados a ela. Aceitavam a condição humana, ainda que, ao mesmo tempo, estivessem 
plenamente conscientes de que ela não era particularmente invejável. Em outras palavras, 
submetiam-se às leis da natureza, firmemente decididos a rejeitar todas as ilusões (atiphia) e, assim, 
todas as tentações chamadas de civilização. Desse modo, encontramos neles um desejo intenso de 
lucidez, e de pregar essa lucidez. É por isso que eles saíam às ruas e aos mercados, insistindo que o 
homem deve voltar para a natureza e que não é difícil fazê-lo. Mas eles se recusavam totalmente a 
admitir que o homem –cujos limites conheciam muito bem– devesse abandonar o seu verdadeiro 
lugar e a sua verdadeira natureza e se entregar nas mãos do transcendente”. 
29 D. Laêrtios, op. cit., VI (22): “Diógenes, vendo um rato correr de um lado para outro, sem destino, 
sem procurar um lugar para dormir, sem medo das trevas e não querendo nada do que se considera 
desejável, descobriu um remédio para suas dificuldades. Segundo alguns autores ele foi o primeiro a 
dobrar o manto, que tinha de usar também para dormir, e carregava uma sacola onde guardava seu 
alimento, servia-se indiferentemente de qualquer lugar para satisfazer qualquer necessidade, para o 
desjejum ou para dormir, ou para conversar”. 
30 M. Foucault, op. cit., 2011, p. 227. 
31 D. Laêrtios, op. cit., VI (37). 
32 M. Foucault, op. cit., 2011, p. 229. 
33 D. Laêrtios, op. cit., VI (29): “Em sua obra ‘Diógenes à venda’, Mênipos afirma que quando Diógenes 
foi capturado e posto à venda perguntaram-lhe o que sabia fazer; ‘comandar homens’, disse ele, e deu 
ordens ao leiloeiro para chamá-lo no caso de alguém querer comprar um senhor”. 
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vem a ser uma paródia ao desejo por um comandante, ou melhor, uma crítica ao 

desejo de um povo em ser comandado, que abre mão de sua autonomia por não mais 

saber praticar sua liberdade, é também, como afirma Foucault, por meio da figura do 

rei de miséria que eles reivindicam uma vida outra em um mundo outro34. Essa 

reivindicação surge da reversão cínica do tema tradicional da vida verdadeira35 na 

filosofia antiga, quais sejam: (1) sem dissimulação; (2) sem mistura; (3) reta; (4) 

imutável. Alinhadas pelos cínicos em uma exposição física e paradoxal, esses sentidos 

da verdade se manifestam no corpo do cínico como pobreza, sujeira, nudez e 

precariedade; essa é a vida outra verdadeira. 

No exercício da animalidade, o desenvolvimento da resistência cínica gera um 

desafio constante. O objetivo é elevar ao máximo o nível de suportabilidade às 

dificuldades. No verão, ele rolava sobre a areia quente, enquanto no inverno abraçava 

as estátuas cobertas de neve, querendo por todos os meios acostumar-se às 

dificuldades.36 Diógenes caminhava sobre a neve de pés descalços37. 

Essa é uma prática preventiva contra os sentimentos penosos. O pónos físico teria 

como finalidade moral dotar o cínico de coragem (andreía) e domínio (enkratéia)38. 

Pela ascese física, o cínico opera a separação entre o indispensável e o supérfluo, 

habituando-se a suportar a sede, o calor, a fome, o frio, o leito duro. O cínico se 

caracteriza por ser uma espécie de atleta da existência39. 

[…] o que está em questão nestes exercícios –e creio que a diferença aqui é muito 

                                                
34 M. Foucault, op. cit., 2011, p. 253: “Os cínicos exercem um militantismo que se converte em uma 
crítica da vida real e do comportamento dos homens e que na renúncia, no despojamento pessoal, 
trava o combate que deve conduzir a mudança do mundo inteiro. E afinal o militantismo 
revolucionário do século XIX ainda é isso, essa espécie de realeza, de monarquia oculta sob os 
ouropéis da miséria, em todo caso sob as práticas do despojamento e da renúncia, essa monarquia 
que é combate agressivo, combate perpétuo, combate incessante, para que o mundo mude. […] O 
cinismo não só conduziu o tema até revertê-lo em tema da vida escandalosamente outra, como 
colocou essa alteridade da vida outra, não simplesmente como escolha de uma vida diferente, feliz e 
soberana, mas como a prática de uma combatividade no horizonte da qual há um mundo outro”. 
35 M. Foucault, op. cit., 2011, pp. 191-197. 
36 D. Laêrtios, op. cit., VI (23). 
37 Ibid., VI (34). 
38 M. Foucault, A hermenêutica do sujeito, São Paulo, Martins Fontes, 2004 [2001], p. 518. 
39 Cf. M.-O. Goulet-Cazé, op. cit., p. 71. 
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importante– não é o corpo atlético, desafio ou ponto de aplicação da ascese física ou 

psicomoral, mas um corpo de paciência, um corpo de resistência, um corpo de 

abstinências. […] E é o que igualmente encontraremos na maior parte dos textos 

estoicos e cínicos40. 

Trata-se de uma exposição a todas as intempéries, tanto as que são impostas pela 

natureza quanto as que são impostas pelos homens. O treinamento físico-moral de 

Diógenes de Sínope realiza-se nas situações de sofrimento e nos testes dos limites do 

corpo. O cínico, por haver escolhido uma vida de despudor (anaideia), sofre a 

indiferença e até mesmo o ódio de alguns por ter como qualidade marcante e pública 

seu combate ao comportamento social aceitável (aidos) em matéria de vestimentas, 

modos de comer, sexuais, de conversar etc41. O cínico exercita-se em situações 

humilhantes42 porque estas são oportunidades para criar a resistência necessária ao 

poder de afeto das opiniões alheias. O cínico tem de lidar com o repúdio alheio para 

conquistar, a cada dia, sua independência; em face do mundo exterior, ele resiste à 

“violência dos golpes e das injustiças que os outros podem fazê-lo sofrer”43. A prática 

da resistência tem a função de libertar o cínico das perspectivas hipócritas e 

incoerentes da opinião popular, tornando-o livre da engrenagem social. Assim como 

Héracles, ele “trava uma batalha contra os vícios do mundo e os males dos homens”44. 

Conforme Foucault, haveria na prática da resistência cínica um laço filantrópico 

                                                
40 M. Foucault, op. cit., 2004, p. 518. 
41 M.-O. Goulet-Cazé, R. B. Branham, op. cit., 2007, p. 46. 
42 M. Foucault, op. cit., 2011, p. 230. 
43 Ibid., p. 264. 
44 M. Foucault, op. cit., 2011, p. 247. “Assim, o combate cínico não é simplesmente esse combate 
militar ou atlético pelo qual o indivíduo vai assegurar o controle de si, e com isso ser benéfico [aos] 
outros. O combate cínico é um combate, uma agressão explícita, voluntária e constant que se endereça 
à humanidade em geral, à humanidade em sua vida real, tendo como horizonte ou objetivo mudá-la, 
mudá-la em sua atitude moral (seu éthos), mas, ao mesmo tempo e com isso mesmo, mudá-la em 
seus hábitos, suas convenções, suas maneiras de viver”. 
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entre o filósofo e a humanidade45. Héracles, ao libertar Prometeu46, liberta-o de sua 

vaidade, da opinião popular e da ambição desordenada. A vida impudica do cínico, a 

bios kynikós indiferente ao que lhe pode vir a acontecer, que não esconde nada aos 

olhos dos outros, nada tem a dissimular, não tem necessidade de nada que não possa 

satisfazer de imediato, viver o momento, valorizar radicalmente o presente; “o 

presente é suficiente para a felicidade, porque é a nossa única realidade; a única que 

depende de nós mesmos”47.  

É inescusável dar destaque a uma consequência importante do exercício da 

animalidade; o cosmopolitismo. As teorias de Empédocles48 e de Anaxágoras49 são 

inspiradoras do pensamento que versa sobre o “universo como um organismo físico 

unificado”50. A politeia cínica acompanha esse pensamento na medida em que 

consistiria em amalgamar toda a Terra como um lar, havendo uma postura positiva 

                                                
45 Ibid., 2011, p. 265: “Essa relação de insultos, de humilhações, de violências, que se instaura entre o 
cínico e os outros, e que vimos servia em Diógenes a uma espécie de recuperação da ascendência, de 
recuperação da dominação irônica, aparece aqui, pois, por uma inflexão interessante na história da 
ética, como a ocasião de uma reversão –reversão não em dominação, não em força– que não permite 
outra forma de dominação, mas reversão que faz que o insulto dê ao cínico a oportunidade de 
estabelecer uma relação de afeto com aqueles mesmos que o maltratam e, através dela, com o gênero 
humano inteiro”. 
46 Cf. Ibid., p. 249, e L. Paquet, Les Cyniques Grecs, Paris, LGF, 2009 [1992], p. 40. 
47 P. Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Albin Michel, 2002, p. 294. 
48 J. Cavalcante de Souza (org. e trad.) Os Pré-Socráticos, Fragmentos, doxografia e comentários., São 
Paulo, Nova Cultural, 1996, p. 191: “Outra te direi: não há criação de nenhuma dentre todas (as coisas) 
mortais, nem algum fim em destruidora morte, mas somente mistura e dissociação das (coisas) 
misturadas é o que é, e criação isto se denomina entre homens.  fr. 8 (DK) Plutarco, Contra Colotes, 
10.  Este seria um enunciado geral da tese de Empédocles que aparece de maneira explicitada no fr. 
17 (DK), segundo o qual há um processo dual de criação do uno a partir do múltiplo e do múltiplo a 
partir do uno, e através deste processo e de nenhum outro, as coisas se mantêm no mundo. Neste 
mesmo fragmento (DK 17), Empédocles apresenta os elementos básicos constituintes do mundo, 
fogo, água, terra e ar, que se unem mediados pela Amizade e separam-se mediados pela Discórdia, 
aqui entendidos como forças cósmicas. 
49 Ibid., trad. Maria C. M. Cavalcante, p. 241  [ Fr. 6, Simplício, Phys. 264, 25 ,]: “E desde que iguais 
partes são quantidade do grande e do pequeno, também assim seriam no todo todas (as coisas); nem 
é (possível) serem separadas, mas todas têm parte do todo. Desde que o mínimo não é (possível) ser, 
não poderia ser separado, nem sobre si mesmo gerar-se. Mas tal como em princípio eram, também 
agora (são) todas juntas. Em todas (as coisas) são (incluídas) muitas (componentes) e das separadas 
igual quantidade (é) tanto nas grandes como nas pequenas.” 
50 D. Laêrtios, op. cit., 6(73), e J. L. Moles, Cosmopolitismo cínico. Em: M.O. Goulet-Cazé; R.B. 
Branham (org.). Os cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. Tradução 
de Cecília Camargo Batalotti. São Paulo, Loyola, 2007 [1997], p. 121-136. 
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em relação à comunidade51 das mulheres e a união livre52 e, também, à antropofagia 

e ao incesto, categorias radicais e naturais53. O cínico rechaça também as distinções 

baseadas em gênero, nascimento, posição social ou instrução. Ao adotar a vida kata 

physin, ele despoja-se, priva-se, encara toda sorte de sofrimentos, adota a errância 

como essencial e transforma o mundo em um grande lar. Segundo Hadot, na 

Antiguidade, a filosofia era um exercício de cada “instante”. O exercício consistia em 

se concentrar em cada instante da vida e ter consciência do valor infinito de cada 

momento, avaliando-o pela perspectiva cósmica; aquele que pratica esse exercício 

cria uma relação com o mundo diferente do homem ordinário, que trata o mundo 

como um “meio de satisfazer seus desejos”. “A perspectiva do cosmo é a perspectiva 

universal, é o sentimento de pertencer a um todo que transborda os limites da 

individualidade”54. O engajamento no exercício da animalidade é o despojamento 

total da individualidade. 

De acordo com John Moles, o verdadeiro cosmos do “Estado” (politeia) cínico é a 

proposta de um “estado” ético que vigore em qualquer lugar da Terra55. Quando 

Diógenes é questionado sobre qual seria sua pátria, ele responde: “sou um cidadão 

do mundo (kosmopolites)”56, o que, para o estudioso Moles, é uma atitude 

absolutamente positiva e expressa um pertencimento a toda a Terra e a toda a 

humanidade57. 

O “Estado do cosmos” já é uma realidade para os próprios cínicos e eles tentam 

transformá-lo numa realidade para os outros, que são concidadãos em potencial […]. 

Em seu próprio modo bizarro, o Estado de Diógenes era o mais prático, o mais 

                                                
51 Usamos comunidade nesse caso para explicitar que as mulheres estão sob o mesmo conjunto de 
valores e direitos dos homens, sabemos que na Grécia antiga, as mulheres, as crianças e os escravos 
tinham direitos civis suprimidos em face aos homens ditos livres. 
52 D. Laêrtios, op. cit., 6(72): “Diógenes defendia a comunidade das mulheres, e não reconhecia outro 
casamento além da união do homem que persuade com a mulher que se deixa persuadir. 
Consequentemente, os filhos devem ser também comuns”. 
53 M. Foucault, op. cit., 2011, p. 232. 
54 P. Hadot, op. cit., p. 301. 
55 M.-O. Goulet-Cazé, R. B. Branham, op. cit., p. 127. 
56 D. Laêrtios, op. cit., VI (63): “ἐρωτηθεὶς πόθεν εἴη, “κοσµοπολίτης”. 
57 M.-O. Goulet-Cazé, R. B. Branham, op. cit., p. 127. 
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universalista e (não tenhamos receio de dizê-lo) o mais nobre de todos os Estados 

(politeiai) filosóficos –na verdade, de todos os Estados políticos– de toda a 

Antiguidade58. 

Foucault partilha da concepção universalista positiva do cínico, fornecida por 

Epicteto a quem poderíamos qualificar como estoico-cínico59, na qual o cínico é “um 

funcionário da humanidade”60, pois pode se desprender dos vínculos da família, da 

pátria, das responsabilidades cívicas, sociais e políticas, vinculadas às 

particularidades de uma cidade. A tarefa do cínico é a de não estar vinculado a uma 

“política de grupo”, é responsabilizar-se pela humanidade e cumprir a tarefa da 

universalidade ética. Ele é o verdadeiro responsável por zelar e discutir com todos os 

homens sobre “a felicidade e a infelicidade, a boa e a má sorte, a servidão e a 

liberdade”; ele é digno de ser o possuidor da verdadeira arte de politeúesthai61 

(traduções correntes para o verbo: dirigir, governar, administrar o Estado), sendo sua 

tarefa primordial “cuidar do cuidado dos homens”62. 

 

O gesto 

Quando denominamos “pantomima antidespótica cínica”, pensamos em 

pantomima para além da delimitação clássica, que a define como forma de expressão 

artística que recorre somente aos gestos sem a intervenção de palavras. No caso dos 

cínicos, até a palavra se torna gesto. E essa palavra é a parresia63. O despudor 

                                                
58 Ibid., p. 136. 
59 V. Brochard, Os céticos gregos, trad. Jaimir Conte, São Paulo, Odysseus, 2009, p.42: “As três 
escolas originárias de Sócrates, ao se transformarem, dariam nascimento às três grandes escolas pós-
aristotélicas: os cínicos são os precursores dos estoicos; os cirenaicos, dos epicuristas; os megáricos, 
dos céticos”.	
60 Epicteto, Les entretiens de Épictète, Paris, Librairie Académique, 1862, p.299. 
61 Epicteto, Entretiens, Paris, Les Belles Lettres, 1963, p. 82 apud M. Foucault, op. cit., 2011, p. 267. 
62 M. Foucault, ibid.: “O cínico aparece agora, ele, que não foi mais que um rei de miséria e um rei 
oculto e desconhecido, como aquele que exerce a verdadeira função de politeúesthai, a verdadeira 
função da politeia, entendida no verdadeiro sentido do termo, essa politeia em que não se trata 
simplesmente da guerra e da paz, dos impostos, das taxas e das rendas de uma cidade, mas da 
felicidade e do infortúnio, da liberdade e da servidão do gênero humano inteiro. E com isso o cínico é 
associado ao governo do universo. Esse politeúesthai não é mais o das cidades nem dos Estados, é o 
do mundo inteiro”. 
63 M. Foucault, O Governo de si e dos outros, trad. Eduardo Brandão, São Paulo, Martins Fontes, 2010 
[2008], p.64: “Essa palavra ‘parresia’, que era traduzida por fala franca, poderemos, creio eu, se dela 
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(anaideia)64 é a qualidade marcante do exercício da parresia65. A liberdade é um 

imperativo cínico; “o cinismo é o único movimento filosófico da Antiguidade a fazer 

da liberdade um valor central”66. Nesse modo de vida, a vestimenta rústica, o cajado, 

a mochila, a pobreza são instrumentos de visibilidade da parresia. “A parresia como 

forma de vida, a parresia como modo de comportamento67, a parresia até na própria 

indumentária do filósofo é elemento constitutivo desse monopólio filosófico que a 

parresia reclama para si”68. A definição de B. Brecht acerca do gesto é a que mais 

atende à nossa necessidade explicativa. É pelo comportamento “associal” de suas 

personagens, como Baal e o sr. Keuner, ou sr. K.69, que Brecht apresenta formas de 

desmoronar pressupostos socialmente assentados e transformá-los em 

                                                
dermos essa definição um tanto ampla e geral, propor (como tradução) o termo ‘veridicidade’. O 
parresiasta, aquele que utiliza a parresia é o homem verídico, isto é, aquele que tem a coragem de 
arriscar o dizer-a-verdade e que arrisca esse dizer-a-verdade num pacto consigo mesmo, 
precisamente na medida em que é o enunciador da verdade. Ele é o verídico”. 
64 M.-O. Goulet-Cazé, R. B. Branham, op. cit., p. 118: “É precisamente essa disposição a fazer de si 
próprio um objeto de ridículo, de praticar atos impróprios, vergonhosos ou ridículos, que dá a 
Diógenes o status de autoridade moral cínica, de alguém obediente a um outro conjunto de regras — 
as da natureza. Caso contrário, ele seria apenas mais um filósofo fazendo discursos inflamados para 
multidões. Sua chocante peroração é um ato de chiste filosófico dirigido ao público”. 
65 M. Reis, A ascese cínica e a oposição nómos e physis. UFF. <marcusreis@superig.com.br/ 
http://www.academia.edu/1648152/cinicos>: “Ao se frisar que as ações cínicas são sempre 
performáticas e, por isso, são sempre uma forma de discurso, pode-se perceber que nos atos ditos 
desavergonhados encontramos o lado prático e gestual da parresia. Trata-se de ver nos gestos ditos 
obscenos de Diógenes atos retóricos, estratégias de chamar a atenção, táticas retóricas de imputação 
de exercícios vitais. Presenciar um ato despudorado de Diógenes é ser convidado a experimentar sua 
própria natureza em sua nudez, e nesse sentido, é um convite à áskesis”. 
66 M.-O. Goulet-Cazé, R. B. Branham, op. cit., p. 119. 
67 D. Laêrtios, op. cit., 6(27-28): “Diógenes admirava-se vendo os críticos estudarem os males de 
Odisseus apesar de ignorarem seus próprios males; ou os músicos afinarem as cordas da lira sem 
cuidarem de obter a harmonia em sua alma; ou os matemáticos perscrutarem o sol e a lua, mas 
ignorarem a realidade sob seus próprios olhos; ou os oradores cansarem-se de falar em justiça, mas 
não a praticarem; ou os avarentos esbravejarem contra o dinheiro, enquanto na realidade o amam 
exageradamente. Diógenes condenava as pessoas que, embora louvando os justos por estarem acima 
das riquezas, invejavam os homens muito ricos. Revoltavam-no os sacrifícios aos deuses pela saúde, 
porque durante os próprios sacrifícios as pessoas se banqueteavam em detrimento da saúde, e se 
admirava quando os escravos, embora vendo os seus senhores comendo desbragadamente, nada 
subtraíam das iguarias”. Estas são algumas imagens em que a parresia foi exercida na forma e na 
linguagem cínica, e podem servir de exemplos contra a hipocrisia que vigora no senso comum. 
68 M. Foucault, op. cit., 2010, p. 291. 
69 B. Brecht, Histórias do sr. Keuner, trad. Paulo César de Souza, São Paulo, Ed. 34, 2006, p. 11: “Um 
professor de filosofia foi ao Sr. K. e lhe falou de sua sabedoria. Depois de um momento, o Sr. K. lhe 
disse: ‘Você está sentado de modo incômodo, fala de modo incômodo, pensa incomodamente’. O 
professor de filosofia se irritou e disse: ‘Não era sobre mim que eu queria saber, mas sobre o conteúdo 
do que falei’. ‘Não tem conteúdo’, disse o Sr. K. ‘Vejo que anda grosseiramente, e não há objetivo que 
alcance ao andar. Você fala obscuramente, e nada esclarece ao falar. Vendo sua postura, não me 
interessa o seu objetivo’”. 
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questionamentos. O dramaturgo alemão não compreende o gesto nos termos do 

significado corrente —como “expressão corporal” de sentimentos e ideias; gestos são 

a expressão do comportamento real, de atitudes reais. Para Brecht, a atitude significa 

mais do que determinado estado corporal. Ela expressa, como produto de ações 

sociais, uma relação —“é uma forma determinada através da qual alguém (ou um 

grupo) se confronta com o ambiente social”70. Não é o “interior” que se objetiva para 

o “exterior”. O interior é orientado pelo exterior, torna-se seu gestus. O gestus torna, 

portanto, compreensível e acessível o comportamento subjetivo, a atitude subjetiva, 

por meio daquilo que há de intersubjetivo, social. A “expressão” subjetiva não é 

excluída ou posta de lado —mas o gestus social estabelece relações entre atitudes, 

comportamento e realidade71. 

O efeito mais importante dessa pantomima é manter acesa a desconfiança do que 

é usual no comportamento das pessoas, retirar desse comportamento ou caráter 

aquilo que é evidente, conhecido, manifesto e provocar espanto e curiosidade diante 

dele. O cínico ocupa o espaço que não é o lugar específico para falar, desafiando a 

regulação da sociedade grega; o cínico transgrediu a ágora e aqueles que estavam 

autorizados a falar em público. Ele criou um discurso em oposição à polis. Os espaços 

tomados e ocupados por ele foram as ruas, os mercados, as esquinas, os banhos 

públicos. Os locais públicos eram os lugares para demonstrar como ele vivia e, dessa 

maneira, quebrar com a definição do que é público e do que é privado72. O 

posicionamento cínico é uma intervenção na ocupação dos espaços com sua figura; a 

experiência cínica que ocorre na Antiguidade busca uma ética da existência. E 

justamente esse enfoque na existência é o que Foucault exalta como tarefa da filosofia 

como contrapoder. 

Talvez a filosofia possa representar um papel do lado do contrapoder, na condição 

de que esse papel não consista em fazer valer, em face do poder, a lei mesma da 

                                                
70 I. D. Koudela, Brecht: um jogo de aprendizagem, São Paulo, Perspectiva, 1991, p. 102. 
71 Idem. 
72 K. Kennedy, The ethics and tactics of resistance, Rhetoric Review, v. 18, n. 1, p. 26-45, outono 1999, 
p.42. 
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filosofia, na condição de que a filosofia deixe de se pensar ou como pedagogia, ou como 

legislação, e que ela se dê por tarefa analisar, elucidar, tornar visível e então intensificar 

as lutas que se desenrolam em torno do poder, as estratégias dos adversários no interior 

das relações do poder, as táticas utilizadas, os focos de resistência, na condição, em 

suma, de que a filosofia deixe de apresentar a questão do poder em termos de bem ou 

de mal, mas em termos de existência73. 

Pois, se olharmos historicamente para o jogo da moderação do poder, seja na 

função legisladora exercida por Sólon, seja na função conselheira, conforme Platão e 

Aristóteles, não temos nenhum testemunho da efetivação dos projetos desses filósofos 

como contrapoder, nunca houve uma cidade platônica74, Alexandre não seguiu os 

conselhos de “justa medida” de Aristóteles, e Sólon acabou por servir ao tirano75. 

Então, o que parecia, a partir do século XIX, a real efetivação da filosofia nos Estados 

modernos ocidentais, esses Estados, que fariam suas escolhas fundamentais pautadas 

em proposições filosóficas, acabaram paradoxalmente legitimando os excessos do 

poder. 

Há um cômico amargo próprio desses filósofos ocidentais modernos: eles 

pensaram, eles se pensaram a si mesmos segundo uma relação de oposição essencial 

com o poder e seu exercício ilimitado, mas o destino de seu pensamento fez com que, 

quanto mais eles são ouvidos, quanto mais o poder, as instituições políticas penetram 

em seu pensamento, mais eles servem para autorizar formas excessivas de poder. Isso 

foi, depois de tudo, o cômico triste de Hegel transformado no regime bismarckiano; 

isso foi o cômico triste de Nietzsche, cujas obras completas foram dadas por Hitler a 

Mussolini quando de sua viagem a Veneza para sancionar a Anschluss. Mais ainda que 

o apoio dogmático das religiões, a filosofia autentifica poderes sem freio76. 

Assim como Foucault serviu-se da ocasião e mencionou à época da escritura do 

                                                
73 M. Foucault, Dits et écrits, Paris, Gallimard, 2001, t. II, n. 232, p. 540; tradução nossa. 
74 Ibid., p. 538. 
75 Plutarque, Vies parallèles, trad. Anne-Marie Ozanam, Paris, Gallimard, 2001, p. 226 (XXXI.2); 
tradução nossa: “Contudo, Pisístrato, tornado mestre absoluto, se mostrou amável a seu respeito, 
cercando-o de honras, manifestando-lhe amizade e chamando-o para perto de si: Sólon acabou por 
se tornar seu conselheiro e aprovou muitos de seus atos”. 
76 M. Foucault, op. cit., 2001, p. 539; tradução nossa. 
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texto de 1978, o poder abusivo que atuava no sistema do Chile e do Camboja, valho-

me do ensejo, neste último parágrafo, para dar visibilidade a mais uma excrescência 

do poder vigente atualmente no Brasil, país que sofreu todas as terríveis violências 

que puderam impetrar uma ditadura militar que atuou de 1964 a 1985. Em 2016, 

houve um golpe no Estado democrático brasileiro, denunciado como tal, reconhecido 

internacionalmente como golpe, com níveis de rejeição aviltantes, e ainda assim 

seguimos vilipendiados. “Existe intrínseco aos nossos sistemas, e dependendo da 

ocasião, existe sempre a possibilidade desse tipo de excrescência do poder se 

atualizar”77. Aqui em Pindorama, eles seguem impetrando suas atrocidades, 

dissimulando suas intenções, manipulando votações, envoltos em escândalos de 

corrupção e coagindo todos que se colocam contra o abuso da autoridade por eles 

exercido. Apreendi claramente o alerta de Michel Foucault e me inspirei em Diógenes 

e suas atitudes –ele, que não cessou de dar visibilidade às atrocidades de seu tempo, 

sejam elas a hipocrisia dos costumes e das convenções, a escravização imperial, as 

segregações raciais, territoriais, de gênero, tendo sido a animalidade cínica uma 

proposta de afinidade singular, uma espécie de diplomacia cósmica– para realizar este 

discurso breve, informal e denunciante, que configura meu singelo e atualizado gesto 

antidespótico. 
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Resumo  

Por quê obedecemos? Em que consiste o adestramento político de 
nossa vontade e, com ele, a formação de uma espontaneidade de 
nossa submissão ao poder? No texto que se segue, pretendemos levar 
adiante uma série de observações –dispersas em autores diversos da 
contemporaneidade de nosso pensamento político– sobre a 
atualidade de uma obra que possivelmente fora a primeira a 
formular a questão do poder político em termos de um servilismo 
ativo de nossa vontade, recusando as clássicas discussões sobre as 
formas de governo para apreender a instância imanente de 
constituição da sujeição dos súditos: trata-se do célebre Discurso da 
servidão voluntária, opúsculo redigido pelo humanista francês 
Étienne de La Boétie. Obra de destino turbulento e apropriações 
diversas, provavelmente redigida em 1548, o Discurso de La Boétie 
pode ser caracterizado como um discurso de contra-soberania, 
evocando o oximoro de uma servidão voluntária para referir-se não 
exatamente ao consentimento para a dominação –o que implicaria 
em supô-la como já estabelecida, como bem notou Claude Lefort–, 
mas sim à nossa “obstinada vontade” de produzi-la.  

Palavras-chave: servidão voluntaria; contra-soberania; poder 
político; sujeição. 

 

Resumen 

¿Por qué obedecemos? ¿En qué consiste el adristramiento político de 
nuestra voluntad y, con ello, la formación de una espontaneidad de 
nuestra sumisión al poder? En el texto que sigue, pretendemos llevar 
adelante una serie de observaciones –dispersas en autores diversos 
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de la contemporaneidad de nuestro pensamiento político– sobre la 
actualidad de una obra que posiblemente es la primera en formular 
una cuestión del poder político en términos de un servilismo activo 
de nuestra voluntad, recusando las clásicas discusiones sobre las 
formas de gobierno a fin de aprehender la instancia inmanente de 
constitución de la sujeción de los súbditos: se trata del célebre Discurso 
de la servidumbre voluntaria, opúsculo escrito por el humanista 
francés Ettiene de la Boétie. Obra de destino turbulento y 
apreciaciones diversas, probablemente escrita en 1848, el Discurso 
de la Boétie puede ser caracterizado como un discurso de contra-
soberanía, evocando el oxímoron de una servidumbre voluntaria 
para referirse no exactamente al consentimiento para la dominación 
–lo que implicaría suponerla como ya establecida, como bien notó 
Claude Lefort– sino más bien nuestra “obstinada voluntad” para 
producirla. 

Palabras clave: servidumbre voluntaria; contra-soberanía; poder 
político; sujeción.       

 
 
 

Homo sum:  
humani nil a me alienum puto 

TERÊNCIO 
 
 

Por quê obedecemos? Em que consiste o adestramento político de nossa vontade e, 

com ele, a formação de uma espontaneidade de nossa submissão ao poder? Como é 

possível que nossa servidão ao poder político se torne, em última instância, 

voluntária? Como explicar o espantoso acontecimento –bastante comum, no entanto– 

da submissão de tantos a um pequeno grupo ou mesmo a um único homem (fato 

fundamental de quase toda organização social instituída)? Por que os homens se dão 

um tirano e, assim, constituem, consentem e sustentam de bom grado o poder político 

que os tiraniza? 

Nas linhas que se seguem, pretendemos levar adiante uma série de observações –

dispersas em autores diversos da contemporaneidade de nosso pensamento político– 

sobre a atualidade de uma obra que possivelmente fôra a primeira a formular a 

questão do poder político em termos de um servilismo ativo de nossa vontade, 

recusando as clássicas discussões sobre as formas de governo para apreender a 

instância imanente de constituição da sujeição dos súditos: trata-se do célebre Discurso 
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da servidão voluntária, opúsculo redigido pelo humanista francês Étienne de La 

Boétie, contemporâneo e amigo de Michel de Montaigne (a quem deixaria, por 

testamento, seus escritos). 

Membro do Parlamento de Bordeaux, poeta, helenista erudito e tradutor de 

Xenofonte e Plutarco, La Boétie ilustra a contento o espírito do humanismo cívico da 

Renascença, para o qual a redescoberta dos clássicos da antiguidade implicaria a 

afirmação da proeminência da vida ativa sobre a vida contemplativa, revertendo a 

ideia comum do neo-platonismo agostiniano de que a atividade humana mais elevada 

deveria ter em conta o imperecível reino do cristianismo em lugar da vulnerável cidadela 

mundana78. Seu Discurso da servidão voluntária, obra de destino turbulento, 

provavelmente redigida em 1548 (quando seu autor contava então com apenas 

dezoito anos), acabará por tornar-se objeto de apropriações diversas, a começar por sua 

inclusão, um tanto equívoca, em uma literatura antimaquiaveliana e monarcômaca, 

dedicada a sustentar o direito imprescindível das nações à eleição e deposição de seus 

governantes79.  

                                                
78 Como se sabe, Santo Agostinho retira o primado que Marco Túlio Cícero concedera à chamada vida 
ativa (a vida dedicada às funções públicas ou negotium) sobre a vida contemplativa (a vida isenta de 
atividade política ou otium): se para o cônsul romano a vida ativa guarda primazia sobre a vida do 
otium, para bispo de Hipona, por sua vez, “se ninguém nos impuser semelhante fardo [o do 
negotium], devemos entregar-nos à procura e à contemplação da verdade [à vida ociosa], e se alguém 
nos impuser, devemos a ele nos submeter por caridade e necessidade”. Cf. S. Augustin, La cité de Dieu 
(Livres XIX-XXII), trad. Gérard Comblés, Paris, Desclée de Brouwer, 1960, lib. XIX, cap. xix. 
79 Não é o caso de recuperarmos, aqui, a intricada estória das recepções que o Discurso da servidão 
voluntária conheceria. Basta apenas assinalar que o opúsculo, que até então circulara apenas em 
manuscrito, fôra preparado por Montaigne –que afirmava tratar-se de um mero exercício escolar de 
retórica realizado pelo então jovem estudante de direito La Boétie– para ser publicado no primeiro 
livro de seus Essais após a morte precoce de seu amigo, falecido em 1563 aos trinta e três anos de 
idade. No entanto, os huguenotes franceses se antecipam a Montaigne e, em 1574, o fazem publicar 
em um panfleto tiranicida intitulado Réveille-Matin des françois et de leurs voisins, tornando a 
publicá-lo, agora em 1576, como parte de um conjunto de opúsculos monarcômacos denominados 
Mémoires de l’Estat de France sous Charles IX. Posteriormente, no século XVIII, o Discurso da 
servidão voluntária seria transformado em panfleto pedagógico-político e mais tarde incorporado às 
lutas proletárias do século XIX, até ressurgir, pelas mãos dos anarquistas, como panfleto libertário. 
Para o leitor interessado na difusão e na série de apropriações sofridas pela obra, cf. J. V. Cortes-
Cuanda, “Histoire critique des interprétations du Discours de la servitude volontaire”, Réforme, 
Humanisme, Renaissance, n°74, 2012. De outra parte, são numerosos os elementos formais e 
materiais do Discurso que testemunham a ambiência cultural em que o opúsculo fôra redigido. Entre 
eles: o manejo dos cânones retóricos na escolha e na distribuição dos exemplos históricos e de sua 
função paradigmática, a referência ao diálogo Hierão, de Xenofonte, destinado a apresentar ao seu 
leitor a contraface do governante ideal, a menção ao Grande Turco (presença notável em boa parte 
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No entanto, a radicalidade com a qual o tema de nossa aquiescência à submissão 

política é posto pelo opúsculo laboétiano é de tal monta que, com efeito, se poderia 

caracterizá-lo como um discurso de contra-soberania acerca da origem natural, social 

e jurídica da servidão política, situando a questão do poder no âmbito da imanência 

das relações constitutivas de uma forma social que encontra no desejo de servir o 

terreno primordial de seus arcanos. Nesta medida, o Discurso de La Boétie 

ultrapassaria o âmbito característico da literatura monarcômaca para apresentar-se, 

em última instância, como um contra-discurso, isto é: um discurso que, segundo 

Marilena Chauí, em lugar de se erigir em “positividade contra outro discurso 

igualmente positivo”, se elabora, ao contrário, na “medida em que abala a 

positividade do discurso instituído desvelando o não senso que o sustenta”80.  

O não senso, neste caso, concerne ao discurso instituído do poder político e às 

suas prerrogativas de justificação em legitimidade de direito: ao passo que a tradição 

da filosofia política debruçava-se sobre a discussão jurídico-teológica do poder para 

determinar a distinção entre suas formas legítimas e ilegítimas, entre as tipologias 

das formas de governo –monarquia, aristocracia e democracia–, La Boétie desloca a 

questão e provoca o seu não senso ao perguntar-se sobre a própria origem do poder 

em sua relação com a submissão servil voluntária daqueles sobre os quais ele recai; e 

se com Aristóteles herdamos a ideia-chave da “voluntariedade” como a ação na qual 

o princípio motor se encontra no agente, e que envolve as noções de escolha e 

deliberação (προαίρεσις) –de sorte que a ação é livre quando se realiza sem coação 

externa ou imposição de motivos alheios ao próprio agente, considerado como seu 

princípio81–, o Discurso de La Boétie, a começar por seu título, evoca o oximoro de 

                                                
dos textos políticos da Renascença), a presença de metáforas médicas e o uso frequente das antíteses 
e amplificações, a definição da amizade em ressonância com a tradição de Aristóteles e Plutarco (como 
veremos de modo breve), as dúvidas lançadas contra o caráter republicano da monarquia, moeda 
corrente nos textos do humanismo cívico e em geral oriundas de Cícero e de Tácito. Para o leitor 
interessado, cf. M. Chauí, “Amizade, recusa do servir”, Em: E. de La Boétie, comentários de Claude 
Lefort, Pierre Clastres e Marilena Chauí, edição bilíngue, trad. Laymert Garcia dos Santos, São Paulo, 
Ed. Brasiliense, 1986, p. 185. 
80 M. Chauí, Contra a servidão voluntária. Escritos de Marilena Chauí, Vol. 1, Belo Horizonte, 
Autêntica, 2013, p. 137 (grifo nosso).  
81 Aristote, Ethique à Nicomaque, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 1983, III, 7, 1113b5. 
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uma servidão voluntária considerada como fenômeno político paradoxal: com efeito, 

o mistério de nossa submissão ao poder refere-se não exatamente ao consentimento 

para a dominação –o que implicaria em supô-la como já estabelecida, como bem 

notou Claude Lefort–, mas sim à nossa “obstinada vontade de produzi-la”82. 

Daí que La Boétie empenhe o melhor de seus esforços para compreender o fato 

aberrante de uma servidão que não procede de constrangimentos exteriores –como a 

definirá, dois séculos mais tarde, Baruch Espinosa83–, mas sim do voluntário 

alheamento de uma multidão em favor de um único (“não de um Hércules nem de 

um Sansão, mas de um só homenzinho, no mais das vezes o mais covarde e afeminado 

da nação”): 

Por hora gostaria apenas de entender como pode ser que tantos homens, tantos 

burgos, tantas cidades, tantas nações suportam às vezes um tirano só, que tem apenas 

o poderio que eles lhe dão, que não tem o poder de prejudicá-los senão enquanto tem 

vontade de suportá-lo, que não poderia fazer-lhes mal algum senão quando preferem 

tolerá-lo a contradizê-lo. Coisa extraordinária, por certo; e porém tão comum que se 

deve mais lastimar-se do que espantar-se ao ver um milhão de homens 

servir miseravelmente, com o pescoço sob o jugo, não obrigados por uma força maior, 

mas de algum modo (ao que parece) encantados e enfeitiçados apenas pelo nome de 

um, de quem não devem temer o poderio pois ele é um só, nem amar as qualidades 

pois é desumano e feroz para com eles84. 

A esse respeito, debruçando-se justamente sobre o Discurso de La Boétie, Simone 

Weil já notara o que seria uma curiosa inversão de proporções entre a natureza e a 

cultura: ao passo que na natureza “os pesos mais pesados prevalecerem sobre os 

menos pesados”, entre homens essa relação parece inverter-se (“Como se, na balança 

                                                
82 C. Lefort, “O nome do Um”, Em: E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 126.  
83 “A servidão de uma coisa é sua submissão às causas externas, a liberdade, ao contrário, significa 
não estar submetido a elas, mas delas ser libertado”. Cf. B. Espinosa, Breve tratado de Deus, do 
homem e do seu bem-estar, trad. Emanuel Angelo da Rocha Fragoso e Luís César Guimarães Oliva, 
Belo Horizonte, Ed. Autêntica, 2012, p. 152. 
84 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, edição bilíngue, comentários de Claude Lefort, 
Pierre Clastres e Marilena Chauí, trad. Laymert Garcia dos Santos, São Paulo, Ed. Brasiliense, 1986, 
p. 12. 
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social, o grama excedesse o quilo”), tornando possível a formação de uma 

“necessidade impiedosa que manteve e mantém de joelhos massas de escravos, 

massas de pobres, massas de subordinados”85. Neste sentido, dirá Weil, “não é 

verdade que o número seja uma força”: os que obedecem, “precisamente porque são 

muito numerosos, são um, mais um, e assim sucessivamente”, de sorte que compõem 

antes uma justaposição de indivíduos, quer dizer, uma fraqueza, e não um todo 

politicamente coeso86. Deste modo, a fraqueza está do lado da maioria, ou seja: “do 

lado em que se tem fome, em que se esgota, em que se suplica, ou se treme, não do 

lado em que se vive bem, em que se atribui graças, em que se ameaça”87. 

Assim, Weil encontra na fragmentação da vida social, sob o comando da divisão 

do processo de trabalho, as bases da tirania e da impotência cotidiana dos oprimidos. 

É verdade que seu comentário sobre o tema laboétiano, como já apontara Chauí, parte 

da opressão já constituída em lugar de perguntar-se por aquilo que constitui o 

verdadeiro enigma de La Boétie: a própria gênese da servidão voluntária88. Mas sua 

interpretação, antes uma apropriação do Discurso, possui o mérito de localizar a força 

da tirania na dispersão que impede a formação de um vínculo moral não tirânico 

entre os indivíduos: trata-se do “rebanho da maioria”, sobre o qual a minoria 

prevalece, e não de um vínculo orgânico e afetivo de homem a homem (ou seja: a 

amizade, em termos labotétianos)89. Ademais, atenta ao seu próprio tempo, Weil 

parece tocar o cerne do mistério de nossa servidão voluntária ao circunscrever o tema 

da obediência política em sua relação com o risco da morte iminente: “É quando 

inflige a morte que o milagre da obediência salta aos olhos”, —que muitos se 

submetem a um tirano por medo de serem mortos, já é de per si algo espantoso; mas 

que “permaneçam submissos a ponto de morrer sob suas ordens, como compreendê-

lo? Quando a obediência acarreta tantos riscos quanto a rebelião, como ela se 

                                                
85 S. Weil, Oppression et liberté, Paris, Gallimard, 1955, p. 131. 
86 Ibid., p. 133. 
87 Idem. 
88 M. Chauí, Contra a servidão voluntária, ed. cit., p. 35. 
89 Idem. 
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mantém?”90  

Ora, como compreender o inominável de um poder político que, para fazer valer 

seus arcanos, se apoia sobre o nosso consentimento ativo e obtém nosso assentimento 

mesmo sob o risco da morte e da destruição de si? Com efeito, não é de mera covardia 

que se trata (uma vez que os riscos da morte, na servidão, também se fazem 

presentes), mas, segundo a retórica laboétiana, de um “vício” cuja monstruosidade é 

indicativa de seu caráter contranatural e da perplexidade que o acompanha: 

Chamaremos isso de covardia? Diremos que os que servem são covardes e moídos? 

É estranho, porém possível, que dois, três, quatro não se defendam de um; poder-se-á 

então dizer com razão que é falta de fibra. Mas se cem, se mil aguentam um só, não se 

diria que não querem, que não ousam atacá-lo, e que não se trata de covardia? Ora, 

naturalmente em todos os vícios há algum limite além do qual não podem passar; dois 

podem temer um e talvez dez; mas mil, um milhão, mil cidades, se não se defendem 

de um, não é covardia, que não chega a isso, assim como a valentia não chega a que 

um só escale uma fortaleza, ataque um exército, conquiste um reino. Então, que mostro 

de vício é esse que ainda não merece o título de covardia, que não encontra um nome 

feio o bastante, que a natureza nega-se ter feito, e a língua se recusa nomear?91 

Mas a figura do “tirano”, ou do nome do um, em La Boétie, não deve induzir o 

leitor a erro: por meio da tirania, o Discurso tem em vista a essência de todo e 

qualquer poder político, na diversidade de tipologias que se queira considerar, uma 

vez que, como nos esclarece o autor do opúsculo, “se diversos são os meios de aos 

reinados chegar [por eleição, pela força das armas ou pela sucessão natural], quase 

sempre semelhante é maneira de reinar”92. Portanto, se Le Boétie se furta à clássica 

discussão das tipologias de governo –“essa questão tão tormentosa”93–, seu gesto deve 

ser compreendido no sentido de que o  tirano, aqui, não é exatamente o usurpador 

                                                
90 S. Weil, Oppression et liberté, ed. cit., pp. 131-132. Claude Lefort, em seu comentário sobre o 
Discurso, sublinha o mesmo paradoxo apontado por Weil: “se é certo que o tirano empenha-se [como 
afirma La Boétie] em tornar os homens ‘covardes e afeminados’, não é ainda mais espantoso que estes 
às vezes queiram morrer por ele?” Cf. C. Lefort, “O nome do Um”, op. cit., p. 126. 
91E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 13 (grifo nosso). 
92 Ibid., p. 19. 
93 Ibid., p. 11. 
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ou aquele que exerce um poder excessivo e ilegítimo, mas simplesmente aquele que 

exerce o poder do Um, da unidade soberana –seja qual for a forma de governo– sobre 

os demais, aos quais resta a servidão: ao fim e ao cabo, os eleitos comportam-se como 

se “tivessem pegado touros para domar”; os conquistadores, como se se tratassem de 

“presa sua”; e os sucessores “pensam tratá-los [aos súditos] como seus escravos 

naturais”94. 

Portanto, se o eleito se comporta como um conquistador e o conquistador, por sua 

vez, como um eleito, é porque ambos trabalham para assegurar a naturalização da 

violência de suas dominações. E é possível que não haja em La Boétie nenhuma 

preeminência do poder político sobre a violência (salvo no caso de uma espécie de 

“amizade política” que exclui a dominação95) –o que ilustra a contento a dimensão de 

radicalidade com a qual a questão do poder será enfrentada em seu opúsculo–, de 

modo que seríamos levados a acompanhar as considerações de Miguel Abensour, para 

quem o autor do Discurso circunscreve a questão do poder a partir de uma perspectiva 

oposta à perspectiva (clássica) dos arcana dominatis, quer dizer: introduz um enigma 

lá onde o ponto de vista dos arcanos da dominação não vê senão a essência mesma 

da política (instituída justamente pela distância entre governantes e governados e 

pela conformação do poder à unidade soberana)96. 

Daí o fato do Discurso iniciar-se com a citação dos seguintes versos do Ulisses de 

Homero em sua Odisséia (arcano primordial de nossa cultura de pensamento), ditos 

publicamente pelo herói no contexto de uma sedição de seu exército que ameaçava 

sua liderança e autoridade junto ao grupo: “Em ter vários senhores, nenhum bem sei 

/ Que um só seja o senhor, e que um só seja rei”97. É a entrada em cena do herói 

                                                
94 Ibid., p. 19. 
95 O tirano, ou o poder instituído, “estando acima de todos e não tendo companheiro”, está já “além 
dos limites da amizade, cuja verdadeira presa é a igualdade”. Cf. Ibid., p. 36. 
96 M. Abensour, “Du bon usage de l’hypothèse de la servitude volontaire?”, Réfractions, 17 (Pouvoir 
et conflictualités), Paris, Les amis de Réfractions, 2006, p. 70.  
97 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 11. Segundo a leitura de Abensour, 
comentando a presença do texto homérico no opúsculo laboétiano, Ulisses representa o discurso do 
poder instituído e da razão astuta da prática política: “Ulisses não é tanto o homem do logos quanto 
aquele da métis, esta forma de inteligência astuta que não recua diante do engodo. Chefe militar, 
ocupa o lugar do poder e, encontrando-se afrontado pela revolta de seu exército, procura captar a 
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homérico que prepara a ambiência necessária ao opúsculo laboétiano, na medida em 

que se trata de contrapor-se vigorosamente à palavra do poder político alcançando-a 

em suas raízes mais remotas: Ulisses, rei de Ítaca, ressoando a voz multissecular da 

soberania, queixa-se da divisão caótica do poder (e, com ela, da dissolução da 

autoridade legítima) em meio à guerra de Tróia, e realiza o elogio à unidade 

indivisível do verdadeiro poder. La Boétie responderá a Ulisses afirmando que talvez 

o herói tenha “conformado suas palavras mais ao tempo do que à verdade”, para 

então concluir: “Para falar com conhecimento de causa, é um extremo infortúnio estar 

sujeito a um único senhor /.../; e em ter vários senhores, quantos se tiver quantas 

vezes se é extremamente infeliz”98.  

Assim, Abensour propõe a hipótese segundo a qual o Discurso de La Boétie se 

instituiria como o lugar de desmistificação (e negação) da eficácia dos arcanos de 

dominação: se, como pretende La Boétie, o “tirano” possui “apenas o poderio que eles 

[os súditos] lhe dão” 99, então nem a força física e nem tampouco o engodo político 

ou a mistificação de sua natureza (hipóteses aventadas no Discurso) poderiam 

explicar o mistério de nossa servidão, mas apenas o fato –escandaloso para a ratio 

política clássica– de que “os escravos, longe de serem o polo da passividade, longe de 

serem os sujeitos passivos da dominação que sobre eles se abate, participam desta 

dominação e, pior ainda, tornam-se seus artesãos ativos”100. A gênese da sociedade 

política instituída, portanto, é aquela na qual a vontade de servir se materializa em 

instituição soberana (de fato e de direito) e, deste modo, opera a conversão de nosso 

poder em poder alheio: a causa imanente do imperium repousa na dimensão social 

                                                
ocasião favorável (o Kairos) para apaziguar o motim, empregando em público os argumentos que lhe 
parecem convenientes para que os soldados amotinados aceitem seu poder de mestre e chefe”. Cf. M. 
Abensour, “Du bon usage de l’hypothèse de la servitude volontaire?”, art. cit., p. 80. 
98 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 11. 
99 Ibid., p. 12. 
100 M. Abensour, “Du bon usage de l’hypothèse de la servitude volontaire?”, art. cit., p. 70. A este 
respeito, que se consulte também o trabalho de Abensour sobre La Boétie e Hannah Arendt, no qual 
o autor advoga a tese de que uma obra como Origens do totalitarismo, ao contrário do Discurso da 
servidão voluntária, acaba por recair na perspectiva clássica dos arcanos de dominação ao outorgar 
uma eficácia decisiva à dominação e à violência em lugar de reconhecer, na experiência totalitária, a 
“instituição totalitária do social”. Cf. M. Abensour, “Hannah Arendt: la critique du totalitarisme et la 
servitude volontaire?”, em: E. Enriquez (coord.), Le goût de l’altérité. París, DDB, 1999, p. 42. 
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do desejo servil da multidão; e La Boétie chegará a interrogar-se sobre o desejo de 

liberdade, afirmando tratar-se de um desejo “demasiado fácil” e, portanto, 

desinteressante (no sentido de um desejo sem lugar, sem distâncias a percorrer e/ou 

lacunas a preencher entre o desejo e o objeto do desejo): “Só a liberdade os homens 

não desejam; ao que parece não há outra razão senão que, se a desejassem, tê-la-iam; 

como se recusassem a fazer essa bela aquisição só porque ela é demasiado fácil”101. 

Em síntese: o desejo de liberdade é um não-objeto do desejo102. 

De outra parte, por se tratar exatamente do campo da política, Abensour dirá que 

constitui uma simplificação do “gesto revolucionário” do Discurso as tentativas de 

encontrar os antecedentes da ideia laboétiana de servidão voluntária na tradição 

precedente, “seja em Sêneca, seja na Bíblia”103. Ocorre que a verdadeira originalidade 

de La Boétie estaria justamente na transposição da questão do alheamento servil de 

nossa vontade da esfera do indivíduo para o “campo coletivo” –dimensão política por 

excelência–, “uma vez que aqui se trata do lugar do poder, do tirano, das relações do 

povo com o tirano, da condição humana de pluralidade e de sua ligação coextensiva 

à liberdade”104. Em outros termos: para compreender o verdadeiro alcance do 

Discurso de La Boétie, é necessário resistir à tentação de “banalizar a ideia de servidão 

voluntária vendo-a por toda parte, nas relações intersubjetivas, no amor, na educação, 

etc, e, assim o fazendo, não percebê-la lá onde La Boétie tão genialmente a situou, 

na esfera política”105.  

E mais: é necessário, ainda, divisar as “vozes públicas” que se fazem presentes no 

opúsculo laboétiano, como que a representar, na cena política, os lugares de fala em 

disputa pelo poder e a contraposição de sua verdadeira crítica. Assim, trata-se de 

distinguir, para Abensour, ao menos três discursos no interior do conjunto textual 

                                                
101 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 15. 
102 Ao contrário, dirá Chauí, a essência da servidão é a própria distância instransponível entre o 
desejo e o objeto desejado, uma “distância que não cessa de criar [novos] objetos que deveriam 
preencher o desejo, e que não podem preenche-lo, pois a carência é a ilusão da própria vontade”. Cf. 
M. Chauí, Contra a servidão voluntária, ed. cit., p. 17. 
103 M. Abensour, “Du bon usage de l’hypothèse de la servitude volontaire?”, art. cit., p. 71. 
104 Idem. 
105 Idem. 
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formado pelo opúsculo de La Boétie: a) inicialmente, o discurso da tirania, ou seja, o 

do lugar de fala do próprio poder soberano (representado, como vimos, pela presença 

dos versos do Ulisses de Homero na abertura do opúsculo laboétiano); b) o discurso 

filosófico ou “discurso do filósofo” propriamente dito, isto é, o discurso de uma 

verdade que se mantém à distância das exigências e perspectivas do poder (manifesto 

já na oposição vigorosa de La Boétie aos versos de Homero); c) por fim, o discurso de 

tribuna ou “discurso tribunício” (“discours tribunitien”), no qual está representado o 

“candidato eventual ao poder”, que maneja o argumento filosófico da denúncia ao 

poder tirânico “não para fins de verdade, mas sim de eficácia”, de sorte que “aquele 

que quer esclarecer o povo não é estranho ao desejo de ocupar, por seu turno, o lugar 

do poder”106. 

Bem compreendido, o enigma proposto pelo Discurso concerne à irredutibilidade 

da política como experiência coletiva do social e, portanto, aos modos públicos de 

expressão da luta pelo poder e de sua crítica efetiva. Em sua apresentação da edição 

argentina do Discurso,  Abensour resume a problemática laboétiana traduzindo-a aos 

termos de Pierre Clastres; “por que existem sociedades a favor do Estado mais do 

sociedades contra o Estado?”107 O mesmo Clastres que, ao se debruçar sobre o opúsculo 

de La Boétie, não deixará de sublinhar que ele se sustenta na “possibilidade lógica de 

uma sociedade que ignoraria a servidão voluntária”, logo, na “afirmação implícita, 

mas prévia, de que a divisão [social] não é uma estrutura ontológica da sociedade”108. 

Clastres tem em vista, justamente, o seguinte trecho do Discurso:  

A propósito, se porventura nascesse hoje alguma gente novinha, nem acostumada 

à sujeição nem atraída pela liberdade, que de uma e outra nem mesmo o nome 

soubesse, se lhe propusessem ser servos ou livres, com que leis concordaria? Não há 

dúvida de que prefeririam somente à razão obedecer do que a um homem servir.109 

                                                
106 Ibid., p. 81.  
107 M. Abensour, “Presentación: las lecciones de la servidumbre y su destino”. Em: E. de La Boétie, El 
discurso de la servidumbre voluntaria, Buenos Aires, Terramar, 2008, p. 8. 
108 P. Clastres, “Liberdade, Mau Encontro, Inominável”. Em: E. de La Boétie, Discurso da servidão 
voluntária, op. cit., pp. 110-112. 
109 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 19. 
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É o bastante para que se possa falar, com Abensour e Clastres, do Estado como 

divisão social instituída e, em consequência, acionamento efetivo das relações de 

poder entre governantes e governados —“a relação de poder realiza uma capacidade 

absoluta de divisão na sociedade”110. Ou ainda: de um enigmático ponto no qual a 

História – com maiúscula – se origina; e o homem, por sua vez, desnatura-se no “amor 

à servidão”.111  Afinal, pergunta-se La Boétie, se até mesmo os animais gemem sob o 

peso do jugo, que “mau encontro foi esse que pôde desnaturar tanto o homem, o 

único nascido de verdade para viver francamente, e fazê-lo perder a lembrança de 

seu primeiro ser e o desejo de retomá-lo?”112  

A servidão voluntária constitui o verdadeiro mistério da vida política e, em 

contraste com a tradição aristotélica do zôon politikón e da koinônia politikè (a 

comunidade política como o télos ou finalidade do ser humano), forma a grade de 

inteligibilidade de uma natureza humana degenerada nas diversas formas e 

expressões do governo dos homens: “Se vivêssemos com os direitos que a natureza 

nos deu e com as lições que nos ensina, seriamos naturalmente obedientes aos pais, 

sujeitos da razão e servos de ninguém”113 (e note-se que aqui seria necessário divisar 

a obediência legítima, natural, da obediência propriamente servil ou servilismo 

político). E, no entanto, tendo adquirido o “hábito” da submissão à tirania, os homens 

convertem em natureza o desejo de servir —o povo gera seu próprio infortúnio, e é 

o responsável pela constituição do corpo político com o qual o rei ou o governante o 

esmaga. Dito de outro modo: se a natureza nos fez “todos uns” (quer dizer: “fez-nos 

todos da mesma forma /.../ para que nos entreconhecêssemos”114), a sociedade 

política nos torna “todos um”: “que vício infeliz ver um número infinito de pessoas 

não obedecer mas servir, não serem governadas mas tiranizadas”115.  

 

                                                
110 P. Clastres, “Liberdade, Mau Encontro, Inominável”, op. cit., p. 113. 
111 Ibid., p. 111. 
112 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 19. 
113 Ibid., p. 17. 
114 Idem. 
115 Ibid., p. 13. 
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*** 

É notável, em diversos sentidos, a prevalência das questões formuladas pelo 

Discurso, sobretudo a da questão que o anima em particular: em seu opúsculo La 

Boétie evoca as causas da servidão voluntária –o costume, a mistificação e o interesse, 

nas palavras de Abensour116 (ou ainda, mais precisamente: o costume, a covardia e a 

ingenuidade do povo, a ambição e a ganância de grandes)–, recheia seu texto com 

episódios históricos do combate secular contra a tirania –desde Atenas contra o jugo 

da tirania dos Trinta aos embaixadores espartanos enfrentando o rei da Pérsia, 

passando por Veneza opondo-se ao Império do Grande Turco e pelas artimanhas de 

Ciro para a bestialização dos Lídios (“ali estabeleceu bordéis, tavernas e jogos 

públicos”, e “desde então nunca mais foi preciso puxar da espada”117)–, mas acaba 

por encontrar a chave do mistério de nossa servidão voluntária no “vínculo subjetivo 

que nos amarra ao poder, nos domina, encanta e seduz, cega e hipnotiza”, para fazer 

uso das palavras de Saul Newman118.  

Portanto, a questão levantada por La Boétie, a questão verdadeiramente capital 

de seu Discurso, concerne antes ao desafio de compreender o estranho fenômeno de 

um poderio político –sempre “tirânico”– cuja fonte se encontra nos corpos e nos 

espíritos de sujeitos que preferem sofrer seus efeitos em lugar de negar seu 

consentimento aos regimes instituídos. Sem a cumplicidade ativa daqueles que a 

sofrem, a servidão política seria irrealizável; aliás, é exatamente este o “segredo” e a 

“força” da dominação política: 

Mas agora chego a um ponto que em meu entender é a força e o segredo da 

dominação, o apoio e fundamento da tirania. No meu juízo, muito se engana quem 

pensa que as alabardas, os guardas e a disposição das sentinelas protegem os tiranos. 

Creio que a eles recorrem mais como formalidade e espantalho do que por confiança. 

/.../ Não são os bandos de gente a cavalo, não são as companhias a pé, não são as 

                                                
116 M. Abensour, “Presentación”, ed. cit., p. 7. 
117 E. de La Boetie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 27. 
118 S. Newman, “Voluntary Servitude Reconsidered: Radical Politics and the Problem of Self-
Domination”, Anarchist Developments in Cultural Studies: Post-Anarchism today, vol. 1, 2010, p. 
32. 
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armas que defendem o tirano; de imediato, não se acreditará nisso, mas com certeza é 

verdade. São sempre quatro ou cinco que mantêm o tirano; quatro ou cinco que lhe 

conservam o país inteiro em servidão. Sempre foi assim: cinco ou seis obtiveram o 

ouvido do tirano e por si mesmos dele se aproximaram; ou então por ele foram 

chamados para serem os cúmplices de suas crueldades, os companheiros de seus 

prazeres, os proxenetas de suas volúpias, e sócios dos bens de suas pilhagens. /.../ Esses 

seis têm seiscentos que crescem debaixo deles e fazem de seus seiscentos o que os seis 

fazem ao tirano. Esses seiscentos conservam debaixo deles seis províncias ou o manejo 

dos dinheiros para que tenham na mão sua avareza e crueldade e que as exerçam no 

momento oportuno; e, aliás, façam tantos males que só possam durar à sua sombra e 

isentar-se das leis e da pena por seu intermédio [e assim por diante]119. 

Ora, se os homens alienam a si em favor da constituição da unidade do corpo 

soberano –decidem por si mesmos e para si mesmos não mais escolher por si mesmos 

e para si mesmos120–, é porque esperam que, ao fazê-lo, eles próprios possam 

participar da “presa” e “serem tiranetes sob o grande tirano”121: é o aspecto 

amesquinhado do poder, digamos assim, que faz com que cada um dê tudo ao tirano 

na esperança de converter-se, também ele, em tirano. Com efeito, a vontade de servir 

é o nome da vontade de dominar122, de sorte que “há quase tanta gente para quem a 

tirania parece ser proveitosa quanto aqueles para quem a liberdade seria 

agradável”123. O poder político do Um gera expectativas de poder, e cada qual, no lugar 

em que se encontra, exerce a seu modo a tirania cotidiana e parcial que o liga à 

dominação política e, na multiplicidade das pequenas tiranias, faz da vontade de 

servir o elemento que engendra um corpo tirânico que atravessa a sociedade de ponta 

a ponta.124 A massa inteira dos súditos colabora para a sua própria servidão a ponto 

de tornar-se indistinguíveis –ou quase, uma vez que há gradações– os territórios dos 

                                                
119 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., pp. 31-32. 
120 G. Allard, “Les servitudes volontaires: leurs causes et leurs effets selon le Discours de la servitude 
volontaire d’Étienne de La Boétie”, Laval théologique et philosophique, vol. 44, n° 2, 1988, p. 135. 
121 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 32. 
122 M. Chauí, Contra a servidão voluntária, ed. cit., p. 14. 
123 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 32. 
124 C. Lefort, “O nome de Um”, op. cit., p. 166. 
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dominados e o dos dominantes.125 Isso significa, portanto, que se do ponto de vista do 

poder instituído o “fantasma” do Um afirma-se por meio do poder destacado da 

autoridade soberana sobre os demais, quer dizer, por meio da instituição do Outro, 

como dirá Lefort, esta mesma fantasmagoria só pode manter-se em seus efeitos 

insidiosos porque ela é, ainda mais fundamentalmente, a expressão da forma social 

do desejo de identificação com o soberano, pretendendo cada qual tornar-se senhor 

de um outro126. Em poucas palavras: cada qual pretende portar o nome do Um, 

representá-lo e fazer valer seus efeitos de poder perante outrem, de sorte que o desejo 

de mandar é irrealizável sem o correlato desejo de obedecer. 

É certo que esta imagem de uma sociedade tirânica porque tiranizada em 

imanência, unida ao poder por suas tiranias cotidianas, ressurge, em La Boétie, 

dividida no seguinte aspecto: se é verdade que tanto os “grandes” quanto a “gente 

miúda” desejam servir, é igualmente verdadeiro, no entanto, que o sentido de suas 

servidões não é o mesmo, ao menos não em princípio. O povo é ludibriado por seu 

próprio desejo servil, e apenas tardiamente reconhece que aceitou servir porque 

imaginara ser servido —eis que então, consciente de sua fraqueza, desacostumados à 

liberdade, a gente miúda faz o que se lhe ordena, cumpre as ordens que lhes dão e 

afasta-se, estando quite com suas obrigações e com tudo aquilo que a ligaria ao poder 

instituído. O caso dos grandes, por outro lado, é bastante diverso (e nos faz pensar 

na admoestação maquiaveliana segundo a qual o objetivo “do povo é mais honesto 

do que o dos grandes, querendo estes oprimirem e aqueles não serem oprimidos”127): 

                                                
125 Lefort comenta o fato de que a “distinção” entre dominados e dominantes, em La Boétie, é 
formulada “em termos que não permitem duvidar de que seja relativa a uma perspectiva e que, de um 
outro ponto de vista, a massa inteira dos súditos não conspire para a sua servidão. Aliás, ainda 
cairíamos nas ilusões de um pensamento ingenuamente realista se nos detivéssemos na imagem de 
dois grupos circunscritos, distantes um do outro, coexistindo em um espaço social neutro, sem 
dimensão política”. Cf. Idem.  
126 Idem. 
127 N. Machiavelli, Il Principe, Milano, Rizzoli, 1950, cap. ix, p. 47. Lefort em especial, em seu 
comentário ao Discurso laboétiano, aproximará La Boétie e Maquiavel a partir da temática geral das 
conspirações para a “liberdade”, alertando o seu leitor, entretanto, para o fato de que, uma vez que o 
“escritor florentino nunca é mencionado [no opúsculo de La Boétie], não se pode decidir com certeza 
entre a ignorância de sua obra e a omissão voluntária”. Cf. C. Lefort, “O nome de Um”, op. cit., p. 154 
ss. 
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O lavrador e o artesão, ainda que subjugados, ficam quites ao fazer o que lhes 

dizem; mas o tirano vê os outros que lhe são próximos trapaceando e mendigando seu 

favor; não só é preciso que façam o que diz mas que pensem o que quer e amiúde, para 

satisfazê-lo, que ainda antecipem seus pensamentos Para eles não basta obedecê-lo, 

também é preciso agradá-lo, é preciso que se arrebentem; que se atormentem, que se 

matem de trabalhar nos negócios dele; e já que se aprazem com o prazer dele, que 

deixam seu gosto pelo dele, que forçam sua compleição, que despem o seu natural, é 

preciso que estejam atentos às palavras dele, à voz dele, aos sinais dele, e aos olhos 

dele; que não tenham olho, pé, mão, que tudo esteja alerta para espiar as vontades dele 

e descobrir seus pensamentos. Isso é viver feliz? Chama-se a isso, viver?128 

Ainda assim, em que pese a distinção referida acima, La Boétie desafia nossa 

compreensão comum na medida em que o poder, para ele, parecer exercer-se do topo 

(o Um) a sua parte inferior (a multidão) apenas e tão somente por meio do confisco, 

a seu favor, de uma potência que lhe advém da própria multidão129. Nestes termos, a 

questão do poder em La Boétie poderia ser considerada, ainda, da perspectiva de uma 

certa prefiguração da articulação promovida por Antonio Negri, a partir de sua leitura 

da filosofia de Espinosa, entre a potestas e a potentia: se a potestas é o que se aplica 

sobre as multidões por intermédio das instituições políticas propriamente ditas, a 

potentia, por seu turno, é o que emana da própria multidão e, uma vez absorvida, é 

reaplicada (aparentemente do alto) sobre esta mesma multitudo130. Potência de agir 

e potência de padecer, de sorte que é a ação das coletividades que informa os modos 

                                                
128 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 33. 
129 Y. Citton, “Regard, spectacle et servitude chez La Boétie”, Revue Expressions, n° 8 (2009), 
Université de Constantine, Algérie, 2009, p. 4. 
130 Idem. Em seu artigo sobre o Discurso de La Boétie, Yves Citton refere-se a “uma certa tradição de 
pensamento político que apenas começa a se tornar visível para o nosso radar de historiadores das 
ideias”: a tradição de um “pensar das multidões” (“pensée des multitudes”). Sob esta designação, 
Citton pretende reunir autores diversos tais como Marsílio de Pádua, La Boétie (evidentemente), 
Espinosa (em especial seu Tratado Político de 1677), Dênis Diderot, mas também Gabriel Tarde e a 
“constelação” formada por Michel Foucault, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Antonio Negri, Bruno 
Latour, etc. (cf. Ibid., p. 2).  O ponto em comum entre esta plêiade de autores seria a aposta no poder 
constituinte da “potência das multidões” em contraste com o “povo” (uma falsa unidade criada pelos 
dispositivos de sujeição, quer dizer: uma unidade submetida) e a “massa” (agrupamento 
indiferenciado destituído da potência de agir), em uma tríade de elementos que, compreendidos em 
seu sentido espinosista, encontram sua ilustração paradigmática na obra conjunta de Negri e Michael 
Hardt (Cf. em especial: A. Negri, M. Hardt, Multidão: Guerra e democracia na era do Império, trad. 
Clóvis Marques, Rio de Janeiro, Ed. Record, 2005). 
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de expressão da potestas, isto é, são as coletividades que informam os limites de sua 

própria potência de agir ou de sua potência de padecer as ações do poder131. A 

mistificação do poder político, neste sentido, estaria justamente em desnaturalizar a 

potentia em favor da potestas, drenando da multidão sua própria potência de agir 

para aliená-la no poder constituído que a esmaga.  

Ora, o que encontramos no Discurso de La Boétie, e que permite a analogia com 

esta leitura espinosista das relações entre poder constituinte e poder constituído em 

Negri, é a afirmação reiterada de que o poder da autoridade política é proporcional 

ao grau de potência que ele é capaz de confiscar junto a uma multitudo que, em 

consequência, o sustenta: esse um, o soberano, frequentemente um homenzinho 

covarde e desprovido de virtudes, encontra-se, no entanto, provido de milhares de 

olhos e ouvidos para espionar, milhares de mãos para pilhar, de pés para esmagar. 

Com efeito, o soberano obteve um “corpo gigantesco” pelo favor daqueles que 

voluntariamente o servem:  

Como ele [o soberano] tem algum poder sobre vós, senão por vós? Como ousaria 

atacar-vos se não estivesse conivente convosco? Que poderia fazer-vos se não fôsseis 

receptadores do ladrão que vos pilha, cúmplices do assassino que vos mata, e traidores 

de vós mesmos? /.../ Decidi não mais servir e sereis livres; não pretendo que o empurreis 

ou sacudais, somente não mais o sustentai, e o vereis como um grande colosso, de quem 

subtraiu-se a base, desmanchar-se com seu próprio peso e rebentar-se.132 

Daí que o próprio Antonio Negri, em sua obra conjunta com Michael Hardt, possa 

localizar neste repúdio de La Boétie à autoridade instituída o começo de toda a 

política libertadora –aparentando-o com o gesto das personagens literárias de 

Bartleby, de Herman Melville, e de Michael K., de J. M. Coetzee–, ao mesmo tempo 

                                                
131 “Potência como inerência, dinâmica e constitutiva, do uno e da multiplicidade, da inteligência e do 
corpo, da liberdade e da necessidade –potência contra o poder– lá onde o poder se projeta como 
subordinação da multiplicidade, da inteligência, da liberdade, da potência”.  Cf. A. Negri, A anomalia 
selvagem: poder e potência em Spinoza, trad. Raquel Ramalhete, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1993, p. 
248. Cf. igualmente: A. Negri, Subversive Spinoza: (Un)Contemporary Variations, trad. Timothy S. 
Murphy, Michael Hardt, Edward Stolze and Charles T. Wolfe, Manchester, Manchester University 
Press, 2004, p. 12. 
132 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 16.  
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em que procura apontar para os limites desta política do não quando levada a seu 

termo absoluto: “Para além da simples recusa, ou como parte desta recusa, 

precisamos também construir um novo modo de vida e, acima de tudo, uma nova 

comunidade”133, isto é, um novo corpo social. Nesta medida, o que temos em Negri e 

em Hardt é a afirmação do princípio do poder constituinte vinculado à ideia de uma 

democracia radical que teria na multidão (potência produtiva aberta e 

indeterminada, ainda por realizar-se) seu sujeito político eminente, um programa 

político contemporâneo par excellence e, portanto, evidentemente estranho ao tempo 

de La Boétie, cujo Discurso, como se sabe, tampouco evoca uma resistência em termos 

do sacrífico da guerra revolucionária ou do conflito civil (como se pode constatar na 

citação acima e em outras passagens134). Assim, La Boétie jamais cede à tentação de 

apresentar-se como propositor de uma política revolucionária ou mesmo da 

implementação de “instituições livres” (e por esse motivo, Paul Bonnefon, entre 

outros, considerará o Discurso como uma obra inacabada, posto que, para ser 

coerente, ela deveria concluir pelo regicídio ou pelo tiranicídio135). 

Contudo, neste ponto, no qual se reconhece em La Boétie uma espécie de 

“pessimismo prático” –manifesto na ausência de proposições políticas positivas de 

combate à tirania–, seria importante fazer atenção ao tema da amizade no Discurso 

da servidão voluntária.  

Ocorre que não seria demasiado reconhecer no texto laboietiano, como o fará 

Gérard Allard, duas formas distintas de “servidão voluntária”: uma que se refere à 

crítica radical ao poder político instituído, nas bases em que a apresentamos nas 

                                                
133 “La Boétie reconheceu o poder político da recusa, o poder de nos subtrair da relação de dominação 
e, através de nosso êxodo, subverter o poder soberano que nos domina. Bartleby e Michael K. 
continuam a política de recusa da servidão voluntária de La Boétie, levando-a ao grau absoluto. 
Certamente, esta recusa é o começo da política libertadora, mas apenas o começo. A recusa, em si 
mesma, é vazia”. Cf. A. Negri, M. Hardt, Empire, Cambridge, Harvard University Press, 2000, p. 204. 
134 “Mas os médicos certamente aconselham que não se ponha a mão nas feridas incuráveis; e não sou 
sensato ao querer pregar isso ao povo [a sublevação civil] que há muito perdeu todo conhecimento e 
que, por não sentir mais o seu mal, bem mostra que sua doença é mortal”. Cf. E. de La Boétie, Discurso 
da servidão voluntária, op. cit., p. 16. 
135 “Falta uma conclusão ao Contra Um. Para fazer um panfleto e ser coerente com sua obra, concebida 
nesse sentido, La Boétie deveria ter concluído pelo regicídio /.../”. Cf. P. Bonnefon, Montaigne et ses 
amis: La Boétie, Charron, Mlle de Gournay, Paris, Colin, 1898, p. 148. 
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linhas precedentes; e uma outra, concernente ao vínculo moral da amizade, que nos 

remeteria não ao fenômeno político da submissão das massas ao poder, mas sim a 

uma relação no interior da qual cada um se submete ao outro, voluntária e 

dignamente, na esperança de compartilhar uma complementariedade espiritual.136 

No texto laboétiano, esta servidão não-servil se apresenta, em sua face negativa (quer 

dizer: por oposição à tirania política do poder), nos seguintes termos:  

É certamente por isso que o tirano nunca é amado, nem ama: a amizade é um nome 

sagrado, é uma coisa santa; ela nunca se entrega senão entre pessoas de bem e só se 

deixa apanhar por muita estima; se mantém não tanto através de benefícios como 

através de uma vida boa; o que torna um amigo seguro do outro é o conhecimento que 

tem de sua integridade; as garantias que tem são sua bondade natural, a fé e a 

constância. Não pode haver amizade onde está a crueldade, onde está a deslealdade, 

onde está a injustiça; entre os maus, quando se juntam, há uma conspiração, não uma 

companhia; eles não se entre-amam, mas se entre-temem; não são amigos, mas 

cúmplices137. 

Estamos na parte final do opúsculo do Discurso. As palavras de La Boétie, que nos 

fazem lembrar, preservadas as diferenças, a temática da amizade e da concórdia 

política em Aristóteles –“quando os homens são amigos, não há necessidade de 

justiça”138–, apontam para uma oposição entre o vínculo da amizade (cujo esteio e 

fundamento refere-se à igualdade em comunhão espiritual com outrem na “bondade 

natural”, na “fé” e na “constância”) e a servidão propriamente servil, ou politicamente 

servil (aquela que concerne à crítica da servidão política e ao mistério de sua 

natureza). Se a primeira forma de vínculo é absolutamente “desejável” –porquanto 

diga respeito a melhoria de si no convívio com outrem–, a segunda, ao contrário, é a 

                                                
136 G. Allard, “Les servitudes volontaires”, art. cit., p. 131. Allard chega mesmo a localizar a origem da 
noção de “servidão voluntária” –“esta estranha expressão”– no Banquete de Platão: trata-se da 
éthéloudouléia, palavra que aparece no discurso feito por Pausânias no contexto de uma apologia da 
amizade entre os homens. Assim, segundo Allard, “originariamente a expressão [servidão voluntária 
ou éthéloudouléia] não significava o fenômeno político da submissão das massas a um mestre 
indigno; no texto de Platão, ela serve para nomear a amizade”. Cf. Ibid., p. 137. 
137 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., pp. 35-36. 
138 Aristote, Ethique à Nicomaque, op. cit., VIII, 1, 1155a1. 
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expressão de uma luta sem tréguas pela sobrevivência e pela proteção da própria 

vida139.  

Neste sentido, deve-se fazer atenção para o fato de que, como bem notou Lefort 

e grande parte dos comentadores do Discurso, em La Boétie o “princípio da dominação 

exclui a amizade”140, o que significa que a face propositiva, propriamente positiva do 

Discurso percorre como uma espécie de subtexto a sua crítica radical ao poder e 

manifesta-se, desde seus primeiros momentos, na afirmação de um vínculo de 

entreconhecimento livre entre indivíduos (a amizade) proporcionado pela 

linguagem: a natureza, “ministra de Deus e governante dos homens”, que nos fez 

todos da “mesma forma” e na “mesma fôrma” para que nos “entreconhecêssemos 

como irmãos”, deu-nos o dom da “voz e da fala para convivermos e confraternizarmos 

mais, e fazermos, através da declaração comum e mútua de nossos pensamentos, uma 

comunhão de nossas vontades”141. Assim, o indivíduo assujeitado é reafirmado como 

não-natural e, para além disso, a liberdade passa a ser compreendida como sendo 

indissociável do reconhecimento de uma  pluralidade humana que encontra na 

linguagem da conversação amigável seu lugar comum contra-tirânico: a natureza quis 

nos fazer não exatamente um (corpo indiferenciado que dissolve as singularidades), 

mas sim “todos uns”, de sorte que, atribuindo a cada qual partes maiores ou menores 

das qualidades do corpo ou do espírito, “queria fazer lugar ao afeto fraternal para 

que ele tivesse onde ser empregado, tendo uns o poderio de dar ajuda, os outros 

necessidade de recebê-la”142. É certo que La Boétie, na sequência deste elogio da 

liberdade natural, retornará à crítica negativa do poder afirmando que “de nada serve 

debater se a liberdade é natural, pois não se pode manter em servidão sem 

malfazer”.143 Mas esta nova reviravolta, que nos leva novamente ao tema da servidão 

                                                
139 G. Allard, “Les servitudes volontaires”, art. cit., p. 144. 
140 C. Lefort, “O nome de Um”, op. cit., p. 169. Cf. igualmente: G. Allard, “Les servitudes volontaires”, 
art. cit., p. 142. M. Abensour, “Du bon usage de l’hypothèse de la servitude volontaire?”, art. cit., p. 
84; M. Chauí, Contra a servidão voluntária, ed. cit., pp. 74-76. 
141 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 17 (grifo nosso). 
142 Idem. 
143 Ibid., pp. 17-18. 



   André Constantino Yazbek    O poder como maquinaria de adestramento de nossa vontade… 

 53 

política, apenas confirma uma desnaturalização da liberdade em um tipo 

determinado de sociedade política na qual, de acordo com Chauí, substitui-se a 

“forma da diferença e da companhia (‘todos uns’) pela identificação e unidade 

disformes (‘todos um’)”.144 E é neste sentido que La Boétie concluirá que a liberdade 

é natural do “mesmo modo que, no meu entender, nascemos não somente de posse 

de nossa franquia mas também com afeição para defendê-la”145.  

Portanto, a afirmação inequívoca de uma comunhão de nossas vontades por meio 

da linguagem indica que o Discurso, segundo Allard, pretende levar seu leitor a 

“redescobrir o sentido primeiro do logos” por meio da “palavra como ato primordial, 

em todos os sentidos, da amizade”146. Nesta medida, a linguagem é o veículo de um 

conhecimento íntimo de seu ser a si e de sua transmissão voluntária a outrem; vínculo 

íntimo de indivíduo a indivíduo que, enquanto tal, faz da amizade o princípio de toda 

comunidade livre147. De modo aproximado, também Lefort considerará que 

“Pensando a linguagem já pensamos o político”148, no sentido de que a relação social 

para a comunicação, compreendida como expressão recíproca dos agentes que 

acolhem a alteridade na conjunção mesma dos sujeitos, inscreve o antídoto à tirania 

política na declaração comum dos pensamentos de cada um a cada um. Não à toa, 

observa La Boétie, sob o domínio da tirania nos é sempre retirada “toda a liberdade 

de fazer, de falar, e quase de pensar”, de sorte que “todos se tornam singulares em 

suas fantasias” (todos Um, portanto)149. 

Por fim, e à guisa de conclusão sobre a atualidade do opúsculo laboétiano, 

fazendo cruzar muito brevemente as intuições fundamentais do Discurso de La Boétie 

–em especial o tema da amizade como relação moral contrária às tiranias do poder– 

com alguns poucos elementos do pensamento de Michel Foucault –sobretudo sua 

                                                
144 M. Chauí, Contra a servidão voluntária, ed. cit., p. 73. 
145 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 18. 
146 G. Allard, “Les servitudes volontaires”, art. cit., p. 141.  
147 Assim sendo, em La Boétie a “amizade vive uma atmosfera moral outra que aquela da tirania: a 
igualdade, a fé, a constância e estima mútua são aqui os pré-requisitos e os primeiros resultados”. Cf. 
Ibid., p. 142. 
148 C. Lefort, “O nome de Um”, op. cit., p. 144 (grifo nosso). 
149 E. de La Boétie, Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 24. 
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referência à crítica como uma atitude ético-política de inservidão voluntaria (isto é: 

recusa a ser governado deste modo, segundo estes princípios)150–, talvez se possa 

chegar a uma certa clareza, ainda carente de maior sistematização, no tocante ao 

problema da criação de novas formas da prática política em um horizonte histórico 

como o nosso, no qual se manifesta, a um só tempo, o ocaso das utopias políticas dos 

séculos XIX e XX e um certo descrédito na tradição de nosso pensamento político 

clássico.  

Se Foucault caracterizará a crítica como a tarefa de uma insubmissão voluntária 

que implica em um movimento para desvincular-se do jogo do poder e da verdade, 

de suas mistificações e de seus modos de assujeitamento151, podemos muito bem 

aproveitar a ambiência laboétiana da expressão para nos perguntarmos acerca das 

condições atuais de uma resistência política que saiba valer-se da constituição de 

relações éticas contra-tirânicas, como é o caso da amizade em La Boétie. Neste 

sentido, é de notar-se que o próprio Foucault afirmará haver na crítica “algo que se 

aparenta à virtude”152, desde que se a compreenda como atitude de resistência às 

formas instituídas da obediência política heterônoma153. O que queremos sugerir, 

neste sentido, é apenas o seguinte: é possível que aos dias correntes a efetividade das 

formas de resistência política implique em contrapor ao poder instituído modos 

indóceis de individuação. Quer dizer: em propor ao poder instituído (compreendido 

como aquilo que exige de nós uma adesão por obediência servil) um desafio que é mais 

do que a recusa a um governo ilegítimo ou usurpador, posto que concerne à 

possibilidade mesma de invenção de novas formas de individuação, novos modos de 

                                                
150 M. Foucault, “Qu’est-ce que la Critique? [critique et Aufklärung]”, Bulletin de la Société Française 
de Philosophie, séance du 27 Mai 1978, 84 année, n. 2, avril-juin, 1990, pp. 38-39. A expressão 
“inservidão voluntária” é do próprio Foucault, que, no entanto, a utiliza sem mencionar La Boétie. 
Notemos ainda que o texto referido, não constante dos volumes dos Dits et écrits, é a transcrição de 
uma conferência pronunciada por Foucault diante da Societé Française de Philosophie em maio de 
1978, postumamente publicada, em 1990, no boletim da sociedade. 
151 Ibid., pp. 39-40.  
152 Ibid., p. 36. 
153 Como se sabe, Foucault tem em vista, aqui, a divisa kantiana da Aufklärung: sapere aude!, isto é, 
ousar valer-se de seu próprio entendimento, emancipar-se do estado de minoridade em que a 
condução de si mesmo é delegada a outrem. Idib., p. 40. 
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constituição de subjetividades que saibam se opor ao potencial para a dominação que 

vige mesmo em uma democracia, e sobretudo em uma democracia de massas. O 

estímulo atual a um massivo contentamento com a impotência e o desejo geral à 

submissão talvez sejam, no interior de nossas democracias liberais modernas, para as 

quais a política se reduz à sua forma institucional vazia e à ideologia de segurança 

que a acompanha, a razão maior de nossa servidão política voluntária cotidiana154. 

Assim, tratar-se-ia de uma decidida recusa ao poder como maquinaria de 

adestramento de nossa vontade na medida mesmo em que formos capazes daquela 

imaginação comum que pode realizar a resistência por meio de uma prática política 

que se traduza em “insubmissão voluntária”: inventar modos de vida nos quais se é 

“menos governado” ou não se é governado desta maneira (“não em nome de tais 

princípios, não em vista de tais objetivos e não por meio de tais procedimentos”155). 

Portanto, o que estaria em jogo não seria apenas a tarefa de questionar a 

reivindicação tácita do poder por legitimidade e verdade mas, como seu complemento 

necessário, uma tarefa política ainda mais radical: a tarefa de, efetivamente, opor-lhe 

formas de vida social refratárias aos modos pelos quais somos vinculados ao poder e 

aos regimes de governo que ele institui (não apenas o do governo estatal, mas 

também o governo de nossas condutas, de nossos desejos, de nossos afetos). Em 

suma, tratar-se-ia da capacidade de constituição de uma prática e uma imaginação 

política que venham a se opor à dissolução da singularidade das vontades e sua 

contrafação pela maquinaria de adestramento da instituição soberana do poder 

político do Um. 
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Dos condenados da terra à necropolítica: 
Diálogos filosóficos entre Frantz Fanon e Achille Mbembe 
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Resumo 

Frantz Fanon é um precursor, sua tese de doutorado Pele negra e 
máscaras brancas foi reprovada por vários motivos, sobretudo pelo 
racismo. Em Condenados da terra, o filósofo martinicano teve o 
mérito de propor a África como ponto de partida, criticando o 
“espírito europeu” que justificou seus crimes coloniais e a 
escravização em nome de um projeto universal de civilização. O 
camaronês Achille Mbembe prossegue com meditações fanonianas e 
leituras de Michel Foucault, argumentando que a escravização negra 
é um retrato incontornável da experimentação biopolítica, um tipo 
de relato histórico da emergência do terror moderno. Entretanto, 
para uma leitura das relações de poder nas sociedades 
contemporâneas, Mbembe introduz um novo conceito: necropolítica. 
Os conceitos de biopoder e biopolítica não são suficientes para uma 
compreensão do cenário político contemporâneo. Neste ensaio 
enfrentamos questões como, “mundos de morte” e populações de 
“mortos-vivos” sitiadas em certas topografias sociais. Uma questão 
relevante está numa triangulação entre Fanon, Foucault e Mbembe, 
a fim de analisar em que medida necropoder e necropolítica estão 
relacionados com a tese fanoniana presente nos condenados da terra 
tanto quanto com o biopoder e a biopolítica foucaultiana, no intuito 
de averiguar se Fanon e Mbembe têm o mesmo ponto de partida. 

Palavras-chave: Fanon; Mbembe; Necropolítica; Necropoder 
 

Resumen 

Frantz Fanon es un precursor, su tesis de doctorado Piel negra y 
máscaras blancas fue reprobada por varios motivos, sobre todo el 
racismo. En Los condenados de la tierra, el filósofo martiniqués tiene 
el mérito de proponer a África como punto de partida, criticando el 
“espíritu europeo” que justifica sus crímenes coloniales y la 
esclavización enombre de un proyecto universal de civilización. El 
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camerunés Achille Mbembe continúa con las meditaciones 
fanonianas y las lecturas de Michel Foucault, argumentando que la 
esclavización negra es un retrato incontornable de experimentación 
biopolítica, un tipo de relato histórico de emergencia del terror 
moderno. Asimismo, para una lectura de las relaciones de poder en 
las sociedades contemporáneas, Mbembe introduce un nuevo 
concepto: necropolítica. Los conceptos de biopoder y biopolítica no 
son suficientes para una comprensión del escenario político 
contemporáneo. En este ensayo enfrentamos cuestiones como 
“mundos de muerte” y poblaciones de “muertos vivos” sitiadas en 
ciertas topografías sociales. Una cuestión relevante se encuentra en 
una triangulación entre Fanon, Foucault y Mbembe, a fin de analizar 
en qué medida el necropoder y la necropolítica están relacionados 
con la tesis fanoniana presente en Los condenados de la tierra como 
con el biopoder y la biopolítica foucaultianos, a fin de averiguar si 
Fanon y Mbembe tienen el mismo punto de partida.  

 
Palabras-clave: Fanon; Mbembe; Necropoder; Necropolítica 

 
 
 
Introdução 

Atualmente, estes dois nomes, Frantz Fanon (1925-1961) e Achille Mbembe 

(1959) são mais frequentes nos circuitos acadêmicos. Se, em outros tempos, nos anos 

1970, somente o Movimento Negro lia Fanon, isso tem mudado bastante. Na Grande 

Área das Ciências Humanas, a leitura de Fanon tem se tornado praticamente 

obrigatória. O pensador camaronês afirma-se seu devedor, Mbembe reconhece nas 

meditações fanonianas um marco intelectual e político de extensa envergadura. Ora, 

Fanon está associado aos estudos pós-coloniais e às abordagens decoloniais, um 

precursor, divisor de águas. Mbembe é um dos intelectuais africanos mais prestigiados 

na atualidade, sua trajetória acadêmica teve início na década de 1980. Fanon viveu 

muito pouco, sua tese de doutorado foi reprovada. Adiante, Jean-Paul Sartre (1905-

1980), um dos intelectuais públicos mais celebrados do seu tempo, prefaciou a tese 

transformada em livro. À época, quem poderia imaginar que Fanon seria um clássico 

do pensamento social na virada do século XX para o XXI? Hoje, como já dissemos, 

Fanon é incontornável para as pesquisas da grande área das humanidades. O seu 

anticolonialismo teórico tem fundamentação em sua vivência na Argélia e em sua 
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filiação à Frente de Libertação Argelina. Isso foi em 1957, quando ele integrou o 

Governo Provisório Argelino e tornou-se o seu representante no exterior. Ele tinha 

ficado de 1953 a 1956 no Hospital de Blida-Joiville tentando o impossível, exercer a 

medicina psiquiátrica para convencer os “loucos” que a colonização e a guerra eram 

“normais”. Fanon escreve um ensaio em que coloca a centralidade do racismo para a 

compreensão do mundo contemporâneo. A raça ganha uma relevância chave. “Diz-

se corretamente que o racismo é uma chaga da humanidade. Mas é preciso que não 

nos contentemos com essa frase. É preciso procurar incansavelmente as repercussões 

do racismo em todos os níveis de sociabilidade”156.  

Mbembe teve uma passagem na Universidade de Duke, o que rendeu-lhe contato 

com o pensamento pós-colonial, daí um certo afastamento crítico com as escolas 

francesas de pensamento na qual tinha sido formado. Ele passou a perceber que por 

trás do modelo cosmopolita existia um projeto do colonialismo. O psiquiatra e filósofo 

Fanon vivenciou o colonialismo, entre territórios de Martinica, França e Argélia, 

portanto, somando a isso as suas incursões na filosofia e na psicanálise, as suas 

críticas foram necessariamente anticoloniais, costurando uma filosofia que reivindica 

o direito dos “condenados da terra” ao status humano. Na França faltou, ou melhor, 

ainda falta uma “descolonização interior”157. Uma coisa é certa: Fanon e Mbembe 

partem de um diagnóstico comum, uma crítica à lógica colonial. As denúncias e 

alternativas ganham assinaturas. Fanon teve pouco tempo para desenvolver suas 

ideias, Mbembe tem a oportunidade de ofertar poderosas ferramentas para 

pensarmos o tempo presente.  

 

A recepção de Fanon 

A tese de doutorado de Deivison NKosi Faustino (2015) é um excelente trabalho 

                                                
156 F. Fanon, “Racismo e cultura”. Em: M. Sanches, (org.), Malhas que os impérios tecem: textos 
anticoloniais, contextos pós-coloniais. Lugar da História. Lisboa, Edições 70, 2012, p. 278. 
157  A. Mbembe, Sortir de la grand nuit: essai sur l’Afrique décolonisée. Paris: La Découverte, 2010, 
p.172 
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para quem deseja conhecer a filosofia de Frantz Fanon. Faustino relata que de 1994 

a 2014 foram publicados 79 trabalhos, entre artigos, dissertações e teses, sobre 

Fanon. A partir das contribuições de Lewis R. Gordon feitas em diversas obras, 

individuais e organizadas, atestamos enquadramentos e influências que apontam 

para fases diversas da recepção fanoniana. No Brasil, a tese “Por que Fanon? Por que 

agora?”: Frantz Fanon e os fanonismos no Brasil (2015) contribui decisivamente com 

o debate, à medida que apresenta uma sistematização das seis fases de “usos” de 

Fanon para compreensão da realidade contemporânea: 

1ª) De 1950 até início dos anos 1970, abrigou leituras liberais, marxistas e 

anticoloniais de Fanon. Destacam-se Hannah Arendt e Sidney Hook; Nguyen 

Nghe e Jack Woddis; Alberto Memmi e Hey Newton, respectivamente. 

 

2ª) De meados de 1970 até 1980, o período tem como elemento central o 

interesse pela trajetória política e, ainda mais especificamente, pela biografia 

de Fanon. Os principais biógrafos no período foram Peter Geismar, David 

Caute, Irene Gendizer, Patrick Ehlem e David Macey. 

3ª) Na década de 1980, destaca-se a relevância da obra de Fanon para as 

Ciências Humanas, três nomes destacam-se: Hussain Adan, Emmanuel Hansen 

e Renate Zahar.  

4ª) Desde o final de 1980 até a atualidade, caracterizando-se pelos estudos 

culturais, pós-coloniais e pós-modernos, encontramos no elenco intelectuais 

como Edward Said, Homi Bhabha, Abdul JanMohamed, Henry Louis Gates, Jr. 

Neil Lazarus e Achille Mbembe.  

5ª) Parcialmente concomitante com a 4ª fase, demarcada por linhas de 

pensamento como: estudos feministas, teorias da dependência global, teoria 

Africana, pensamento decolonial, filosofia latino-americana e a filosofia da 

libertação. Lewis Gordon, Judith Butler, Boaventura de Sousa Santos, Nelson 

Maldonado-Torres, Walter Mignolo, Nathalie Etoke, Nigel Gibson, Jane Anna 
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Gordon, Neil Roberts, Henry Paget, dentre outras e outros.  

6ª) Existe em paralelo com as 4ª e 5ª fases, caracterizada pelos estudos 

fanonianos a partir de uma teoria politico-filosófica da autorreflexão. Henry 

Gates Jr, Anthony Alessandrini, Nigel Gibson e Cedric Robinson, Jane Anna 

Gordon, Alejandro D. Oto, Contat Rybalka, Mireille Fanon Mendès-France, 

Etienne Balibar e o próprio Achille Mbembe, dentre outras e outros, integram 

esse período.  

Segundo Lewis Gordon, Mbembe está enquadrado, simultaneamente, na quarta 

e sexta fases dos estudos fanonianos. A capacidade do pensador camaronês de 

conjugar versatilidade e profundidade permite que ele faça, tanto um debate pós-

estruturalista e pós-colonial, quanto uma abordagem no âmbito da filosofia política 

com envergadura para uma historiografia crítica do presente. Ora, Mbembe declara 

que, desde as últimas décadas do século XX, as críticas ao eurocentrismo nas ciências 

humanas recebem contribuições de novas correntes intelectuais. A leitura de Fanon é 

incontornável nesse percurso. Uma chave de leitura para compreender o propósito 

fanoniano e os “usos” feitos por Mbembe está em pensarmos de modo “afro-

referenciado”. “A África não é apenas o lugar a partir do qual Fanon pensa. É o próprio 

tema desse pensamento, bem como a sua matéria. E é à África que ele se dirige em 

primeiro lugar”158. Para Mbembe, na esteira de Fanon, essa África deve ser lida a partir 

de suas próprias perspectivas. 

 Em Os condenados da terra, Fanon ensina que a centralidade europeia em nome 

de um projeto de emancipação da humanidade trai a si mesma. A Europa propôs a 

“libertação do mundo”, mas condenou a si e a todos, à medida que enredou-se num 

fundamentalismo perigoso e narcísico que só reconhece um modelo civilizatório. O 

Mbembe segue na trilha fanoniana, a Europa está em declínio e não pode mais 

arvorar-se como centro de gravidade do mundo. O seu projeto de integração 

                                                
158 A. Mbembe, “A universalidade de Frantz Fanon”, ArtAfrica (Lisboa), 2012, p.05. Disponível online: 
http://artafrica.letras.ulisboa.pt/uploads/docs/2016/04/18/5714de04d0924.pdf (acessado em 
30/03/2015) 
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fracassou quando o quesito é a realização da promessa iluminista, sua aparente 

dignidade foi perdida numa trilha de promessas não cumpridas. Porém, quando a 

leitura vê o papel do racismo como condição estruturante do Estado moderno, o 

projeto europeu cumpriu a sua missão: difundir o racismo para manter-se como 

“Velho Mundo”159, o baluarte da civilização mundial. Sem o racismo antinegro, a 

Europa não teria se transformado no que tornou-se. Mbembe, tal como Fanon, 

compreende que a aventura ocidental é um projeto político de dominação e exclusão. 

Aqui entendemos o Ocidente, ou, ainda, essa “aventura conquistadora”, como uma 

leitura enviesada que fez, tal como o filósofo alemão Theodor Adorno diz em Dialética 

do esclarecimento, com que a Europa representada pelo mito de Ulisses simbolizasse 

justamente a astúcia e inteligência de domínio sobre a natureza. Ulisses é um 

significante para “homem branco”, “civilizado”. Enquanto a natureza é um “outro”. 

Em outras palavras, o grave erro da chamada “cultura ocidental” foi tentar 

incansavelmente catequizar o mundo, propondo uma hierarquia bizarra que 

classificava as populações através de um vínculo com a “terra”. Uma associação entre 

continente e fenótipo que sintetizou e cristalizou a tese de que alguns nascem 

condenados, condenados da terra como nos disse Fanon. “O tratamento dos europeus 

para com os africanos diferencia-se do oferecido aos índios da América que, apesar 

de serem vistos como primitivos, eram dotados de pureza, algo que não se aplicava 

aos negros”160. Daí todas as associações racistas insistirem em considerar a “África 

prostrada numa infância do mundo, da qual os outros povos da Terra já teriam saído 

a muito tempo”161. África é tomada a priori como não-lugar, Fanon fala a respeito das 

identidades de “colonizador” e “colonizado”, ideias que estariam invariavelmente 

ligadas à epidermização. A lógica perversa era simples: povos brancos colonizam e os 

                                                
159 É digno de nota que a esmagadora maioria das teorias considere que a África é o primeiro 
continente do planeta habitado; mas, por razões questionáveis não recebe o título de “Velho 
continente”. Afinal, se o critério fosse os vestígios comprovados de culturas mais antigas, não 
restariam dúvidas de que as civilizações africanas são mais antigas do que as europeias. Fica a 
pergunta, por que a Europa foi apelidada de “Velho Mundo”? 
160 G. A. Dos Santos, A invenção do ser negro: um percurso das ideias que naturalizaram a 
inferioridade dos negros, São Paulo, Educ/FAPESP; Rio de Janeiro, Pallas, 2002, p.54. 
161 A.  Mbembe, Crítica da razão negra, Lisboa, Antigona, 2014. p.82. 
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povos negros são colonizados. Um enorme sistema penal que condena, antes mesmo 

do nascimento, todas as pessoas negras, todas que têm na África –quase sempre vista 

de modo mítico e fantasioso– a sua origem ancestral. A leitura de Mbembe é bastante 

perspicaz, pós-colonial e empenhada em combater com veemência o racismo. O 

necropoder e a necropolítica ajudam-nos, com a aproximação necessária, a percorrer 

um caminho de entendimento do tempo em que vivemos.  

 

Biopoder/Biopolítica e necropoder/necropolítica  

 Apesar do subtítulo, não faremos uma incursão profunda nas noções de 

biopoder e biopolítica, elas aparecem somente para que possamos intensificar a 

compreensão dos conceitos de necropoder e necropolítica. À primeira vista muitas 

leituras podem dizer que é bem mais óbvio supor que a necropolítica remete-nos a 

uma atualização da crítica política foucaultiana expressa na biopolítica do que à 

alguma formulação fanoniana. Não estamos querendo defender o abandono 

deliberado dos vestígios de Foucault na escrita mbembiana. Longe disso; mas, é 

preciso dar o devido crédito ao diálogo com Fanon. O encaminhamento, mais 

incomum, pretende destacar as conexões da formulação necropolítica, assim como 

do necropoder mbembiano, com Fanon. Em que medida a necropolítica diz respeito 

a alguns pontos desenvolvidos por Fanon? Mbembe pergunta se a noção de biopoder 

é suficiente para a compreensão das maneiras contemporâneas em que a política, 

através da guerra, faz do assassinato do inimigo o “objetivo primeiro e absoluto?”162. 

Mbembe está a dizer que a noção foucaultiana de biopoder não consegue lançar luzes 

suficientes nos fenômenos políticos contemporâneos, ainda que não deixe de ser 

relevante. Ao declarar, ainda que parcialmente, a insuficiência das explicações 

foucaultianas por meio das noções de biopoder e biopolítica, seu olhar se voltaria 

para o filósofo da Martinica – eis nossa hipótese. Mas, quais pistas Fanon deixou para 

Mbembe?  

                                                
162 A. Mbembe, “Necropolítica”, Temáticas, nº32, 2015, p. 123. 
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Frantz Fanon descreve vivazmente a espacialização da ocupação colonial. Para ele, 

a ocupação colonial implica, acima de tudo, uma divisão do espaço em 

compartimentos. Envolve a definição de limites e fronteiras internas por quartéis e 

delegacias de polícia; está regulada pela linguagem da força pura, presença imediata e 

ação direta e frequente; e isso se baseia no princípio da exclusão recíproca163. 

O necropoder difere do biopoder, porque insiste que os acontecimentos políticos 

atuais não cabem no “provérbio”: “fazer viver e deixar morrer”. Em comum, 

necropoder e biopoder incidem sobre o mesmo objeto, a população. Mas, enquanto 

leitura advinda de contribuições fanonianas, o necropoder é justamente a 

recomendação de agir sobre a população estabelecendo uma política de morte. Uma 

posição, à primeira vista, razoável está em supor que o necropoder seria, mais uma 

simples retomada do poder soberano foucaultiano, do que o diagnóstico de 

condenados da terra. Sem dúvida, na filosofia de Foucault, a soberania enquanto 

instância de funcionamento do poder regulador estatal significa que os súditos 

assumem o risco de delegar ao Estado –nesse caso representado pelo poder (do) 

soberano – o direito a fazer morrer e deixar viver. O que é feito com foco no indivíduo. 

“Pena corporal, dolorosa, mais ou menos atroz (dizia Jaucort); e acrescentava: é um 

fenômeno inexplicável a extensão da imaginação dos homens para a barbárie e 

crueldade”164. O soberano pretendia dar exemplo, um tipo de técnica educativa para 

os súditos. Pois bem, Mbembe está a falar de algo muito mais próximo dos postulados 

fanonianos, mesmo que o necropoder se aproxime do poder soberano foucaultiano, 

à medida que, tanto um quanto o outro, organizam-se aparentemente pelo princípio 

de “fazer morrer ou deixar viver”165. Fanon, diferente de Foucault, faz uma crítica ao 

colonialismo. Enquanto o filósofo martinicano enfrenta o debate numa dimensão 

geopolítica; o filósofo francês não se ocupou dessa tensão, restringindo-se a pensar o 

racismo no contexto do nazismo. Fanon também analisou e enfrentou o nazismo, mas 

                                                
163 A. Mbembe, “Necropolítica”, op.cit., p. 135. 
164 M. Foucault, Vigiar e punir, Tradução: Raquel Ramalhete, Petrópolis, Vozes, 2009, p.35. 
165 M. Foucault, Em Defesa da Sociedade: curso no Collège de France (1975/1976), Tradução: Maria 
Ermantina Galvão, São Paulo, Martins Fontes, 1999, p. 287. 
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foi além. 

A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena, a cidade negra, a médina, 

a reserva, é um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados. Aí, se nasce 

não importa onde, não importa como. Morre-se não importa onde, não importa de quê. 

É um mundo sem intervalos, onde os homens estão uns sobre os outros, as casas umas 

sobre as outras. A cidade do colonizado é uma cidade faminta, faminta de pão, de 

carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade acocorada, 

uma cidade ajoelhada, uma cidade acuada. É uma cidade de negros, uma cidade de 

árabes. O olhar que o colonizado lança para a cidade do colono é um olhar de luxúria, 

um olhar de inveja. Sonhos de posse. (...) O colono sabe disto (...) “Eles querem tomar 

o nosso lugar”166. 

 No contexto dos estudos pós-coloniais, Mbembe e Fanon identificam que o 

colono, ou, aqui, os ex-colonos, os brancos, os cidadãos da “metrópole” farão de tudo 

para manter os colonizados, ou melhor, ex-colonizados no devido lugar. Mbembe 

converge com Fanon, o necropoder é uma tese pós-colonial que está fincada nos 

pressupostos da crítica ao colonialismo em Condenados da terra. As populações 

negras, árabes, indígenas e periféricas têm um lugar de tratamento. Ora, isso difere 

bastante do poder soberano. Não se trata de práticas de suplício público, como nos 

diria Foucault. Mas de eliminação e confinamento em massa como enfatizou Fanon. 

Mbembe está a falar de uma coisa diversa do biopoder. O necropoder circunscreve 

uma política de produção de morte, mais do que o aumento deliberado do risco de 

morte. O que está em jogo é a produção de “cidades”, ou ainda, zonas 

deliberadamente demarcadas como territórios em que o livre direito ao assassinato 

está consagrado. Considerando que tal análise suscita uma “série de perguntas 

empíricas e filosóficas”167, vale a pena ilustrar com comentários feitos no ano de 2007 

pelo então secretário de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro: “Um tiro em 

Copacabana é uma coisa. Na Favela da Coréia é outra. À medida que se discute essa 

                                                
166 F. Fanon, Condenados da terra, Tradução: José Laurênio Mello, Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 1968.   
167 A. Mbembe, “Necropolítica”, art. cit., p. 124. 
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questão do enfrentamento, isso beneficia a ação do tráfico de drogas”168. O secretário 

de segurança comentava que no morro da Coréia atirar estava “normal”. Mas, no 

bairro de Copacabana uma ação policial com tiros estaria fora da normalidade. Na 

ocasião, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por considerar que a Favela referida 

era um território de tráfico de drogas, a autorização para reprimir o comércio ilegal 

usando arma de fogo estava deferida. Porém, o mesmo não foi dito sobre o bairro de 

Copacabana, um território de classe média. O que isso significa? Alguns nascem 

condenados da terra. 

Fanon era leitor de Hegel, Mbembe também o retoma. Em Pele negra, máscaras 

brancas, Fanon recorre à consciência de si hegeliana, entendida como sendo em si e 

para si. Em outras palavras, uma pessoa só é alguém à medida que for reconhecida 

por outras.  

O homem só é humano na medida em que ele quer se impor a um outro homem, 

a fim de ser reconhecido. Enquanto ele não é efetivamente reconhecido pelo outro, é 

este outro que permanece o tema de sua ação. É deste outro, do reconhecimento por 

este outro que dependem seu valor e sua realidade humana. É neste outro que se 

condensa o sentido de sua vida169. 

Fanon prefacia Mbembe, a população negra não é reconhecida. Sobre ela incide 

necessariamente aquilo que o filósofo camaronês batizará de necropoder. Fanon tem 

um tom irônico ao falar do fim da escravização, fazendo referência ao bom coração 

dos escravizadores. Ele menciona que os brancos que tinham o humanismo apurado 

convenceram os outros brancos e um dia: “os senhores brancos, resmungando, pois 

ainda assim era difícil, decidiram elevar homens-máquinas-animais à posição 

suprema de homens”170. No limite, a questão em jogo na política é a morte. A ausência 

de reconhecimento é a morte. Ora, o reconhecimento negro, quando existe, é frágil e 

                                                
168 Matéria do publica no Portal G1, O Globo e Extra em  23/10/2007 em 
https://extra.globo.com/noticias/rio/beltrame-um-tiro-em-copacabana-uma-coisa-na-favela-da-
coreia-outra-oab-critica-diferenciamento-720077.html (acessada em 24/10/2017). 
169 F. Fanon, Pele negra, máscaras brancas, Tradução: Renato Silveira, Salvador, EDUFBA, 2008, p. 
180.  
170 Ibid., p. 182.  
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instável. A população negra, árabe e todos os herdeiros dos processos de colonização 

não estão no radar do reconhecimento. Em par com isso, o reconhecimento da 

população branca, herdeira dos colonizadores, estaria hipervalorizado. Em 

Necropolítica, Mbembe retoma Hegel para situar a política como “morte que vive uma 

vida humana”171. O que quer dizer que a morte não está fora da política; mas, a 

política é justamente a gestão da morte? Política é uma arte de reconhecimento de 

gente, a população que permanece desconhecida pode ser alvo da violência. Tal como 

nos disse Fanon, usando noções de Hegel para seus arranjos filosóficos, os “homens-

máquinas-animais” só podem sair das sombras se puderem vir à luz do 

reconhecimento como seres humanos. Máquinas e animais são descartáveis. Uma 

leitura cuidadosa do biopoder pode retrucar, com alguma razão, que as aulas de 

Foucault em 1975 e 1976 já nos disseram bastante a esse respeito. A tréplica de 

Mbembe:  

A ocupação colonial tardia difere em muitos aspectos da primeira ocupação 

moderna, particularmente em sua combinação disciplinar, biopolítica e necropolítica. 

A forma mais bem sucedida de necropoder é a ocupação colonial contemporânea da 

Palestina. 

Aqui, o Estado colonial deriva sua reivindicação fundamental de soberania e 

legitimidade da autoridade de seu próprio relato de história e identidade. Essa 

narrativa é sustentada pela ideia de que o Estado tem o direito divino de existir; e então 

entra em conflito com outra narrativa pelo mesmo espaço sagrado172. 

Em Necropolítica, ensaio publicado em 2006 na revista Raisons politiques e 

sucedido pelo artigo Sobre o governo privado indireto, o necropoder é apresentado 

como uma nova forma de dominação e submissão, em particular na África pós-

colonial. Uma primeira indagação que foi endereçada a Foucault diz respeito às 

diferenças entre as noções de biopoder e de biopolítca. Aqui devemos fazer o mesmo 

quando tratamos de necropoder e necropolítica. No caso de Foucault, existem 

                                                
171 A. Mbembe, “Necropolítica”, art.cit., p.125. 
172 Ibid., p.135-136. 
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comentadores que usam “biopoder” como sinônimo de “biopolítica”. Outros 

pesquisadores do pensamento foucaultiano seguem a abordagem de Paul Rabinow e 

Nikolas Rose: 

Enquanto Foucault é impreciso em seu uso de termos, pode ser útil sugerir que, no 

campo do biopoder, a "biopolítica" designa as estratégias específicas e as contestações 

sobre as problematizações da vitalidade humana coletiva, morbidade e mortalidade173.  

 Ora, podemos parafraseá-los a respeito de necropoder e necropolítica no 

pensamento mbembiano. A necropolítica faz parte do necropoder, Mbembe não as 

usa como sinônimos.   

…propus a noção de necropolítica e necropoder para explicar as várias maneiras 

pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, armas de fogo são implantadas no 

interesse da destruição máxima de pessoas e da criação de “mundos de morte”, formas 

novas e únicas da existência social, nas quais vastas populações são submetidas a 

condições de vida que lhes conferem o status de “mortos-vivos”174. 

Pois bem, o necropoder é a articulação e condensação de poder disciplinar, 

biopolítica e necropolítica. “Não se deve perguntar qual é o regime mais duro, ou o 

mais tolerável, pois é em cada um deles que se enfrentam as liberações e as 

sujeições”175. Na atualidade, justamente suas correlações e uma determinada 

simbiose que estabelece a forma de atuação do poder.  

Em especial, a necropolítica é o que difere o necropoder dos outros regimes.  A 

originalidade do necropoder está em seu caráter agregador de compor tecnologias 

políticas diversas, aparentemente até divergentes. Mas que convergem e atuam 

combinadamente. Em outras palavras, necropoder é o conjunto de tecnologias 

políticas que atuam para estabelecer a gestão e controle das populações e do 

indivíduo. Para Mbembe, a necropolítica é a submissão da vida ao poder da morte. 

                                                
173 P. Rabinow, N. Rose, Rabinow, P., & Rose, N. “Biopower Today”, Biosocieties, 1(2), 2006, 195-217. 
 
 
174 A. Mbembe “Necropolítica”, op.cit., p.146. 
175 G. Deleuze, “Post-scriptum sobre as sociedades de controle”. Em: G. Deleuze, Conversações, Sao 
Paulo, Editora 34, p. 219. 
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Não se trata mais de fazer viver e deixar morrer – como na configuração do poder 

biopolítico foucaultiano. Tampouco trata-se de “fazer morrer e deixar viver” do poder 

soberano. Por isso, não se deve tomar o nazismo como um projeto necropolítico. Por 

que em termos de necropolítica, o que está em jogo é simplesmente “matar”. Não se 

mata em função da vida. Trata-se de uma “política de morte”. A morte, o assassinato 

sistemático existe por si, em função de si mesmo.  

   

Considerações parciais 

Dois filósofos, Fanon e Mbembe. Uma coisa em comum: críticas epistemológica e 

política ao fundamentalismo eurocêntrico. Ambos dialogam em busca de uma 

alternativa cosmopolita. Se reenviarmos a eles aquela pergunta clássica: “o que é a 

filosofia?”, talvez possamos enfrentá-la, em se tratando de um relatório parcial de 

uma pesquisa em curso: filosofia, como nos disse Foucault, é sobretudo “o 

deslocamento e a transformação dos parâmetros de pensamento, a modificação dos 

valores recebidos e todo o trabalho que se faz para pensar de outra maneira, para 

fazer outra coisa, para tornar-se diferente do que se é” 176. Ora, o que Fanon e Mbembe 

fazem com suas filosofias? Não é justamente convidar leitoras e leitores para o 

autêntico exercício filosófico? Ora, o que somos impelidos a pensar na leitura do 

necropoder? Quais caminhos do pensamento somos convidados a fazer diante da 

necropolítica? Elas estão inscritas, de um modo ou de outro, num tipo de espírito 

colonial travestido de soberania democrática e cosmopolitismo universal. Mas, é 

preciso encarar que a política da morte está instituída.  

No Brasil, a necropolítica cotidiana faz vítimas sem nome diariamente. No mês 

de agosto de 2017, um policial civil foi morto durante operação policial, a imprensa 

noticiou bastante a sua morte. Enquanto as vítimas moradoras permaneceram 

anônimas. Esse anonimato é justamente uma prática necropolítica. Conforme relatos 

do poeta e ensaísta Deley de Acari, o policial Bruno Bulher que foi alvo de tiros num 

                                                
176 M. Foucault, Ditos e escritos: arqueologia das ciências e história dos sistemas de pensamento. 
Tradução: Manoel Barros da Motta, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2005, p. 305. 
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confronto com traficantes na Favela do Jacarezinho, tinha dito, em 2011, apontando 

fuzis para crianças, que elas eram “sementes do mal” e provavelmente um dia as 

alvejaria com tiros. Acari revela que teve outros cinco encontros com o policial Bulher, 

desfazendo um pouco a primeira impressão que foi péssima.  Acari escreveu nas redes 

sociais: 

Na mesma operação que Bruno foi morto, duas crianças faveladas também 

morreram. A mídia coorporativa burguesa, formada por repórteres e âncoras, da 

mesma classe social e raça que ele, tá tratando a morte de Bruno como uma tragédia 

que realmente foi, mas as mortes das crianças como efeito colateral de um guerra civil. 

A vida de um homem branco, macho, de classe média, policial, vale mais que a vida de 

duas crianças faveladas, não é essa a leitura que a sociedade civil deve fazer? afinal 

como o próprio Bruno procrastinou há seis anos atrás em Acari, crianças faveladas são 

sementes do mal. E ele, um guerreiro branco exterminador, autorizado por que não sei 

qual lei divina, a determinar que sementes humanas, são do bem ou do mal177. 

O texto de Deley de Acari está no bojo daquilo que Mbembe chama de 

necropolítica. A morte de alguns é rotina comum, um luto que não se torna público 

e noticiado. Faz parte da política. Talvez seja oportuno repensarmos filosoficamente 

as condições de possibilidade da emergência da necropolítica, se quisermos 

problematizar possibilidades de resistências. O maior inconveniente? As práticas 

necropolíticas têm repetidamente dito que o luto não é um direito de todos.  Mas, um 

privilégio dos “bons”. Com efeito, diálogos filosóficos entre Fanon e Mbembe podem 

promover mais do que um diagnóstico do tempo presente, lançar-nos em novas 

descolonizações. Quiçá, em resistências que precisem convocar o direito das 

populações sitiadas a chorar seus mortos e descolonizar a vida. 
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La singularidad expuesta. Pueblos parcelados, potencias 
de lo impersonal 

Florencia Garramuño* 

 

Resumen 

¿Cómo se exhibe, hoy, un pueblo? ¿Y qué pueblo se exhibe, cuando 
se exhibe un pueblo? La supervivencia de dos de las tradiciones más 
fértiles en la exposición de los rostros de los pueblos –la fotografía 
documental y el retrato– en dos conjuntos fotográficos 
contemporáneos recientes de Gian Paolo Minelli y de Claudia 
Andújar permiten explorar el modo en que algunos dispositivos de 
la fotografía contemporánea apuntan a trascender la mera 
mostración de una apariencia de lo real –la fotografía en su carácter 
indicial– para articular un discurso que expone el ser-en común de 
algunas comunidades. El retrato despojado de su culto a la 
personalidad, los encuadres y desencuadres de ciudades y espacios, 
el relevamiento de lugares y el montaje documental, o el cruce entre 
la fotografía documental y la fotografía conceptual, permiten pensar 
estos ensayos fotográficos contemporáneos como dispositivos para la 
exposición de una singularidad plural que discute nociones de 
pueblo y comunidad. Trabajaré especialmente con La piel de las 
ciudades, de Gian Paolo Minelli, y A vulnerabilidade do ser, de Cláudia 
Andújar, sobre los Yanomamis. 

Palabras-clave: comparecencia; singularidad; pueblo 

 

Resumo 

Como é exibida um povo hoje? E que povo é exibido, quando um 
povo é exibido? A sobrevivência de duas das tradições mais férteis 
na exibição dos rostos do povo –fotografia documental e pintura–  
em dois recentes conjuntos fotográficos contemporâneos de Gian 
Paolo Minelli e Claudia Andújar permitem explorar a maneira como  
alguns dispositivos da fotografia contemporânea visam transcender 
a mera demonstração de uma aparência do real –a fotografía en seu 
caráter indicial– para articular um discurso que expõe o ser-em 
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comum de algumas comunidades. O retrato despojado de seu culto 
à personalidade, o enquadramento e denquadramento de cidades e 
espaços, o levantamento de lugares e a montagem documental, ou o 
cruzamento entre fotografia documental e fotografia conceitual, 
permitem pensar esses ensaios fotográficos contemporâneos como 
dispositivos para a exibição de uma singularidade plural que discute 
noções de pessoas e comunidade. Eu trabalharei especialmente com 
La piel de las ciudades de Gian Paolo Minelli e A vulnerabilidade do 
ser de Claudia Andújar, sobre os Yanomamis. 

Palavras-chave: comparecimento; singularidade; povo 
 

El pueblo, lo singular. 

 ¿Cómo se exhibe, hoy, un pueblo? ¿Y qué pueblo se exhibe, cuando se exhibe 

un pueblo? En algunos conjuntos fotográficos contemporáneos, pero también en 

textos recientes, la figuración de los pueblos aparece atravesada por la discusión de 

nociones de singularidad y comparecencia que desarman todo pensamiento sobre una 

noción de pueblo concebido como masa ciega e indistinta.178 Si masa y multitud 

suelen conllevar la connotación de homogeneidad y la construcción de una identidad 

cerrada, rígida, que piensa al pueblo como conjunto indiviso, como “uno”, en el peor 

de los casos, estas fotografías nos hacen asomarnos a una tensión entre pueblo y 

singularidad que potencia un pensamiento sobre el pueblo concebido menos como 

masa que como comunidad por venir. Según señaló Didi-Huberman: 

No basta (…) con que los pueblos sean expuestos en general: es preciso además 

preguntarse en cada caso si la forma de esa exposición – encuadre, montaje, ritmo, 

                                                
178 Didi Huberman, inspirándose en Le partage des voix de Jean-Luc Nancy y en Le Partage du 
sensible de Jacques Ranciere, ha propuesto pensar el reparto y la comparecencia en Pueblos 
expuestos, pueblos figurantes, p. 104-106. La comparecencia hace referencia a “la exposición 
compartida de la comunidad” y, como señala Didi-Huberman, “Ya no hay que decir ahora ego sum, 
sino ego cum. Única manera de pensar el ser en común más allá del yo individual (que todavía no es 
persona) y más allá del se (on) colectivo (que ya no es persona). Única manera de construir una 
filosofía de la “coexistencia” hecha de proximidad, acción recíproca y “exposición mutua”. Esta 
filosofía se asigna la tarea de pensar el con con el entre, el miramiento con la mirada, todo lo que 
forma el “medio” por excelencia, es decir, nuestro “mundo de existencia” en cuanto, claro está, acepta 
abrirse al otro. El con nos dice la comunidad, el entre nos prohíbe pensarla bajo la forma de una 
simple comunión o una unidad sustancial. Por eso hay que penar el ser-juntos más allá de la 
conjunción, en ese íntimo enfrentamiento de la comunidad consigo misma que es sin duda el reparto.” 
(G. Didi-Huberman, Pueblos expuestos, pueblos figurantes, Buenos Aires, Manantial, 2014, pp. 104-
105). 
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narración, etc. los encierra (es decir, los aliena y, a fin de cuentas, los expone a 

desaparecer) o bien los desenclaustra (los libera al exponerlos a comparecer, y los 

gratifica así con un poder propio de aparición)179. 

La obra de Claudia Andujar, nacida en Suiza en 1931, se ha ido construyendo, a 

lo largo de más de 4 décadas, a partir de las fotografías que tomó de los yanomami 

en diversas estancias de convivencia entre ellos durante los años 1970 y 1980. Cabría 

preguntarse, sin embargo, si es que esas fotografías han fotografiado al pueblo 

yanomami. La obra de Gian Paolo Minelli –coincidentemente, también suizo– 

comprende fotografías de espacios, paisajes urbanos y poblaciones, distribuidos a lo 

largo y ancho del mundo. A pesar de su heterogeneidad, en sus fotografías sobre 

inmigrantes africanos en Roma, en Suiza, o en sus retratos sobre los habitantes de 

barrios y complejos habitacionales en los márgenes de Buenos Aires, como los que ha 

tomado en Zona Sur – Barrio Piedrabuena, en Villa Lugano, también se manifiesta 

algo semejante al interés de Andujar por exponer a los pueblos en su singularidad, 

no en calidad de esencia reunida sino de existencia dispersa180. 

Ambas obras están construidas por la organización de las fotografías en series y 

conjuntos fotográficos en los que sobreviven dos de las tradiciones más fértiles en la 

exposición de los rostros de los pueblos –—la fotografía documental y el retrato, que 

podemos datar hacia comienzos del siglo XX en ejemplos como los de August Sander, 

o Walker Evans. En estas dos obras recientes, sin embargo, esas tradiciones de la 

fotografía documental y del retrato permiten, a partir del uso de una serie de 

dispositivos, articular un discurso que expone el ser-en común de algunas 

comunidades. El retrato despojado de su culto a la personalidad, los encuadres y 

desencuadres de ciudades y espacios, el relevamiento de lugares y el montaje 

documental, o el cruce entre la fotografía documental y la fotografía conceptual 

permiten pensar estos ensayos fotográficos contemporáneos como dispositivos para 

la exposición de una singularidad plural que discute nociones de pueblo y 

                                                
179 G. Didi-Huberman, Pueblos expuestos…, op. cit., p. 150. 
180 Ibid., p. 217. 
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comunidad181. 

Los intervalos, el reparto  

Cuando se observan las fotografías que Claudia Andujar ha tomado sobre el 

pueblo yanomami a lo largo de más de 30 años, algo que perturba la legibilidad de 

los yanomamis en tanto “pueblo” y en tanto meramente “otros” resulta 

enigmáticamente evidente. Esas fotografías, surgidas al interior de una campaña a 

favor de la supervivencia de los yanomami y de la demarcación de sus tierras en la 

que la propia Andujar participó, solo se integrarán en exposiciones –refotografiadas 

y retocadas– muchos años después. Por eso, el trabajo en la exposición del pueblo 

yanomami de Andujar involucra también un trabajo claramente conceptual que, sin 

abandonar la pulsión documental, ha potenciado esos registros siempre provisorios 

que son sus fotografías en nuevas imágenes, reapropiadas en composiciones que 

utilizan complejas técnicas de laboratorio junto a organizaciones en el espacio y 

combinaciones de objetos y fragmentos que asocian sus exposiciones más que a 

exposiciones puramente fotográficas, a instalaciones e incluso a performances que se 

anudan a estas imágenes, complicando no solo la pulsión documental de sus primeras 

fotografías sino también el modo de exhibición del “pueblo yanomami”, si es que 

podemos pensarlo en singular. En las exhibiciones de Andujar, estas fotografías 

integran conjuntos para los cuales es difícil encontrar una sola palabra que pueda 

describir las mútliples intervenciones –en diferentes espacios– en las que participan. 

Las mismas fotografías reaparecen una y otra vez, aunque a menudo resulta difícil 

reconocerlas por las intervenciones que la artista ha hecho en ellas de una instalación 

o exhibición a otra. En Na sombra das luzes, por ejemplo, montada en una sala 

                                                
181 En la introducción a la inspiradora compilación What is a People?, Bruno Bosteels se pregunta si 
la categoría de pueblo puede “be salvaged from the combined wreckage of national chauvinism and 
imperialist expansionism so as to be rescued for genuinely emancipatory purposes? And, in that case, 
whether it takes place in philosophy or sociology, in political science or the study of language and art, 
can the work of theory actually contribute to the sharpening of this political potential, rather than 
shielding itself in the irrefutable radicalism reserved for those rare ones who—standing on the 
sidelines or tracking down one crisis after the other as so many ambulance chasers—are uniquely 
capable of seeing through all the blind spots of contemporary politics, whether on the left or on the 
right?” (B. Bosteels, “Introduction: This People Which Is Not One ”. En: A. Badiou et alt. (eds.), What 
Is a People?, Nueva York, Columbia University Press, 2016, pp. 2-3) 
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especial en la Bienal de São Paulo de 1998 (la “Bienal da Antropofagia”, curada por 

Paulo Herkenhoff y Adriano Pedrosa), Andujar dispuso en un espacio circular que 

imitaba las malocas yanomamis ampliaciones gigantescas de algunos retratos. Las 

gigantografías, su disposición circular, el foco en los planos cerrados, la aproximación 

al cuerpo de los yanomamis, la percepción del detalle de la piel y de los poros y 

marcas en los rostros, los encuadres dislocados, no solo transgreden los límites del 

documentalismo y exponen una dimensión afectiva de la fotografía182, sino que 

parecen cancelar –al menos momentáneamente– la distancia que separa a los 

espectadores de ese mundo otro, la maloca de los yanomamis, en el que acabamos 

ingresando para observar, compenetrados, rostros y formas de vida. La siguiente 

fotografía, reaparecerá, unos años más tarde, en (F 9, 10) Marcados, expuesta en la 

27ª Bienal de São Paulo de 2006, titulada “Como viver junto” y curada por Lissette 

Lagnado. Como se sabe, las fotografías de Marcados fueron tomadas en el marco de 

una campaña de vacunación y se completaron con documentos que las 

contextualizaban, como el "Informe 82" (1982) elaborado para la Comissão Pró 

Yanomami (CPY), que presidía entonces la misma Claudia Andújar, y las fichas de 

salud resultantes de dicha campaña.  

En todas estas intervenciones, las fotografías de Andujar son solo una parte de un 

dispositivo complejo en el que la exhibición de los yanomami –su exposición– 

desestima el retrato de una comunidad como un todo homogéneo, a favor de la 

aparición de rostros singulares con los que se construye un espacio de contacto y 

coexistencia entre los yanomamis y los espectadores.  

En vez de retratos de grupos, Andujar privilegia retratos individuales, muchas 

veces, a partir de la intervención, que interrumpe la mirada frontal y la perspectiva 

plana de la fotografía documental. Más que retratar al yanomami –de cuerpo entero, 

con su vestimenta, o en sus actividades típicas– al modo de las fotografías 

etnográficas, por ejemplo, tomadas por Lévi-Strauss, Andujar pone el acento en el 

                                                
182 K. E. Schöllhammer,“O espaço afetivo na fotografia de Claudia Andujar”, Revista Maracanan, vol. 
12, nº 14, jan/jun 2016, p. 53. 
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acercamiento y el contacto con el otro, de modo que el pueblo yanomami aparece no 

en tanto otro, sino parcelado en singularidades expuestas al otro, cuya mirada, por 

otro lado, estos retratos parecen reclamar. En ellos no se restituye la individualidad 

de los yanomamis sino que estas fotografías devuelven a los yanomamis el poder de 

interpelarnos. Como señaló Castanheira, “em vez de impor inicialmente a imagem do 

índio como uma “raça selvagem”, um objeto a ser mensurado e dominado, ou, num 

segundo momento, como objeto de “estudo e compreensão”, Andujar produce 

fotomontajes e instalaciones en los que el pueblo yanomami comparece en su 

singularidad183, evidenciando la potencia de un pensamiento y de una figuración de 

los yanomami que va más allá de la identidad de los sujetos –sea concebidos en 

términos individuales, sea constituyendo un colectivo más amplio o “pueblo”–. Más 

allá de la exposición de un pueblo, las exposiciones de Andujar figuran una 

preocupación por la supervivencia de ese pueblo junto a otros; la preocupación, en 

síntesis, más que por la existencia o la identidad, por la coexistencia o su vivir junto 

a otros pueblos.  

 

Relevo de lugares, personas en contexto. 

 En el trabajo de Gian Paolo Minelli, las fotografías son tomadas en series 

temáticas durante largos períodos de tiempo, organizando conjuntos fotográficos de 

paisajes urbanos, edificios, y retratos o autorretratos de personas. La piel de las 

ciudades (The Skin of cities) reúne parte de su obra de más de 10 años, ubicando en 

el conjunto fotografías pertenecientes a diferentes proyectos individuales que, al 

organizarse en un nuevo montaje en este libro, exhiben la persistencia de un hilo 

común en los diferentes proyectos. En los paisajes urbanos de Piedrabuena en Villa 

Lugano, en las lonas suspendidas de los estacionamientos porteños, en los muros de 

la Cárcel de Caseros o en los inmigrantes de Roma o París asoma el mismo interés por 

captar a través de fotografías que desafían los límites de los géneros, la pulsación y 

                                                
183 R. Castanheira, “Poéticas de resistência: a representação do Outro nas fotografias de Claudia 
Andujar e Miguel Rio Branco”, Revista Mosaico, vol. 9, nº 1, Jan./jun. 2016, p. 133. 
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los restos –la memoria y los vestigios– que la vida ha dejado o aun late sobre ellos. 

La importancia dada a los detalles, los primerísimos primeros planos y el contrapunto 

entre fotografías arquitectónicas y retratos muchas veces sacan a los sujetos del 

retrato de sus individualidades para reenviarlos a una relación con su entorno y los 

otros a su alrededor184. 

Zona Sur – Barrio Piedrabuena. Buenos Aires, Argentina, 2001- 2006, reúne 

fotografías tomadas por Minelli en un barrio periférico de Buenos Aires, en Villa 

Lugano. Las fotografías fueron tomadas en el marco de un proyecto de varios años 

que involucró el compromiso de Minelli con el barrio y sus habitantes y su trabajo, a 

través de talleres de fotografía y de arte, a favor de la comunidad de Piedrabuena. 

Durante la primera exhibición de estas fotografías en 2007 en el Centro Cultural de 

Recoleta de Buenos Aires, curada por Florencia Malbrán, las fotografías fueron 

expuestas junto a varios videos de autoridad colectiva, realizados por los habitantes 

del barrio, sobre sus proyectos artísticos y sociales. 

Este grupo de fotografías está compuesto por fotografías del barrio, de sus 

edificios y calles, de sus terrazas y descampados, colocadas siempre en contrapunto 

                                                
184	En	un	reportaje,	Minelli	señaló:		
	 “Me	interesan	los	lugares	de	conflicto,	los	sitios	que	están	“al	limite”.	Si	estoy	en	una	ciudad,	claro,	
me	interesa	el	límite	entre	la	ciudad	y	la	periferia,	pero	no	me	refiero	solo	a	eso.	Me	interesan	lugares	que	
tuvieron	una	actividad	importante,	pero	con	cambios	en	el	mundo	y	el	paso	del	tiempo,	esa	actividad	terminó	
y	 aquellos	 sitios	 quedan	 allí	 con	 sus	memorias	 y	 sus	 vidas	 desaparecidas.	 Recorro	 esos	 lugares	 e	 intento	
percibir	las	historias	que	habrán	ocurrido	en	ellos.	La	investigación	es	lenta,	generalmente	dura	años.	Necesito	
tiempo	para	 desarrollar	 las	 obras.	 Primero,	 porque	 trabajo	 con	 fotografía	 de	 placa,	 por	 lo	 que	 el	 proceso	
fotográfico	es	 lento.	Después,	sobre	todo,	porque	necesito	conocer	 los	 lugares	al	máximo	detalle	antes	de	
fotografiarlos.	Busco	rescatar	esos	lugares,	debo	conocerlos	bien	para	lograrlo.	
	 Florencia	 Malbrán:	 Creo	 que	 tus	 fotografías,	 a	 pesar	 de	 retratar	 edificios	 en	 estado	 de	
desmoronamiento,	 superan	 la	destrucción.	Desarman	cronologías:	dejan	al	 tiempo	en	suspenso.	¿Estás	de	
acuerdo?	En	tus	obras,	el	pasado	sobrevive	e	incluso	se	orienta	hacia	el	futuro.	
	 GPM:	Sí,	comparto	tu	impresión.	Agregaría	que	este	fenómeno	es	propio	de	la	fotografía.	Algo	que	
está	solo	por	un	momento	delante	del	lente,	se	transforma	e	inmortaliza,	queda	en	la	memoria	para	siempre.	
En	mis	fotografías	en	particular,	este	fenómeno	se	agudiza	porque	retrato	ruinas,	yo	documento	edificios	en	
ruinas.	No	obstante,	no	me	concentro	en	registrar	la	dilapidación,	la	suciedad	o	el	abandono.	Por	el	contrario,	
busco	rescatar	esos	lugares.	Por	ello,	la	composición,	podría	decirse,	es	bastante	“formalista”;	prioriza	líneas,	
geometrías,	planos.	Los	rescato,	en	parte,	creando	composiciones	estéticas.	Luego	los	edificios	son	demolidos,	
no	existen	más,	pero	existen	en	mis	fotografías.	(G.	P	Minelli,	F.	Malbrán	[entrevistadora].	Minelli,	Gian	Paollo	
[entrevista].	 Saber	 Desconocer	 [blog].	 Recuperado	 el	 8	 de	 agosto	 de	 2017	 de	
http://43sna.com/artistas/minelli-gian-paolo/)	
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con una serie de fotografías de personas, de encuadres ampliados, que dejan ver parte 

del entorno y de los edificios que, a su vez, se completan en los dípticos y trípticos 

que arman las fotografías185.  

Me detengo en las fotografías de personas. Minelli nunca fotografía grupos 

numerosos; de sus fotos está excluido el pueblo concebido como masa. Se trata 

siempre de fotografías de grupos pequeños, de familiares o de amigos, que han 

elegido fotografiarse juntos. Minelli denomina a estas fotografías “autorretratos”, 

porque tomó la decisión de utilizar para ellos una cámara con un obturador a 

distancia conectado con un cable, y dejar a los retratados decidir en qué momento 

disparar el obturador para tomar la fotografía. La autoridad de la fotografía otorgada 

al retratado se manifiesta también en la clara actitud de pose que todos exhiben, al 

tiempo que arrojan una mirada ante la cámara de extrema interpelación. Los 

retratados no han sido sorprendidos por la cámara del fotógrafo; la foto no les ha 

sido arrancada. Junto con la autoridad del disparo, la pose puede ser pensada, sin 

dudas, como un fuerte dispositivo de agenciamiento de una singularidad que elige, 

incluso, cuándo y cómo exponerse. 

Habría que detenerse sin embargo un poco más en los encuadres, que dependen, 

en este caso, en cambio, del propio Minelli: de su elección de dónde –a qué distancia– 

colocar el trípode donde se sostendrá la cámara. Si los retratados eligen el lugar 

donde retratarse, es el fotógrafo, en cambio, quien decide el encuadre y la distancia. 

Se trata siempre de encuadres ampliados, como mencioné antes, pero que no solo 

enmarcan a los retratados en el barrio, en una relación directa y afectiva con esos 

                                                
185	Señala	Federico	Baeza:	“A	su	vez,	conociendo	la	direccionalidad	asimétrica	que	el	dispositivo	fotográfico	
reproduce	entre	el	fotógrafo	y	el	fotografiado,	le	propone	a	la	gente	retratada	que	se	ubique	en	el	espacio	en	
el	que	vive	y,	con	el	disparador	en	la	mano,	elija	el	momento	de	la	toma.	Estas	imágenes	emergen	a	partir	de	
la	relación	personal	que	el	artista	establece	con	los	retratados,	de	la	conversación	que	se	mantiene	o	de	la	
bebida	y	la	comida	que	se	comparte.	Así	la	fotografía	resultante	será	testimonio	de	ese	vínculo	interpersonal.	
A	su	vez	el	dispositivo	pensado	por	Minelli	permite	reunir	los	géneros	fotográficos	del	retrato	y	el	paisaje	en	
una	misma	producción	que	los	pone	en	relación.	Así,	los	espacios	urbanos	adquieren	rostros	y	la	topografía	
urbana	 se	 personaliza.”	 (F.	 Baeza,	 “Recorridos	 por	 la	 ciudad.	 Lo	 urbano	 en	 tres	 proyectos	 artísticos	
contemporáneos	en	Buenos	Aires”,	Telón	de	fondo:	revista	de	teoría	y	crítica	teatral,	nº	16,	diciembre	2012,	p.	
37.)	
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espacios. También se trata de encuadres muy claramente construidos que marcan no 

solo la autoridad del fotógrafo sino también su preocupación por una construcción 

formal de líneas geométricas que además se acentúa con la combinación de las 

fotografías en trípticos o dípticos. La pose de clara autoridad de los retratados, y los 

encuadres “de autor” –como podríamos llamarlos– otorgan a esta exposición de 

pueblos una clara teatralidad que interrumpe el impulso documental de las 

fotografías, estableciendo una cierta discontinuidad en la representación de un 

pueblo que aparece, además, seccionado en grupos186.  

En el compromiso con los cuerpos y la materialidad misma de sus movimientos, 

de sus paisajes de actuación, de su ser-ahí y de su ser-con, las fotografías de Minelli 

particularizan los seres –los retratos tienen nombre– y los individualizan, pero los 

agrupa en los contextos de sus edificios y barrio, recuperando los lazos sociales 

construidos en ese entorno. Los colores vivos y la perspectiva formalista, nada 

miserabilista, agrega a la visión de un pueblo cuya potencia no cesa aun cuando ha 

perdido su poder.  

 

La parcelación de los pueblos 

Lejos de cualquier unanimismo, la presentación y exhibición de los pueblos en 

estas imágenes toca la dimensión impersonal de la vida. Al detenerse en el intervalo 

entre pueblos y escabullirse de la identidad de un pueblo, los yanomami o los 

habitantes de Piedrabuena emergen de ellas irreductiblemente singulares y, no 

obstante, sustituibles por cualquier otro pueblo. Así, estas imágenes permiten rescatar 

al pensamiento del pueblo de las “ternuras del estado o de la cultura en tanto 

                                                
186	“Cuando	los	vectores	y	las	variantes	de	los	edificios	ganan	protagonismo,	Villa	Lugano	se	reduce	a	formas	
seriales	y	repetitivas.	Podría	decirse	que	la	cámara	registró	una	vie	des	formes	extraviada.	Es	que	esta	cadena	
de	formas	no	progresa	ordenada	hacia	una	dirección	final,	no	comunica	un	mensaje	íntegro	de	manera	efectiva	
y	contundente.	Minelli	busca	mover	la	reflexión	a	través	de	la	discontinuidad:	reclama	interrogar	las	ideas	de	
la	 totalidad	 y	 el	 fragmento.”	 (Malbrán,	 Florencia,	 Fichas	 2010,	 Buenos	 Aires,	 Centro	 de	 Documentación,	
Investigación	 y	 Publicaciones.	 Recuperado	 9	 de	 agosto	 de	 2017	 de	
http://www.centroculturalrecoleta.org/nuevositio/wp-content/uploads/2013/01/Fichas-2010-CeDIP-
CCR.pdf).	
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industria y producción de bienes apropiables, recuperando la categoría de pueblo 

para proyectos emancipatorios y contribuyendo a afilar su potencial político. La 

potencia de lo impersonal desestabiliza en ellas toda ontología, habilitando 

agenciamientos novedosos y contingentes que parpadean con un destello de luz nada 

desdeñable en estos tiempos sombríos.  
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La potencia de los feminismos latinoamericanos para 
una ruptura epistemológica con el universalismo 

eurocéntrico del feminismo hegemónico. Críticas desde 
el margen. 

Fabiana Parra*  

 

Resumen 

Frente al feminismo eurocéntrico hegemónico -que con sus 
pretensiones de universalidad invisibiliza a las mujeres que no 
pertenecen a un sistema de género blanco, binario y burgués- el 
feminismo latinoamericano: decolonial, materialista, y diverso, se 
nutre de epistemologías “otras” para construir un conocimiento 
situado desde las experiencias de vida de las propias mujeres 
subalternas: indígenas, campesinas, afrodescendientes, migrantes, 
lesbianas, pobres, mestizas. Excluidas y silenciadas por las demandas 
de un feminismo que no comprende al género como parte de un 
entramado complejo en el que la combinación e interseccionalidad de 
determinaciones vinculadas a la clase, la elección sexual, la 
pertenencia geopolítica, étnica y cultural, son fundamentales para el 
estatuto de lxs sujetxs.  
Ante este panorama, la tarea actual del feminismo debe ser la de 
ampliar voces y miradas. A lo largo de este trabajo, presentaré 
argumentos para mostrar que tal propósito puede lograrse desde una 
perspectiva feminista latinoamericana y decolonial porque la crítica 
realizada desde el margen posibilita interpelar la hegemonía y 
visibilizar la alteridad. Lo cual constituye una verdadera ruptura 
epistemológica. 

Palabras claves: epistemologías feministas; alteridad; 
interseccionalidad; margen. 

 

Resumo 

Face o feminismo hegemônico eurocêntrico –que com suas 
pretensões de universalidade invisibiliza as mulheres que não 
pertencem a um sistema de gênero branco, binário e burguês– o 
feminismo latino-americano: decolonial, materialista e diversificado, 
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nutre-se por epistemologias "outras" para construir um 
conhecimento localizado a partir das experiências de vida das 
próprias mulheres subalternas: indígenas, camponeses, 
afrodescendentes, migrantes, lésbicas, pobres, mestiças. Excluídas e 
silenciadas pelas exigências de um feminismo que não compreende 
o gênero como parte de um quadro complexo em que a combinação 
e a interseção de determinações ligadas à classe, escolha sexual, 
pertença geopolítica, étnica e cultural são fundamentais para a 
estatuto dxs sujeitxs. 
Dado esse panorama, a atual tarefa do feminismo deve ser expandir 
vozes e olhadas. Ao longo deste trabalho, apresentarei argumentos 
para mostrar que tal propósito pode ser alcançado a partir de uma 
perspetiva feminista latino-americana e decolonial porque a crítica 
feita a partir da margem permite desafiar a hegemonia e tornar 
visível a alteridade. O que constitui uma verdadeira ruptura 
epistemológica. 

Palabras clave: epistemologias feministas; alteridade; 
interseccionalidade; margem 

 

 

Introducción 

América Latina se caracteriza por ser una región con grandes desigualdades 

económicas, sociales y políticas, lo que tiene como efecto la degradación de la vida 

de las personas las cuales son vulneradas en contextos de mayor hostilidad como 

ocurre hoy con el avance de políticas neoliberales y neoconservadoras187. 

En efecto, en el contexto de crisis actual se refuerza el control heteropatriarcal y 

capitalista sobre los cuerpos -que se descarga con mayor virulencia sobre lxs otrxs188 

del Sujeto considerado “normal” bajo los patrones del patriarcado colonial moderno- 

ya que está basado en una lógica dicotómica y jerárquica que niega y aniquila la 

                                                
187 Bajo la mirada de Rita Segato se advierte que la violencia contra las mujeres, en tanto grupo 
subalterno, se recrudece al tiempo que avanza el neoconservadurismo. La demonización de la 
“ideología de género” por parte del neoliberalismo muestra tanto el avance de los gobiernos de 
“derecha” como la centralidad de la cuestión de género al punto que: “la destitución de Dilma Roussef 
en el senado el 31 de agosto de 2016 quizás ilustre la forma virulenta en la que los voceros del proyecto 
histórico del capital intentan minar el vasto campo de la cuestión de género” (R. Segato, La guerra 
contra las mujeres, Buenos Aires, Tinta Limón, 2016, p. 15-17). 
188 Utilizamos el uso de las “x” para abonar un lenguaje inclusivo y no heteronormativo, bajo la idea 
de que las palabras tienen efectos materiales. Para agilizar la lectura, usaremos las “x” al referirnos a 
sujetxs. 
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otredad189 mediante el disciplinamiento de los cuerpos, y la sujeción a determinados 

lugares dentro de la estructura social. Las situaciones más desfavorables las viven 

aquellos en que se combinan y se intersectan diversas opresiones: niñxs, mujeres, 

trans, lesbianas, pobres, afrodescendientes, mestizxs, migrantes, travestis, 

discapacitadxs, entre otrxs; heterodesignadxs así por el Norte, el Sujeto, el Amo.  

Bajo los patrones del patriarcado colonial moderno se invisibiliza la otredad y se 

resalta al sujeto único de la universalidad, patrón de la unidad vertebral de la 

sociedad: la familia. Mientras que la parte visibilizada encarna los valores del sujeto 

privilegiado del proyecto modernizador, en las esferas invisibilizadas se insertan lxs 

otrxs. Ser el otrx, equivale a “ser una minoría no numérica sino ideológica”190, son lxs 

que no han tenido privilegios de raza, clase, sexo, sexualidad, nacionalidad, que 

forman parte del “exotismo” del conocimiento en tanto se definen como la diferencia 

frente a lo Uno, “lo mismo”: el hombre blanco o mestizo, heterosexual y con 

privilegios materiales y simbólicos. 

Ahora bien, si la alteridad es definida por el Norte global –el Uno– negando otras 

formas de conocimiento, otras lenguas, otras cosmogonías, otras maneras de relación 

con la naturaleza disidente a la impuesta por la modernidad occidental, se vuelve 

fundamental la potencialidad de las epistemologías del sur, latinoamericanas y 

decoloniales para pensar en el “otrx” y para interpelar la hegemonía191. 

 

                                                
189 El “Otro” refiere aquí al “esclavo”, la alteridad, la diferencia: aquel que se somete al “Amo” en el 
marco de la interpretación de la dialéctica del amo y el esclavo de Kójeve; en la que opera la 
destitución de la humanidad del enemigo. A. Kòjeve, Alexándre, La dialéctica del amo y del esclavo 
en Hegel, Buenos Aires, La Pléyade, 1982. 
190 F. de Gargallo, Feminismos desde Abya Yala: ideas y proposiciones de 607 pueblos en Nuestra 
América, Bogotá, Desde abajo, 2012. 
191 La propuesta de interpelación a la hegemonía es de Ochy Curiel quien invita a cuestionar “¿por 
qué la blanquitud no es un sujeto de investigación? ¿por qué no hacemos antropología de los 
privilegios?”. Cabe señalar que aquí hegemonía es usado en el sentido que lo hace Gramsci, esto es, 
como la dominación y el mantenimiento de poder que ejercen las clases dominantes a través de la 
persuasión para imponer sus valores, ideologías y creencias y sostener un sistema capitalista. Ver O. 
Curiel, La nación heterosexual. Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la 
antropología de la dominación. Bogotá, Brecha lésbica y en la frontera, 2013, pp. 35-45; y A. Gramsci, 
(1975). El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, México, Juan Pablo Editor, 1975. 
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Feminismos latinoamericanos y su cambio de problemática192 

Nosotras no estamos de acuerdo con la imposición de criterios feministas 
hegemónicos, pero yo reconozco y valoro todo el aprendizaje que tengo de 
las diferentes corrientes feministas porque han provocado que me 
reconozca como sujeta epistémica, y por lo tanto pensarme desde el cuerpo 
y en el espacio donde convivo para tejer ideas feministas, con ello se 
fortalece la construcción consciente de mi identidad feminista 
comunitaria y a su vez aportamos al movimiento feminista en el mundo. 
Entre otras cosas el paso que necesitamos dar es nombrar desde nuestros 
propios idiomas liberados y cosmovisiones, las categorías y conceptos que 
estamos construyendo para el análisis de nuestras realidades históricas 
de opresión, pero también de liberación como mujeres indígenas, 
originarias, campesinas, rurales o de pueblos. 
 

Lorena Cabnal, feminista comunitaria maya-xinka. 

 

Los feminismos latinoamericanos se nutren de epistemologías “otras” que rompen 

con las epistemologías occidentales hegemónicas: los saberes comunitarios, 

indígenas, afros, populares urbanos, etc. De allí que se propongan: “Construir un 

conocimiento situado desde una epistemología feminista latinoamericana que parta 

desde la experiencia de vida de las propias mujeres subalternas latinoamericanas, 

consideradas las otras del feminismo hegemónico”193.  

En este sentido, el feminismo latinoamericano, diverso y decolonial critica la idea 

de sujeto “uno” a favor de la existencia de subjetividades múltiples. Movimiento 

deconstructivo que efectúa la filosofía contemporánea al postular el descentramiento 

del sujeto, en detrimento del idealismo de las “filosofías del sujeto”.  Lo cual se ilustra 

a través de las propuestas de nuevas concepciones de sujeto194. 

Asimismo, ha sido muy importante el cuestionamiento –por parte de los 

                                                
192 El término es tomado de la lectura althusseriana de la obra de Marx. L. Althusser, “Prefacio”. En: 
Para leer el Capital, Buenos Aires, Siglo XXI editors, 1969. 
193 S. Sciortino, (2014) “Antropología y feminismos en América Latina: hacia una práctica 
descolonial”. En: Teoría feminista y Antropología: Claves Analíticas, Madrid: Centro de estudios 
Ramón Areces, 2014, p. 134. 
194 Tal como ocurre con el sujeto excéntrico de Teresa de Lauretis o con la propuesta de sujeto nómade 
de Rosi Braidotti. Cfr. S. Sciortino, op.cit., p. 135. 
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feminismos latinoamericanos– del supuesto de relación unidireccional de las ideas 

entre Centro-Periferia, reemplazado por un circuito entre periferias sur-sur. En este 

sentido, los feminismos del sur señalan las relaciones de poder y subalternidad entre 

mujeres a partir de una geopolítica que separa países centrales de países periféricos. 

Esto ha configurado una distinción también entre mujeres del norte y mujeres del sur.  

En este sentido, una de las primeras cuestiones que aborda el pensamiento 

feminista descolonial y antirracista es radicalizar la crítica al universalismo del 

feminismo eurocéntrico hegemónico cuyo discurso le otorga carácter totalizante y 

monolítico a la categoría “mujeres” imposibilitando la inclusión de la diferencia y 

negando la alteridad. 

En esta empresa ha sido fundamental la referencia y el aporte de las feministas 

materialistas como Colette Guillaumin que al explorar la ideología naturalista195 

detecta que la “raza”196 es una construcción social que organiza materialmente y 

legitima en el plano de las ideas el modo de producción colonial, bajo el supuesto de 

marcas físicas arbitrarias. Tal ideología crea individuos y grupos, anclando en el 

cuerpo una supuesta diferencia natural destinada a justificar las desigualdades 

sociales.  

Luego de analizar las relaciones sociales de “raza”, y pasando a la cuestión de los 

sexos, Guillaumin detectó la presencia de relaciones sociales de poder estructurales, 

organizadas también por la ideología naturalista, basadas sobre una lógica de 

apropiación física de “las mujeres”197 en cuanto clase de sexo por la clase de los 

hombres en las que se pone en riesgo no solamente la fuerza de trabajo como la 

entiende el marxismo, sino la persona en su conjunto, reificada, y vista como cuerpo 

                                                
195 O. Curiel; J. Falquet, El patriarcado al desnudo. Tres feministas materialistas: Colette 
Guillaumin - Paola Tabet - Nicole Claude Mathieu, Buenos Aires, Brecha lésbica ediciones, 2005, pp. 
19-25. 
196 Usaremos el término “raza” entre comillas para resaltar su carácter social, en detrimento de la 
concepción biologicista- positivista. 
197 El término “mujeres” refiere también a una construcción socio-política que “permite la articulación 
política para la acción a partir del reconocimiento de una opresión común” (Curiel, op.cit., p. 28). 
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máquina productora de fuerza de trabajo198. Lo central de esta propuesta radica en 

desenmascarar que ni los varones ni las mujeres son un grupo biológico ni se definen 

por la cultura, la tradición, la ideología, sino que lo hacen por una relación social – 

material– concreta e histórica: una relación de clase, ligada al sistema de producción, 

al trabajo y a la explotación de una clase por otra, que las constituye en clase social 

de las mujeres frente a la clase de los varones.  

Por esta misma época, varias feministas negras de Estados Unidos comienzan a 

formular de diferentes modos la idea de imbricación de varios sistemas de opresión199, 

demostrando así la simultaneidad y articulación de las relaciones de “raza”, clase, 

sexo/género, y su carácter inseparable en la experiencia de las mujeres, y sobre todo 

la fuerte vinculación estructural de sus interrelaciones. Unos años más tarde, algunas 

feministas marxistas europeas en los ´80 comienzan a analizar las conexiones entre 

trabajo de reproducción social y acumulación originaria, como es el caso de Silvia 

Federici que plantea la caza de brujas como un momento fundacional del capitalismo 

patriarcal en el que las mujeres quedan confinadas al espacio doméstico, lo cual 

permite comprender las raíces del dominio masculino sobre las mujeres en el contexto 

del capitalismo patriarcal ya que “el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es 

para los trabajadores asalariados varones: el principal terreno de su explotación y 

resistencia"200. Más importante aún: “las mujeres no privilegiadas están empujadas al 

sector de los servicios, mayoritariamente sexuales y domésticos”201. 

En esta perspectiva, es iluminador el análisis de Jules Falquet para quien –en 

contraposición a Balibar y Wallerstein que presentaban la explotación de los 

migrantes como nuevo proletariado global, como una transformación del racismo- 

                                                
198 Ídem.  
199 Hook, 2004. Cfr. J. Falquet, “La combinatoria straight. Raza, clase, sexo y economía política: 
análisis feministas materialistas y decoloniales”, Revista Descentrada, vol.1, nº1, e005, 2017, p. 4. 
200 S. Federici, El Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Tinta Limón 
Ediciones, Buenos Aires, 2010, p. 164. 
201 Lo cual es confrontado por feministas decoloniales radicales como Lugones (2008) y Mendoza 
(2014) quienes “afirmaron que la colonización europea, desde el primer momento, había racializado 
y sexualizado la mano de obra y la organización del trabajo, esto es, antes de la aparición de clases en 
el sentido marxista” (J. Falquet, op.cit, p. 5). 



   Florencia Garramuño    La singularidad expuesta.… 

 91 

existe una convergencia entre las lógicas del racismo y las del sexismo ya que “son 

las mujeres empobrecidas y proletarizadas de todas las razas, y personas racializadas 

empobrecidas y proletarizadas de todos los sexos, las que son conjuntamente 

empujadas a realizar el trabajo de reproducción social y las otras actividades 

desvalorizadas y sub-retribuidas”202. 

Por otra parte, el feminismo decolonial recupera el legado de autoras claves del 

feminismo poscolonial con su crítica a la violencia epistémica203. Recoge, asimismo, 

varias postulaciones provenientes de la teología de la liberación, de la teoría de la 

dependencia, y los estudios del colonialismo y el giro decolonial propuesto por Aníbal 

Quijano. Cabe recordar que para este último el poder capitalista, eurocentrado y 

global está organizado alrededor de la colonialidad del poder y la modernidad. 

Mientras que el primero es un modo de conocimiento, racional del s. XVII que se 

caracteriza por imbricarse con la idea de “raza”, la modernidad es “la fusión de las 

experiencias del colonialismo y la colonialidad con las necesidades del capitalismo, 

creando un universo específico de relaciones intersubjetivas de dominación bajo una 

hegemonía eurocentrada”204. Así, la modernidad y la colonialidad permiten ver el 

encastre entre la racialización total de la división del trabajo y la producción de 

conocimiento, que inferioriza y suprime al “otro”. 

Es a partir de esta conceptualización que María Lugones sostendrá que la 

dicotomía fundamental de la colonialidad moderna “es la distinción entre lo humano 

y lo no-humano”205 a partir de la cual los negros e indios –los no humanos– eran 

considerados como seres sin género: “en tanto bestias, se los trató como totalmente 

accesibles sexualmente por el hombre y sexualmente peligrosos para la mujer”206. En 

                                                
202 Ídem. 
203 Entre ellas resulta emblemático mencionar a G. Spivak, “¿Puede el sujeto subalterno hablar?”, 
Orbius Tertus, III. (6), 1988. 
204 A. Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En: E. Lander (comp.) 
Colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales, Buenos Aires, CLACSO- UNESCO, 2002, 
p.343. 
205 M. Lugones, “Subjetividad esclava, colonialidad de género, marginalidad y opresiones múltiples”. 
En: Pensando los feminismos en Bolivia, La Paz, Conexión Fondo de Emancipaciones, 2012, p. 130. 
206 Ídem. Aquí, la categoría “mujer” refiere sin lugar a dudas a europeas, burguesas, reproductoras de 
la raza y el capital; de manera que se redobla la crítica. 
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este marco, la categoría “mujer” es para la autora, una categoría que se anula a sí 

misma, ya que las colonizadas se constituyen en alteridad radical: lo “no macho”, de 

“lo no-humano”. Todo lo cual revela la existencia de la colonialidad de género 

(imperceptible en el análisis de Quijano). 

Tales pretensiones totalitarias y monolíticas condensadas en la categoría “mujer” 

operan también en la concepción del cuerpo como una unidad orgánica donde se 

“imprimen” la sexualidad, el género, la raza y la clase, como atributos de un cuerpo, 

superficie vacía. Y que a su vez, es una concepción heredera de la filosofía idealista, 

más precisamente del presupuesto cartesiano que separa al alma del cuerpo, a partir 

de la cual se ha estructurado la matriz dicotómica y jerárquica que separa res cogitans 

de res extensa, tal como muestra la perspectiva feminista materialista207. 

No obstante, a pesar de la relevancia de los análisis de las feministas materialistas 

sus aportes no han podido resolver la interconexión profunda entre estructuras de 

dominación, en particular la relación entre el androcentrismo, el racismo, la 

modernidad y la colonialidad, como sí lo han podido hacer los feminismos 

latinoamericanos y decoloniales al profundizar en la exploración de las condiciones 

históricas que dan origen a una organización social que sostiene estructuras 

jerárquicas de opresión que no sólo se explican por el género. Lo cual adquiere el 

estatuto de ruptura epistemológica, esto es, de corte irreversible entre una 

problemática y una anterior208.  

                                                
207 Para una reconstrucción del aporte del feminismo materialista francés (FMF) ver M. L. Femenías, 
(2015) “El feminismo materialista francés en el marco general de las teorías feministas y de género”, 
Revista Mora, 21, La caja feminista, 2015, pp. 149-163. 
208 De acuerdo a la lectura de Etiénne Balibar (2004) Althusser “toma prestado” el concepto de 
“ruptura epistemológica” de Gastón Bachelard y lo rebautiza “corte epistemológico”, en un campo 
nuevo, el del materialismo histórico, disciplina científica inaugurada por Marx y Engels, y constituida 
históricamente a partir de las ideologías teóricas preexistentes. Esta ruptura en los escritos marxianos 
–entre la problemática precientífica hasta 1845, de la problemática científica del materialismo 
dialéctico– sería posibilitada por una discontinuidad en el desarrollo de las ideas de Marx. Es 
interesante lo que señala Balibar de que se trata de un falso reconocimiento ya que Bachelard no 
utiliza literalmente esta expresión. Lo que sí hay son imágenes equivalentes como “romper” y 
“ruptura” designando una “novedad total”, “brusca separación”, “revolución”, “separación clara”, 
“división en el campo del espíritu científico” para aludir a los casos dentro de la historia de la ciencia 
que tuvieron un efecto des estructurador sobre el conocimiento común. Lo que persiste bajo estas 
distintas metáforas es la idea de discontinuidad que se opone al mito empirista de la continuidad 
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La crítica desde el margen 

 
La historia del feminismo con sus compromisos, su arrogancia racial, 
sus pozos ciegos conceptuales ideológicos, la ha contestado en forma 

lastimosamente explícita 
 

Teresa de Lauretis 
 

 

Hemos anticipado que el feminismo latinoamericano y decolonial es un 

pensamiento que se entreteje en Nuestramérica por mujeres del Sur209, quienes 

quieren visibilizar el complejo entramado de opresiones múltiples que las atraviesan, 

y que se constituye a partir de la interseccionalidad de clase, etnia y género y que 

advierten, es relegado en el marco del feminismo europeo. 

Una de las características principales de los feminismos que se construyen desde 

el Sur, es que profundizan su reflexión desde lo concreto; es decir, desde las 

condiciones específicas de subordinación de las mujeres, en particular desde las más 

excluidas. En ese sentido, se reconoce que “las mujeres” no son un grupo homogéneo 

o estable en el tiempo y en el espacio, sino que en las “mujeres”, como categoría 

política, se articulan localizaciones específicas, materialidades concretas, así como 

memorias e historias diversas de subordinación, pero también múltiples experiencias 

de resistencias y luchas. Tales experiencias constituyen el material a partir del cual 

los feminismos latinoamericanos aportan sus visiones que dan cuenta de la 

multiplicidad de opresiones que viven las mujeres, así como matrices de opresión en 

las que se entrecruzan la opresión patriarcal, la opresión clasista, racista, 

heterosexista, entre otras.  

Tal propuesta feminista configura los trazos para introducir ideas y debates 

sintomáticamente ausentes, y desplazados en el marco del pensamiento hegemónico 

                                                
progresiva del saber. E. Balibar, “El concepto de corte epistemológico de Gastón Bachelard a Louis 
Althusser”. En: Escritos por Althusser. Buenos Aires: Nueva Visión, 2004, pp.8-15. 
209 Aquí “sur” no refiere a un sentido estrictamente geográfico, sino más bien a su posicionamiento 
político. Esta reivindicación de la posición geopolítica se respalda en los abordajes de las recientes 
“epistemologías del sur” ver B. Santos, Para descolonizar Occidente. Buenos Aires, CLACSO, 2010. 



RLCIF nº 3 
  

 94 

eurocéntrico, y señala que “nos encontramos frente al desafío de construir y fortalecer 

prácticas y saberes que nos definan de manera más genuina ante imposiciones de 

contextos, luchas, soluciones problemáticas, externas y ajenas”210.  

En esta dirección –como ya hemos señalado– se promueve la inscripción de 

sujetos dislocados en espacios contrahegemónicos, que permiten deconstruir lugares 

de enunciación hegemónicos cristalizados, y habilita otorgarle voz a sujetos 

subalternxs211. Una muestra de ello lo constituye el surgimiento de diversas formas 

de resistencias de grupos de disidencia sexual, racial y cultural, la emergencia de 

otras formas de convivir con el otro, y de múltiples manifestaciones del malestar 

social y político, que se expresan en organizaciones y movimientos sociales que 

practican formas alternativas de organización social. 

De esta manera, los feminismos con raigambres en el sur producen nuevas 

interpretaciones que analizan la constitución de poder desde el punto de vista de la 

subalternidad, constituyendo una propuesta epistémica que aporta nuevas categorías 

de análisis desde la perspectiva descolonial y poscolonial generando un conocimiento 

situado, enraizado profundamente con la realidad latinoamericana.  

Precisamente es a partir de su situación de marginalidad que las mujeres del 

tercer mundo y de las periferias pueden reconocer que, si bien el feminismo 

hegemónico –enunciado por mujeres blancas, educadas, de clase media– ha logrado 

espacios de institucionalización y ha logrado imponer debates públicos en torno a la 

violencia de género, propone la categoría rígida y unívoca de “mujeres”. Esa categoría 

silencia otras voces vinculadas a opresiones de clase, etnia, elección sexual, grupo 

geopolítico y cultural, atendiendo sólo a las demandas de mujeres pertenecientes a 

un sistema binario, blanco y burgués, pretendiendo universalizar su punto de vista.  

Ahora bien, frente a la pretendida universalidad, el feminismo latinoamericano y 

decolonial le da máxima importancia a la intersección de clase, género, etnia, edad, 

                                                
210 S. Sciortino, op.cit. pp. 134-135. 
211 M. L. Femenías, “Identidades esencializadas/ violencias activadas”. En: Isegoría. Revista de 
Filosofía Moral y Política, 38, 2008, pp. 15-38. 
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nacionalidad y sexualidad, relacionándolas con las instituciones y categorías 

culturales impuestas por el colonialismo de la modernidad occidental.  

El concepto de interseccionalidad212 constituye un enfoque teórico-metodológico 

y político que refiere al entrecruzamiento o imbricación de las relaciones de poder, 

vinculadas a las instancias sociales, geopolíticas y personales; comprendiendo así al 

género como parte de un entramado complejo y de manera situada. 

A propósito de ello, es fundamental la teorización de los saberes situados de la 

epistemología feminista tradicional porque permite comprender la naturaleza 

corporizada de todo punto de vista, desde la cual propone, ante el objetivismo de la 

ciencia positiva, reconocer “la parcialidad como nueva objetividad”213 ya que “todo 

conocimiento humano está situado, toda visión del mundo está inevitablemente 

conformada por las experiencias y vidas de sus productores”214. El sujeto que conoce 

se encuentra inserto en un entramado complejo del contexto en el que vive, que 

determina su mirada, sus reflexiones, etc. Es nuestra circunscripción a determinada 

situacionalidad la que nos posibilita ver de una manera vinculada con el contexto215.  

Pero además, esta mirada desde y en el margen, es una mirada privilegiada, 

porque sólo a partir de ella es visible la alteridad —una realidad inexistente para 

quienes se encuentran en una situación privilegiada. Precisamente, es a partir de la 

marginalidad que el feminismo decolonial puede detectar una ceguera epistemológica 

en la matriz teórica de los análisis del feminismo hegemónico (europeo, blanco, y 

                                                
212 Acuñado en 1989 por la abogada afrodescendiente Kimberlé Crenshaw para señalar las múltiples 
opresiones experimentadas por las trabajadoras negras de General Motors. La autora ha señalado que 
su aplicación de la interseccionalidad ha sido y continúa siendo contextual y práctica, y que su 
pretensión no ha sido la de crear una teoría general de la opresión. En el contexto latinoamericano 
comenzó a divulgarse el concepto recién a partir de 2008. 
213 S. Harding (1991) y D. Haraway (1995). Citadas por A. Pérez Orozco, Subversión feminista de la 
economía, Madrid, Traficantes de sueños, 2014, pp. 70-71. 
214 Cfr. A. Pérez Orozco, Ibíd. p.  71. 
215 Jorge Arditi señala que “debemos ser cuidadosos para no transformar a Haraway en una relativista. 
De hecho su propuesta conlleva una negación tan fuerte del relativismo como lo es su rechazo del 
esencialismo y de su corolario, la totalización (…) para ella, el relativismo es la imagen especular de 
la totalización, las dos prácticas de conocimiento “que prometen, al mismo tiempo y en su totalidad, 
la visión desde todas las posiciones y desde ningún lugar”. Ciertamente, el relativismo “es una manera 
de no estar en ningún sitio mientras pretende igualmente estar en todas partes”. D. Haraway, Ciencia, 
cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid, Ediciones Cátedra, 1995, p. 14. 
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burgués) que no nos “permite ver la violencia”216 operando en la opresión múltiple 

de las sujetxs femeninos. Por ello el interés en recomponer la situación tal como da 

cuenta la siguiente cita: 

Recuperar las críticas que se han realizado al pensamiento feminista clásico desde 

el pensamiento producido por voces marginales y subalternas de las mujeres y del 

feminismo. Partimos por reconocer que ese pensamiento feminista clásico ha sido 

producido por un grupo específico de mujeres, aquellas que han gozado del privilegio 

epistémico gracias a sus orígenes de clase y raza. El feminismo descolonial elabora una 

genealogía del pensamiento producido desde los márgenes por feministas, mujeres, 

lesbianas y gente racializada en general; y dialoga con los conocimientos generados 

por intelectuales y activistas comprometidos con desmantelar la matriz de opresión 

múltiple asumiendo un punto de vista no eurocentrado217. 

El proyecto político de los feminismos latinoamericanos y decoloniales configura 

los trazos para introducir ideas y debates sintomáticamente ausentes, y desplazados 

en el marco del pensamiento hegemónico eurocéntrico. Creemos que esto constituye 

una verdadera ruptura epistemológica. 

 

Ruptura epistemológica del feminismo decolonial 

“El pensamiento dominante se niega a analizarse a sí mismo para comprender aquello que lo 
pone en cuestión” 
 Monique Wittig. 

 

Hemos visto que la postura crítica del feminismo decolonial apunta contra el 

universalismo del feminismo eurocentrado que –aunque rechaza la pretensión de 

universalidad y de objetividad, así como el androcentrismo de las ciencias que ha 

                                                
216 “La separación categorial de raza, género, clase y sexualidad es una separación que no nos deja ver 
la violencia claramente. No se trata solamente de una cuestión de ceguera epistemológica, cuyo origen 
se radica en una separación categorial”. Lugones, María (2008) “Colonialidad y género: Hacia un 
feminismo descolonial”. En: Mignolo, W. (Comp.), Género y descolonialidad. Buenos Aires: 
Ediciones del Signo; p. 76. 
217 Y. Espinosa Miñoso, (2014). “Una crítica descolonial a la epistemología feminista crítica”, Revista 
El Cotidiano, 184, 2014, p. 7.  
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invisibilizado el “punto de vista” de las mujeres en los procesos de producción de 

conocimientos– sin embargo, no pudo articularse a un programa de descolonización 

y de desuniversalización que aporte concretamente a la producción de conocimientos 

científicos por parte de un feminismo interseccional ya que los ejes de opresión son 

múltiples y entrecruzados. Esto es lo que Chandra Mohanty conceptualizó como 

colonización discursiva (2008) que refiere a la apropiación de la “producción 

académica” y del “conocimiento” por parte de las feministas blancoburguesas y 

occidentales a través de ciertas categorías analíticas acerca de las mujeres del 

denominado “Tercer Mundo”218. 

Así las cosas, aunque varias feministas eurocentradas han incorporado reflexiones 

e inquietudes referentes a feministas negras, afrodescendientes, latinoamericanas, 

esto no ha sido suficiente para deconstruir el postulado fundamental del feminismo 

hegemónico de la opresión basada en el género —como si fuese una instancia que 

opera de manera independiente a las otras instancias de la sociedad. De manera que 

aunque reconocen los efectos del racismo y de la colonización en la vida de las 

mujeres no blancas, e incluso cuando muchas señalan la necesidad de un análisis que 

articule etnia, sexo/género y clase, en realidad se sigue manteniendo intacto su 

postulado fundamental de la opresión de género como opresión primaria, tal como 

se muestra en la siguiente cita: 

El científico (o la científica) son sujetos atravesados por determinaciones de las que 

no es posible desprenderse, que es necesario reconocer, y que se vinculan a un sistema 

social más amplio. Entre estas determinaciones, dirán las feministas, se encuentra el 

‘género’ (es decir, la interpretación que cada grupo social hace de las diferencias 

sexuales, los roles sociales atribuidos en razón de este género, y las relaciones 

establecidas culturalmente entre ellos). Y el desafío es demostrar de qué modo en el 

producto del trabajo de esta comunidad, producto que ha pasado los controles 

intersubjetivos que asegurarían su neutralidad, se instala el sexismo como un sesgo 

                                                
218 O. Curiel, op.cit., p. 27. 
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fortísimo219. 

Se evidencia así una paradoja que consiste en que el feminismo eurocéntrico 

mientras criticaba al androcentrismo universal de las ciencias, postulaba al mismo 

tiempo una categoría de género universal, válida para toda sociedad y toda cultura; 

lo cual revela la pretensión de representar de manera indivisa a la totalidad de 

“mujeres”, excluyendo las voces disidentes y dislocadas. Pues, desde sus inicios, el 

discurso hegemónico del feminismo eurocentrado desde sus inicios rechazó el 

androcentrismo y la falsa igualdad de los postulados de la Revolución Francesa220. Sin 

embargo, ha producido un universalismo de género al proyectar hacia “todas las 

mujeres” sus interpretaciones y problematizaciones, reactivando aquello que 

intentaban derribar antaño: la totalización, la universalización y la homogeneización. 

La impostura de tal posición es tal que “la gran mayoría de las epistemólogas 

feministas más encumbradas se aplican a sí mismas la crítica que tan bien han sabido 

hacer a los varones en las ciencias”221. Aunque tales autoras se pronuncien a favor de 

la multiplicidad y admitan que existen diferencias importantes entre “las mujeres”, 

recomponen la unidad y la totalización al englobarlas en la una categoría que, 

además de dominante e independiente, es binaria.  

 

Reflexiones finales 

Si bien el movimiento feminista colocó los asuntos relativos a la desigualdad de 

género en las agendas políticas de la Latinoamérica e impulsó la aprobación de 

nuevas leyes, el desarrollo de políticas públicas e incluso la transformación de la 

institucionalidad del Estado y de los sistemas legales, ha mostrado resistencia a 

                                                
219 D. Maffia, “Epistemología feminista: La subversión semiótica de las mujeres en la ciencia”, Revista 
Venezolana de Estudios de la Mujer, 2007, pp. 13.  
220 “El feminismo cumplirá de este modo una función subversiva de radicalización y ampliación 
máxima de la universalidad. En esta perspectiva es plausible pensar que lo que las mujeres 
reivindicaban entonces era ser reconocidas como existentes al mismo título que los hombres y no 
someter la existencia a la vida, el hombre a su animalidad” (C. Amorós, Hacia una crítica de la razón 
patriarchal, Barcelona, Anthropos, 1985, p. 136). 
221 Y. Espinosa Miñoso, op.cit., p. 10. 
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desarmar las explicaciones parcializadas de un marco de análisis que oculta la forma 

en que cada categoría del entramado de poder está atravesada e intrínsecamente 

relacionada con las demás. 

Al postular la categoría monolítica “las mujeres” se manifiesta una visión sesgada 

de la opresión de género -entendida como opresión principal-  al no articularla con 

otras formas de opresión como si estas instancias no tuvieran ningún efecto sobre la 

forma en que pensamos la opresión principal. De este modo, la teorización feminista 

hegemónica al pensar en términos de una opresión fundamental común que unifica 

a “las mujeres” sin nombrar sus diferencias, lo que restituye es la universalidad que 

tanto criticó.  

Por todo ello, los posicionamientos críticos y contrahegemónicos deben contribuir 

al desarrollo de un análisis de la colonialidad y del racismo –ya no como fenómeno 

sino como episteme intrínseca a la modernidad y sus proyectos liberadores– y su 

relación con la colonialidad del género. Tal apuesta obliga a abandonar y cuestionar 

activamente esta pretensión de unidad en la opresión entre las mujeres propio del 

feminismo eurocentrado. 

Para ello será necesaria la articulación con los movimientos que llevan a cabo “en 

la práctica” procesos de descolonización, ya que “sin descolonización, no hay 

despatriarcalización”.  

De lo que se trata es de ampliar feminismos, de hacer lugar a la diferencia; de 

generar pensamiento crítico desde el borde, desde las fronteras y otorgarle estatuto 

de conocimiento; de introducir ideas y debates ausentes y desplazados bajo el 

pensamiento occidental hegemónico; de renovar problemas clásicos que generen 

crisis de seguridades ontológicas y esencializadas. 

Se trata en definitiva, de promover una praxis filosófica comprometida con 

nuestra realidad latinoamericana, una praxis que “libre una batalla cuerpo a cuerpo” 

contra el patriarcado, contra la colonialidad moderna y contra toda ideología que 

oprime al “otrx”.  
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As duas destinações da técnica e da vida 
Cleber Daniel Lambert da Silva222 

Resumo  

Dando continuidade à reflexão iniciada no artigo "Uma só ou várias 
fontes cosmopolíticas?" e desdobrada no trabalho "Instaurações 
cosmopolíticas de um ponto de vista geofilosófico", apresentaremos 
o que nos parece constituir as duas vias que se apresentam aos 
coletivos hesitantes diante da equivocidade cosmopolítica da 
situação atual determinada pelo que chamamos de marcadores 
cosmológicos da diferença. O desafio consiste em determinar em quais 
termos a equivocidade conduz à aporia cosmopolítica que consiste 
em afirmar, por um lado, a "existência de um só mundo" e, por outro, 
a perspectiva em torno de um "pluriverso". A resolução dessa aporia 
passa, em nosso entender, pela análise da situação atual e o 
delineamento do que chamaremos de duas destinações 
cosmopolíticas, distintas e irreconciliáveis. O plano para desenvolver 
essa problemática consiste em expor, em um primeiro momento, 
como a descolonização do pensamento conduz à equivocidade 
cosmopolítica sobre a qual assenta-se o esplendoroso pluriverso e 
sua fatal tendência de insularização ou fechamento. Passando da 
"irrupção do Outro" - ilustrada pelas perspectivas do Sul Global, no 
campo do feminismo negro, da filosofia africana e do pensamento 
decolonial - à "intrusão de Gaia" - com E. Viveiros de Castro e Bruno 
Latour -  reconstituiremos as principais linhas cartográficas que nos 
colocam hoje diante da afirmação da existência de um só mundo 
(antropoceno) e da afirmação de uma multiplicidade de naturezas 
(multiverso). Em face disso, propomos reencontrar nesse misto 
cosmopolítico duas vias e tão somente duas que se delineiam para a 
incerta humanidade e para o conjunto da vida neste início de século 
XXI. Trata-se do duplo frenesi de duas tendências universalizantes, 
duas destinações cosmopolíticas irredutíveis: uma envolvendo a 
insularização e a parada do elã de vida neste "planeta refratário", 
ainda que acompanhada da afirmação festiva da multinatura, outra 
capaz de fazer passar a corrente de vida através da imaginação 
técnica, ainda que ao preço do apego telúrico à terra.  

Palavras-chave: cosmopolíticas; pluriverso; marcador cosmológico. 

                                                
222 Professor de Filosofia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
(UNILAB). Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos (2013) e pela Université de 
Toulouse Jean Jaurès (2013). Membro do GT – Deleuze da Associação Nacional de Pós-Graduação 
em Filosofia e do Comitê Diretor do Programa Erasmus Mundos EuroPhilosophie. Co-organizador 
do livro “Deleuze, hoje”. 



RLCIF nº 3 
  

 104 

 

 

Resumen 

Dando continuidad a la reflexión iniciada en el artículo “¿Una sola o 
varias fuentes cosmopolíticas?”, y desarrollado en el trabajo 
“Instauraciones cosmopolíticas de un punto de vista geofilosófico”, 
presentaremos lo que nos parece constituir las dos vías que se 
presentan a los colectivos vacilantes ante la equivocidad 
cosmopolítica de la situación actual, determinada por lo que 
llamamos los marcadores cosmológicos de la diferencia. El desafío 
consiste en determinar en cuáles términos la equivocidad conduce a 
una aporía cosmopolítica que cosiste en afirmar, por un lado, la 
“existencia de un solo mundo” y, por otro, la perspectiva en torno a 
un “pluriverso”. La resolución de esa aporía pasa, en nuestro 
entender, por el análisis de la situación actual y el delineamiento de 
lo que llamaremos dos destinos cosmopolíticos , distintos e 
irreconciliables. El plano para desarrollar esa problemática consiste 
en exponer, en un primer momento, cómo la descolonización del 
pensamiento conduce  a una equivocidad cosmopolítica sobre la cual 
se asienta el esplendoroso pluriverso y su fatal tendencia a la 
insularización o cierre. Pasando desde la “irrupción del Otro” –
ilustrada por las perspectivas del Sur Global, en el campo del 
feminismo negro, de la filosofía africana y del pensamiento 
decolonial– a la intrusión de Gaia –con E. Viveros de Castro y Bruno 
Latour– reconstruiremos las principales líneas cartográficas que nos 
colocan hoy ante la afirmación de la existencia de un solo mundo 
(antropoceno) y de la afirmación de una multiplicidad de 
naturalezas (multiverso). En vista de ello, proponemos reencontrar 
en esa mezcla cosmopolítica dos vías, y tan solo dos, que se delinean 
para la incierta humanidad y para el conjunto de la vida en este inicio 
del siglo XXI. Se trata del doble frenesí de dos tendencias 
universalizantes, dos tendencias cosmopolíticas irreductibles: una 
que involucra la insularización y la parada del elán de vida en este 
“planeta refractario”, aunque acompañada de la afirmación festiva 
de la multinatura, otra capaz de hacer pasar a la corriente de vida a 
través de la imaginación técnica, aunque al precio del apego telúrico 
a la tierra. 

Palabras-chave: cosmopolíticas; pluriverso; marcador cosmológico. 
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O desentendimento cosmopolítico 

Uma revolução espacial supõe mais do que o desembarque 
em uma região até então desconhecida. Ela supõe uma 
transformação da noção de espaço, envolvendo todos os 
níveis e todos os domínios da existência humana.  

Carl Schmitt. 
 
 

 O problema cosmológico é eminentemente aquele em torno da imagem de 

mundo, de sua criação e dos seres que o habitam, bem como de sua destinação. A 

filosofia mantém uma relação fundamental com esse problema, explícita ou 

implicitamente. "Se a filosofia está preocupada com o mundo, é porque ela pretende 

valer aqui e agora, para todos os seres humanos enquanto eles habitam o mesmo 

lugar e estão ligados às mesmas questões fundamentais"223. Nesse sentido, não há 

cosmologia que não envolva a universalização, ou seja, a sua extensão até os confins 

do mundo que ela supõe explicar ou que ela pressupõe para suas explicações acerca 

das coisas, dos seres, das experiências. Todavia, por conta da pretensão 

universalizante de extensão da imagem de mundo a toda a humanidade, de sua 

coincidência com o todo das experiências humanas e não humanas e mesmo de seu 

fim (acosmismo, apocalipse), por um lado, e ao mesmo tempo, por conta da 

existência de uma pluralidade de imagens de mundo, por outro lado, as considerações 

acerca da(s) cosmologia(s) deságuam em uma espécie de "desentendimento" 

cosmopolítico que está longe de se circunscrever à comunidade de "seres falantes"224, 

mesmo que "subalternos"225. Neste trabalho, procuraremos avançar uma proposta de 

análise de diferentes gramáticas cosmopolíticas, ou seja, imagens de mundo, de sua 

natureza e daquela dos seres que o compõem, das formas de relações entre esses seres 

e o mundo. Trata-se de esquemas na origem de diferentes políticas de mundo de que 

o universalismo ocidental não é senão um exemplo. Latour chama de cosmograma ao 

"princípio de organização" por meio do qual cada coletivo "define, ordena, classifica, 

                                                
223 M. Foessel, Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique, Paris, Éditions du Seuil, 
2012, p. 10. 
224 J. Rancière, O desentendimento, trad. Angela Leite Lopes, Rio de Janeiro, Editora 34, 1996, p. 54 
225 G. Spivak, Pode o subalterno falar? Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2010. 
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compõe, reparte, em suma, distribui diferentes tipos de agentes de diferentes 

maneiras, segundo sua cosmologia"226. Será preciso evitar, custe o que custar, o risco 

de elaborar o que E. Balibar chama de um discurso ele mesmo universalizante sobre 

as políticas do universal, à maneira de um ponto de vista de Sírius que permitiria 

"erigir o inventário" e determinar a "situação dos discursos sobre o universal"227. Em 

outra parte228, ao vislumbrar esse risco, propusemos guardar a perspectiva de um 

discurso crítico que supõe uma "equivocidade" no modo de "dizer o universal", cada 

uma implicando uma cosmicidade singular e um modo de distribuição de seres nesse 

cosmo, enfim, uma imagem/matéria de mundo. A cartografia das diferentes 

imagens/matérias de mundo não poderia constituir outra coisa a não ser uma 

"diplomacia perigosa"229. No presente trabalho, propomos colocar o problema acerca 

da destinação da humanidade e da vida uma vez admitida a equivocidade das 

gramáticas cosmopolíticas e, portanto, a existência de linhas de fratura cosmológicas 

que podem, no limite, inviabilizar qualquer proposta de construção de um mundo em 

comum. Para isso, retomaremos, na primeira parte, a análise dos elementos que 

evidenciam a equivocidade cosmopolítica. Na segunda parte, enfrentaremos o dilema 

relativo às duas destinações que se vislumbram como duas direções virtuais que 

recobrem a atualidade, formando duas linhas de resolução do problema da 

equivocidade cosmopolítica não somente distintas, mas também irreconciliáveis. 

 

Insularização: o paradoxo cosmopolítico do pertencimento 

 Com a modernidade, o Ocidente instaurou um processo de universalização que 

se estendeu à totalidade do planeta. Se algo como o que se chama mundo fosse 

ilimitado, a universalização ocidental estender-se-ia até os limites do seu cosmo, 

                                                
226 B. Latour, Face à Gaia. Huit conférences sur le nouveau régime climátique, Paris, La Découverte, 
2015, p. 199. 
227 E. Balibar, “Sur l'universalisme, Un débat avec A. Badiou”, em EIPCP Multilingual Webjournal, 
ISSN 1811 - 1696, Paris, 2007. 
228 C. D. Lambert da Silva, “Uma só ou várias fontes cosmopolíticas?” Em Climacom - Dossiê 
Territórios, ano 03, n.06, 2016. 
229 B. Latour, Face à Gaia... op. cit., p. 199. 
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como outras civilizações o fizeram no passado, restando uma exterioridade para além 

da qual não reinaria senão a maldita diferença acósmica. Contudo, ela coincidiu com 

o próprio movimento de finitização da ideia de mundo, que I. Kant expressou ao 

afirmar que a superfície da terra é esférica230. Como se sabe, não se trata de uma 

afirmação feita a partir da experiência, mas de uma ideia global que abarca a 

totalidade do possível, uma ideia geográfica do todo própria da razão analisada por 

Kant. O universalismo europeu é, pois, uma ideia que supõe a finitização do mundo, 

de modo que os objetos do conhecimento sejam concebidos dentro da esfericidade 

do cosmo tal como dado pela razão, ela também esférica e finita como a Terra. No 

que respeita a esfera-razão, não resta outro exterior que não o do incognoscível 

númeno, ao passo que a esfera-Terra encerra a humanidade, ela mesma unificada sob 

o signo da razão. O paradigma de universalização que encerra a humanidade e a 

Terra em uma só esfera é o fato da Modernidade/Globalidade. É uma espécie de 

condição cosmológica daquilo que Schmitt chama de "tomada de terra" e 

pertinentemente apontada por P. Szendy231. Não há partição do espaço e traçamento 

de linhas globais sem essa unificação cosmológica em que "coincidem espaço e 

direito, localização e ordem"232. Somente a partir dela é compreensível a ideia de uma 

"história universal de um ponto de vista cosmopolita" e de uma marcha da 

humanidade, sob a luz da razão, rumo à "paz perpétua"233. 

Como se sabe, esse processo de universalização não se deu sem a produção de 

clivagens na origem de insularizações sociais, por exemplo, em termos de raça, 

gênero, sexualidade, nação, etc. Assim, F. Fanon descreve o "negro, prisioneiro em 

sua ilha", situando-se em relação ao "mundo metropolitano"234. Tomemos a questão 

                                                
230 I. Kant, Rumo à paz perpétua, São Paulo, Ícone, 2010, p. 63. 
231 Com efeito, em Kant chez les Extraterrestres, Paris, Editions de Minuit, 2011, p. 43, P. Szendy 
assinala que Schmitt opera uma "revolução na revolução", quer dizer, uma "revolução cosmológica 
(aquela do De revolutionibus de Copérnico)" que "precede" e "torna possível" a revolução espacial 
manifesta pela descoberta do novo continente (americano). 
232 C. Schmitt, Le nomos de la Terre. Dans le droit des gens du Jus Publicum Europaeum, Paris, PUF, 
2001, p. 52.  
233 I. Kant, Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, trad. Rodrigo Naves e 
Ricardo R. Terra, São Paulo, Martins Fontes, 2011. 
234 F. Fanon, Oeuvres, Paris, Éditions La Découverte, 2011, p. 74. 
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da racização. O esquema de ódio e repulsão pelo outro desdobra-se em diferentes 

momentos da história da modernidade como "formação ativa" de que os fenômenos 

da colonização, da escravidão, do nazismo e do apartheid são expressões235. Para além 

da aparente diferença entre o modelo biologizante (discursos em torno da raça) e o 

culturalismo antropológico (discursos em torno da diversidade de culturas), é 

possível distinguir uma gramática cosmopolítica caracterizada pela pressuposição de 

determinações fixas acerca de identidades e a hierarquização entre elas em um espaço 

homogêneo. Ela supõe "a ideia de que as culturas históricas da humanidade dividem-

se em duas grandes classes: aquelas que seriam universalistas, progressivas, e aquelas 

que seriam irremediavelmente particularistas, primitivas"236. "Centro do globo", "país 

natal da razão, da vida universal e da verdade da Humanidade"237, o hemisfério 

ocidental lançou mão do signo "negro" para expressar a "relação imaginária" e a 

"economia ficcional" na base do seu modo de "pensar, classificar e imaginar os mundos 

distantes"238. A universalização resultante desse esquema cosmopolítico implica a 

constituição de comunidades em relação de inclusão exclusiva.  

Assim, o pensamento decolonial multiplica as noções que fazem referência a esse 

esquema: a modernidade/colonialidade caracteriza-se por um "pensamento 

abissal"239, por uma "hybris do ponto zero"240, por um "fechamento da raça"241 que, a 

partir de linhas abissais, de fronteiras, de clausuras, estabeleceria em diferentes 

dimensões a fissura entre uma "zona de ser" e uma "zona de não ser"242, reservada a 

todos aquelas e aqueles "esmagados de inessencialidade"243, de uma fatal não 

                                                
235 E. Balibar & I. Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités ambiguës, Paris, La Découverte, 
1988, p. 59. 
236 E. Balibar & I. Wallerstein, Race, nation, classe..., op. cit., p. 38. 
237 A. Mbembe, Critique de la raison nègre, Paris, La Decouverte, 2013, p. 93. 
238 A. Mbembe, Critique de la raison nègre, op. cit., p. 26. 
239 B. de Sousa Santos & M. P. Menezes, Epistemologias do Sul, Coimbra, Almedina, 2009, p. 25. 
240 W. Mignolo, “Desobediencia espistémica, pensamiento independiente y libertad decolonial”, em 
Otros Logos, revista de estudios críticos, nº1, 2009, p. 14. 
241 A. Mbembe, Sortir de la grande nuit, op. cit., p. 69. 
242 O conceito aparece em F. Fanon, Oeuvres, op. cit., p. 64, sendo retomado por R. Grosfoguel, “Un 
dialogue décolonial sur les savoirs critiques entre Frantz Fanon et Boaventura de Sousa Santos”. 
Mouvements, 2012/4 (n° 72), p. 42-43 e também por A. Mbembe, Sortir de la grande nuit, op. cit., 
p. 69.  
243 F. Franon, Oeuvres, op. cit., p. 452. 
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conformidade à "essência" da comunidade hegemônica. De um lado, o pertencimento 

à comunidade definida por caracteres considerados fixos, puros, normais, de outro, 

o pertencimento à comunidade dos danados da terra relegada ao plano da anomalia, 

da dessemelhança, do patológico. A gramática cosmopolítica funciona como tese 

inconsciente comungada por diferentes correntes teóricas ocidentais: a determinação 

do real pela identificação das experiências ao Mesmo e sua forma já dada, tendo como 

consequência considerar a alteridade na forma da relação exclusiva. Dessa 

perspectiva, é indiferente se falamos em termos de um cosmopolitismo antigo e sua 

"ontologia do pertencimento", ou seja, de um pertencimento ao mundo compreendido 

como transcendência objetiva (uma ordem natural ou cultural), ou em termos de um 

cosmopolitismo moderno e sua compreensão "transcendental"244, ou seja, de uma 

implicação recíproca entre sujeito e mundo. Há em ambos a referência a uma forma 

pré-dada da universalidade que toma o outro como anomalia. A esfera própria do 

Mesmo passa a recobrir a totalidade do mundo tido como único, o qual é percorrido 

pelo eu, idêntico a si, ao passo que a Diferença é mediada, excluída, aniquilada.  

Ao longo do século 20 diferentes iniciativas teóricas e práticas buscaram 

desconstruir a gramática cosmopolítica da universalidade. Sob a sua multiplicidade 

seria possível pensar a manifestação de uma gramática cosmopolítica alternativa? 

Poderíamos, com A. Mbembe245, chamar de "irrupção do outro" a emergência de 

correntes como os feminismos, a teoria queer, os estudos pós-coloniais e subalternos 

e, mais recentemente, as teorizações do sul global (cosmologias, epistemologias do 

sul, corpo-política, opção decolonial). Essas correntes estão em relação com 

experiências de pensamento e práticas sociais que buscam desconstruir a 

colonialidade em suas diferentes dimensões (do poder, do saber e do ser) e avançam 

o que designamos com o nome de gramática cosmopolítica da alteridade. Ela se 

constitui nos processos de reconhecimento das diferenças implicadas em processos 

de subalternização e minoração em relação aos padrões majoritários. Na sua 

                                                
244 M. Foessel, Après la fin du monde, op. cit., p. 248. 
245 A. Mbembe, De La Postcolonie, Paris, Karthala, 2000, p. III. 



RLCIF nº 3 
  

 110 

multiplicidade, tais iniciativas buscaram promover a simetrização entre culturas, o 

reconhecimento das perspectivas situadas, rompendo, dessa maneira, com o 

fechamento da gramática cosmopolítica ocidental. Elas representam uma efetiva 

"abertura do mundo"246, a tentativa de "universalizar nossos particularismos e de 

particularizar nossos universais"247. A gramática cosmopolítica da alteridade parte do 

princípio de que a crítica ao "universalismo europeu"248 deve ser efetuada a partir das 

clivagens sociais que o sustentam em termos de raça, gênero, nação, sexualidade, 

classe, etc. Através de uma torção, o termo subalternizado da dicotomia do poder é 

transvalorado. Assim, por exemplo, como aponta A. Mbembe249 para o caso da crítica 

da raça, de "julgamento de identidade" no quadro das representações racistas 

estruturadas e institucionalizadas, o nome negro é ressignificado pelas sucessivas 

ondas de lutas e resistências e passa a ser uma "declaração de identidade": como diz 

Fanon, não sou um negro, sou o Negro. Nesse mesmo sentido, Lewis Gordon retoma a 

noção de dupla consciência de W.E.B. Dubois, segundo uma versão inicial e uma 

versão crítica e potencializada. Uma coisa é "ver-se (a si mesmo ou seu grupo) através 

dos olhos frequentemente hostis daqueles que nos constituem como um termo 

subordinado", outra coisa é evidenciar, através de uma "consciência alargada", o 

problema "das forças sociais implicadas na construção de sua própria inferioridade": 

diferença entre "ser um problema" e "ter problemas".  

Desloca-se da aceitação ingênua de um sistema para o desenvolvimento de uma 

perspectiva crítica sobre suas pressuposições. Esse movimento exige que se identifique 

e ilumine as contradições sistêmicas. Cada contradição desvela um falso universal, o 

que provoca uma expansão rumo a uma compreensão mais profunda do mundo em 

torno de nós. Na verdade, o particular é alargado ao mesmo tempo em que se opera a 

                                                
246 A. Mbembe, Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée, Paris, La Découverte, 2010, 
p. 68. Mbembe toma apoio em F. Fanon e J.-L. Nancy para sua extraordinária análise da abertura do 
mundo. Apesar de nos inspirarmos em parte nela, reivindicamos igualmente, neste trabalho, o 
pensamento bergsoniano, como se verá adiante.  
247 S. B. Diagne, "La negritude comme mouvement et comme devenir", Rue Descartes, 2014/4 (nº 
83), p. 50. 
248 I. Wallerstein, O universalismo europeu: a retórica do poder, trad. Beatriz Medina, São Paulo, 
Boitempo, 2007. 
249 A. Mbembe, Critique de la raison nègre, op. cit., p. 52. 
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particularização daquilo que, anteriormente, pretendia-se universal250. 

Apesar da abertura de mundo promovida pela ruptura em luta contra a 

insularização representada pelo universalismo europeu, é preciso questionar em que 

medida a gramática cosmopolítica da alteridade não envolve um fechamento 

inevitável em torno dos motivos sobre os quais se constrói a hegemonia ocidental. 

Assim, a crítica a partir de cada clivagem social sustentou-se sobre o questionamento 

do termo majoritário da dicotomia e a valorização do termo subalternizado. Nesse 

caso, o reconhecimento da diferença circunscreve a identidade particular doravante 

afirmada em termos de classe, raça, gênero, etc. Ao descentramento em relação ao 

padrão majoritário e hierarquizante, segue-se o recentramento na identidade 

subalternizada. Ora, há um dilema em relação a esse duplo movimento. A 

consideração isolada dos termos das clivagens e a problematização em torno da 

primazia de um sobre o outro conduz a uma multiplicação de universalismos 

exclusivos uns em relação aos outros, como assinala Balibar. Assim, a crítica de Aimé 

Césaire ao Partido Comunista Francês, por exemplo, releva da dimensão universalista 

que a luta de classes toma em relação, por exemplo, à questão racial. Já a crítica de 

pensadores como Kwame Appiah ou Paul Gilroy, entre outros, aos absolutismos 

etnicizantes e aos pertencimentos enraizados decorre da dimensão universalizante 

que a imagem mítica da África e que a noção de raça negra assumem nos discursos 

afrocêntricos, na Negritude e no pan-africanismo, através da constituição de uma 

identidade fixa, estática e original da África e do africano, oposta à imagem 

igualmente homogênea do Ocidente e do europeu/norte-americano, e que seria uma 

das condições da falência de um "pensamento da alteridade" e "da travessia" na África, 

como sustenta Bidima251. 

No entanto, não estamos diante de uma questão já superada a partir da noção de 

interseccionalidade, sobretudo na formulação original que ela encontra no feminismo 

                                                
250 L. Gordon. A existência negra na filosofia da cultura, trad. Cleber D. Lambert da Silva, Griot - 
Revista de Filosofia, 2016, p. 460. 
251 J.-G. Bidima, « De la traversée: raconter des expériences, partager le sens ». Em: Rue Descartes, 
2002/2, n.36, p. 11. 
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negro252, na medida em que ela recusa precisamente uma hierarquia ou uma simples 

justaposição das opressões e a necessidade de trabalhar com "um sistema histórico de 

exclusões e de dominações complementares, ligadas entre elas"253? O pensamento 

interseccional não deixa de implicar o princípio fanoniano segundo o qual "é utópico 

procurar em que um comportamento desumano se distingue de outro comportamento 

desumano"254. Apesar disso, a interseccionalidade não passa incólume ao problema 

da hierarquização das opressões na medida em que ela permanece circunscrita ao 

domínio das clivagens sociais pressupondo uma "unidade" mais profunda capaz de 

fundar antecipadamente a "coalisão"255. Haveria, então, uma dimensão não 

suficientemente tematizada pela gramática cosmopolítica da alteridade, uma espécie 

de clivagem sub-reptícia que imporia um limite a sua tarefa de descolonização?  

A eventualidade do outro, ou seja, do inimigo, fundamentou a gramática 

cosmopolítica do universalismo europeu como insularização e fechamento de mundo. 

Contudo, o aprofundamento de sua análise, pela gramática cosmopolítica da 

alteridade, exige ir além de motivos somente sociais a fim de alcançar os componentes 

cosmológicos, por exemplo, os grandes divisores como natureza e cultura, animal e 

humano, selvagens e civilizados. É nesse sentido que a famosa controvérsia de 

Valladolid faz pensar para além das clivagens sociais. Ela evidencia que os marcadores 

sociais da diferença implicam distinções dentro de um mesmo mundo. No entanto, 

este mundo supõe diferenciações mais largas e profundas que fazem dele 

precisamente um mundo em oposição a outros. Ao erigir a problemática da 

humanidade do outro, do não-europeu, Valladolid faz do liame entre razão e raça o 

evento fundamental da modernidade, aquilo que Mbembe256 define como uma 

fronteira cosmológica na base do "fechamento europeu", para além da qual "reina o 

                                                
252 N. Ajari, “Vacarme critique les Indigènes: la faillite du matérialisme abstrait”. Em: 
http://indigenes-republique.fr/ , Paris, 2015. 
253 E. Balibar & I. Wallerstein, Race, nation, classe..., op. cit., p. 71. 
254 F. Fanon, Oeuvres, op. cit., p. 133. 
255 J. Butler, Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade, trad. Renato Aguiar, Rio 
de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 2003, p. 35. 
256 A. Mbembe, Critique de la raison nègre, op. cit., p. 92. 
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estado de natureza", o "além-Mundo". Sendo a razão a condição comum partilhada 

pelos seres humanos, o outro aparece como a figura da irracionalidade, da 

animalidade, da natureza. Evidenciar que os "selvagens" nada mais fazem, com seu 

pensamento, do que elaborar as mesmas discriminações que os "civilizados" e que, no 

final das contas, o "etnocentrismo é como o bom senso", quer dizer, "ele é a coisa a 

mais bem partilhada do mundo"257, permite tomar a cultura como natureza humana, 

como universal, assim como Bartolomeu de Las Casas o havia feito em relação aos 

Índios ao afirmar que possuíam "alma", em oposição a Juan Gine Sepúlveda. A 

oposição cultura/natureza impõe-se, dessa maneira, como último bastião da 

gramática cosmopolítica da identidade, como "matriz e condição do etnocentrismo 

(...), uma espécie de princípio da apercepção transcendental que 'deve poder 

acompanhar' todas as representações sociais", "uma daquelas muitas ilusões 

necessárias - úteis e inevitáveis - da razão cultural"258. 

 Isso significa que quando a gramática cosmopolítica da alteridade promove, 

em sua crítica da geografia da razão européia, as alteridades sociais situadas segundo 

perspectivas relativas a classe, gênero, sexualidade, raça, etc., ela mantém intacto o 

fenômeno de universalização da própria condição humana, ou seja, a naturalização 

da razão cultural. A crítica das identidades majoritárias implica, mormente, a 

reivindicação do compartilhamento da condição humana. Mbembe retoma, como 

vimos, o pensamento de Fanon como aquele que propôs a "abertura de mundo" para 

além das fronteiras, a fim de caminhar rumo ao universal como "inerente à condição 

humana"259 e promover uma "elevação em humanidade"260. Mas se o que fundamenta 

tal condição não é outra coisa senão a razão, a cultura, o simbólico –como outrora 

fora a alma261– então o próprio objeto em disputa na luta contra todas as práticas de 

                                                
257 E. Viveiros de Castro, Métaphysiques Cannibales, Paris, PUF, 2009. 
258 E. Viveiros de Castro, “Introdução ao contexto do perspectivismo”. Em: NAnSi, consultado em 20 
de junho de 2017 https://sites.google.com/a/abaetenet.net/nansi/a-onça-e-a-diferença-projeto-
amazone/introdução-ao-contexto-do-perspectivismo.  
259 F. Fanon, Oeuvres, p. 65. 
260 A. Mbembe, Sortir de la grande nuit. op. cit., p. 69. 
261 E. Viveiros de Castro, Métaphysiques Cannibales, op. cit., p. 16, n. 2. 
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desumanização do outro é ele mesmo o elemento de uma clivagem mais profunda, a 

saber, aquela entre humanos e não-humanos262. Em outras palavras, a reivindicação 

do lugar de fala como sendo ao mesmo tempo singular (em termos de gênero, raça, 

classe, etc.) e em comum (condição humana) só é sustentável a partir da partilha 

humano/não-humano como pressuposto cosmológico. Ora, esse pressuposto 

cosmológico nada tem de universal quando confrontado a outras matrizes 

cosmológicas, de mais a mais, incessantemente canibalizadas pela modernidade. Em 

outras palavras, a condição para que as lutas insurrecionais não passem pelo processo 

de insularização em torno de identidades sociais cada vez mais fechadas e enrijecidas 

é ela mesma uma identidade cosmológica fechada e enrijecida: a insularidade 

antropocêntrica. É, portanto, necessário pensar uma gramática cosmopolítica para 

além da constituição de uma comunidade exclusivamente assentada sobre a Grande 

Partilha e sua forma mais fundamental de colonialidade, ou seja, as relações 

antropocêntricas. Ela sustenta a divisão entre uma “natureza ontologicamente 

unificada”, um “mononaturalismo ontológico”, uma espécie de cosmos único, de um 

lado, e um “relativismo cultural”, diferentes culturas como múltiplas “representações 

simbólicas” ou diferentes visões do mundo, de outro. Uma gramática cosmopolítica 

descolonializante deve romper com a insularidade antropocêntrica entendida como 

"condição humana" e deve poder dar conta de outros "regimes" ou "matrizes 

ontológicas"263.  

A irrupção do outro conduziu a abertura de mundo até o limiar interseccional de 

coalizão dos condenados da Terra para além de sua ilha. Contudo, o fio comum que 

os une resulta ele mesmo de uma insularização mais profunda. O desafio 

cosmopolítico exige ir para além não somente das clivagens que insularizam uma só 

humanidade em termos sociais, mas também das clivagens que insularizam as 

humanidades em termos cosmológicos. Ele exige pensar e viver em um multiverso 

                                                
262 A. Mbembe, Critique de la raison nègre, op. cit., p. 63 tirou conclusões importantes a esse respeito 
a partir da análise da raça. Ver também C. D. Lambert da Silva, Uma só ou várias fontes 
cosmopolíticas?, op. cit., 2016. 
263 Ph. Descola, Ph. Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, cap. X. 
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caracterizado pela troca e pela reciprocidade entre formas de vida humanas e não 

humanas em um plano não antropocentrado, entre diferentes formas de devir 

humano, animal ou ainda espiritual. Somente ele pode fazer face à "irrupção das 

questões ecológicas" e à "preparação para viver sobre a Terra"264 com outros coletivos. 

À irrupção do Outro e à ruptura com as insularizações sociais, sucede a intrusão de 

Gaia e a mundialidade do Antropoceno.  

 Nesse quadro, o pertencimento é redefinido em termos vitais e cosmológicos, 

vinculando as formas de vida à história social da Terra. Para além da insularização na 

razão cultural, E. Viveiros de Castro e D. Danowski265 –juntamente com a movência 

multinaturalista e contra-antropológica– propõem a equivocidade das 

imagens/matérias de mundo: a multiplicidade de "ethnos de referência" em "tensão 

cosmopolítica perpétua com outras humanidades ocultas sob as corporalidades das 

outras espécies", formando uma só "história social do conjunto do vivente enquanto 

atualização diferenciada da potência antropomorfa pré-cosmológica". O ponto em 

que as diferentes humanidades encontram-se não é nenhum universal, ainda que 

fosse aquele "geométrico da natureza humana". É, antes, a expressão da 

equivocidade. Diante disso, impõe-se a prática da tradução como "movimento de 

equivocidade controlada" pela qual antropologias "são comparadas" não a partir de 

premissas homogêneas, mas de premissas heterogêneas que são o próprio equívoco e 

seu regime de "síntese disjuntiva", condição cosmológica limite "de toda relação 

social", sobretudo "a relação dita 'intercultural', em que os jogos de linguagem 

divergem ao máximo"266. A humanidade dos inhames da gente de Dobu - que inclui, 

portanto, os inhames como gente - permite repensar, com Bento Prado Jr., o espanto 

de Pierre Clastres diante de duas humanidades que parecem dividir a Terra: de um 

lado, a humanidade da unificação moderna montada sobre a Grande Partilha, de 

                                                
264 B. Latour, Enquête sur les modes d'existence. Une anthropologie des Modernes, Paris, La 
Découverte, 2012.  
265 E. Viveiros de Castro & D. Danowski, Há mundo por vir? Ensaio sobre os meios e os fins, Desterro, 
Florianópolis, Cultura & Barbárie, Instituto Socioambiental, 2014, p. 111. 
266 E. Viveiros de Castro, Métaphysiques Cannibales, op. cit., p. 42 e sq. 
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outro, a humanidade-multiplicidade propriamente "cosmocêntrica" e "ecomórfica" se 

partilhando em um vasto "campo sociocósmico comum" com os coletivos vivos de 

Gaia. Viveiros de Castro refere-se a um plano de composição cósmico de "mediação 

universal" entre humanos e não humanos. Incipit Antropoceno.  

A abertura cosmológica do multiverso confronta-se, entretanto, com um novo 

obstáculo, um novo limiar de fechamento, de tal modo que a luta dos "Terranos" 

contra os cosmocídios perpetrados pelo avanço da modernidade-colonialidade dos 

"Humanos", à maneira de uma "guerra dos mundos"267, configura o embate de dois 

mundos fechados, mas de dois movimento de fechamento de mundo. Haveria lugar - 

mais, ainda - para a abertura de mundo? 

 

Quais fontes, quais destinações? 

Os marcadores cosmológicos da identidade revelam aquilo que Latour268 expôs 

como embate entre diferentes cosmos, ou seja, o fato de que a diversidade de 

configurações cosmológicas remete a um conflito em torno dos modos de unificação 

cosmopolítica da humanidade. Mesmo as lutas mais insurgentes em torno de 

marcadores sociais da diferença só fazem sentido dentro do "grande espaço" da 

partilha cosmológica ocidental entre cultura e natureza, de modo que "linhas de 

fratura" aparecem conforme transitamos para outros espaços cosmológicos. Fontes 

cosmológicas diversas não implicam necessariamente a mesma destinação 

cosmopolítica para a humanidade e para a vida em geral. Em face disso, como 

sustentar a ideia de um mundo em comum diante da guerra de mundos? Qual via 

cosmopolítica para uma abertura de mundo em tempos de guerra de mundos e de 

"combate no tempo do fim"269?  

                                                
267 B. Latour, Face à Gaia..., op. cit., p. 200. 
268 B. Latour, Quel cosmos? Quelles cosmopolitiques? Commentaire sur les conditions de la paix selon 
Ulrich Beck. L’émergence des cosmopolitiques, Colloque de Cerisy, Collection Recherches, Paris, La 
Découverte, 2007, pp. 69-84. 
269 Cf. a centralidade do pensamento de G. Anders no experimento de E. Viveiros de Castro e D. 
Danowski, Há mundo por vir?, op. cit., p. 115. 
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Não há dúvidas de que a gramática cosmopolítica da identidade foi pensada por 

um princípio de antropização, ou seja, a "unificação precoce do multiverso" e a 

"unificação do anthropos" a despeito, respectivamente, do "espaço multinatural" e da 

"pluralidade" de coletivos, em suma, dos Terranos e de Gaia. Frédéric Neyrat, em um 

esforço para pensar o Antropoceno para além dessas duas vias, avança o conceito de 

natura desnaturante para designar a "potência subtrativa da Terra"270, sua capacidade 

de se evadir de qualquer construção antrópica, à maneira de uma alteridade 

irredutível. A partir dessa constatação, Neyrat propõe uma "ecologia da separação" 

para se afastar das posições que insistem, seja na antropização da natureza, ou seja, 

a capacidade humana de transformação do meio natural pela identificação da 

natureza a um objeto plenamente manipulável (i.e. geo-construtivismo), seja na 

hibridação que, desfazendo a partilha Natureza/Cultura, absolutiza por toda parte a 

natureza como agente e como construção social (i.e. eco-construtivismo). Ambas as 

posições acabam por se revelar anaturalistas, na medida em que recusam qualquer 

alteridade à natureza. Seria preciso lançar mão da ideia de teodiceia, tal como 

tematizada por Lewis Gordon, para mostrar como Neyrat, com sua ecologia da 

separação, oferece uma leitura da natureza em que postula, assim como o realismo 

especulativo de Meillassoux271, a "existência sem nós" da Terra, exportando por assim 

dizer para o mundo humano o arbítrio construcionista. "Nas práticas de teodiceia, 

apresenta-se algo como intrinsecamente bom, o que converte a injustiça e o mal em 

elementos exteriores"272. Se com a "teodiceia do texto", na análise do racismo, o autor 

é tomado como divindade, de modo que os elementos negativos são expulsos para 

fora do texto, com a teodiceia ecológica converte-se a natureza ora em objeto, ora em 

construção social para que seja salva a excepcionalidade humana - o geo e eco-

construtivismo. Contudo, a posição de Neyrat, segundo a qual haveria uma parte 

inconstrutível representada pela natura desnaturante, garantidora de que a Terra 

jamais será totalmente antropizada, manifesta a má consciência dos Modernos e sua 

                                                
270 F. Neyrat, La part inconstructible de la Terre Critique du géo-constructivisme, Paris, Seuil, 2016. 
271 Q. Meillassoux, Après la finitude, Essai sur la nécessité de la contingence, Paris, Seuil, 2006. 
272 L. Gordon, A existência negra na filosofia da cultura, op. cit., p. 455. 
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tentativa de salvar a antropização de suas desmedidas, impondo-lhe um limite 

supostamente razoável. 

A exposição precedente, ainda que célere, permite-nos avançar uma leitura que 

contribua para uma proposta de instauração de um mundo em comum. Ela deve 

realizar um esforço paradoxal capaz de reunir, por um lado, as contribuições das 

gramáticas cosmopolíticas críticas, mas sem cair no escolho da insularização da razão 

cultural, e por outro lado, a contribuição da gramática cosmopolítica multinaturalista, 

mas sem cair na teodicéia laica. Para isso, é preciso postular, primeiramente, uma 

grande natureza indiferente, aquela que Werner Herzog dá a ver através de imagens-

natureza: a alteridade irredutível nas imagens do olhar do urso marrom ou das 

pinturas dos moradores da caverna de Chauvet ou da dupla imagem dos crocodilos 

albinos na biosfera radiotiva. Nós somos os crocodilos albinos pós-era glacial dos 

moradores de Chauvet, a contemplar o abismo de tempo e somos os próprios 

moradores da caverna-Terra pré-era radioativa cujos sonhos serão esquecidos. A não 

ser que concluamos não pela separação do Humano, pela sua natureza excepcional, 

mas pela continuidade não somente do Humano, mas de todas as formas de vida, com 

a grande natureza indiferente. Se ela é "massacrante" não é porque ela nos seria 

indiferente, mas por sentirmos em nós e no conjunto da vida algo dessa indiferença 

como ação incessante: o todo do universo, o conjunto do mundo material dura273. 

Essa continuidade não é aquela hibridizante que, tal como em Bruno Latour, aponta 

para a construção social da natureza. Ao contrário, a natura naturante desdobra-se, 

tal como o elã vital em Bergson, em linhas divergentes ou tendências. Uma dessas 

linhas é precisamente a inteligência. O que a inteligência cria é uma sobrenatureza, 

desdobrando a história da vida, inclusive através da técnica. O mundo humano não 

é excepcional em relação à natureza, mas também não forma um híbrido fechado 

("sublunar") com ela. O elã excede-se em seu desdobramento através do ser humano, 

superando os obstáculos que lhe são opostos.  

                                                
273 H. Bergson, Oeuvres, Paris, PUF, 1959, p. 502-3. 
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Se Neyrat busca uma posição mediana entre o eco-construtivismo e o geo-

construtivismo, reconhecendo a parte inconstrutível da Terra –a natura desnaturante–  

nós propomos uma posição surnaturante, reconhecendo a potência criadora, porém 

finita, do elã vital, de onde a necessidade de sondar sua história e o ponto de 

indeterminação pelo qual ele pode passar, exceder, ir além, em uma palavra, 

perseverar. Chamamos de tecnismo surnaturante à posição que exige considerar a 

destinação da vida em seu conjunto, levando em conta a finitude do elã e seu 

desdobramento através do ser humano. Ela não supõe a tecno-teodicéia da geo-

engenharia, nem a eco-teodicéia do eco-construtivismo. Ao contrário de Neyrat, ela 

não enxerga a Terra como um "animal incontrolável". Uma relação respeitosa com um 

animal incontrolável, tal como preconizada pela ecologia da separação de Neyrat, 

justamente porque ele é incontrolável, não evitaria sermos por ele devorados. 

Grizzlyman de Herzog não mostra outra coisa. A alteridade da natureza não significa 

que ela não siga direções e que essas sejam profundamente tateantes, sobretudo 

quando dizem respeito às suas manifestações através da inteligência humana. O 

bergsonismo, a essa altura, impõe-se como um pensamento incontornável para 

pensar o surnaturalismo evitando o escolho do naturalismo ontológico moderno. 

F. Worms, ao repensar os dois sentidos da vida em Bergson, destaca o objetivo do 

segundo capítulo de A evolução criadora de descrever "a unidade de causa e de sentido 

da vida" e, ao mesmo tempo, de compreender a "divisão real pela qual ela engendrou 

efetivamente seus efeitos". Mesmo reconhecendo a "singularidade ou a diferença de 

natureza da inteligência humana, que se opõe às outras 'direções' fundamentais da 

vida", não se pode esquecer que elas possuem a mesma causa e sentido e, por isso 

mesmo, apesar da divisão real e da singularidade da inteligência, esta pode se religar 

às outras direções. Assim, a divisão entre inteligência e instinto representa uma 

"divisão real e irreversível", mas também a "unidade global e primitiva da vida". 

Analisando a função natural da inteligência e a natureza do instinto, Bergson poderá, 

após partir da unidade primitiva da vida e de sua divisão real, retomar o liame entre 

"vida e consciência" manifestada como "tendência geral da vida", ou seja, "unidade 
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que se poderia desde então alcançar desde o interior, se a inteligência pudesse 

alcançar a partir de seu interior o seu outro, o instinto, capaz então de tornar-se 

consciência de si e adquirir o alcance de uma verdadeira intuição"274. Grandeza de 

Bergson em deduzir, lembra Worms, "o sentido da vida e o lugar do homem na 

natureza (notoriamente através de suas invenções e de suas máquinas) a partir da 

oposição e da unidade evolutivas entre o instinto e a inteligência". "Contudo, 

precisamente, o profundo paradoxo do bergsonismo é resumido", continua Worms, 

através dessa referência ao "duplo sentido do ser humano: a inteligência humana é o 

êxito da vida e da consciência, mas ela não o sabe"275. Todo esforço bergsoniano será 

o de depreender o lugar do humano a partir dessa compreensão geral da significação 

da vida e da criação do universo.  

Ora, se o nosso tempo não é capaz de enfrentar os desafios que se apresentam é 

porque, entre outras coisas, ele se mostra incapaz de compreender o lugar do humano 

de outra maneira que não através da sua excepcionalidade teodiceana apartada da 

significação da própria vida, seja através da redução da natureza à matéria sem 

potência, seja através da absolutização da construção social, seja através da conversão 

da natureza em um animal incontrolável. Nenhuma dessas perspectivas reconhece na 

inteligência, não a exceção humana, mas o excessivo da vida e da consciência e seu 

trabalho. Esse não-saber faz com que a inteligência tome-se como exceção à maneira 

de uma ilusão retro-projetiva. Se Bergson mostrou a via para a torção da inteligência 

em intuição, não foram vislumbradas as consequências cosmopolíticas dessa 

compreensão!  

Com efeito, é preciso lembrar a importância do terceiro capítulo de A evolução 

criadora e da maneira como ele permite "dar sua 'significação' à 'evolução' do ser vivo 

ao situá-la entre nossa vida e o universo em geral"276. Mediante essa análise, é possível 

compreender o processo pelo qual são ligados o princípio criador de matéria, o elã 

                                                
274 F. Worms, Bergson ou les deux sens de la vie, Paris, PUF, 2004, p. 216. 
275 Ibid., p. 224. 
276 Ibid., p. 240. 
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finito de vida e a consciência limitada do ser humano. Worms realça o papel 

desempenhado pela tão conhecida distinção entre duração e espaço, no autor de 

Matéria e memória, e pela dualidade de atos ou movimentos imanentes e opostos um 

ao outro (tensão e distensão) na determinação das diferentes dimensões do real. 

Assim, teríamos:  

o ato criador de matéria, que estaciona em mundos fechados e espaciais, é 

continuado pelo elã de vida que afronta a matéria criada em nosso planeta; o 

movimento da vida estaciona em espécies, mas é continuado, por sua vez, por algumas 

dentre elas, a exemplo da humanidade, que leva adiante a ação criadora; enfim, a 

própria humanidade corre o risco, como mostrarão As duas fontes, entretanto, de 

estacionar em sociedades fechadas e deverá ser continuada por meio de indivíduos 

excepcionais277.  

 
A análise de Bergson, exposta por Worms, desvela através do misticismo uma 

compreensão de natureza cosmo-política capaz de ligar a destinação humana à 

significação da "própria vida em seu conjunto, cuja finalidade inscreve-se (...) em 

uma finalidade ainda mais abrangente, de ordem cósmica"278. Dessa maneira, a 

emergência do ser humano revela algo acerca da consciência como objetivo da vida, 

de modo que a inteligência e a sociedade aparecem como meio para uma destinação 

que as ultrapassa. O tema da superação do ser humano ou do sobre-humano (ou 

ainda de uma humanidade completa) implica, certamente, como aponta Worms, a 

reflexão bergsoniana em torno da intuição. Mas não se trata, lembra ainda o leitor de 

Bergson, de se contentar meramente com uma "superação metodológica ou filosófica 

do ser humano". Conceber essa problemática exige, por si só, "um esforço prático na 

própria vida", ou seja, a abertura de um "horizonte ao ser humano, na sua própria 

vida", ou ainda, a superação do ser humano a partir do "interior do ser humano e da 

própria vida", abrindo "uma tensão interna à humanidade", "abertura para além dela 

mesma e que lhe é aberta pela perspectiva consciente tomada sobre sua própria origem". 

                                                
277 Ibid., p. 241. 
278 Idem. 
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E continua Worms: "O sobre-humano não pode, portanto, permanecer como uma 

simples alusão enigmática, retrospectiva, à intenção original da vida (...) Bergson 

procurará por ele não na intensidade da vida individual, mas na história moral e 

religiosa da humanidade"279.  

Mas seria um equívoco compreender As duas fontes da moral e da religião, como 

aponta Philippe Soulez, como uma reflexão sobre a moral e a religião, quando na 

verdade ela é sobre as duas fontes e, somente à luz dessa precisão, seu fundamento 

político é suficientemente levado em conta. "É a partir da análise das fontes que 

emerge a reflexão sobre a política"280. Isso quer dizer que as considerações acerca do 

fechamento e da abertura possuem uma dimensão cosmopolítica referente às duas 

destinações da humanidade e da vida, à maneira de dois devires irredutíveis. Worms 

tem razão em lembrar, nesse sentido, que o fechado e o aberto formam dois modos 

de distinguir que cortam "como uma espada todas as identidades e doutrinas"281. Mas 

por isso mesmo o fechado e o aberto aparecem como duas maneiras de fazer unidade 

a partir do múltiplo, como apontará Soulez. A destinação cosmopolítica envolve a 

decisão do ser humano em agir a partir de uma ou outra dessas maneiras de produção 

do em comum. Worms resume essas duas maneiras de unificar que formam duas 

gramáticas cosmopolíticas.  

De um lado, a gramática do fechado envolve comunidades "que se distinguem 

umas das outras por exclusão mútua, (...) o que as conduz, segundo Bergson, por 

essência, à guerra"282. Dessa perspectiva, Carl Schmitt283 é o grande pensador do 

fechado como fonte da política. "Toda unidade política implica a existência eventual 

de um inimigo e, portanto, a coexistência de outra unidade política. (...) O mundo 

político não é um 'universum', mas (...) um 'pluriversum' ". A fonte fechada não é outra 

coisa senão um esquema da vida social que encontra na ordem e no inimigo os 

                                                
279 Ibid., p. 251. 
280 Ph. Soulez, Bergson politique, Paris, PUF, 1989, p. 267. 
281 F. Worms, Bergson ou les deux sens de la vie, op. cit., p. 266. 
282 Ibid., p. 266. 
283 C. Schmitt, La notion du politique, Paris, Editions Flammarion, 2009. 
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elementos constitutivos do "todo da obrigação". Segundo esse esquema "não há 

teleologia da espécie que levaria a humanidade a se unificar"284. O elã vital estaciona 

na espécie humana através do todo da obrigação, através do hábito de adquirir 

hábitos. "Cada um de nossos hábitos é contingente, mas não a necessidade de contraí-

los". O esquema fechado define, portanto, a natureza humana enquanto natura 

naturata de que a pluriversidade de ethnos não é senão a manifestação contingente. 

O chamado pensamento decolonial, com sua noção de pluriverso, não pode deixar de 

se chocar contra esse dilema. Ao recusar os princípios do universalismo europeu, na 

medida em que este engajaria interesses particulares, ele se vê diante de uma 

dificuldade quase instransponível: recusar a ideia de que haja um princípio universal, 

mas ao fazê-lo nada tem a oferecer senão um pensamento segundo o qual só há 

interesses em conflito (se universal há, é aquele da relação, do inter esse, do viver 

entre285), ou afirmar a existência de princípios universais, mas ao fazê-lo introduzirá 

uma compreensão diversa da universalidade e re-instaurará o conflito, ainda que seja 

entre os Terranos do Antropoceno contra os Humanos... 

Cumpre levar a humanidade até o limiar que permitirá a ela decidir pela abertura 

em um sentido até então desconhecido. Isso exige pensar a própria abertura como 

fonte da política. Para Worms, é aberta a fonte que se dirige "sem exceção a todo 

mundo sem traçar nenhum limite em espaço algum"286. A abertura resulta de um 

mesmo esforço de retomada do elã para ir "mais longe em uma mesma direção", mas 

que é dificilmente "universal ou ecumênico" já que ele se opõe precisamente "à 

tendência inversa do fechamento". Não se trata de abordar a cosmopolítica a partir 

de um essencialismo biológico, mas de enxergar que a compreensão das gramáticas 

cosmopolíticas, assim como a experiência da moral e da religião em Bergson, "exige 

retornar não somente à vida em geral, mas a dois sentidos da vida profundamente 

                                                
284 Ph. Soulez, Bergson politique, op. cit., p. 270. 
285 Viveiros de Castro não deixa dúvidas quanto a essa escolha, cf. Métaphysiques Cannibales, op. cit., 
p. 58.  
286 F. Worms, Bergson ou les deux sens de la vie, op. cit., p. 267. 
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opostos"287, à maneira de duas fontes e de duas destinações da vida. 

 

Considerações finais - o duplo frenesi cosmopolítico 

Nesse sentido, um duplo frenesi marca as destinações do ser humano de um ponto 

de vista cosmopolítico. A estação do elã, sua espacialização, multiplica os universais 

em seu jogo de mútua exclusão. O paradoxo cosmopolítico sublevado na primeira 

parte desse trabalho aponta justamente para o fato de que cada ruptura parcial com 

o fechado representa uma abertura somente parcial, já que o "todo mundo" a quem 

esse apelo se dirige se revela marcado por um limite que re-instaura uma fronteira e, 

assim, uma comunidade potencial que se opõe ainda que virtualmente a uma outra, 

ainda que seja aquela com a qual ela rompe, mantendo a clivagem. A 

contemporaneidade é marcada pela exasperação dessa tendência e, por conseguinte, 

pela fadiga que a acompanha. A extensão da abertura a um "todo mundo" só é 

possível em condição excepcional: a unificação da humanidade a partir de um limiar 

extremo e lúgubre. Aliás, a conclusão de As duas fontes é marcada pelo problema 

maior desta derradeira obra de Bergson, a saber, o da destinação do ser humano 

diante da possibilidade do "extermínio"288. Cabe à humanidade "saber se ela quer 

continuar a viver" e se ela quer "viver somente" ou retomar o elã criador. A consciência 

acerca de sua própria "gênese", do sentido que ela tem em sua própria totalidade e 

com ela a totalidade da própria vida289 coloca o ser humano diante da necessidade de 

decidir acerca dos dois sentidos opostos da vida (o fechado e o aberto) enquanto eles 

determinam duas destinações cosmopolíticas irredutíveis. Bergson visualiza mesmo 

a possibilidade de uma "evolução perversa" da humanidade em que a natureza não 

saberia mais do que esta última qual a melhor destinação para o ser humano290. "No 

limite extremo, o ser humano poderá realizar o sentido do universo e da criação, ou 

                                                
287 Ibid., p. 270. 
288 Ph. Soulez, Bergson politique, op. cit., p. 283. 
289 F. Worms, Bergson ou les deux sens de la vie, op. cit., p. 251. 
290 Ph. Soulez, Bergson politique, op. cit., p. 284. 
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avançar até a destruição não somente de sua espécie, mas do planeta"291. Bergson 

político, pensador do tempo do fim a partir da fonte fechada da política. 

O duplo frenesi refere-se a dois sentidos da vida não como finalismo teleológico, 

mas como "gênese imanente" de duas formas para a vida complemente distintas. 

Resta saber qual delas coloca-se ao lado da continuidade e realização do sentido da 

vida através da instauração. A relação das duas destinações com a vida seria, 

possivelmente, da mesma ordem que aquela da inteligência e do instinto. Mas 

naquele primeiro caso, trata-se da conformação cosmopolítica de dois "modos de 

devir" da vida, enquanto que neste último se trata de dois modos de conhecimento. 

Mas, precisamente, a resolução dos problemas teóricos é inseparável da superação 

dos "limites absolutos de nossa vida prática e histórica"292. Não é o próprio Bergson 

que nas páginas conclusivas de As duas fontes se perguntará: "a distinção entre o 

fechado e o aberto, necessária para resolver ou suprimir os problemas teóricos, pode 

nos servir praticamente?"293. Chamo de polemo-telurismo à destinação cosmopolítica 

moldada com a própria forma da vida através da celebração do "viver apenas" nesse 

planeta refratário. De acordo com ela, a abertura representada pelas rupturas em luta 

e a construção do multiverso fazem plenamente parte do movimento de insularização 

da própria vida, ou seja, o efeito de seu estacionamento, de sua espacialização 

alcançando o todo da Terra e o advento de uma consciência telúrica ecumenizante: 

os Terranos como povo de Gaia.  

Ocorre, entretanto, que a Terra é também "uma ilha no universo planetário"294 e 

a consciência acerca da finitude do elã implica o saber acerca da insularização dessa 

própria consciência. A intuição filosófica, artística ou mística torna-se ineficaz diante 

desse saber e exige sua reconversão, capaz de compreender a técnica. Chamo de 

tecnismo-surnaturante à consciência da necessidade, na contemporaneidade, de 

retomada do elã, ou seja, a possibilidade, já expressa através de discursos teóricos, 

                                                
291 F. Worms, Bergson ou les deux sens de la vie, op. cit., p. 272. 
292 Ibid., p. 336. 
293 H. Bergson, Oeuvres, op. cit., p. 1206. 
294 O. de Andrade, Obras completas. Feira das Sextas, São Paulo, Globo, 2000, p. 69. 
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decisões e iniciativas práticas, limitados é verdade, mas contínuos e progressivos, de 

transmutação da própria vida, para que se realize "até nesse planeta refratário", e 

para além dele, "a função essencial do universo, que é uma máquina de fazer 

deuses"295. Através da destinação telúrica o elã vital esgotar-se-ia na celebração, 

performando seu próprio desaparecimento ao mesmo tempo polêmico (multiplicação 

de universalismos) e festivo (multiverso!) em um presente contínuo, fatigante e 

loquaz, como a costumeira "amargura no êxtase"296 em fim de festa. É preciso ser 

atento ao embate da vida contra a materialidade e ao modo como aquela, ao mesmo 

tempo, toma apoio sobre esta. A inteligência é desdobramento desse movimento e se 

deixa ver na "agência macrofísica dos humanos" e na "inseparabilidade ontológica 

universal entre o vivente e o mundo". Em outro sentido, pela destinação surnaturante 

os humanos, sondando os rastros da criação no criado, assumem a tarefa de contribuir 

para instaurar o "ponto" por onde o elã de vida possa passar "livremente", através da 

imaginação técnica, mesmo que precise fazer dos corpos um material "sutil"297 e "da 

própria Terra uma nave espacial"298. 
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Entrevista com Indianara Siqueira 
Julia Naidin* 

 
Indianara Siqueira é puta, travesti, vegana e militante pelos direitos 
das mulheres, das prostitutas e dxs LGBTQIs há mais de vinte anos. 
Presidente do Transrevolução (2012), funda, em 2015, o 
PreparaNem, um coletivo trans-ativista preparatório para o ENEM e 
movimento social fundado, composto e voltado principalmente para 
pessoas travestis e transexuais, no centro do Rio de Janeiro. Já em 
2015, alunes transexuais entraram nas principais universidades da 
cidade efetuando uma ocupação necessária no confronto a uma 
estrutura patriarcal que lhes impedia acesso ao ensino superior. Em 
2016 o PreparaNem se estende para Niterói e para a Maré, um dos 
maiores complexos urbanos da cidade do Rio de Janeiro.  

 

 

Julia Naidin: Indianara, em primeiro lugar, muito obrigada pelo seu tempo. Por favor, 

começa se apresentando e contanto um pouco da sua história e do seu percurso no 

ativismo e na militância... 

Indianara Siqueira: Eu sou Indianara Siqueira, e si não queira também. Minha vida 

enquanto ativista e militante começa oficialmente quando eu entro pra luta pela 

prevenção ao HIV-AIDS nos anos 90, eu venho pro Rio de Janeiro para participar do 

Encontro Nacional de Travestis e Transexuais 

JN: Você nasceu aonde?  

IS: Nasci em Paranaguá no Paraná, sou do porto de Paranaguá. Morei em Santos, 

aonde morei na rua e depois fui pra prostituição. Como esta era a época do auge da 

epidemia de HIV-AIDS, tinha-se essa coisa de que eram as prostitutas e as travestis, 

gays que morriam de AIDS, que se contaminava por HIV, então tinha toda essa 

preocupação do Ministério da Saúde de fazer um trabalho com essa população dita 
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população de risco, que hoje é chamada de população vulnerável. Da luta pela 

prevenção e pelo tratamento das pessoas com HIV-AIDS eu venho pro Rio, em Santos 

– que era a capital mundial da AIDS na época, e aí eu entro pra luta organizada dos 

movimentos sociais. Isso é a luta organizada, porque sabemos que enquanto travestis 

e transexuais nós já somos militantes com nossos corpos. Então eu participo do 

Encontro Nacional de Travestis e Transexuais no Rio de Janeiro em 95, poso nua para 

uma revista, fundo o Grupo Filadélfia de travestis e liberados em Santos, e em 96, na 

Conferência Mundial de Saúde, a gente exige o respeito ao nome social em prontuário 

médico em Santos, a gente consegue a aprovação na Conferência Mundial de Saúde, 

que travestis e transexuais também sejam internados em ala feminina e que os 

parceiros de pessoas LGBTs sejam considerados cônjuges de fato. Estes eram três 

pontos polêmicos e foram aprovados. Essa foi a primeira vez que o nome social foi 

pautado no Brasil, isso foi em 96. A partir daí houveram muitas retaliações. Do dia 

pra noite parecia que eu tinha convocado uma conferência de imprensa na minha 

porta, porque estavam todos os repórteres de emissoras querendo uma reportagem.  

Assim eu deixei de ser uma pessoa anônima e passo a ser uma pessoa pública, então 

óbvio que isso também tem um preço, as pessoas te xingarem na rua e tudo... eu não 

estava preparada pra essas situações. Assim eu saio de Santos e fico um tempo entre 

São Paulo e Rio de Janeiro e vou me fortalecendo dentro do movimento. Em 96 eu 

venho para o “Encontro” novamente, que foi Geovanna Baby, a matriarca do 

movimento trans no Brasil que fundou em 93. No final dos encontros a gente decidia 

a próxima cidade para o evento do ano seguinte, eu propus que fosse realizado pelo 

grupo Filadélfia em São Paulo, em parceria com a casa de apoio Brenda Lee, que era 

uma travesti que tinha sido assassinada e que tinha uma casa aonde ela recebia as 

pessoas com HIV-AIDS, e que a grande maioria eram pessoas travestis, transexuais e 

gays e essa foi a primeira casa de apoio a pessoas vivendo com HIV-AIDS de São 

Paulo, se não me engano do Brasil. Assim a gente leva o V Encontro Nacional de 

Travestis e Transexuais pra São Paulo nessa parceria, com 280 participantes, pessoas 

do exterior, Camila Cabral que é a presidente do PAST de Paris (Prévention, action, 



   Julia Naidin    Entrevista a Indianara Siqueira 

 133 

santé et travail por les transgenre), uma brasileira com cidadania francesa, médica, 

que se especializa nisso, funda essa associação e que também vem em 97 pra 

participar do “Encontro”. Assim a luta vai, vai... e com o tempo as pessoas com HIV-

AIDS passam a ter medicamentos, com acesso gratuito. O Brasil é o primeiro país que 

libera para todos o coquetel de HIV-AIDS, o que faz com que os avanços no tratamento 

levem as pessoas a viverem mais tempo e a serem protagonistas de suas histórias no 

movimento, o que eu acho justíssimo e corretíssimo. Então o que antes era um 

encontro de pessoas vivendo e convivendo com HIV-AIDS, que eram os parentes e 

familiares que acabavam ficando e levando a luta contra o HIV, por prevenção e mais 

saúde adiante, acabaram se retirando. Eu tive uma irmã, cis299, hétera, que morreu 

de HIV-AIDS, e um cunhado. Óbvio que as pessoas esperavam que eu que morresse 

de HIV-AIDS. Mas fato é que como as pessoas passam a ter uma sobrevida maior e a 

lutarem pela causa, e assim nós, convivendo, nos afastamos e recuamos. Então as 

pessoas vão pra outros movimentos, e eu fiquei só no movimento LGBT e no 

movimento das prostitutas, e fui organizando outras coisas. 

JN: O “Transrevolução” surgiu quando? 

IS: O Transrevolução foi idealizado por Gisele Meirelles “Madame Gisele”, em 2009, 

em um chá que era organizado para as travestis no Pela Vida300, que Charle Aluvi e 

Hanna Suzarte faziam (6:25), com a morte delas, Gisele pega essa reunião, idealiza 

o Transrevolução e me chama pra trabalhar com ela, eu vou e a gente acaba se 

tornando muito parceiras. Éramos uma dupla que trabalhava muito bem juntas, ela 

com a parte educada e técnica da questão e eu era a parte que estava nas ruas, 

fazendo o trabalho de rua. Depois da morte dela eu me torno presidente do 

transrevolução, que não era uma instituição, éramos ainda só um coletivo, agora o 

transrevolução é uma ONG. 

                                                
299 Pessoas cis são as pessoas cujo sexo designado ao nascer coincide com o sentiment 
interno/subjetivo de gênero.  
300 O Grupo Pela Vida foi fundado em 1989, no Rio de Janeiro, e foi o primeiro grupo no Brasil para 
pessoas com HIV-AIDS, seus familiares e amigos. 
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JN: A “Marcha das Vadias” começa quando aqui no Rio? 

IS: Em 2011. Em 2009 eu volto pro Brasil. Deportada. Fui preza na França, fiz dois 

anos e meio de prisão porque eu tinha apartamentos e eu alugava para pessoas, a 

maioria das travestis e transexuais brasileiras que se prostituíam. Aí fui preza, fui 

condenada e em 2009 fui deportada em condicional pro Brasil. Chego aqui e já 

começo outra vez nos movimentos sociais, a denunciar toda a exploração e agressão 

contra travestis e transexuais, fui denunciar no Arco-íris301 , acabei me tornando 

coordenadora de um grupo para travestis e transexuais, voltei para os movimentos 

sociais. Em 2011 teve o fato no Canadá, de um policial que fala a frase “se as mulheres 

não quiserem ser estupradas elas não deviam se vestir como vadias”, o que dá origem 

a marcha das vadias pelo mundo todo, e em 2011 no Brasil o pessoal se reúne pra 

criar a Marcha no Rio de Janeiro e em São Paulo e eu me torno uma das 

organizadoras, lembrando que se trata de um coletivo.  

JN: Essa história da tua prisão na França, ela se deu por conta destes apartamentos 

que você alugava? Ou pela questão de uma rede que você desestabiliza?  

IS: Sim... Na verdade é uma rede que se desestabilizou não só lá, né.... No Brasil 

mesmo por conta de denúncias contra proxenetas mesmo, que exploram, que batem, 

que extorquem dinheiro das pessoas que se prostituem e que não deixam as pessoas 

terem liberdades com seus corpos, claro que essas pessoas se voltam contra você e 

querem se ver livres de você. Na França justamente com a questão dos apartamentos 

foi isso, as pessoas me pagavam uma diária, elas pararam de ter que dar metade do 

que recebiam pra outras pessoas, então é obvio que essas pessoas perdem lucro. Mas 

também quando você organiza algo grande, sempre as pessoas que estão nessas redes 

que você abala acabam brigando também, então acaba tendo violência e essa 

violência acaba justamente tendo efeitos negativos sobre o que temos como negócio. 

Isso é complicado, mas o movimento era para que as pessoas tivessem espaços 

                                                
301 ONG, fundada em 1993, que tem como missão promover qualidade de vida, direitos humanos e 
cidadania ao público de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT. 
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seguros de exploração para que elas pudessem se prostituir.  

JN:  E a tua vivência no presídio lá?  

IS: Para mim, eu estava em segurança. Minhas amigas mesmo que iam me visitar, a 

própria Sabrina da associação PAST falava que haviam pessoas que estavam tramando 

para me matar lá fora. E de certa maneira foi um período na minha vida no qual eu 

tive tempo só pra mim, eu sempre fui de movimento social, sempre fui da rua da luta, 

de estar em Marchas, envolvida nas organizações de movimentos e de eventos, não 

tinha tempo pra mim. Ao menos na prisão eu tinha tempo pra mim. Eu tive dois anos 

e meio só pra mim, pude ler muito, ler livros que eu sempre quis e que não tinha 

tempo, pra mim foi benéfico, apesar de toda a briga também que eu tive que fazer na 

prisão, pois estava numa prisão masculina e não podia usar roupa feminina, teve que 

ter toda uma briga para que eu pudesse usar as roupas femininas, teve toda uma briga 

depois, com denúncia ao Procurador da República da França por tortura psicológica, 

por me chamarem de senhor, senhor, senhor.... Pra passarem a chamar-me então só 

pelo sobrenome. O pedido da lista de compras de farmácia, que passamos a ter uma 

lista de farmácia transgendre, já que a dos homens não nos incluía, os produtos que 

nós queríamos não estavam ali, não podiam trazer a lista de compras da farmácia das 

mulheres, então criaram uma lista para transgendre a partir desta denúncia. Entraram 

em contato com o PAST, fizeram reuniões para saber o que colocar nesta lista. 

JN: Voltando pra tua história no Rio, como surge o PreparaNem? 

IS: O PreparaNem é uma ideia que eu sempre pensei, desde que eu fundei o Filadélfia 

em Santos, ainda não tinha ENEM302, nada dessas coisas, mas não haviam cursos. 

Eu tinha a ideia de fazer cursos, algum tipo de preparatório, de formação, de 

alfabetização, já que a maioria das travestis e transexuais não eram alfabetizadas 

naquela época, mas nunca contei com as parcerias certas pra isso, as pessoas queriam 

sempre institucionalizar, colocar nos editais, a ideia capitalista, cisgenera, branca, né? 

                                                
302 Exame Nacional do Ensino Médio – Prova que confere diploma de conclusão do Ensino Médio e 
que, de acordo com a avaliação, habilita a entrar nas universidades do país. 
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Isso nunca me agradou muito, então acabava não indo pra frente... Depois com a 

Internet chegando, as tecnologias, eu passei a pensar em um preparatório com outras 

coisas também, como Internet, pra que as pessoas aprendessem a usar. Ao longo desse 

tempo todo eu vim me tornando mais uma figura pública, as redes sociais, as pessoas 

me seguem, curtem as coisas, e começaram a falar que as travestis me seguiam muito, 

que se inspiravam em mim, e que seria legal se você se inscrevesse no ENEM para 

tirar seu certificado de Ensino Médio, que então elas se inspirariam e acabariam se 

inscrevendo, aí poderíamos fazer um mutirão pra elas se inscreverem... Aí eu disse, 

não; se é pra elas se inscreverem, vamos fazer um preparatório pra essas pessoas 

poderem fazer essa prova bem e disputar esses espaços. Assim, com um amigo, 

criamos um espaço para essas pessoas poderem estudar. Como ‘Nem’ é uma gíria das 

periferias do Rio de Janeiro, o exame do ensino médio é ENEM, e estávamos criando 

um preparatório, fundamos um coletivo com o nome de PreparaNem. E aí eu fui 

passando tudo que eu pensava sobre este preparatório: um coletivo, com professores 

voluntários, que se preocupassem não só em ensinar um conteúdo específico, mas 

também em compreender aquela realidade daquelas pessoas, se elas estavam 

comendo, se elas estavam doentes, onde elas estavam morando... tudo isso passou a 

ser pensado. Então o PreparaNem passou a dar alimentação. Hoje inclusive ele dá 

casa porque tem a CasaNem, roupas... Essas pessoas passaram a vir. Vieram pra um 

espaço em que, obvio, houve todo um trabalho com os professores, para explicar para 

quem que eles estavam dando aula, que eles não impusessem outra vez essa educação 

que a gente já tem aí tão classista, racista, branca, de pessoas cis-hetero, que acabam 

aprendendo e que ao invés de se libertarem dessa maneira de ser, reproduzem. As 

pessoas que vão fazer pedagogia para serem professores, pensam em ser 

revolucionárias mas acabam se aprisionando a um currículo, às grades curriculares, 

e acabam não se libertando e não renovando o próprio modo de trabalho e de 

pensamento, o que é muito complicado. Então acabou sendo um ensinamento de mão 

dupla: tanto es alunes aprendiam, quanto es professores aprendiam muito com essa 

experiência de outra forma de ensinar e de se relacionar com es alunes trans. 
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Aprenderam a se acostumar a ver as pessoas transvestigeneres, que é a palavra que a 

gente usa, com peito de fora, se tivesse muito calor, de shortinho, de topzinho, tudo 

totalmente diferente dos padrões de uma sala de aula... E assim acabou se criando a 

rede do PreparaNem. Já no primeiro ano foram 12 pessoas inseridas no mercado 

formal de trabalho, faculdade... Se estendeu para outras cidades, inspirou outros 

movimentos similares. Aqui no Rio nós temos o PreparaNem Niterói, da Maré, que 

parou agora, o da Zona Oeste que está pra sair, junto com a CasaNem de Mesquita, 

que também a CasaNem já se multiplicou. Então é isso, o PreparaNem é esse curso 

preparatório mas que além de preparar as pessoas com aulas também prepara as 

pessoas pra vida, como diz Luciana Vasconcellos, o PreparaNem me preparou pra 

vida, não somente pra uma Universidade, uma formação ou um certificado. 

JN: Eu queria que você falasse um pouco mais dessa mudança pedagógica que você 

sempre pautou muito para os professores que chegam aqui reproduzindo um modelo 

no qual eles foram educados, em uma escola que não está preparada para lidar com 

questões de gênero, por exemplo, com a questão social, com aluno que não comeu, 

que não tem aonde dormir, com alunes que tem uma questão de gênero que ainda 

estão em transição e que não sabem como se referir a essa pessoa, e todas as 

mudanças de perspectiva e de comportamento que aconteceram com os professores 

do Prepara e que foram muito puxadas por você e pela sua chamada de atenção pra 

essas questões.  

IS: Sim, justamente, o PreparaNem existe por esta necessidade. Se não fosse a 

maneira de ensinar tradicional talvez não fosse necessário o PreparaNem. Ele surge 

da necessidade de um espaço seguro para que LGBTs mas, principalmente, para que 

travestis e transexuais não sofram opressões, não sofram descaracterizações do seu 

corpo, do seu gênero, das suas vivências, para poderem acessar o espaço de uma sala 

de aula e a educação, pois é isso que as pessoas LGBTs sofrem nas escolas, causando 

uma enorme evasão escolar desta população devido à essa violência. Nasce do 

formato de uma escola em que os professores não se preocupam em saber em que 

condições aquele aluno chega, como aquelas pessoas estão. Qual é a situação delas 
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nas famílias, onde moram, como vivem? Temos que nos preocupar com isso também. 

O respeito pelas identidades, perguntar às pessoas primeiro, não você, com o que te 

foi imposto na sociedade cis-hétero-normativa, você pode achar que está diante de 

um homem, pode achar que está diante de uma mulher, não, primeiro perguntar, isso 

é um respeito pelas pessoas que eu acho fundamental. Mas acima de tudo deixar de 

pensar da maneira de que existe o professor aqui, o aluno ali, você dá sua aula, faz o 

seu trabalho e acabou, você só volta pra dar sua outra aula, sem se preocupar, sem 

ter uma interação. No PreparaNem não; es alunes e professores depois saem pra 

beber, vão a festas juntos, acabam criando e se tornando realmente amigos, porque é 

isso, né? Além de professores e alunes, amigos. As pessoas têm que conviver na 

sociedade, vão ter que conviver em vários outros espaços. Então se rompe essa 

barreira do professor lá em cima e o aluno lá em baixo. Os professores aprenderam a 

se preocupar com essas pessoas, chamarem essas pessoas pras suas casas, pras suas 

festas, organizarem eventos juntos, viram os privilégios que tem e quiseram 

compartilhar também, aprenderam a compartilhar. E acho que é isso também que os 

professores esperam, quando a gente cria essa separação de que o professor tem que 

se colocar no seu lugar, isso já é muito ruim. O professor só tem que se colocar no seu 

lugar se esse lugar for junto com es alunes, aprendendo com alunes, se preocupando 

com a vida dessas pessoas. A escola deveria ser isso, uma escola em tempo integral, 

mas não no formato que se tem por aí, eu falo em tempo integral porque a educação 

e a convivência deve ser integralmente, estar junto integralmente, que é um 

aprendizado pra tudo.  

JN: Tem uma coisa muito importante que você fala, que é o Prepara também como 

uma formação política... Pras pessoas LGBTs e para os professores. 

IS: Sim, o PreparaNem é uma formação social, ele acostuma as pessoas que chegam 

aqui a conviverem em família, a fomentarem debates. Eu me lembro que os 

professores falavam muito assim: “a gente chega com uma aula toda preparada e 

começam a falar de um assunto e aí muda completamente”, eu falo “transforma isso 

em aula!”, porque é justamente isso: as práticas já foram muito esvaziadas e fixadas 
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somente como teorias nos livros, vamos pegar outra vez essas práticas, fazer com que 

essas práticas sejam outra vez aulas. Acostumar essas pessoas a transitarem em 

lugares de onde elas são expulsas e proibidas de transitarem, acostumar esses lugares 

a fomentar o debate nestes espaços, em sindicatos, em universidades, e em vários 

espaços aonde acontecia o PreparaNem, você fomenta o debate quando você ocupa 

os espaços, você levanta questões: Porque eu nunca convivi com essas pessoas? 

Porque eu nunca convivi com travestis e com transexuais? Onde estavam essas 

pessoas? O PreparaNem também forma isso, uma discussão toda política fora da sala 

de aula e dentro, ensinando essas pessoas que elas podem sim ocupar os espaços que 

lhes foram negados pelo sistema cis-hetero, formando essas pessoas, elas aprendem 

a discutirem com sindicalistas, com secretários, a irem a eventos políticos, entender 

o ensino também para além da sala de aula é isso, é ultrapassar essas barreiras, a 

educação tem que ser com a sociedade em movimento, como ela está a todo 

momento. Isto tem que ser reensinado aos professores, como fazer isso? E eu acho 

que o PreparaNem faz muito bem isso, ele cumpre bem esse papel de ser uma 

formação política, além de uma formação somente pedagógica, uma formação pra 

vida mesmo.  

JN: Como surge a CasaNem?  

IS: A Casa surge em primeiro lugar dessa necessidade de um espaço. Eu sempre 

aluguei vagas, inclusive já fui preza por isso, e no Brasil também, sempre aluguei, 

principalmente para travestis que se prostituíam, ou também pra mulheres cis que se 

prostituíam, aí sempre tinha as pessoas que não podiam pagar e aí vai ficando, eu 

também nunca fui essa pessoa que “ah não pode pagar, então vai pra fora”, a gente 

só punha pra fora realmente quando eram problemas graves, mas em geral não 

punha, então sempre ficava acolhendo, mas eu queria realmente ter um espaço, um 

abrigo LGBT pra quando as pessoas fossem expulsas de casa e tudo mais. Então a 

casa estava sendo revista para outro lugar, já tinha visto o imóvel e tudo, mas aí tinha 

essa casa, que era de um coletivo do qual eu fazia parte, que se dizia inclusivo e que 

não era tão inclusivo assim, e que eu estava saindo desse coletivo por questões 
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referentes a isso, mas aí ocorre um ato de transfobia, uma violência física contra umas 

das pessoas do PreparaNem que confiavam na casa porque eu tinha trazido o Prepara 

pra cá, o que eu senti como uma traição, nós tentamos conversar pra resolver e houve 

uma deslegitimação e silenciamento constante, o que levou a uma outra briga e foi 

quando eu decidi tomar o espaço e a casa se torna, pra mim, hoje, uma reintegração 

de posse, de um espaço que sempre foi ocupado por travestis e transexuais303  , como 

diz uma amiga minha, a Rogéria Peixinho, ela fala que a CasaNem é um quilombo, se 

haviam antes os quilombos, onde os negros antes se refugiavam, e pra onde eles 

fugiam, mesmo os livres acabavam indo para esses espaços de acolhida, a CasaNem 

é esse quilombo LGBT porque es LGBTs que são expulsos no Rio hoje tem pra onde 

ir, as travestis e transexuais que estavam morando na rua hoje tem pra onde ir, muitas 

que vinham pro PreparaNem só para a alimentação e para estarem juntas, acabaram 

encontrando aqui também um lugar aonde morar, então nós temos aqui esse abrigo 

LGBT, com 65 pessoas que já passaram por aqui, que na época dos grandes eventos 

precisavam ser abrigadas304 , tiveram dias de pico que eram 160 pessoas, também 

com alimentação dada a moradores de rua, e que tivemos que parar porque não deu 

pra continuar esse trabalho mas pretendemos voltar. Temos atualmente 23 moradoras 

e temos pessoas que são assistidas pela casa, vem, tomam banho, se alimentam, se 

adiantam em questões de documentação, mas não vivem na casa. Temos as festas pra 

auto sustentabilidade, os debates que são feitos aqui, e os movimentos sociais que 

afluem para esse espaço. Então a casa hoje é uma resistência dentro do Rio de Janeiro. 

Acho que no Brasil é a casa mais livre, ela é totalmente livre de regras, as regras vão 

surgindo e vão acontecendo conforme as necessidades das vidas das pessoas da casa, 

de colocar determinados limites a determinados fatores, mas a casa realmente não 

tem regras impostas, as coisas vão acontecendo e vão surgindo. 

                                                
303 Neste contexto, Indianara faz referência ao bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, historicamente 
conhecido como território das travestis, no centro da cidade.  
304 Indianara se refere à situação das Olimpíadas que foram sediadas na cidade em 2016, fazendo com 
que uma série de pessoas fossem retiradas de seus lugares de moradia, efetuando uma “higienização 
social” na cidade.  
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JN: Fala um pouco do “meu peito, minha bandeira, meu direito”... 

IS: Então, em 2011, nas reuniões para a Marcha das Vadias tinha a discussão de que 

as mulheres poderiam ser punidas se estiverem com os seios de fora, se elas seriam 

criminalizadas ou não, então eu disse que eu iria com os peitos de fora puxando a 

marcha porque a polícia não poderia me prender pois legalmente eu sou homem, eles 

sempre disseram que eu sou homem homem homem , mesmo eu dizendo que não, 

então que eu iria usar isso contra eles; já que legalmente eu sou homem, eu posso 

legalmente estar com os peitos de fora, como os homens fazem no Brasil. Assim, nessa 

situação, eu fui puxando a marcha e passo a ser perseguida novamente, já era 

perseguida e isso aumenta muito. E aí tudo aumenta... Em determinados bares em 

Copacabana, aonde as travestis eram proibidas de entrar e tinham homens sem 

camisa eu tentei entrar sem camisa e isso resultou em uma detenção minha, eu fui 

presa, meus advogados vieram e ai começou toda a discussão de que eu não podia 

ser presa nem detida pois legalmente eu era homem, e fui a julgamento. E aí eu disse 

justamente isso: se me condenassem, estariam reconhecendo que meus documentos 

não eram válidos, porque mesmo registrada como homem, e sem mudar os 

documentos, eu não era reconhecida como homem legalmente. Então eles estariam 

reconhecendo que eu era mulher e abrindo uma jurisprudência para que travestis e 

transexuais fossem respeitados pelas suas vivências, pelas suas auto-declarações 

sobre seus corpos, e não pelos documentos que foram registrados ao nascer, então 

abriria essa jurisprudência. Mas, ao mesmo tempo, estariam me condenando como 

mulher, uma vez que se eu fosse homem não seria condenada por ultraje público, 

então eles estariam também deixando explícito que homens e mulheres não são iguais 

perante as leis no Brasil, que as mulheres têm menos direito que os homens. E se eles 

resolvessem me liberar e me absolver, eles estariam me absolvendo como homem, 

então me absolvendo ou me condenando eles estariam, por conseguinte, condenando 

as mulheres, reconhecendo o óbvio, que as mulheres no Brasil não têm os mesmos 

direitos que os homens, não têm direito ao seu corpo. Aí então eles dizem que é muito 

difícil julgar, arquivam o processo, e aí eu resolvo mexer mais, ir além. Não é só no 
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protesto que eu vá e chame as pessoas pra ir protestar, é eu estar caminhando na rua 

normalmente e eu faço de novo, eu tiro a blusa, aí a polícia vem e me prende, e ai eu 

faço de novo o jogo: não, vocês não podem me prender, legalmente eu sou homem, 

se vocês me prenderem porque eu estou com o peito de fora vocês vão ter que prender 

todos os homens ao redor que estão sem camisa, aí eu sou detida e aí acaba que eu 

me torno uma pessoa não julgável, porque eles não sabem então o que fazer comigo. 

Não decidem se como homem eu sou liberada, ou se como mulher eu sou condenada, 

então eles arquivam e não levam nada adiante. Então nasce o “meu peito, minha 

bandeira, meu direito”, porque era o meu peito que incomodava. Em uma das 

detenções o policial fala: “estava fazendo a ronda em tal lugar e vi o nacional vindo 

na minha direção portando peitos”, parecia que eu estava portando duas 

metralhadoras (risos). Em outra o policial fala, quando eu pergunto porque eu não 

posso sair da delegacia se não vai dar em nada? Ele diz “a gente não pode te liberar 

com o peito de fora”, mas se eu fosse um rapaz que é detido somente de bermuda e 

sem camisa, ele ficaria esperando até que a família fosse levar uma blusa pra 

delegacia? E o policial responde “mas você tem o fenótipo feminino”, então passo a 

ser o fenótipo feminino, não mais a pessoa... eles acabam não tendo mais como me 

julgar, como me condenar, a ponto de eu já chegar nas delegacias e já era recusada. 

Em algumas delegacias quando os policiais estavam me levando, os delegados/ as 

delegadas que estavam de plantão já falavam: na minha delegacia não, pode levar 

embora que aqui não quero não que não vai dar em nada. Numa das delegacias uma 

vez a delegada fez o policial me levar de volta pra onde eu estava com meus amigos 

no bar bebendo... (risos). Em alguns espaços eu chego, sento em bares pra beber com 

os peitos de fora, então os policiais chegam, olham, vão embora, não falam mais nada, 

não fazem mais nada. Em Santa Tereza uma vez aconteceu de um cara vir me dar um 

soco, aí meus amigos chamaram a polícia, começou aquela confusão, aí a polícia veio 

e quando os policiais chegam eles descem do carro e falam ‘Indianara!’ e vão lá e 

explicam pro cara toda a situação, do protesto que eu faço com o peito... Os policiais 

já explicam pras pessoas. Aí os policiais vão embora e o cara fala: “ah, só porque os 
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policiais conhecem vocês” e meus amigos falam “não, conhecem ela”. Então vão se 

criando essas situações e eu acabo me tornando uma lenda urbana... sobretudo pelo 

ativismo pelas travestis, que são as pessoas mais oprimidas da sociedade. No meio 

disso veio uma campanha política, nasceu uma disputa na qual eu me tornei 

vereadora suplente do Rio de Janeiro pelo PSOL. É uma luta que vai levando a outra 

que vai levando a outra.  

JN: Já que a gente chegou neste tema de política, queria que você falasse um pouco 

como você vê o cenário da política atual no Brasil, tanto no sentido das esferas macro 

do Estado como no sentido das lutas dos movimentos insurgentes que tem se 

afirmado com cada vez mais importância? 

IS: Então, estamos em um momento em que estamos passando por uma perda de 

direitos. Os movimentos sociais que fizeram suas lutas, há décadas atrás para que nós 

conseguíssemos direitos, hoje esses direitos estão sendo retirados, então vamos ter 

que refazer essas lutas, ou resistir para que não percamos, pois estamos perdendo 

muito. Essas reformas aí, previdenciária, trabalhista, são uma retirada de direitos 

conquistados pela população... Os direitos LGBT já foram rifados há muito tempo. Na 

verdade que direitos, né? Porque não tínhamos direitos. Estávamos começando a 

pautar a criação desses direitos quando tivemos a própria pasta LGBT rifada. Então a 

situação está bem ruim. Nós temos um golpe em curso, um presidente que é golpista, 

junto com o congresso, com o judiciário que apoiaram esse golpe que está 

massacrando o Brasil. Nós temos no poder hoje em Brasília uma quadrilha que falam 

em mandar matar, no auge de uma corrupção que está infiltrada no poder. Alguns 

estão presos mas a maioria está solta e mandando no pais. A mídia golpista, que agora 

não quer mais também esse presidente – que antes queriam – e que agora está 

fazendo de tudo para que ele caia e colocar um outro golpista no lugar que é o 

Rodrigo Maia, que também está citado e delatado por corrupção, um homem que 

nunca foi eleito pra nada. Então acho que tá complicado. Acho que a gente tem que 

resistir porque não tem como. Se estamos em um golpe, se o impeachment foi ilegal, 

eu não votei em Dilma mas é ela que tem que voltar porque é ela que pode trazer de 
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volta a legalidade pra democracia, e ela que tem legitimidade pra chamar novas 

eleições e ela não cometeu nenhum crime e isso já ficou provado. Além de tudo é um 

golpe misógino e machista. Mas a situação tá muito difícil, tanto política quanto 

econômica. Por mais que eles digam que está melhorando, não está. O ínfimo que 

está de melhora, os 3% que eles dizem, já haveria de qualquer maneira, pois isso são 

resquícios de uma crise que foi uma crise mundial. Não foi uma crise no Brasil por 

conta do PT estar no poder, foi uma crise financeira mundial, que alguns países 

sobreviveram, e que no Brasil usaram isso para tirar a presidente eleita do poder. 

JN: E o cenário das lutas, como você vê?  

IN: Estou um pouco decepcionada, na verdade, com os movimentos sociais. Estou 

vendo menos do que eu gostaria de ver, lutas nas ruas. Acho que poderia ser bem 

mais potente, ocupações acontecendo, ocupações de praças. Acho que a gente não tá 

sabendo fazer. Eu ao menos estou sabendo fazer, tento ao menos, fazer. Mas eu estou 

bem decepcionada. As pessoas estão sendo cooptadas. Alguns sindicatos, movimentos 

estão bem cooptados e não estão fechando com a população. Quem está perdendo é, 

em sua maioria, a população pobre, preta, das favelas e das periferias, alguns 

sindicatos não estão junto. Acho que estamos perdendo, acho que as lutas têm que se 

intensificar, elas têm que se tornar cada vez mais, cada vez maior, acho que nós temos 

que invadir certos espaços que sejam públicos desse país, mas públicos na medida em 

que entram na casa das pessoas, sem pedir autorização delas. Ir nos estúdios de 

televisão e invadir na hora de programas ao vivo com programação direita, invadir 

esses programas que entram na casa das pessoas pra chamar o povo. Eu tô pensando 

em ações assim agora. Minhas próximas ações serão assim, invadir um Domingão do 

Faustão305 levar uma galera pra ficar na plateia e aí essa galera vai com roupas 

escondidas, cartazes escondidos e na hora que tá ao vivo todo mundo corre pro palco, 

invade aquilo e começa um protesto em frente as câmeras, acho que vamos ter que 

fazer coisas assim, uma guerrilha de mais ataque, tacar mais fogo, quebrar mais 

                                                
305 Programa popular da televisão brasileira que passa nas tardes de domingo.  
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símbolos e ocupar mais ruas. As lutas têm que se intensificar senão vamos tomar 

golpe atrás de golpe. Estão correndo para condenar o Lula em segunda instância a 

todo custo, independente de provas ou não, porque não querem que ele participe de 

uma eleição democrática. Isto porque eles sabem que ele tá aí e que ele leva as 

eleições, se houverem novas eleições. 

JN: Última coisa que eu queria pedir pra você comentar, vi você falando esses dias 

numa entrevista, que a questão não era sobre ponto de vista mas sim sobre ponto de 

vida. Achei isso muito belo e verdadeiro, essa ideia de que é uma vida que está atrás 

de uma posição, e não só uma questão de opinião. É uma vida que faz com que uma 

pessoa veja de tal ou tal forma alguma questão, e que faz com que seja possível 

compreender as situações... 

IS: É ponto de vida porque às vezes o teu ponto de vista está matando pessoas. O teu 

ponto de vista, a defesa do teu ponto de vista faz com que pessoas sejam mortas, 

então não é ponto de vista é ponto de vida. A vida das pessoas depende desta tua 

mudança de ponto de vista. A tua vai continuar, a tua vida só vai se tornar mais 

inclusiva, agora a vida dessas pessoas vai mudar completamente, inclusive elas vão 

poder ter suas vidas. Então é ponto de vida, não é ponto de vista.  

JN: E nesse sentido, em que medida, não há como se sobrepor a essas vidas, tendo 

outras vidas como ponto de vista. 

IS: Sim, justamente, você tem que recuar nos seus privilégios. As pessoas têm que 

recuar e reconhecer os privilégios que elas têm nessa sociedade, reconhecer que 

existem pessoas que não acessam os espaços, que não podem viver as vidas que elas 

queriam justamente pela questão dos privilégios das pessoas que não reconhecem que 

existe toda uma opressão dos outros que faz com que os privilégios se mantenham. É 

o caso de reconhecer os privilégios e recuar para que outras pessoas também possam 

avançar, passa por um reconhecimento de privilégios. 

JN: Indianara, os temas que eu tinha pensado para essa conversa, acho que já 

cobrimos. Você quer falar mais alguma coisa que eu não tenha pensado? 
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IS: Não, acho que é isso... Tô com fome e quero comer agora. Ah, não, sim! Mais uma 

coisa! Eu acho que além do reconhecimento dos privilégios é importante que a gente 

largue essa culpa. Essa culpa cristã, branca, cis, hétero, normativa. Ninguém tem 

culpa. É como eu falo, os negros não têm culpa de terem nascido negros, os brancos 

não têm culpa de terem nascido brancos, héteros não tem culpa de terem nascido e 

terem sua orientação sexual definida e registrada, assim como gays, lésbicas e 

bissexuais não tem culpa de terem nascido gays, lésbicas e bissexuais, e de suas 

orientações sexuais serem criminalizadas, e terem que fazer uma luta para terem seus 

direitos reconhecidos. Assim como as pessoas cisgênero não tem culpa de terem 

nascido cisgêneras assim como as transvestigêneres não tem culpa de terem nascido 

transvestigêneres. As pessoas intersexo não tem culpa de terem nascido intersexo, as 

mulheres não tem culpa de terem nascido designadas como mulheres nem os homens 

tem culpa de terem nascido designadas como homens... O que nós temos que 

reconhecer é nossos privilégios, então que os homens reconheçam isso para que a 

luta das mulheres avance, que os brancos reconheçam isso para que a luta dos negros 

avance, que as pessoas cis-hetero reconheçam seus privilégios sobre pessoas gays, 

lésbicas e bissexuais e recuem para que essas pessoas possam avançar com suas lutas 

e suas pautas, que as pessoas cisgênero reconheçam seus privilégios sobre 

transvestigêneres, e que recuem para que as pautas transvestigêneres avancem, que 

nós, pessoas transvestigêneres, possamos reconhecer nossos privilégios sobre pessoas 

intersexo, e que recuemos para que pessoas intersexo possam avançar com suas 

pautas. Que nós, seres humanos, reconheçamos nosso privilégio sobre os outros 

animais, o quanto nós sacrificamos, o quanto mal nós fazemos aos outros animais – 

porque nós também somos animais, pertencemos ao mundo animal, então eles 

também são nossos irmãos, e que a gente recue, nos tornando veganos; veganos 

inclusivos para que a luta dos animais que sofrem e que também tem direito a vida 

possam avançar e que assim a gente possa ter um dia uma sociedade realmente justa 

e igualitária. Acho que é isso, é reconhecer privilégios, recuar e trazer o outro pra 

frente.      
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“É preciso comer bem” ou o cálculo do sujeito306 

Jacques Derrida 
 

Tradução: Denise Dardeau e Carla Rodrigues307 

 
 
Apresentação da tradução brasileira  

 
 ‘Il faut bien manger’ ou le calcul du sujet intitula a entrevista concedida por 

Jacques Derrida a Jean-Luc Nancy, no ano de 1988, a propósito de um projeto, do 

qual Nancy fez parte como editor convidado, proposto inicialmente por Ermano 

Bencivenga, editor chefe da revista filosófica internacional Topoi (conjuntamente com 

Enrico M. Forni). Tal projeto tinha por objetivo reunir os grandes filósofos da cena 

contemporânea francesa em torno de uma questão premente da filosofia deste tempo, 

a saber, a crítica e a desconstrução da subjetividade.  

Neste sentido, Nancy propôs organizar este projeto e abordar esta questão a partir 

da pergunta “Who comes after the subject?” (“Quem vem após o sujeito?”), a qual 

intitulou a edição de outubro de 1988 da Topoi e, no ano seguinte, sob o título “Après 

le sujet qui vient”, foi publicada no último número da revista francesa Cahiers 

Confrontation (nº20, inverno, 1989), que contou ainda com as contribuições de 

Etienne Balibar e Mikkel Borch-Jacobsen, além da versão completa da entrevista de 

Derrida que não constava inicialmente na edição da Topoi.   

                                                
306 J. Derrida, “Il faut bien manger ou le calcul du sujet”. En: Point de suspension, Paris, Éditions, 
1992, pp. 269-301 
307 A tradução deste texto faz parte do projeto de pesquisa "Contribuições para a recepção da filosofia 
de Jacques Derrida no Brasil", Chamada Universal MCTI/CNPq Nº 14/2014, cujo objetivo é ampliar 
a leitura e fomentar a recepção do pensamento da desconstrução no âmbito filosófico brasileiro. O 
trabalho reúne os laboratórios de pesquisa "Khôra - filosofias da alteridade" (UFRJ/CNPq), "Escritas 
- filosofia, gênero e psicanálise" (UFRJ/CNPq), "Núcleo em Ética e Política Contemporâneas" 
(UFU/CNPq) e "Filosofia Contemporânea: Questões ético-políticas, estéticas e epistemológicas" 
(UERJ/CNPq). 
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Ao todo, este projeto mobilizou dezenove contribuições –a saber, Alain Badiou, 

Didier Franck, Emmanuel Levinas, Etienne Balibar, Gerard Granel, Gilles Deleuze, 

Jacques Derrida, Jacques Rancière, Jean-François Courtine, Jean-François Lyotard, 

Jean-Luc Marion, Luce Irigaray, Maurice Blanchot, Michel Henry, Mikkel Borch-

Jacobsen, Philippe Lacoue-Labarthe, Sarah Kofman, Sylviane Agacinski, Vincent 

Descombes– e todas elas foram reunidas em livro no ano de 1991 numa reedição em 

língua inglesa organizada por Eduardo Cadava, Peter Connor e Jean-Luc Nancy308 

(New York, Routeledge, 1991). 

Tal reedição é acrescida com o prefácio de Nancy no qual ele justifica os termos 

da sua pergunta – “Quem vem após o sujeito?” – retomando, para tanto, parte da 

carta endereçada aos/às referidos(as) pensadores(as), em fevereiro de 1986, cujo 

trecho reproduzimos aqui:  

Quem vem após o sujeito? Essa questão pode ser explicada da seguinte maneira: 

uma das maiores características do pensamento contemporâneo é o questionar a 

instância do “sujeito” de acordo com a estrutura, o significado e o valor subsumido 

neste termo moderno, de Descartes a Hegel, senão a Husserl. Se as decisões 

inauguradoras do pensamento contemporâneo tiveram lugar sob o signo da ruptura 

com a metafísica e de suas questões mal colocadas, sob o signo da “desconstrução” da 

metafísica, sob o da transferência do pensamento do Ser para o pensamento da vida, 

ou do Outro, ou da linguagem, etc., todas elas envolveram o questionar da 

subjetividade. Um discurso generalizado recentemente proclamou a simples liquidação 

do sujeito.  

Tudo parece, todavia, apontar para a necessidade, não de um “retorno ao sujeito” 

(proclamado por aqueles que gostariam de pensar que nada aconteceu, e que não há 

nada de novo a ser pensado, exceto, talvez, as variações ou modificações do sujeito), 

mas ao contrário, de um movimento para frente, em direção a alguém. Algum outro 

alguém em seu lugar (esta última expressão é obviamente uma mera conveniência: o 

“lugar” não poderia ser o mesmo). Quem seria? Como ele/ela apresentar-se-ia? 

                                                
308 E. Cadava, P. Connor e J-L. Nancy, Who comes after the subject?, New York, Routledge, 1991. 
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Podemos nomeá-lo/la? A questão “quem” é apropriada? (Minhas formulações parecem 

pressupor que nenhuma das designações existentes, por exemplo, Dasein ou “o 

indivíduo”, seriam adequadas. Mas a minha intenção, é claro, é deixar em aberto todas 

as possibilidades).  

Em outras palavras: se é apropriado fixar algo como a pontualidade, a 

singularidade ou o “estar aí” [hereness] como o lugar de emissão, recepção ou 

transmissão (do afeto, da ação, da linguagem, etc.), como designar a sua 

especificidade? Ou a questão deveria ser transformada ou, de fato, está fora de questão 

perguntar isso?309.  

Portanto, foi a partir das questões levantadas nesta carta que a entrevista 

concedida por Derrida a Nancy se desenrolou. Na ocasião do convite, Derrida não 

pôde escrever um texto a tempo para a Topoi e propôs fazê-lo na forma de entrevista 

que, entretanto, também não pôde ser transcrita e traduzida integralmente a tempo 

de sua publicação, em outubro de 1988.  

Em 1992, esta entrevista, na sua versão do Cahiers Confrontation, foi novamente 

publicada numa coletânea que reúne diversas entrevistas de Jacques Derrida, 

intitulada “Points de suspension”, com organização de Elisabeth Weber310. É a partir 

                                                
309 Ibid., (Nancy), p. 5. Na versão em inglês, lemos: “Who comes after the subject? This question can 
be explained as follows: one of the major characteristics of contemporary thought is the putting into 
question of the instance of the "subject," according to the structure, the meaning, and the value 
subsumed under this term in modern thought, from Descartes to Hegel, if not to Husserl. The 
inaugurating decisions of contemporary thought whether they took place under the sign of a break 
with metaphysics and its poorly pitched questions, under the sign of a "deconstruction" of this 
metaphysics, under that of a transference of the thinking of Being to the thinking of life, or of the 
Other, or of language, etc. - have all involved putting subjectivity on trial. A wide spread discourse of 
recent date proclaimed the subject's simple liquidation. Everything seems, however, to point to the 
necessity, not of a "return to the subject" (proclaimed by those who would like to think that nothing 
has happened, and that there is nothing new to be thought, except maybe variations or modifictions 
of the subject), but on the contrary, of a move forward toward someone. Some one else in its place 
(this last expression is obviously a mere convenience: the "place" could not be the same). Who would 
it be? How would slhe present him/herself? Can we name her/him? Is the question "who" suitable? 
(My formula tions seem to presuppose that none of the existing designations for example, Dasein or 
"the individual" would be suitable. But my intention of course is to leave open all possibilities.) In 
other words: If it is appropriate to assign something like a punctuality, a singularity, or a hereness 
(haecceitas) as the place of emission, reception, or transition (of affect, of action, of language, etc.), 
how would one designate its specificity? Or would the question need to be transformed or is it in fact 
out of place to ask it?”. J-L. Nancy, “Introduction”. En: E. Cadava, P. Conner, J-L. Nancy, Who comes 
after the subject, op. cit., pp. 1-8.   
310 Cf. Nota de tradução de Elisabeth Weber en J. Derrida, “Il faut bien manger ou le calcul du sujet”. 
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da versão desta coletânea que a tradução para o português aqui se apresenta. A 

entrevista:  

Jacques Derrida: Na questão que introduz esta discussão, podemos levantar duas 

formulações:  

1. “Quem vem após o sujeito?”, o “quem” apontando já, talvez, para uma gramática 

que não estaria mais assujeitada ao “sujeito”.  

2. “Um discurso, propagado em uma época recente, conclui a sua simples liquidação”. 

(Termos da sua carta de convite)  

Todavia, não é preciso ter uma primeira precaução em relação à doxa que 

comanda, de certa forma, a formulação mesma da questão? Esta precaução não seria 

uma crítica. É, sem dúvida, necessário se referir a uma tal doxa; e isto não seria senão 

para analisá-la e eventualmente desqualificá-la. A questão “Quem vem após o 

sujeito?” (desta vez sublinho o “após”) supõe que, atualmente, para uma certa opinião 

filosófica, na sua configuração mais visível, qualquer coisa nomeada “sujeito” pode 

ser identificada, assim como poderia ser identificado o seu alegado ultrapassamento 

em certos pensamentos ou em discursos identificáveis. Esta opinião é confusa. A 

confusão consiste ao menos em misturar grosseiramente um grande número de 

estratégias discursivas. Se ao longo dos últimos 25 anos, na França, as mais notórias 

dessas estratégias procederam, com efeito, a uma espécie de explicação acerca da 

“questão do sujeito”, nenhuma delas procurou “liquidar” o que quer que seja (aliás, 

não sei a qual conceito filosófico pode corresponder esta palavra, que compreendo 

melhor em outros códigos: finanças, banditismo, terrorismo, criminalidade civil ou 

política; e, portanto, não se fala de “liquidação” senão na posição da lei e mesmo da 

polícia). O diagnóstico de “liquidação” denuncia em geral uma ilusão e uma falta, ele 

acusa: quis-se “liquidar”, acreditou-se poder fazê-lo, não deixaremos que o façam. O 

diagnóstico implica, pois, uma promessa: faremos justiça, salvaremos ou 

                                                
En: Points de suspention, Paris, Galilée, 1992, p. 269. 
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reabilitaremos o sujeito. Palavra de ordem, portanto: retorno ao sujeito, retorno do 

sujeito. É preciso aliás, dito de modo elíptico, se perguntar se a estrutura de todo 

sujeito não se constitui na possibilidade desta forma de repetição que chamam de 

retorno, e se, mais seriamente, esta estrutura não é essencialmente diante da lei, a 

ligação à lei e a experiência mesma, se é que há, da lei, mas deixemos isto por ora. 

Consideremos alguns exemplos dessa confusão, servindo-nos da ajuda de nomes 

próprios como indícios. Teria Lacan “liquidado” o sujeito? Não. O sujeito descentrado 

do qual ele fala sem dúvida não tem os traços do sujeito clássico (e ainda seria preciso 

ver isso mais de perto...), ele permanece, no entanto, indispensável à economia da 

teoria lacaniana. É também um correlato da lei.  

 

Jean-Luc Nancy: Mas Lacan é talvez o único a ter mantido o nome... 

J. Derrida: Talvez não o único, precisamente. Mais tarde, tornaremos a falar de 

Philippe Lacoue-Labarthe, mas notemos já que a teoria althusseriana, por exemplo, 

busca retirar uma certa autoridade do sujeito por reconhecer à instância [instance] 

do “sujeito” um lugar irredutível em uma teoria de ideologia, ideologia que é tão 

irredutível, mutatis mutandis, quanto a ilusão transcendental na dialética kantiana. 

Este lugar é aquele de um sujeito constituído pela interpelação, por seu ser-

interpelado (ainda o ser-diante-da-lei, o sujeito como sujeito subjugado à lei e 

responsável diante dela). Sobre o discurso de Foucault, haveria diferentes coisas a 

dizer de acordo com os momentos de seu desenvolvimento. Trata-se talvez de uma 

história da subjetividade que, malgrado certas declarações massivas sobre o 

apagamento da figura do homem, certamente não consiste em “liquidar” O Sujeito. 

E em sua última fase há, ainda, o retorno da moralidade e de um certo sujeito ético. 

Para esses três discursos (Lacan, Althusser, Foucault), para certos pensamentos que 

eles privilegiam (Freud, Marx, Nietzsche), o sujeito é talvez reinterpretado, 

ressituado, reinscrito, ele certamente não é “liquidado”. A questão “quem?”, 

notadamente em Nietzsche, insiste nisto com muito mais força. É também verdade 

para Heidegger, referência ou alvo fundamental da doxa da qual mencionamos. O seu 
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questionamento ontológico sobre o subjectum nas suas formas cartesiana e pós-

cartesiana é tudo menos uma liquidação.  

 

J.L. Nancy: No entanto, para Heidegger, a época que se circunscreve como a época da 

metafísica, que encerra talvez a epocalidade como tal, é a época da metafísica da 

subjetividade, e o fim da filosofia é a saída da metafísica da subjetividade... 

J. Derrida: Mas esta “saída” não é uma “saída”, não se deixa compreender por uma 

passagem para além, por uma prescrição menos ainda por uma “liquidação”.  

J.L. Nancy: Não, mas não vejo em Heidegger, positivamente ou afirmativamente, qual 

fio seria ainda puxado da temática ou da problemática do sujeito, ao passo que posso 

vê-lo se se tratar da verdade, se se tratar da manifestação, se se tratar do fenômeno... 

Jacques Derrida: Sim. Mas duas coisas. O desenvolvimento muito sintético que 

arrisco fazer responderia rapidamente àquilo que pode haver de sumário nesta 

problemática do sujeito, justamente, nesta doxa que não se dá ao trabalho de analisar 

de perto, de modo diferenciado, as diferentes estratégias de todos esses tratamentos 

do “sujeito”. Poderíamos tomar os exemplos mais próximos de nós, mas deixemos 

passar. O efeito dóxico consiste em dizer: todos esses filósofos acreditam ter deixado 

o sujeito para trás... 

J.L. Nancy: Então, tratar-se-ia agora de retornar a ele, e isto é uma palavra de ordem.  

Jacques Derrida: É este efeito de palavra de ordem que eu visava. Segunda questão: 

isso que você denominava o “fio a ser puxado”, em Heidegger, seja talvez, entre outras 

vias, aquela de uma analogia (a ser tratada muito prudentemente) entre a função do 

Dasein em Ser e Tempo [Sein und Zeit] e aquela do sujeito em um dispositivo 

ontológico-transcendental, mesmo ético-jurídico. O Dasein é irredutível a uma 

subjetividade, de fato, mas a analítica existencial conserva ainda os traços formais de 

toda analítica transcendental. Tanto o Dasein quanto aquele que responde à questão 

“quem?” vem, certamente no deslocamento de muita coisa, ocupar o lugar do 
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“sujeito”, do cogito ou do “Ich denke” clássico. Ele mantém certos traços essenciais 

(liberdade, decisão-resoluta, para retomar esta velha tradução, relação ou presença 

a si, “apelo” (Ruf) à consciência moral, responsabilidade, imputabilidade ou 

culpabilidade originária (Schuldigsein), etc). E quaisquer que tenham sido os 

movimentos do pensamento de Heidegger após “Ser e Tempo” e “após” a analítica 

existencial, eles não deixaram nada “para trás”, nada “liquidado”.  

J.L. Nancy: Você visa então, na minha questão, o “vir após” como induzindo qualquer 

coisa de falso, ou de perigoso... 

Jacques Derrida: Sua questão ecoa, por razões estratégicas legítimas, de um discurso 

de “opinião” que é preciso começar, me parece, por criticar ou por desconstruir. Não 

aceitaria entrar em uma discussão no curso da qual se suporia saber o que é o sujeito, 

este “personagem” que se crê naturalmente que ele seja o mesmo para Marx, 

Nietzsche, Freud, Heidegger, Lacan, Foucault, Althusser e alguns outros, e que todos 

concordariam em “liquidá-lo”. A discussão começaria a me interessar a partir do 

momento em que, para além da confusão interessada desta doxa, viéssemos a discutir 

uma questão mais séria, mais necessária. Por exemplo: se, mediante todas as 

diferentes estratégias, o “sujeito”, sem ter sido “liquidado”, encontra-se 

reinterpretado, deslocado, descentrado, reinscrito, então: 1) o que acontece com as 

problemáticas que parecem pressupor uma determinação clássica do sujeito 

(objetividade científica ou outra, ética, direito, política, etc.) e 2) quem ou o que 

“responde” à questão “quem”?  

J.L. Nancy: Para mim, “quem” designaria um lugar, este lugar “do sujeito” que aparece 

justamente pela sua própria desconstrução. Qual é o lugar que o Dasein, por exemplo, 

vem ocupar?  

Jacques Derrida: Para elaborar esta questão em termos topológicos (“Qual é o lugar 

do sujeito?”), talvez seja preciso renunciar ao impossível, quer dizer, à reconstituição 

ou à reconstrução disto que teria sido desconstruído (e que, aliás, se desconstruiria 

“por si mesmo”, oferecido desde sempre à desconstrução “de si-mesmo”, expressão 
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na qual se concentra toda a dificuldade) e, antes, questionar-se o seguinte: o que, em 

uma tradição que se deveria identificar de maneira rigorosa (digamos, por ora, aquela 

que vai de Descartes a Kant e a Husserl), designamos sob o conceito de sujeito, de tal 

modo que a unidade do conceito e do nome sejam radicalmente afetados uma vez 

desconstruídos certos predicados? Estes predicados seriam, por exemplo, a estrutura 

subjetiva como estar-projetado311 – ou subjacente – da substância ou do substrato, do 

hypokeimenon, com suas qualidades de estância ou de estabilidade, de presença 

permanente, de manutenção na relação a si, isto que liga o “sujeito” à consciência, à 

humanidade, à história... e sobretudo à lei, como sujeito subjugado à lei, sujeito 

submetido à lei na sua autonomia mesma, à lei ética ou jurídica, à lei ou ao poder 

político, à ordem (simbólica ou não)... 

J.L. Nancy: Você propõe reformular a questão resguardando, de modo positivo, o nome 

“sujeito”? 

Jacques Derrida: Não necessariamente, mantenho provisoriamente o nome como 

uma referência na discussão, mas não vejo necessidade de manter o nome sujeito a 

qualquer custo, sobretudo se o contexto e as convenções do discurso correm o risco 

de reintroduzir isto que está, justamente, em questão.  

J.L. Nancy: Não vejo bem como manter este nome sem os enormes mal-entendidos. Mas 

no lugar do “sujeito” existe qualquer coisa como um lugar, um ponto de passagem 

singular. É como o escritor para Blanchot: lugar de passagem, de emissão de uma voz 

que capta o “rumor” e se separa dela, mas que não é um “autor” no sentido clássico. Esse 

lugar, como nomeá-lo? A questão “quem?” parece manter qualquer coisa do sujeito, 

talvez... 

Jacques Derrida: Sim.  

                                                
311 N.T.: Em Ser e Tempo, “Geworfenheit” é traduzido por “estar-lançado” e “entwurf” por “projeto”. 
Na tradução francesa de ST, “Geworfenheit” é “être-jeter”, como usado por Derrida. Como estamos 
traduzindo do francês, optamos por usar “estar-projetado”, sobretudo porque essa escolha nos 
permitiu relacionar com a questão do “jecto”, na etimologia latina.  
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J.L. Nancy: Mas o “que” não conviria melhor, por exemplo, ao “processo”, ao 

“funcionamento”, ao “texto”?  

J. Derrida: No caso do texto,  não diria um “que”... 

J.L. Nancy: Você poderia precisar? 

Jacques Derrida: Sim, um pouco mais tarde, isso pode esperar. Supunha 

ingenuamente que devíamos evitar falar do “sujeito”, como ambos o fizemos ou como 

gostaríamos de fazê-lo, mas é uma idiotice. Referiremos a isto mais tarde. Sim, é uma 

idiotice. Ademais, poderíamos pôr o sujeito em cena, submetê-lo à cena em sua 

subjetividade como o idiota mesmo (o inocente, o próprio, o virgem, o originário, o 

nativo, o ingênuo, o grande começo: tão grande, erigido, autônomo como submisso, 

etc.).  

No texto ou na escrita, ao menos no modo como tentei interrogá-los, há, eu não 

diria um lugar (e esta é sempre uma questão, essa topologia de um certo não-lugar 

assinalável, ao mesmo tempo necessário e inencontrável), mas uma instância (sem 

estância312, de um “sem” sem negatividade) para o “quem”, um “quem” sitiado pela 

problemática do rastro e da différance313, da afirmação, da assinatura e do nome dito 

                                                
312 N.T.: Em francês, lemos “instance sans stance”. Percebe-se que Derrida faz um jogo de palavras 
entre “instance” e “stance” que aqui traduziremos, respectivamente, por “instância” e “estância” para 
reenviar, no primeiro caso, à ideia de “instância” como uma certa “permanência” ou “jurisdição” (do 
dito “sujeito”) e, no segundo caso, para reenviar à ideia de morada, de ancoradouro, de um certo 
“lugar” ou de uma certa paragem. Contudo, cabe lembrar, como bem o faz Derrida, este “lugar” do 
dito “sujeito” é rasurado pela lógica do rastro e da différance, o que faz com que não possamos usar 
estas palavras, “instância” e “estância”, de outro modo senão entre aspas.  
313 N.T.: Optamos por manter intraduzível este neografismo derrideano da palavra différence por 
acreditarmos que só se mantém preservada a intenção deste gesto no uso da língua francesa. Em 
francês, quando o “e” de différEnce é substituído pelo “a” da différAnce, esta interferência gráfica 
permanece inaudível, e esta é a intenção de Derrida, qual seja, despertar uma questão sobre a escrita 
no processo de escrita. Portanto, em português, a verdadeira intenção desta intervenção gráfica não 
é possível e tão pouco différance quer dizer simplesmente diferença, trata-se, antes, da tese que 
advoga em torno de uma certa desconstrução da onto-teo-teleologia. Sobre sua intenção, Derrida 
assim justifica no texto “La différance”, publicado em Marges – de la philosophie: “(...) essa discreta 
intervenção gráfica, que não é feita em primeiro lugar e simplesmente para escândalo do gramático 
ou do leitor, foi calculada no processo escrito de uma questão sobre a escrita. Ora sucede (...) que essa 
diferença gráfica (o a no lugar do e), esta diferença marcada entre duas notações aparentemente 
vocais, entre duas vogais, permanece puramente gráfica: escreve-se ou lê-se, mas não se ouve, não se 
entende. Não se pode ouvi-la, entende-la, e veremos também em que é que ela atravessa a ordem do 
entendimento”. J. Derrida, “A diferença”. En: Margens da filosofia, São Paulo, Papirus, 1991 [“La 
différance”. En: Marges – de la philosophie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1972]. Acompanhando 
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próprio, do jecto (antes de todo subjecto, objecto projecto) como destinerrância314 

[destinerrance] de envios. Tentei elaborar esta problemática sob diversos exemplos.   

Retornemos um pouco e partamos da questão “quem?” (noto, de início, como 

entre parênteses, que talvez não seja suficiente substituir um “quem” tão 

indeterminado por um “sujeito” tão demasiadamente carregado de determinações 

metafísicas para operar um deslocamento decisivo. Na expressão “questão ‘quem?’”, a 

ênfase poderia também se reportar, mais tarde, à palavra “questão”. Não somente para 

se perguntar quem põe a questão ou ao sujeito de quem se põe a questão (tantas são 

as sintaxes que decidem já a resposta), mas para se perguntar se há o sujeito, ou 

melhor, se há o “quem” antes do poder de questionar. Não sei ainda quem pode se 

perguntar isso e como fazê-lo. Mas se vê já a abertura de diversas possibilidades: o 

“quem” pode já estar lá antes como o poder de questionar (é assim, finalmente, que 

Heidegger identifica o Dasein e o escolhe como o fio condutor exemplar da questão 

do ser), ou bem ele pode ser, o que daria no mesmo, aquilo que se torna possível pelo 

poder de questionar o seu sujeito (quem é quem? Quem é?). Mas existe outra 

possibilidade que me interessa mais a essa altura: ela transborda a questão mesma, 

reinscreve-a na experiência de uma “afirmação”, de um “sim” ou de um 

engajamento315 (esta é a palavra de que me sirvo em Do espírit 316 para descrever a 

Zusage, esta aquiescência à língua, à marca, que supõe a questão mais originária), 

este “sim-sim” que responde antes mesmo de poder formar uma questão, que é 

responsável sem autonomia, antes e em vista de toda autonomia possível do quem-

sujeito, etc. A relação a si não pode ser, nesta situação, outra que a différance, quer 

                                                
este argumento, manteremos também intraduzível as variações do termo derrideano “différance”.  
314 N.T.: Esta palavra, “destinerrância”, não consta nos dicionários de língua portuguesa, bem como 
“destinerrance” não aparece nos dicionários de língua francesa. Contudo, “destinerrance” parece 
atestar a junção das palavras francesas “destiner” ou “destin” e “errance” (“destin-errance”), para o 
que traduzimos por destinerrância. Trata-se, portanto, de um esforço de tradução do neologismo 
proposto por Derrida atentando para o apelo a uma certa desconstrução da perspectiva teleológica 
do pensamento greco-ocidental em que “errância” quer dizer afastamento, desvio e, em última 
instância, a indecidibilidade do destino, bem como “errante”, enquanto aquele ou aquilo que vagueia, 
reenvia para a ideia de não-fixação em um lugar, em uma “estância”.  
315 N.T.: A palavra em francês é “engage”, grafada “en-gage”.  
316 J. Derrida, Do Espírito: Heidegger e a questão, trad. Constança Marcondes Cesar, São Paulo, 
Editora Papirus, 1990 [De l’esprit: Heidegger et la question, Paris, Editions Galilée, 1987].  
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dizer, a alteridade ou o rastro. Não somente a obrigação não se atenua nesta situação, 

mas, ao contrário, ela encontra sua única possibilidade, que não é nem subjetiva nem 

humana. Isto não quer dizer que ela seja inumana ou sem sujeito, mas que é a partir 

desta afirmação deslocada (portanto sem firmeza nem fechamento) que qualquer 

coisa como o sujeito, o homem ou que quer que seja, pode tomar forma. Fecho este 

longo parêntese.  

Retornemos. O que nós visamos através das desconstruções do “sujeito” ao nos 

questionarmos sobre aquilo que, na estrutura do sujeito clássico, continua a ser 

requisitado pela questão “quem?”.  

A isto que nós acabamos de nomear (nome próprio em ex-apropriação, assinatura 

e afirmação sem fechamento, rastro, différance de si, destinerrância, etc.), eu 

acrescentaria aquilo que resta requisitado pela definição do sujeito clássico e pelos 

últimos motivos não-clássicos, a saber, uma certa responsabilidade. A singularidade 

do “quem” não é a individualidade de uma coisa identificada a ela-mesma, não é um 

átomo. Ela se desloca ou se divide reunindo-se para responder ao outro, cujo apelo 

precede de alguma maneira sua própria identificação a si, pois a este apelo eu não 

posso não responder, não ter já respondido, mesmo se creio tê-lo respondido “não” 

(tentei explicar isso noutro lugar, notadamente em Ulysse gramophone317). Vê-se, sem 

dúvida, o elo com questões maiores acerca da responsabilidade ética, jurídica, política 

em torno das quais se constitui a metafísica da subjetividade. Mas se se quer evitar 

reconstituir muito rapidamente o programa desta metafísica e evitar sofrer os 

constrangimentos sub-reptícios, melhor proceder mais lentamente e não se precipitar 

sobre estas palavras... 

J.L. Nancy: Para mim, o sujeito é antes de tudo, como em Hegel, “aquele que pode reter 

em si a sua própria contradição”. Na desconstrução desta “propriedade”, parece-me que 

o “aquele que”, o “que” do “si” faz aparecer o lugar e a questão de um quem que não 

será mais “em si” de certa forma. Um quem que não teria mais esta propriedade e, 

                                                
317 J. Derrida, Ulysse gramophone, Deux mots pour Joyce, Paris:,Editions Galilée, 1987.  
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portanto, um quem. É sobre “ele” que questiono.  

Jacques Derrida: Ainda a título preliminar, não esqueçamos as advertências de 

Nietzsche diante do que pode ligar a metafísica e a gramática. Essas advertências 

devem, por sua vez, ser ajustadas, problematizadas, mas permanecem necessárias. 

Isto que procuramos através da “questão ‘quem?’” talvez não mais diga respeito à 

gramática, verdadeiramente a um pronome relativo ou interrogativo que reenvie 

sempre à função gramatical de sujeito. Como se desfazer deste contrato entre a 

gramática do sujeito ou do substantivo e a ontologia da substância ou do sujeito? A 

singularidade différante que nomeei talvez não responda mesmo à forma gramatical 

“quem” em uma frase segundo a qual o “quem” é o sujeito de um verbo, que vem, ele 

mesmo, depois do sujeito, etc. Por outro lado, se tem algum valor o pensamento 

freudiano em relação ao descentramento do sujeito, do qual muito se tem falado 

nesses últimos anos, seria o “eu” o único, nos elementos da tópica ou na distribuição 

das posições do inconsciente, a responder a questão “quem?” ? E  quais seriam as 

consequências? 

Portanto, se a “singularidade” é um motivo que nós mantivemos por enquanto, 

não é certo nem a priori necessário que “singularidade” se traduza por “quem” ou 

permaneça um privilégio do “quem”. No momento mesmo em que eles marcaram, 

digamos, a desconfiança pela metafísica substancialista ou subjetivista, Nietzsche e 

Heidegger, quaisquer que sejam entre eles as diferenças mais graves, continuaram a 

creditar a questão “quem?” e subtraíram o “quem” da  desconstrução do sujeito. Mas 

nós podemos ainda nos perguntar até que ponto isso é legítimo. Inversamente, e para 

multiplicar ainda as precauções preliminares e não negligenciar o entrelaçamento 

essencial desta estranha história, como esquecer que mesmo no idealismo 

transcendental mais característico, aquele de Husserl, mesmo lá onde a origem do 

mundo é descrita após a redução fenomenológica, como consciência originária na 

forma do ego, mesmo numa fenomenologia que determina o ser do ente como objeto 

em geral para um sujeito em geral, mesmo nesta grande filosofia do sujeito 

transcendental, as intermináveis análises genéticas  (ditas passivas) do ego, do tempo 
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e do alter ego reconduzem à uma zona pré-egológica e pré-subjetiva. Há, portanto, 

no coração do que se passa e se dá por um idealismo transcendental, um horizonte 

de questionamento que não é mais comandado pela forma egológica da subjetividade 

ou da intersubjetividade.    

Na conjuntura filosófica francesa, o momento em que uma certa hegemonia 

central do sujeito se encontrava novamente em questão, nos anos 1960, foi também 

o momento em que a fenomenologia estava ainda muito presente, começava-se a se 

interessar por estes lugares do discurso husserliano nos quais a forma egológica e 

mais genericamente subjetiva da experiência transcendental parecia, em suma, mais 

constituída que constituinte, tão fundamentada quanto precária. A questão do tempo 

e do outro se ligou à da gênese transcendental passiva... 

J.L. Nancy: É mesmo quando perscrutando na constituição husserliana, “forçando-a”, 

que você iniciou o seu trabalho... 

Jacques Derrida: É no interior, se se puder dizer (mas justamente haverá uma 

efração do interior) do presente vivo, esta Urform da experiência transcendental, que 

o sujeito compõe com o não-sujeito ou que o ego se encontra marcado, sem poder 

fazer a experiência originária e presentativa, pelo não-ego e sobretudo pelo alter ego. 

O alter ego não pode se apresentar, tornar-se uma presença originária para o ego. Há 

apenas uma apresentação analógica do alter ego. Este não pode jamais ser dado “em 

pessoa”, ele resiste ao princípio dos princípios da fenomenologia, a saber, o dom 

intuitivo da presença originária. Este deslocamento do sujeito absoluto a partir do 

outro e do tempo não se produz, não conduz para além da fenomenologia, mas, senão 

nela mesma, ao menos em sua fronteira, na linha limite da sua possibilidade. É no 

momento em que houve interesse por essas dificuldades, de maneira muito diferente 

(Lévinas, Tran-Duc-Thao, eu mesmo318), que, seguindo também outros caminhos 

                                                
318 Cf., por exemplo, A voz e o fenômeno [“La voix et le phénomène”] (PUF, 1967, p. 94, n. 1). Esta 
longa nota desenvolve as implicações de tal frase de Husserl: “Não podemos nos exprimir de outro 
modo senão dizendo: este fluxo é qualquer coisa que nós nomeamos assim a partir do que é 
constituído, mas ele não é nada de temporalmente ‘objetivo’. É a subjetividade absoluta, e ela tem as 
propriedades absolutas de qualquer coisa que é preciso designar metaforicamente como ‘fluxo’, 
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(Marx, Nietzsche, Freud, Heidegger), nos anos 1950/1960, começou-se a deslocar a 

centralidade do sujeito e a elaborar em seu lugar esses discursos de “suspeição”, como 

alguns diziam então. Mas se certas premissas se encontram “em” Husserl, estou certo 

de que se poderia fazer uma demonstração análoga em Descartes, Kant, Hegel. A 

propósito de Descartes, poderíamos descobrir, por exemplo, na diretriz de seu 

trabalho (Ego Sum, Paris, 1979)319, os paradoxos, as aporias, as ficções ou as 

fabulações análogas. Não idênticas, mas análogas. Isto teria ao menos a virtude de 

não-simplificar, de “desomogeneizar” a referência a qualquer coisa como o Sujeito. 

Não houve jamais, para quem quer que seja, O Sujeito, eis o que eu gostaria de 

começar  por dizer. O sujeito é uma fábula, você o demonstrou muito bem, e isso não 

fez com que não o tenhamos levado a sério (ele é mesmo sério), ao contrário, isso fez 

com que nunca tenhamos cessado de nos interessar pelo que tal fábula supõe em 

termos de discurso e de ficção conveniente... 

J.L. Nancy: Tudo isso que você lembra vem sublinhar, em suma, que não há e que jamais 

houve presença-a-si que não ponha em jogo a distância de si mesma que essa presença 

demanda. “Desconstruir”, aqui, vem expor esta distância no seio da presença e, no mesmo 

gesto, impede simplesmente que se separe uma “metafísica do sujeito” em declínio e um 

outro pensamento que seria, de uma só vez, diferente. No entanto, qualquer coisa se 

passou, há uma história do pensamento do sujeito e de sua desconstrução. Aconteceu isso 

que Heidegger determina como “época” da subjetividade ou o sujeito foi sempre um efeito 

de superfície, de tal forma que não se pode imputar aos pensadores esse resultado? Mas 

neste caso, de que fala Heidegger? 

Jacques Derrida: Enorme questão. Não estou certo de poder abordá-la de frente. 

Capaz, até certo ponto, de subscrever o discurso heideggeriano acerca do sujeito, 

sempre me incomodei um pouco pela delimitação heideggeriana da época da 

                                                
qualquer coisa que jorra ‘atualmente’, em um ponto da atualidade, um ponto-fonte originário, etc. No 
vivido da atualidade, nós temos o ponto-fonte originário e uma continuidade de momentos de 
ressonâncias. Por tudo isso, os nomes nos faltam”. O seguimento da nota descreve este ser-fora-de-si 
do tempo como espaçamento, e concluo assim: “Não há subjetividade constituinte. E é preciso 
desconstruir até mesmo o conceito de constituição”.  
319 J-L. Nancy, Ego Sum, Paris, Flamarion, 1979. 
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subjetividade. Suas questões sobre a insuficiência ontológica da posição cartesiana da 

subjetividade pareciam-me, sem dúvida, necessárias, porém insuficientes, 

notadamente naquilo que ligaria a subjetividade à representação, e o par sujeito-

objeto às pressuposições do princípio da razão na sua formulação leibniziana. Tentei 

explicar isso noutro lugar. A foraclusão de Spinoza parece-me significante. Eis um 

grande racionalismo que não se apoia no princípio da razão (uma vez que este 

privilegia, em Leibniz, a causa e a representação). O substancialismo racionalista de 

Spinoza critica radicalmente o finalismo e a determinação representativa (cartesiana) 

da ideia; não é, então, uma metafísica do cogito ou da subjetividade absoluta. O risco 

desta foraclusão é tanto mais grave e significante quanto a época da subjetividade 

determinada por Heidegger é também aquela da racionalidade ou do racionalismo 

tecno-científico da metafísica moderna... 

J.L. Nancy: Mas se a foraclusão de Spinoza mantém precisamente isso de que Spinoza 

se separa e que domina noutro lugar, isso não confirma essa dominação?  

Jacques Derrida: Não é apenas o caso de Spinoza que me importa aqui. Heidegger 

define uma hegemonia moderna do sujeito da representação e do princípio de razão. 

Contudo, se sua delimitação opera por foraclusão injustificada, é a interpretação da 

época que corre o risco de vir a ser problemática. Desde então, tudo corre o risco de 

vir a ser problemático nesse discurso.  

Enxerto outra observação neste ponto. Nós falávamos da deiscência, do 

deslocamento intrínseco, da différance, da destinerrância, etc. Alguns poderiam dizer: 

mas justamente isso que nós chamamos “sujeito” não é a origem absoluta, a vontade 

pura, a identidade a si ou a presença a si de uma consciência mas, sim, esta não-

coincidência a si. Eis uma réplica à qual precisaríamos retornar. Com que direito 

chama-se isto de sujeito? Com que direito, inversamente, interditaríamos chamá-lo 

“sujeito”? Penso naqueles que desejariam reconstruir nos dias de hoje um discurso 

sobre o sujeito que não seja pré-desconstrutivista, sobre um sujeito que não tenha 

mais a imagem do domínio de si, da adequação a si, centro e origem do mundo, etc., 
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mas definiria antes o sujeito como a experiência finita da não-identidade a si, da 

interpelação não-derivável, enquanto vinda do outro, do rastro do outro, com os 

paradoxos ou as aporias de ser-diante-da-lei. Retornaremos a este fio talvez mais 

tarde. Por enquanto, visto que falamos de Heidegger, deixe-me acrescentar algo. 

Acredito na força e na necessidade (portanto também em uma certa irreversibilidade) 

do gesto pelo qual Heidegger substitui um certo conceito de Dasein a um conceito de 

sujeito ainda muito marcado pelos traços do ser vorhanden, portanto por uma 

interpretação do tempo, e insuficientemente interrogado na sua estrutura ontológica. 

As consequências desse deslocamento são imensas. Sem dúvida, ainda não se 

mensurou toda a sua dimensão. Não se trata de desenvolvê-las aqui 

improvisadamente, mas gostaria somente de remarcar isto: o tempo e o espaço desse 

deslocamento abriam um hiato, marcavam uma lacuna, deixavam frágeis ou 

relembravam à sua fragilidade ontológica essencial os fundamentos éticos, jurídicos, 

políticos da democracia e de todos os discursos que se pode opor ao nacional-

socialismo sob todas as suas formas (os “piores” ou aqueles que Heidegger e outros 

puderam sonhar em opô-los). Esses fundamentos foram e restam, por essência, 

selados numa filosofia do sujeito. Percebe-se muito rapidamente a questão, que 

poderia ser também a seguinte tarefa: pode-se levar em conta a necessidade da 

analítica existencial naquilo que ela abala o “sujeito” e se orienta por uma ética, um 

direito, uma política (conviriam ainda estas palavras?), em vista de uma “outra” 

democracia (será ainda uma democracia?), em todo caso, a um outro tipo de 

responsabilidade que se mantém contra àquilo que chamei, muito rapidamente e há 

instantes, o “pior”? Não espere de mim uma resposta à maneira de uma fórmula. 

Acredito que nós compomos um certo número a não trabalhar noutra coisa senão 

nisso, a deixar-nos trabalhar por isso, o que não pode acontecer senão num longo e 

lento trajeto. Isso não depende de um decreto especulativo, menos ainda de uma 

opinião. Talvez nem mesmo dependa apenas da discursividade filosófica. Dito isso, 

quaisquer que sejam a força, a necessidade ou a irreversibilidade do gesto 

heideggeriano, o ponto de partida da analítica existencial permanece tributário disso 
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mesmo que ela põe em questão. Tributário disso que separo da gama de dificuldades 

que eu associei no início de Do Espírito [De l’esprit] (sobre a questão da questão, a 

técnica, a animalidade e a epocalidade), e que se liga mais estreitamente à axiomática 

do sujeito: o ponto de partida escolhido, o ente exemplar para uma “leitura” do 

sentido do ser, é o ente que nós somos, nós, os seres questionadores, nós que, enquanto 

abertos à questão do ser e do ser do ente que somos, temos essa relação de presença 

ou de proximidade, essa relação a si que, em todo caso, falta a tudo aquilo que não é 

Dasein. Mesmo se o Dasein não é o sujeito, este ponto de partida (noutro lugar 

assumido por Heidegger como onto-fenomenológico) resta análogo, na sua “lógica”, 

ao que ele herda intencionando desconstruí-lo; não é um erro, é sem dúvida uma fase 

indispensável, mas agora... 

J.L. Nancy: Gostaria de te apontar o seguinte: há instantes, você fazia de tudo para 

afastar, para dispersar a ideia de uma problemática “clássica” do sujeito. Agora, você 

busca em Heidegger aquilo que restaria tributário do pensamento ou da posição clássica 

do sujeito. Isso me parece um pouco contraditório.  

Jacques Derrida: Não disse “não existe uma problemática do sujeito”, mas: “essa 

problemática não se deixa reduzir à homogeneidade”. Isso não deve impossibilitar, 

ao contrário, que se busque definir, desde que se tenha noção das diferenças, certas 

analogias ou recursos comuns. Por exemplo, o ponto de partida numa estrutura de 

relação a si como tal e de reapropriação parece-me comum tanto ao idealismo 

transcendental, ao idealismo especulativo como pensamento da subjetividade 

absoluta, quanto à analítica existencial que propõe a sua desconstrução. Ser e Tempo 

[Sein und Zeit] concerne sempre às possibilidades mais próprias do Dasein em seu 

Eigentlichkeit, qualquer que seja a singularidade dessa “apropriação” que não é, com 

efeito, uma subjetivação. Ademais, o ponto de partida da analítica existencial no 

Dasein não privilegia somente a relação a si, mas o poder de questionar. Todavia, 

tentei demonstrar (De l’esprit, p. 147, n.l. sq.) o que isso suporia e o que poderia 

acontecer, mesmo em Heidegger, quando o privilégio da questão se complicava ou se 

deslocava. Para ser breve, eu diria que é na relação ao “sim” ou ao Zusage, 
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pressupostos por toda questão, que é preciso buscar uma nova determinação pós-

desconstrutivista da responsabilidade do “sujeito”. Mas sempre me pareceu que 

valeria mais, uma vez que esse caminho foi aberto, esquecer um pouco esta palavra. 

Não esquecê-la, ela é inesquecível, mas realocá-la, assujeitá-la às leis de um contexto 

em que ela não domina mais a partir do centro. Dito de outro modo, não mais falar, 

mas sim escrevê-lo, escrever “sobre” ele, como sobre o “subjéctil”, por exemplo320.  

Insistindo acerca do como tal, vislumbro o inevitável retorno de uma distinção 

dogmática entre a relação a si humana, quer dizer, de um ente capaz de consciência, 

linguagem, de relação à morte como tal, etc., e uma relação a si não humana, incapaz 

do como tal fenomenológico – e é ainda a questão do animal que retorna321. Jamais a 

distinção entre o animal (que não tem ou não é Dasein) e o homem foi tão radical e 

tão rigorosa na tradição filosófica ocidental do que em Heidegger. O animal não será 

jamais o sujeito nem o Dasein. Ele tão pouco tem um inconsciente (Freud) nem uma 

relação ao outro como outro, tampouco há rosto no animal (Lévinas). É a partir do 

Dasein que Heidegger determina a humanidade do homem.  

Por que tenho raramente falado do “sujeito” ou da “subjetividade”, mas somente, 

aqui ou acolá, de um “efeito de subjetividade”? Porque o discurso sobre o sujeito, 

mesmo lá onde ele reconhece a diferença, a inadequação, a deiscência na auto-

afecção, etc., continua a ligar a subjetividade ao homem. Mesmo se se reconhece que 

o “animal” é capaz de auto-afecção (etc.), esse discurso não lhe concede 

evidentemente a subjetividade – e esse conceito resta ainda marcado por todas as 

pressuposições que venho lembrar. Trata-se também, é claro, da responsabilidade, da 

liberdade, da verdade, da ética e do direito. 

A “lógica” do rastro e da différance determina a reapropriação como uma ex-

apropriação. A re-apropriação produz necessariamente o contrário do que ela 

aparentemente visa. A ex-apropriação não é o próprio do homem. Pode-se reconhecer 

                                                
320 Cf. J. Derrida, “Forcener le subjectile”. En: P. Thévenin; J. Derrida, Artaud, Dessins et Portraits, 
Paris, Gallimard, 1986.  
321 Cf. J. Derrida, De l’esprit, Paris, Galilée, 1987, p. 27, 75 e Psyché, Galilée, 1987, p. 415.  
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as suas figuras différantielles desde que haja relação a si na sua forma mais elementar 

(contudo, não há o elementar por essa razão mesma).  

J.L. Nancy: Uma vez que você não quer limitar uma eventual “subjetividade” ao homem, 

por que se limitar ao animal?  

Jacques Derrida: Não se deve excluir nada. Disse “animal” por comodidade e para 

me servir de um ícone tão clássico quanto dogmático. A diferença entre o “animal” e 

o “vegetal” resta também problemática. Bem entendido, a relação a si na ex-

apropriação é radicalmente diferente (e daí por que se trata de um pensamento da 

différance, não da oposição) quando se trata daquilo que chamamos o “não-vivente”, 

o “vegetal”, o “animal”, o “homem” ou “Deus”. A questão retorna sempre à diferença 

entre o vivente e o não-vivente. Tentei marcar a dificuldade que essa questão 

apresenta tanto em Hegel e em Husserl como em Freud ou Heidegger...  

J.L. Nancy: De minha parte, trabalhando sobre a liberdade, fui levado a me questionar 

se a repartição heideggeriana entre Dasein, de um lado, e Vor- ou Zu-handensein, de 

outro, não reconstituiria, para todos os entes, uma espécie de distinção sujeito-objeto.  

Jacques Derrida: As categorias de Vorhandenheit e de Zuhandenheit são também 

destinadas a evitar aquelas do objeto (correlatas do sujeito) e do instrumento. O 

Dasein é, desde o início, projetado. Isso que religaria a analítica do Dasein à herança 

do sujeito seria talvez mais a determinação do Dasein como Geworfenheit, seu estar-

projetado originário: não aquele de um sujeito que viria a ser projetado, mas um estar-

projetado mais originário que a subjetividade e, portanto, também, que a 

objetividade. Passividade mais originária que a passividade tradicional e que o 

Gegenstand (Gegenwurf, a velha palavra alemã para objeto guarda essa referência ao 

projetar sem a estabilizar ainda na estância de um stehen (Permito-me reenviar, aqui, 

ao que digo da désistance do sujeito segundo Philippe Lacoue-Labarthe, in Psyché...)). 

Tento pensar essa experiência do projetar/estar projetado do subjétil para além dos 

protocolos heideggerianos dos quais falava há pouco e a religaria a um outro 

pensamento da destinação, do acaso e da destinerrância (cf. ainda, por exemplo, “Mes 
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chances”, Confrontation nº 19322); situo aí uma relação de foraclusão (entre 

Heidegger e um pensamento como o de Demócrito).  

J.L. Nancy: O que vem a ser o quem da questão neste estar-projetado? 

Jacques Derrida: Desde o “nascimento”, sem dúvida antes dele, o ser-projetado se 

reapropria ou, antes, se ex-apropria nas formas que não são ainda aquelas do sujeito 

ou do projeto. A questão “quem?” passa a ser então “quem (é) projetado”, “quem” 

vem a ser “quem” após a destinerrância do ser-projetado? Quer se trate sempre do 

rastro, quer se trate também da iterabilidade (Limited Inc...), isso significa que esta 

ex-apropriação não pode se estabilizar absolutamente na forma do sujeito. Este supõe 

a presença, quer dizer, a substância, a estase, a estância. Não poder se estabilizar 

absolutamente significaria poder apenas se estabilizar: estabilização relativa disso que 

permanece instável ou, antes, não estável. A ex-apropriação não se fecha mais, não se 

totaliza jamais. Não se deveria tomar essas figuras por metáforas (a metaforicidade 

supõe a ex-apropriação), nem as determinar segundo a oposição gramatical 

ativo/passivo. Entre o projetar e a queda (Verfallen) há aí também um lugar de 

passagem possível. Porque a Geworfenheit, sem ser questionada, se deixa tão logo 

marginalizar no pensamento de Heidegger, é o que é preciso continuar a interrogar. 

E a ex-apropriação não é um limite, se entendemos sob essa palavra um fechamento 

e uma negatividade. Ela supõe irredutivelmente uma relação ao outro. O outro resiste 

a toda subjetivação, e mesmo à interiorização-idealização disso que nós chamamos o 

trabalho de luto. A não-subjetivação na experiência do luto é o que tentei descrever 

em Glas ou em Mémoire (pour Paul de Man323). Há nisso que você descreve como uma 

experiência da liberdade, no seu último livro324, uma abertura que resiste também à 

subjetivação, quer dizer, ao conceito moderno da liberdade como liberdade subjetiva. 

Penso que deveríamos retornar a isso.  

J.L. Nancy: Nisso que você chama de ex-apropriação, já que ela não se fecha e apesar 

                                                
322 [Paris, Aubier, 1988.]  
323 [Paris, Galilée, 1986.] 
324 J-L. Nancy, L’experience de la liberté, Paris, Galilée, 1988. 
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de ela não se fechar (digamos na e a despeito da “passividade”), não haveria também 

necessariamente qualquer coisa da ordem da singularidade? É, em todo o caso, qualquer 

coisa da ordem do singular que visei com a questão ‘quem’?  

Jacques Derrida: Sob o título de Jemeinigkeit, para-além ou aquém do “eu” subjetivo 

ou da pessoa, há para Heidegger uma singularidade, uma insubstitutibilidade do não-

substituível na estrutura do Dasein.  

Singularidade ou solidão irredutível no Mitsein (condição também do Mitsein), 

mas não é apenas aquela do indivíduo. Este último conceito arrisca sempre apontar 

para o ego e para uma indivisibilidade orgânica ou atômica. O Da do Dasein se 

singulariza sem ser redutível a nenhuma das categorias da subjetividade humana (eu, 

ser racional, consciente, pessoa), precisamente porque estas o pressupõem.  

J.L. Nancy: Você vai adiante da questão “quem vem após o sujeito?” reelaborando-a sob 

a forma “quem vem antes do sujeito?”.  

Jacques Derrida: Sim, mas o “antes” não tem mais um sentido cronológico, lógico, 

nem mesmo ontológico-transcendental se levarmos em conta, como tentei fazê-lo, o 

que resiste aqui aos esquemas tradicionais das questões ontológico-transcendentais.  

J.L. Nancy: Mas ainda não entendo se você deixa ou não um lugar para a questão quem? 

Se você lhe reconhece uma pertinência ou se, ao contrário, não pretende colocá-la, se 

você pretende passar ao lado de toda a questão.  

Jacques Derrida: Aquilo pelo que me encontro não acomodado, mas inquieto, e que 

orienta o meu pensamento, é a necessidade de identificar por toda a parte onde se 

reponde à questão “quem?”, não somente em termos do sujeito, mas também do 

Dasein, as oposições conceituais que ainda não foram suficientemente interrogadas, 

inclusive por Heidegger. Fazia alusão a isso há pouco e foi o que tentei em todas as 

minhas referências a Heidegger. Não se pode refundir, para não dizer refundar, de 

maneira rigorosa um discurso sobre o “sujeito”, sobre isso que tomará o lugar (ou 

recolocará o lugar) do sujeito (do direito, da moral, da política, tanto como as 

categorias sujeitas à mesma turbulência), se não através da experiência de uma 
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desconstrução da qual é preciso relembrar uma vez mais àqueles que não querem ler 

que a desconstrução não é nem negativa, nem niilista, nem mesmo de um niilismo 

piedoso, como ouvi dizer. Um conceito (quer dizer também uma experiência) de 

responsabilidade tem esse preço. Não acabamos de pagá-lo. Falo de uma 

responsabilidade que não seja surda às injunções do pensamento. Como você disse 

um dia, existe o dever na desconstrução. Isto deve ser assim, se existir algo como o 

dever. O sujeito, se houver sujeito na desconstrução, vem depois. 

Depois: não que seja preciso esperar o fim tão improvável de uma desconstrução 

para assumir as responsabilidades! Mas para descrever a origem, o sentido ou o 

estatuto dessas responsabilidades, o conceito de sujeito permanece ainda 

problemático. É isso que me inquieta, não é que ele seja inadequado: sem dúvida não 

pode ou não deve haver nenhum conceito adequado a isso que se chama 

responsabilidade. A responsabilidade porta em si mesma, e deve fazê-lo, uma 

desmesura essencial. Ela não se regula nem pelo princípio da razão, nem por uma 

compatibilidade qualquer. Eu diria de uma maneira um tanto abrupta que o sujeito é 

também um princípio de calculabilidade – na política (e até no conceito atual de 

democracia, que é menos claro, menos homogêneo, uma vez que não se acredita ou 

que se finge nele acreditar, o que demanda, sem dúvida, que ele seja repensado, 

radicalizado, como algo por vir), no direito (e eu diria dos direitos humanos aquilo 

que acabo de dizer da democracia) e na moral. É preciso o cálculo e jamais fui contra 

o cálculo, você o sabe, a reticência condescendente, a altivez “heideggeriana”. Mas o 

cálculo é o cálculo. E se falo tão frequentemente do incalculável ou do indecidível, 

não é por simples gosto pelo jogo ou para neutralizar a decisão, ao contrário: creio 

que não há nem responsabilidade nem decisão ético-política que não deva passar pela 

prova do incalculável ou do indecidível. Não haveria senão cálculo, programa, 

causalidade, na melhor das possibilidades, “imperativo hipotético”.  

É, portanto, um certo fechamento –saturado ou suturado– da identidade a si, uma 

estrutura ainda muito limitada da identificação a si, que confere hoje ao conceito de 

sujeito seu efeito dogmático. A uma distância que não se deve jamais negligenciar, 
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qualquer coisa de análogo se produz, talvez, parece-me, pelo conceito de Dasein. A 

despeito de tudo o que ele abre e dá a pensar, a questionar, a redistribuir, este conceito 

ocupa ainda um lugar análogo àquele do sujeito transcendental. E ele se determina, 

em Ser e Tempo [Sein und Zeit], a partir de oposições ainda insuficientemente 

interrogadas, é o que me parece. Retorna-se aqui à questão do homem. Apenas ao 

homem –e esta é, em suma, a definição para Heiggeder– é reconhecida a possibilidade 

de o “quem” indeterminado vir-a-ser-sujeito ou, mais originariamente, de vir-a-ser 

Dasein e Dasein projetado (geworfen) no mundo.  Isso por oposição a toda outra forma 

de relação a si, por exemplo, ao que se chama o vivente em geral, noção ainda muito 

obscura pelas razões mesmas sobre as quais nós falamos. Enquanto não se desconstrói 

essas oposições –e elas são fortes, sutis, por vezes, muito implícitas–, reconstitui-se 

sob o nome de sujeito, até mesmo sob o nome de Dasein, uma identidade 

ilegitimamente delimitada. Ilegitimamente, mas frequentemente em nome do direito, 

justamente (!) de um certo direito, pois é para barrar um certo direito, um certo 

cálculo jurídico-político, que se interrompe, assim, o questionamento. A 

desconstrução apela então a um outro direito ou, antes, se deixa apelar por ele, um 

direito ainda mais exigente, prescrevendo, de outro modo, mais responsabilidade.  

Não se trata, portanto, de opor a esta enorme multiplicidade de discursos 

tradicionais sobre o homem, o animal, a planta ou a pedra, um outro discurso sobre 

as mesmas “coisas”, mas se trata de analisar incessantemente, considerando os seus 

interesses, toda a maquinaria conceitual que permitiu falar de “sujeito” até aqui. E 

analisá-la é sempre mais e outra coisa que uma análise. Ela transforma —ou traduz 

uma transformação em curso. A tradução é transformadora. Isso explica o nervosismo 

ou a crispação daqueles que querem manter todos esses temas, todas essas “palavras” 

(o “homem”, o “sujeito”, etc.) ao abrigo de toda questão e manipulam uma suspeita 

ético-política endereçadas à desconstrução. 

Se quisermos ainda falar do sujeito –jurídico, ético, político, psicológico, etc.–, e 

do que faz comunicar a sua semântica com aquela do sujeito da proposição (distinto 

de qualidades, de atributos ou outros, como a substância, os fenômenos, etc.) ou com 
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o tema ou a tese (o sujeito de um discurso ou de um livro), é preciso primeiro 

submeter à prova as questões dos predicados essenciais de que todos esses sujeitos 

são o sujeito. Eles são numerosos e diversos, segundo o tipo ou a ordem dos sujeitos, 

mas todos ordenados em torno do ente-presente: presença a si –isso que implica então 

uma certa interpretação da temporalidade–, identidade a si, posicionalidade, 

propriedade, personalidade, ego, consciência, vontade, intencionalidade, liberdade, 

humanidade, etc. É preciso questionar esta autoridade do ente-presente, mas a 

questão mesma não é nem a primeira nem a segunda palavra, tentei demonstrá-la 

em Do Espírito, por exemplo, mas também por toda a parte onde falei do “sim, sim”, 

do “Porvir” [“Viens”] ou da afirmação que não se endereça primeiramente ao sujeito. 

Esse para-além ou essa véspera da questão é tudo menos pré-crítica. Para-além 

mesmo da crítica, ela situa uma responsabilidade tão irredutível quanto rebelde à 

categoria tradicional de “sujeito”. É isso que leva a reconhecer os processos da 

différance, do rastro, da iterabilidade, da ex-apropriação, etc. Eles estão  agindo por 

toda a parte, quer dizer, bem além da humanidade. Um discurso assim reestruturado 

pode tentar situar de outro modo a questão do que é,  do que pode ser, do que deva 

ser um sujeito humano, uma moral, um direito, uma política do sujeito humano. Esta 

tarefa permanece por vir, muito à frente de nós. Ela passa – notadamente – pela 

grande questão fenomeno-ontológica do como tal, do aparecer como tal que, em 

última análise, distingue o dito sujeito humano ou o Dasein de toda outra forma de 

relação a si ou ao outro como tal. A experiência ou a abertura do como tal onto-

fenomenológica não é, talvez, somente esta da qual serão privadas a pedra ou o 

animal, é também isso a que não podemos nem devemos submeter o outro em geral, 

o “quem” do outro que não poderia jamais aparecer absolutamente como tal  senão 

desaparecendo como outro. As grandes questões do sujeito, como questões do direito, 

da ética e da política reconduzem sempre para este lugar.  

Se retornarmos a esta semântica do projetar ou do “subjétil” [subjectile]325 que 

                                                
325 N.T.: Para este termo, adotamos a tradução proposta em: DERRIDA, J. “Enlouquecer o subjétil”, 
trad. Geraldo Gerson de Souza, São Paulo, Imprensa Oficial/UNESP, 1998.  
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institui o conceito de sujeito, deve-se remarcar que a Geworfenheit (o ser-projetado) 

do Dasein, antes mesmo da subjetividade, não caracteriza simplesmente um estado, 

um fato, o ser-projetado no mundo no nascimento.  Ela pode também descrever uma 

maneira de ser projetado, entregue, exposto ao apelo (Ruf). Lembre-se da análise do 

Gewissen  e do Schuldigsein originário. Heidegger demonstra em particular o que há 

de insuficiente, do ponto de vista antropológico-ontológico,  tanto na imagem (Bild) 

do tribunal kantiano como no recurso às faculdades mentais ou aos atos pessoais para 

descrever o apelo e a “consciência moral”. Mas a tradução permanece equivocada. 

Gewissen não é ainda a “consciência moral” que ela torna possível, tanto quanto o 

Schuldigsein não é uma culpabilidade: antes a possibilidade de ser culpável, a 

passividade ou a imputabilidade. Serei tentado a relacionar este apelo com aquilo 

que Heidegger diz de modo enigmático e elíptico da “voz do amigo”, da “escuta” 

dessa voz, que todo Dasein “porta nele mesmo”.326 Retomei isso em outro lugar, em 

um texto que será publicado327. Mas remarco de imediato o seguinte: o “quem” da 

amizade, a voz do amigo assim descrita pertence, pois, à estrutura existencial do 

Dasein. Não é uma paixão ou um efeito dentre outros. O “quem” da amizade precede 

toda determinação subjectal328, como o apelo (Ruf) que provoca ou convoca a 

“consciência” e abre então a responsabilidade.  É a abertura indefinida dessa questão 

que serei tentado a ler em La Communauté désoeuvrée329, ou em La Communauté 

inavouable, ou ainda em algumas linhas de L’amitié de Blanchot: “E quando nós nos 

                                                
326 [Cf. M. Heidegger, Sein und Zeit, Halle, Max Niemeyer, 1927, p. 271 e 163.] 
327 [Cf. J. Derrida, “The Politics of Friendship”. En: The Journal of Philosophy, nº 11, novembro 1988.] 
328 N.T.: No francês o termo é “subjectale”. Na tradução brasileira de Forcener le subjectile 
(“Enlouquecer o subjétil”. Trad. Geraldo Gerson de Souza, São Paulo, Imprensa Oficial/UNESP, 
1998), “subjectile” (que mantém relação semântica com “subjectale”) é traduzido por “subjétil” e 
aponta, ao mesmo tempo, tanto para a sua dimensão de “suporte” como para a de “projétil”. 
Encontramos, via Littré, a definição em francês de “subjectile”: “Surface externe sur laquelle le 
peintre applique une couche d'enduit, de peinture, de vernis. Pour la première couche, le subjectile 
s'identifie au matériau qui est appelé à recevoir le système de peintures” (Disponível em: < 
http://www.cnrtl.fr/definition/subjectile>)”. Este sentido se aproxima, portanto, daquele referido 
em “Enlouquecer o subjétil” (p. 26). Sobre isto, Derrida assim dirá: “Por um lado, “subjétil” 
(subjectile) não permite tradução. Com toda a sua parentela semântica ou formal, de subjetivo a tátil, 
de subposto, suporte ou súcubo a projétil etc., ela jamais atravessará a fronteira da língua francesa. 
Por outro lado, um subjétil, ou seja, o suporte, a superfície ou o material (...) também desafia a 
tradução. Nunca será transportado para outra língua. A menos que seja transportado intato, tal como 
um corpo estranho” (p. 29).  
329 N.T.: J-L. Nancy, La communauté désoeuvrée, Paris, Christian Bourgois Editeur, 1986. 
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colocarmos a questão: ‘Quem foi o sujeito desta experiência?’, esta questão talvez seja 

já uma resposta, se é sob essa forma interrogativa que a resposta se afirma naquele 

que a propôs, substituindo o “Eu” fechado e único pela abertura de um “Quem?” sem 

resposta; não que isso signifique que ele próprio precisasse apenas se questionar: 

“Quem é este eu que eu sou?”, mas, bem mais radicalmente, ele teve de retomar o 

domínio sobre si sem descanso, não mais como um “Eu”, mas como um “Quem?”, o 

ser desconhecido e escorregadio de um “Quem?” indefinido” 330. 

A origem do apelo que não vem de nenhuma parte, pois a origem, em todo o caso, 

não é ainda um “sujeito” divino ou humano, institui uma responsabilidade que se 

encontra na raiz de todas as responsabilidades ulteriores (moral, jurídica, política), 

de todo imperativo categórico. Falar desta responsabilidade, e mesmo desta amizade, 

que não é mais humana do que divina, não é dizê-la simplesmente inumana. Dito 

isso, talvez seja mais “digno” da humanidade manter uma certa inumanidade. De 

todo modo, a escolha não nos é concedida por esta lei. Qualquer coisa desse apelo do 

outro deve permanecer não reapropriável, não subjetivável, de uma certa maneira 

não identificável, suposição sem suporte, para permanecer do outro, apelo singular à 

resposta ou à responsabilidade. É por isso que a determinação do “Quem” singular, 

em todo o caso, a sua determinação como sujeito, permanece sempre problemática. 

E deve permanecê-la. Esse dever não é apenas um imperativo teórico. 

J.L. Nancy: Nesse sentido, com efeito, a determinação do “quem” é problemática. Mas 

em outro sentido, o “quem?” interrogativo – aquele que utilizei para formular a minha 

questão – não é determinante? Quero dizer que ele predetermina – como toda questão 

predetermina o regime de sua resposta – a reposta de alguém, de qualquer um. É um 

respondente que é predeterminado, quer dizer também, apelado. Reencontraria assim, 

parece-me, qualquer coisa do fio condutor da sua resposta. Mas, apesar disso, constato 

que em um mesmo gesto, ou ao menos nessa mesma entrevista, você mantém à distância, 

sob desconfiança, a questão “quem?” e valida cada vez mais o “quem?”. Você o valida, 

                                                
330 [M. Blanchot, L’amitié, Paris, Gallimard, 1971, p. 328.] 
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suprimindo aquilo que, a priori, restringiria a questão à humanidade.  

Jacques Derrida: Sim, aquilo que a restringiria a uma gramática regulada não apenas 

por uma linguagem dita ocidental, mas por aquilo que se acredita ser a humanidade 

mesma da língua.  

J.L. Nancy: Faço uma observação incidental. No curso de Heidegger ao qual você se 

refere a propósito do animal há ainda qualquer coisa de estranho, se não me falha a 

memória: ao fim da análise do animal, Heidegger atribui a este uma tristeza, uma 

tristeza relacionada à sua “falta de mundo”. Por esta única indicação, Heidegger não 

contradiz uma parte daquilo que ele havia dito antes? Como a tristeza seria 

simplesmente não humana? Ou ainda, não obstante isso, como uma tal tristeza não 

testemunharia toda uma relação a um mundo?  

Jacques Derrida: O discurso heideggeriano sobre o animal é violento e confuso, por 

vezes contraditório. Heidegger não diz simplesmente “o animal é pobre de mundo 

(weltarm)”, pois diferentemente da pedra, ele tem um mundo. Ele diz: o animal tem 

um mundo ao modo do não-ter. Mas este não-ter também não é, aos seus olhos, uma 

indigência, uma falta de um mundo que seria humano. Então por que essa 

determinação negativa? De onde ela vem? Não existe a categoria de existência 

original para o animal: ele não é evidentemente Dasein (o ser não pode aparecer, ser, 

nem ser interrogado como tal [als] pelo animal), nem vorhanden nem zuhanden. Sua 

simples existência introduz um princípio de desordem ou de limitação na 

conceitualidade de Ser e Tempo [Sein und Zeit]. Para retomar a sua observação, talvez 

o animal seja triste, talvez ele pareça triste porque ele tem um mundo, de fato, no 

sentido em que Heidegger fala de um mundo como mundo do espírito, e porque existe 

uma abertura deste mundo para ele, mas uma abertura sem abertura, um ter (o 

mundo) sem tê-lo. Daí a impressão de tristeza – para o homem ou por relação ao 

homem, na sociedade do homem. De uma tristeza determinada em sua 

fenomenologia, como se o animal fosse um homem enovelado, sofrente, privado por 

não ter acesso ao mundo do homem que, no entanto, ele pressente, nem acesso à 
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verdade, à palavra, à morte, ao ser do ente como tal. Por mais que Heidegger se 

defenda dessa interpretação antropo-teleológica, ela me parece reclamar por aquilo 

que há de mais relevante em sua descrição do ter-sob-o-modo-do-não-ter-um-mundo. 

Tentemos, nesta lógica, algumas questões. Por exemplo, o animal entende esse apelo 

do qual falamos acima relativamente à origem da responsabilidade? O animal 

responde? Questiona? E, sobretudo, o apelo que o Dasein entende pode, em sua 

origem, vir ao animal ou vir do animal? Existe uma vinda do animal? A voz do amigo 

pode ser a de um animal? Existe amizade possível para o animal, entre animais? 

Como Aristóteles, Heidegger dirá: não. Tem-se uma responsabilidade para com o 

vivente em geral? A resposta é sempre não, e a questão é formulada, posta de tal 

maneira que a resposta seja necessariamente “não” em todo o discurso canonizado 

ou hegemônico das metafísicas ou das religiões ocidentais, incluindo as formas mais 

originais que esse discurso pode assumir hoje em dia, por exemplo, em Heidegger ou 

em Lévinas.  

Não lembro isso no sentido de apoiar um vegetarianismo, o ecologismo ou as 

sociedades protetoras dos animais – aquilo que eu poderia também querer fazer e, 

assim, nós chegaríamos ao centro do sujeito. Gostaria, sobretudo, de pôr à luz, 

segundo esta necessidade, a estrutura sacrificial dos discursos aos quais estou me 

referindo. Não sei se “estrutura sacrificial” é a expressão mais justa. Trata-se, em todo 

o caso, de reconhecer um lugar aberto, na estrutura mesmo desses discursos que são 

também das “culturas”, para uma matança não criminal: com ingestão, incorporação 

ou introjeção do cadáver. Operação real, mas também simbólica quando o cadáver é 

“animal” (e a quem se faz crer que nossas culturas são carnívoras porque as proteínas 

animais seriam insubstituíveis?), operação simbólica quando o cadáver é “humano”. 

Mas o “simbólico” é muito difícil, na verdade, impossível de delimitar nesse caso, daí 

a enormidade da tarefa, sua desmesura essencial, uma certa anomia ou 

monstruosidade pela qual é preciso aqui responder ou diante do que (quem? o que?) 

é preciso responder.  

Atendo-nos às possibilidades típicas originais, tomemos as coisas por um outro 
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lado: não mais por aquele de Heidegger, mas sim pelo de Lévinas, para quem a 

subjetividade, da qual ele fala de uma maneira bastante insólita, nova e forte, se 

constitui, em princípio, como subjetividade de refém. Assim repensada, a 

subjetividade aqui seria entrega ao outro na abertura santa da ética, à origem da 

santidade mesma. O sujeito é responsável pelo outro antes de ser responsável por ele 

mesmo como “eu”. Esta responsabilidade do outro, pelo outro, lhe advém, por 

exemplo (mas não é mais um exemplo entre outros) no “Não matarás”. Não matarás 

teu próximo. Todas as consequências se encadeiam e devem fazê-lo de maneira 

contínua: não o farás sofrer, o que é por vezes pior que a morte, não o farás mal, não 

o comerás, nem mesmo um pouquinho, etc. O outro, o próximo, o amigo (Nietzsche 

tenta dissociar estes valores em Zaratustra, mas deixemos esta questão de lado por 

enquanto, tentarei retornar a isso noutro lugar), está, sem dúvida, na distância 

infinita da transcendência. Mas o “Não matarás” se endereça ao outro e o pressupõe. 

Ele se destina àquilo mesmo que ele institui, o outro como homem. É do outro que o 

sujeito é, de início, refém. O “Não matarás” – com toda sua consequência, que é sem 

limite – não foi jamais entendido na tradição judaico-cristã, nem aparentemente por 

Lévinas, como um “não matarás o vivente em geral”. Ele adquiriu sentido nas culturas 

religiosas para as quais o sacrifício carnívoro é essencial, como o ser-carne. O outro, 

tal qual ele se deixa pensar segundo o imperativo da transcendência ética, é de fato 

o outro homem: o homem como outro, o outro como homem. Humanismo do outro 

homem é um título no qual Lévinas suspende justamente a hierarquia do atributo e 

do sujeito. Mas o outro-homem é o sujeito.  

Discursos tão originais quanto os de Heidegger e de Lévinas perturbam, de fato, 

um certo humanismo tradicional. Eles são, todavia, humanismos profundos, e todos 

os dois o são, malgrado as diferenças que os separam, na medida em que não 

sacrificam o sacrifício. O sujeito (no sentido de Lévinas) e o Dasein são “homens” em 

um mundo onde o sacrifício é possível e onde não é proibido atentar contra a vida de 

uma maneira geral, exceto à vida do homem, do outro próximo, do outro como 

Dasein. Heidegger não o diz assim. Mas aquilo que ele coloca na origem da 
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consciência moral (ou antes do Gewissen) é evidentemente recusado ao animal. Não 

mais que o Dasein, o Mitsein não é concedido, se se pode dizer, ao vivente em geral. 

Mas somente àquele ser-para-a-morte que faz também do Dasein outra coisa, mais e 

melhor que um vivente. Justificável que seja a partir de um certo ponto de vista, a 

crítica obstinada do vitalismo ou das filosofias da vida por Heidegger, mas também 

de toda consideração da vida na estrutura do Dasein, não é sem relação com isso que 

chamo aqui a “estrutura sacrificial”. Esta estrutura parece-me (trata-se, em todo o 

caso, por enquanto, de uma hipótese que tentei articular com o que chamei noutro 

lugar de a estrutura “falogocêntrica”) definir o contorno invisível de todos esses 

pensamentos, qualquer que seja a distância marcada por Lévinas em relação à 

ontologia (sob o nome disso que se chama metafísica) ou por Heidegger em relação 

à metafísica onto-teológica. Sendo aqui bem breve, tentaria relacionar a questão do 

“quem” à questão do “sacrifício”.  

Não se trataria somente de relembrar a estrutura falogocêntrica do conceito de 

sujeito, ao menos em seu esquema dominante. Gostaria, um dia, de demonstrar que 

este esquema implica a virilidade carnívora. Eu diria carno-falogocentrismo, se este 

não fosse aqui uma espécie de tautologia ou, antes, uma espécie de hetero-tautologia 

como síntese a priori, você poderia traduzir por “idealismo especulativo”, “devir-

sujeito da substância”, “saber absoluto” passando pela “sexta-feira santa 

especulativa”: basta levar a sério a interiorização idealizante do falo e a necessidade 

de sua passagem pela boca, quer se trate das palavras ou das coisas, de frases, do pão 

ou do vinho cotidiano, da língua, dos lábios ou do seio do outro. Protestaremos: há 

(reconhecido há pouco, você o sabe bem) os sujeitos éticos, jurídicos, políticos, 

cidadãos (quase) plenos que são também as mulheres e/ou os vegetarianos! Mas isso 

é admitido no conceito, e no direito, somente e justamente no momento em que o 

conceito de sujeito entra em desconstrução. Isto é fortuito? E isso que chamo aqui 

esquema ou imagem, isso que liga o conceito à intuição, instala a imagem viril no 

centro determinante do sujeito. A autoridade e a autonomia (pois mesmo que esta se 

submeta à lei, este assujeitamento é liberdade) são, por este esquema, antes 
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concedidas ao homem (homo e vir) do que à mulher, e antes à mulher do que ao 

animal.  E, é claro, ao adulto antes do que à criança. A força viril do macho adulto, 

pai, marido ou filho (o cânone da amizade, demonstrei-o noutro lugar331, privilegia o 

esquema fraternal) pertence ao esquema que domina o conceito de sujeito. Este não 

se pretende apenas mestre e proprietário da natureza. Nas nossas culturas, ele aceita 

o sacrifício e come a carne. Como nós não temos mais muito tempo nem espaço, e 

sob o risco de gerar gritaria (sabe-se mais ou menos quem), pergunto: em nossos 

países, quem teria alguma chance de vir a ser um chefe de Estado e de aceder então 

“ao comando” declarando-se publicamente, e portanto exemplarmente, 

vegetariano332? O chefe deve ser comedor de carne (em vista de ser, noutro lugar, ele-

mesmo “simbolicamente” – ver mais acima – comido). Para não falar nada do celibato, 

da homossexualidade e mesmo da feminilidade (que, por enquanto, não é admirada 

no poder do que quer que seja, sobretudo do Estado, mas apenas raramente se ela se 

deixar traduzir em um esquema viril e heroico. Contrariamente a isso que se acredita 

frequentemente, a “condição feminina”, notadamente do ponto de vista do direito, se 

deteriorou dos séculos XIV ao XIX na Europa, atingindo o pior no momento quando 

o código napoleônico inscrevia no direito positivo o conceito de sujeito de que 

falamos).  

Respondendo a essas questões, não teremos somente um esquema do dominante, 

do denominador comum do dominante, ainda hoje, na ordem do político e do Estado, 

do direito e da moral, teremos o esquema dominante da subjetividade mesma. É o 

mesmo. Se agora o limite entre o vivente e o não-vivente parece incerto, ao menos 

como limite oposicional, como aquele entre o “homem” e o “animal”, e se na 

experiência (simbólica ou real) do “comer-falar-interiorizar” a fronteira ética não está 

                                                
331 [Cf. acima, nota 20]. 
332 Hitler não tomou sua prática vegetariana como exemplo. Esta fascinante exceção pode noutro 
lugar ser integrada à hipótese que evoco aqui. Um certo vegetarianismo reacionário e compulsivo se 
inscreve sempre, a título de denegação, de inversão ou de repetição, na história do canibalismo. Qual 
o limite entre coprofagia [prática de comer fezes] e a coprofilia [associação das fezes ao prazer sexual] 
notoriamente em Hitler? (H. Stierlin, Adolf Hitler, psychologie du groupe familial, trad. Fr., Paris, 
P.U.F., 1975, p. 41.). Remeto aqui às preciosas indicações de René Major (De l’élection, Paris, Aubier, 
1986, p. 166, nota 1).  
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mais rigorosamente entre o “não matarás” (o homem, teu próximo) e o “não matarás 

o vivente em geral”, mas entre diversos modos, infinitamente diferentes, da 

concepção-apropriação-assimilação do outro, então, quanto ao “Bem” de todas as 

morais, a questão voltará a determinar a melhor maneira, a mais respeitosa e a mais 

reconhecida, a mais doadora também de se relacionar ao outro e de devolver o outro 

a si mesmo. Por tudo que se passa na borda dos orifícios (da oralidade mas também 

da orelha, do olho – e de todos os “sentidos” em geral) a metonímia do “comer bem” 

seria sempre a regra. A questão não é mais saber se é “bom” ou “bem” “comer” o 

outro, e qual outro. Come-se de todo modo e deixa-se comer por ele. As culturas ditas 

não antropofágicas praticam a antropofagia simbólica e constroem o seu socius mais 

elevado, ou mesmo a sublimidade de sua moral, de sua política e de seu direito, sob 

certa antropofagia. Os vegetarianos também se alimentam do animal e mesmo do 

homem. Eles praticam um outro modo de denegação. A questão moral não é, 

portanto, e jamais foi: é preciso comer ou não comer, comer este ou aquele, o vivente 

ou o não-vivente, o homem ou o animal, mas já que, de todo modo, é preciso comer 

bem e que faz bem, e que é bom, e que não há outra definição do bem, como é preciso 

comer bem? E no que isto implica? O que é comer? Como regular esta metonímia da 

introjeção? E em que a formulação mesma destas questões na língua dá ainda a 

comer? Em que a questão, se se quiser, é ainda carnívora? A questão infinitamente 

metonímica do sujeito do “é preciso comer bem” não deve ser nutridora apenas para 

mim, para um eu, que então comeria mal, ela deve ser partilhada, como você talvez 

o dissesse, e não apenas na língua. “É preciso comer bem” não quer dizer, em primeiro 

lugar, tomar para si e compreender em si, mas aprender e dar de comer, aprender-a-

dar-de-comer-ao-outro. Jamais se come totalmente sozinho, eis a regra do “é preciso 

comer bem”. É uma lei de hospitalidade infinita. E todas as diferenças, rupturas, 

guerras (pode-se mesmo dizer as guerras religiosas) têm esse “comer bem” em jogo. 

Hoje mais do que nunca. É preciso comer bem, eis uma máxima da qual bastaria fazer 

variar as modalidades e os conteúdos. Ao infinito. Esta máxima dita a lei, a 

necessidade ou o desejo (jamais acreditei na radicalidade desta distinção às vezes 
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útil), orexis, a fome e a sede (“é preciso”, “é preciso bem”), o respeito ao outro no 

momento mesmo em que, fazendo experiência (falo aqui do “comer” metonímico 

assim como do conceito mesmo de experiência), se deve começar a se identificar com 

ele, a assimilá-lo, a interiorizá-lo, a compreendê-lo idealmente (isso que não se pode 

jamais fazer absolutamente sem se endereçar ao outro e sem limitar absolutamente a 

compreensão mesma, a apropriação identificadora), falar-lhe nas palavras que 

passam também na boca, na orelha e na vista, respeitar a lei que é ao mesmo tempo 

uma voz e um tribunal (ela se escuta, ela está em nós que estamos diante dela). O 

refinamento sublime no que diz respeito ao outro é também uma maneira de “bem 

Comer” ou de “o Bem comer”. O Bem se come também. É preciso o comer bem. Não 

sei, a esta altura, quem é “quem” nem mais o que quer dizer “sacrifício”; para 

determinar esta última palavra, fico apenas com esta pista: a necessidade, o desejo, 

a autorização, a justificativa da matança, a morte dada como denegação do 

assassinato. A matança do animal, diz esta denegação, não será um assassinato. E eu 

relacionaria esta “denegação” à instituição violenta do “quem” como sujeito. Não é 

necessário, portanto, sublinhar que esta questão do sujeito e do “quem” vivente está 

no centro das inquietações mais prementes das sociedades modernas, quer se trate 

do nascimento ou da morte, da axiomática à obra no que se refere ao tratamento do 

esperma ou do óvulo, das mães de aluguel, da engenharia genética, da dita bioética 

ou biopolítica (qual deve ser o papel do Estado na determinação ou na proteção de 

um sujeito vivente?), nos critérios adotados para essa determinação ou mesmo para 

a morte provocada pela “eutanásia” (como justificar a referência dominante à 

consciência, ao querer, ao córtex?), na retirada e no transplante de órgãos, etc. 

(lembro rapidamente que a questão da enxertia em geral sempre foi – e 

tematicamente desde o começo – essencial à desconstrução do falogocentrismo).  

Retornemos um pouco: por relação a quem, a qual outro, o sujeito é de início 

projetado (geworfen) ou exposto como refém? Quem é o “próximo” na proximidade 

mesma da transcendência, a transcendência de Heidegger ou a de Lévinas? Esses dois 

pensamentos da transcendência são tão diferentes quanto se quer que eles sejam, tão 
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diferentes ou comparáveis quanto o ser e o outro, mas eles me parecem fiéis a um 

mesmo esquema. O que resta por vir ou o que permanece escondido em uma memória 

quase inacessível é o pensamento de uma responsabilidade que ainda não termina 

nesta determinação do próximo, ao esquema dominante desta determinação. Poder-

se-ia, se assim o quisesse, demonstrar que as inquietudes ou as questões que formulo 

aqui não concernem apenas às metafísicas, às onto-teologias e a certos pensamentos 

que pretendem os exceder, mas a etnologia dos espaços religiosos nos quais esses 

pensamentos se fazem “presentes”. Tentei sugerir, notadamente em Do espírito que, 

malgrado tantas denegações, Heidegger era um pensador judeu-cristão. (Todavia, 

uma “etnologia” ou uma sociologia das religiões estaria à altura desses problemas se 

ela não fosse mais dominada, como ciência regional, pela conceitualidade herdada 

dessas metafísicas ou onto-teologias. Uma tal etnologia teria, em particular, que 

permanecer ao lado de uma história tão complexa da cultura hinduísta que talvez 

represente a confirmação mais sutil e mais decisiva desse esquema. Será que ela não 

opõe, justamente, a hierarquia política – ou o exercício do poder – à hierarquia 

religiosa, esta se proibindo, aquela se permitindo, na verdade, se impondo a 

alimentação carnívora? Para ser o mais sucinto possível, pode-se pensar na hierarquia 

dos varna, senão das castas, e na distinção entre os padres Bramanês [Brahmanes], 

que vêm a ser vegetarianos, e os guerreiros Xátria [Kshatriyas], que não o são)... 

J.L. Nancy: Interrompo-te porque gostaria ainda de poder colocar-te algumas questões 

no tempo que nos resta. Esta, de início: no deslocamento, que você julga necessário, do 

homem ao animal – para me expressar muito rápida e grosseiramente –o que acontece 

com a linguagem? 

Jacques Derrida: A ideia segundo a qual o homem é o único ser falante, na sua forma 

tradicional ou na sua forma heideggeriana, parece-me, ao mesmo tempo, inamovível 

e altamente problemática. Claro, se se define a linguagem de tal forma que ela seja 

reservada àqueles que nós chamamos de homem, o que dizer? Mas se se reinscreve a 

linguagem em uma rede de possibilidades que não somente a cerca, mas a marca 

irredutivelmente do interior, tudo muda. Penso em particular na marca em geral, no 
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rastro, na iterabilidade, na différance, tantas possibilidades ou necessidades sem as 

quais não haveria a linguagem e que não são apenas humanas. Não se trata de apagar 

as rupturas e as heterogeneidades. Contesto apenas que elas deem lugar a um único 

limite oposicional, linear, indivisível, a uma oposição binária entre o humano e o 

infra-humano. E isso que sugiro aqui deve permitir levar em consideração o saber 

científico sobre a complexidade das “linguagens animais”, a codificação genética, 

todas as formas de marcação no interior das quais a linguagem dita humana, por mais 

original que ela seja, não permite “cortar”, uma única vez, aqui onde nós em geral 

gostaríamos de cortar. Você sabe que, apesar de não parecer, falo aqui de problemas 

muito “concretos” e muito “atuais”: a ética e a política do vivente. Sabe-se menos que 

nunca onde cortar – tanto no nascimento como na morte. E isso quer dizer que jamais 

se sabe, jamais se soube como recortar um sujeito. Menos que nunca atualmente. Se 

nós tivéssemos tempo e espaço, eu teria adorado falar aqui da AIDS, acontecimento 

que se poderia dizer historial na época da subjetividade, se nós ainda déssemos crédito 

à historialidade, à epocalidade e à subjetividade.  

J.L. Nancy: Segunda questão: visto que, na lógica que desenvolve, você reserva por muito 

tempo a possibilidade de retornar ou de vir enfim a interrogar o sujeito da 

responsabilidade ética, jurídica, política, etc., o que dizer desta ou dessas 

responsabilidades agora? Não poderíamos falar delas sob o título de uma “moral por 

provisão”? O que isto quereria dizer? E eu acrescentaria a questão do que é talvez hoje 

reconhecido como “a” questão, como “a” figura da responsabilidade, aquela de 

Auschwitz. Lá onde um consenso quase geral reconhece uma responsabilidade absoluta, 

e apela para que sejamos responsáveis para que isso não se reproduza, você diria a 

mesma coisa – por provisão ou não – ou diria que é preciso diferenciar a resposta a esta 

questão? 

Jacques Derrida: Não subscreveria a expressão “moral por provisão”. A 

responsabilidade mais exigente ordena ao menos que não se fie cegamente nos 

axiomas dos quais falamos há pouco. Eles ainda limitam o conceito de 

responsabilidade em fronteiras nas quais não permitem responder e constituem, eles 
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próprios, na forma de esquemas provisórios, os modelos mesmos da moral e do 

direito tradicionais. Mas nenhuma expectativa é possível ou legítima para esse 

excesso de responsabilidade que apela ou nomeia o gesto desconstrutivo do qual falo. 

A explicação desconstrutiva com as prescrições provisórias pode demandar a 

paciência infatigável do re-começo, mas a afirmação que motiva a desconstrução é 

incondicional, imperativa e imediata – em um sentido que não é necessariamente ou 

somente kantiano, e isto mesmo se esta afirmação, pois ela é dúbia, como tentei 

demonstrar, permanecer incessantemente ameaçada. Eis porquê ela não permite 

nenhum descanso, nenhum repouso. Ela pode, ao menos, sempre perturbar o ritmo 

instituído de todas as pausas (o sujeito é uma pausa, uma estância, a parada 

estabilizadora, a tese ou, antes, a hipótese da qual sempre necessitaremos), ela pode 

sempre perturbar os sábados, os domingos... e as sextas-feiras... deixo que complete 

essa frase monoteísta, é um pouco cansativo. 

J.L. Nancy: Você pensaria, então, que o silêncio de Heidegger sobre os campos [de 

concentração] – este silêncio praticamente total, diferente do que foi o seu silêncio 

relativo a seu próprio nazismo – poderia surgir de uma tal “explicação desconstrutiva”, 

diferente mas comparável, e que ele teria tentado conduzir em silêncio, sem chegar a se 

explicar sobre isso? (Eu poderia colocar essa questão a propósito de outros, de Bataille 

por exemplo, mas fiquemos com Heidegger por hoje). 

Jacques Derrida: Sim e não. O excesso de responsabilidade da qual venho falando 

não autorizaria jamais nenhum silêncio. Repito: a responsabilidade é excessiva ou 

não é uma responsabilidade. Uma responsabilidade limitada, medida, calculada, 

racionalmente distribuída é já o devir-direito da moral; é por vezes o sonho de todas 

as boas consciências, na melhor hipótese; dos pequenos ou os dos grandes 

inquisidores, na pior hipótese. Suponho, espero que você não espere de mim que eu 

diga simplesmente “Eu condeno Auschwitz” ou “Condeno todo o silêncio sobre 

Auschwitz”. Tratando-se desta última frase ou de seus equivalentes, acho um pouco 

indecente, e mesmo obsceno, a mecânica dos processos improvisados contra todos 

aqueles que se crê poder acusar de não terem nomeado ou pensado “Auschwitz”. 
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Compulsão ao discurso sentencioso, exploração estratégica, eloquência da delação: 

tudo isso seria menos grave se começássemos por dizer rigorosamente aquilo que 

nomeamos por “Auschwitz” e o que pensamos sobre esse assunto, se é que pensamos 

qualquer coisa sobre isso. Qual é aqui o referente? Fazemos um uso metonímico deste 

nome próprio? Se sim, o que o regula? Por que este nome ao invés do nome de um 

outro campo, de outras exterminações em massa, etc. (e quem respondeu seriamente 

a estas questões)? Se não, por que esta restrição esquecida e igualmente grave? Se 

nós admitimos – e esta concessão parece-me compreensível por toda a parte – que a 

questão permanece impensável, que nós ainda não temos um discurso à sua altura, 

se nós reconhecemos que não temos nada a dizer sobre as vítimas reais de Auschwitz, 

mesmo aquelas que nos autorizamos, portanto, a tratar por metonímia ou a nomear 

via negativa, então que nós paremos de reconhecer os pretensos silêncios, de 

confessar as “resistências” ou os “impensados” de tudo o que está nos bastidores. 

Claro, o silêncio em relação a Auschwitz jamais será justificável, mas que não falemos 

mais disso de maneira tão instrumental e para nada dizer, para não dizer nada sobre 

esse assunto que não fale por si próprio, trivialmente, e que não sirva inicialmente 

para se dar boa consciência, para não ser o último a acusar, a dar as lições, a tomar 

as posições ou a vangloriar-se. Quanto a isso que você chama de o famoso silêncio de 

Heidegger, creio que para interpretá-lo ou para julgá-lo – o que nem sempre vem a 

ser a mesma coisa – precisaria ao menos ter em conta, e isso não é fácil de 

circunscrever e demandaria mais tempo e espaço, isso que nós dissemos até agora do 

sujeito, do homem, do animal mas também do sacrifício. Quer dizer, de tantas outras 

coisas. Condição necessária que apelaria já a um longo discurso. Quanto a ir para-

além desta condição necessária porém insuficiente, prefiro que esperemos, digamos, 

um outro momento, a ocasião de uma outra discussão: um outro ritmo e uma outra 

forma.   
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