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Apresentação 
 

Filipe Ceppas & Gustavo Chataignier 

 

 

Cinquenta anos de desconstrução. Este dossier aborda, evidentemente, a 

desconstrução e a obra de Derrida, mas também e sobretudo os seus 50 anos, o que 

pode significar muitas coisas: sua atualidade (ou a atualidade pensada a partir da 

desconstrução); sua maturidade; seu luto; “a desconstrução” ao longo desse tempo (e 

qual seria o tempo da desconstrução ou, ainda, o tempo como desconstrução); uma 

reconsideração sobre a publicação dos livros Gramatologia, Escritura e diferença e A voz e o 

fenômeno, em 1967, enquanto um acontecimento; este acontecimento como efeméride (a 

ser comemorado? festejado?); etc. Há um pouco de tudo isso nos textos aqui publicados, 

e muito mais que cabe como pré-texto (adiamento infinito de um texto im-possível) para 

continuar a fazer o que sempre fazemos, com e a partir dos textos de Derrida: “pensar” 

— o que não quer dizer muita coisa, nos vários sentidos possíveis que o termo suscita: que 

um pensar genérico não diz quase nada; que pensar não é o mesmo que dizer muita 

coisa; que pensar não é querer dizer muita coisa, sendo, ao mesmo tempo, na 

desconstrução, sempre uma atenção simultânea a muita coisa (disseminação); que o 

pensamento não é capaz de dizer (nunca muito ou quase nada) “as coisas”; que pensar com 

a desconstrução é sempre também pensar a defasagem entre o pensar, o querer dizer, o 

dizer, a escrita; etc.  

Este livro contém 19 textos apresentados no II Colóquio Internacional do Nuffc, 50 

anos de desconstrução,1 ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 17 e 20 de 

outubro de 2017, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ. Como 

apresentar tudo o que adveio desta “célula” de produção textual, desse breve e intenso 

“aparelho derridiano” reunido em quatro dias nos trópicos? Em se tratando da 

 
1 O Núcleo de Filosofia Francesa Contemporânea (Nuffc), cadastrado como Grupo de 

Pesquisa do CNPq desde 2008, está sediado atualmente no Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGF-UFRJ) e tem como coordenadores 
Filipe Ceppas (UFRJ) e Gustavo Chataignier (PUC-Rio). O Nuffc promove encontros, palestras 
e debates regularmente, tendo organizado seu primeiro encontro internacional (Educação, Ética e 
Política na Contemporaneidade) em 2 e 3 de dezembro de 2003, na PUC-Rio e na UFRJ. Ver 
http://nuffc.blogspot.com.br  Os organizadores aproveitam para agradecer à equipe sem a qual o 
evento não teria sido possível: Alessandro Pimenta, Daniela Lima, Felipe Ribeiro, Raffaella 
Binato e Raquel Rocha. Agradecemos, ainda, aos colegas Gilberto Paulino de Araújo, Josué 
Borges de Araújo Godinho, Danilo Rodrigues Pimenta e Carola Gabriela Sepúlveda Vásquez, 
que nos auxiliaram com a revisão dos textos. 
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motivação inicial, nem sempre seguida à risca pelos autores e autoras (motivação 

ancorada em textos produzidos em meados da década de 1960), vale considerar uma 

releitura gauche e militante da desconstrução, numa época de cinismo institucional, políticas 

conservadoras e pós-verdades. É necessária a coragem de dizer o que em Derrida nos 

move, para além ou aquém de qualquer “derridianês” — coragem e dificuldade, 

simultaneamente, de assumir a distância entre aquilo que se pode identificar como 

“crítico” ou “subversivo” na desconstrução e os contextos político-culturais da 

atualidade. Porque a desconstrução opera sempre além ou aquém da crítica, sempre 

paradoxal e irremediavelmente refém de um “contexto” ao mesmo tempo que além ou 

aquém de sua clausura. 

Nada melhor para demonstrá-lo do que iniciar este percurso com o texto de 

Patrice Vermeren, “Jacques Derrida, Victor Cousin e o Colégio internacional de 

filosofia”. Como pensar as Humanidades, hoje, a partir da desconstrução? E como 

pensar a desconstrução a partir da pergunta atual pelas Humanidades? Vermeren inicia 

seu texto com o pensar desconstrutivo sobre a inatualidade das Humanidades, num tempo 

presente marcado pela inumanidade. Isso lhe permite situar três aspectos interligados da 

trajetória de Derrida. A língua filosófica, a biografia e a crítica à metafísica formariam o 

“triplo imperativo” (aporético) que governaria o “cuidado filosófico” de Derrida: 

“...inventar uma escritura como uma revolução interminável, na fidelidade infiel à língua 

francesa; se manter nas bordas da instituição filosófica, em uma postura que não a coloca 

nem nas ortodoxias filosófica e universitária, nem no exterior, mas em uma posição 

dentro/fora que trabalha suas margens; se liberar do etnocentrismo e do eurocentrismo 

em nome da filosofia e de sua filiação europeia”.  

No texto de Didier Moreau, “A questão educativa e a espectralidade: abordagens 

derridianas”, a educação, concebida como um processo de instituição de “uma vida livre 

e desenvolta”, permite contrastar Derrida, Foucault e Gadamer em torno dos temas da 

parousia, do sujeito e da amizade. Estar assombrado pela espectralidade, ou na falha que a 

constitui, marca (de forma não definitiva, não definidora, mas constante) o sujeito 

educativo. Sabemos lidar com isso, a instituição de um sujeito a partir de sua 

“semipresença”? O que significa assumir que, na educação (e na política), a relação eu-

outro é constituída por um modelo espectral de amizade, onde o outro só pode ser, e 

sempre de forma instituinte e paradoxal, um “fantasma de nosso próprio passado”, ou 

uma fissura constante entre o passado e o futuro? Seria preciso perguntar o mesmo sobre 
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todo texto, e logo sobre esses textos que aqui se apresentam — assim como sobre nossa 

relação com “a desconstrução” — como algo passado?  

Não temos como pensar a “atualidade”, a “presença” da desconstrução (assim 

como de qualquer outro pensamento, texto, interlocutor, autor), senão como marcada 

pela semipresença, pela espectralidade. Mas essa fissura (esse “im-possível”) é também a sua 

chance, como nos adverte Laurence Cornu, em “A desconstrução como memória e como 

chance”. Desconstrução como “vinda ao mundo dos ‘novos’, liberdade de começar, ato 

pensado, como um segundo nascimento, inesperado, imprevisível, invenção...” Se a 

desconstrução não é uma “palavra de ordem” (como fazer política sem palavras de 

ordem?), é também porque ela não se exercita senão na escrita, no texto, também na 

intertextualidade, em uma “multiplicidade das línguas”. O indecidível do endereçamento 

e de seus fantasmas, sua destinerrância, como o (im)próprio de um pensamento que se quer 

“prático”, “vivo”, “agitador”, “concreto”.  

E o que haveria fora do texto? A crítica preguiçosa (e predominante) insiste em 

ver na desconstrução somente um jogo infinito de remissão textual, um malabarismo 

pseudo-conceitual, uma simples masturbação intelectual. Ela quer ignorar que a différance, 

ou o indecidível, é o fantasmático na remissão a todo e qualquer fora do texto, na 

suposição da presença do que há, do real independente de todo texto, e do texto 

compreendido como mero suplemento, simultaneamente inessencial e perigoso, de uma 

linguagem que “tocaria o real” em alguma extremidade misteriosa. Ela, a crítica 

preguiçosa, pensa qualquer investigação sobre o fantasmático da materialidade textual do 

toque como sendo uma “negação do real”. E não há denegação mais evidente da 

natureza falogocêntrica da crítica preguiçosa do que qualificar a desconstrução como 

“masturbatória”. Não foi Derrida ele mesmo quem, a partir de Rousseau, chamou a 

atenção para o paralelismo entre escrita e masturbação, ambos supostos meros 

suplementos, simultaneamente inessenciais e perigosos? A pressuposição da pura 

suplementaridade não marca apenas o paralelismo da distinção entre o “mero texto” e o 

“tocar a coisa mesma” com a distância entre masturbação e gozo sexual, compreendido 

como presença ou plenitude. Ela é o eixo a partir do qual as aporias se multiplicam ao 

infinito, a começar pela desesperadora fragilidade de uma essência tão radicalmente 

ameaçada por esse “mero suplemento”, a escrita. E quando se pergunta, ingenuamente, a 

qual gênero, afinal, pertence a desconstrução, se literário ou filosófico, seria tentador 

responder que a desconstrução é trans. 
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Laura Llevadot nos faz desconfiar, entretanto, de qualquer “duvidosa promessa 

de salvação” perante os paradoxos do gênero. Assim é, tanto para o texto como para o 

gênero: como um piscar de olhos, um “conjunto de x elementos”, mas um conjunto que 

já não pertence à mesma ordem dos elementos que contém, um pertencimento que não 

pertence a nenhum gênero — mensagens epigrafadas no texto de Llevadot, “Lógica del 

Parpadeo. Deconstrucción y Diferencia Sexual”. Se há uma lição de Derrida quanto ao 

gênero é esta de que “não nos desfazemos da identidade normativa por vontade, nem 

saltando fora dela, como se houvesse algum lugar para saltar”; ou, ainda: “que não há 

senão relato, que não há senão gênero, e que, ao mesmo tempo, ‘au même temps’, 

nenhum texto poderá pertencer a um gênero, como tampouco alguém, um corpo, se 

identificará com ‘seu’ gênero, isto é, nas palavras de Derrida, que ‘a marca da pertença 

não pertence’”; tal como o piscar do olho não pertence ao que dá a ver, mas o que se vê 

não existe sem o piscar do olho. Llevadot segue, a partir de Derrida (sobre Nietzsche em 

Éperons e sobre Blanchot de La folie du jour), o feminino como deslocamento, desvio, 

contaminação, “operação feminina”: “o feminino afirmado é o deslocamento da 

oposição masculino/feminino, do mesmo modo que a escrita a ser afirmada como 

‘arquiescritura’ desloca a oposição entre escrita e fala. Poderíamos pensar aqui num 

‘arquifeminino’ consistente nada menos que num borramento da identidade”.  

O toque é uma senha importante da viagem vegetal intensiva a qual Adalberto 

Müller nos convida, em seu “Derrida e as flores: da retórica”. Numa espécie de jogo 

rizomático de contra-assinatura, o vegetal que logo sou se escreve e se inscreve no(s) texto(s) 

de Adalberto (e de Ponge e de Derrida — e talvez pudéssemos falar de uma “mimosa que 

logo sou”, para ressaltar o jogo semântico, latente no texto, da natureza (trans?) sexual do 

conceptáculo, das sementes, das bombas); experiência em que pensar o texto e o 

pensamento sob o signo das plantas (e, em especial, da mimosa que se move quando 

tocada) nos faz transitar pelas aporias das aproximações entre o humano e o vegetal, ou 

entre o vegetal e a escrita-pensamento como o suposto “próprio do homem”. Longe de 

ser o reino o mais inerte, o mais passivo, sem temporalidade, sem comunicação, sem 

sociabilidade, sem inteligência, o vegetal é o sob onde Ponge reconhece quase que a 

medida mesmo de toda a temporalidade, da duração, do movimento, da própria vida, se 

torcendo em espiral, com seus milhares de fígados e cérebros espalhados. Adalberto, 

seguindo os rastros de Ponge-Derrida, nos mostra como, sob a retórica e a mímesis como 

torção da inscrição, da escrita, do texto e da assinatura, se entrelaçam as questões da ética 

e da política frente aos desafios do antropoceno: “O vegetal nos leva a pensar que há 
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uma ética que se baseia mais em dividir do que em reter, em acolher mais do que 

escolher, em ofertar mais do que apartar. Uma ética da generosidade, que é, em última 

instância, uma ética da hospitalidade.” 

A questão do toque e as aporias da escrita se prolongam no texto de Ana Kiffer, 

desta vez explorando a aproximação de Derrida com outro escritor: Artaud, no limiar 

entre a letra e o desenho dos seus cadernos, que é também uma “borda entre o conceito 

e a arte”, uma escrita que não se destina nem a um nem à outra. Kiffer encontra em 

Memórias de cego – autorretrato e outras ruínas, pontes importantes (literalmente, pontos de 

contato) entre os cadernos de Artaud e a análise derridiana da experiência (ao mesmo 

tempo “artística” e de pensamento, ou ainda nem uma nem outro) do tatear, do sentir e da 

escrita. A escrita-grafismo dos cadernos de Artaud, enquanto performatividade da mão, 

“antecipação” que “desorganiza as hierarquias de sentido”, cria “um corpo —decerto 

desorganizado, sem obra— que dobra constantemente interior/exterior”. Kiffer explora 

essa criação como uma “experiência de leitura do ilegível”, explicitando os limites da 

experiência do corpo, dos corpos empilhados da guerra ao corpo medicalizado nos 

sanatórios, que é também (como negá-lo?) o horizonte incontornável dos corpos 

sacrificiados da nossa violência e medicalização da vida cotidiana. Essa leitura do ilegível 

estaria no coração da desconstrução derridiana, enquanto experiência do “impossível 

como o único campo possível para ‘experimentar’ o pensamento”.  

É do impossível da violência também que fala o texto de Carla Rodrigues, “A 

polícia como problema filosófico”. Rodrigues procura pensar filosoficamente a polícia e 

sua violência no contexto dos conflitos armados (da guerra) no Rio de Janeiro, dialogando 

com Benjamin, Derrida, Butler, Foucault, Agamben e Rancière. De Benjamin, seguido de 

perto por estes outros autores em diversos aspectos, ela retira a ideia de que a crítica à 

violência do Estado implica o interesse “por aquilo que está perdido”, o que é sempre 

“fraco diante da lei”. Rodrigues aproxima Derrida e Rancière na tese de que “a 

degenerescência da polícia é também o fracasso total da política”, indicando caminhos 

críticos em que o tema da violência policial se apresenta como um problema maior da 

política, ou problema fundamental para uma filosofia política, ou, ainda, para a filosofia 

tout court: “O legado dos 50 anos da desconstrução para mim é a chance ínfima e radical 

de dizer que fazer filosofia é hoje fazer filosofia política para dar a ver o que não pode 

ser visto.” 

Dar a ver o que não pode ser visto é bem uma definição (im)possível da 

dimensão aporética da desconstrução no que se refere ao testemunho, como nos mostra 
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o trabalho de João Camilo Penna, “Dizer a verdade”. A expressão “definição 

(im)possível” não é somente um jogo de palavras. Ela qualifica a ideia de que é somente 

enfrentando a impossibilidade de uma garantia jurídica inequívoca do testemunho que 

este pode aproximar-se da possibilidade mesma de sua verdade. Como Camilo afirma, a 

abordagem derridiana do testemunho abala a confiança jurídica que se quer nele 

depositar, como garantidor da verdade. Uma análise cuidadosa dos sentidos do 

testemunho e das testemunhas demonstra a indissociabilidade entre o caráter único, e 

idealmente unívoco, de um terceiro que presencia um acontecimento, a dimensão 

performativa de sua declaração, que visa a verdade, e o seu suporte (relato, documento, 

imagem, todo tipo de dispositivo técnico-protético que deve, necessariamente, fixar e 

tornar acessível a verdade do testemunho). Camilo mostra como que, na trilha da análise 

derridiana (do seminário inédito “Responder – do segredo”, de 1992-1993, proferido no 

EHESS e em Irvine, na Califórnia), apenas o enfrentamento da questão da dimensão 

ficcional do testemunho pode nos aproximar da percepção de sua verdade, recusando 

todo negacionismo histórico e político.  

O texto de Rafael Haddock-Lobo, “A desconstrução em face da branca mitologia: 

Gramatologia contra o etnocentrismo e a experiência da crueldade colonial”, inscreve-se na 

urgência de se rever conceitos que até nossos dias norteiam o debate político. Evoca a vinda de 

Derrida ao Rio de Janeiro, em 2004, e sua fala não sobre uma reconciliação em panos quentes 

das fraturas sociais, mas de uma alteridade radical e constituinte, trazida no termo Ubuntu, cuja 

evocação remetia, em termos empíricos, ao caso da África do Sul. A gramatologia se opõe ao 

eurocentrismo, segundo o qual a fala remete a uma presença plena. Em texto posterior, 

Derrida assim aponta: “A metafísica – mitologia branca que reúne e reflete a cultura do 

Ocidente: o homem branco toma a sua própria mitologia, indo-europeia, o seu logos, isto 

é, o mythos do seu idioma, pela forma universal do que ainda deve querer designar por 

Razão”. De forma corajosa, o autor se coloca em xeque, expondo suas posições e, em 

um só tempo, aceitando-as e as deslocando, no bojo do processo infindo de 

identificação, tal como em “O monolinguismo do outro”. 

As ressonâncias entre Derrida, a desconstrução e a educação não deixaram de 

reverberar no nosso (des)encontro. Se, na Poética, Aristóteles define a metáfora como 

“transporte” (de um gênero a uma espécie), qual é o seu quinhão para o pensamento 

derridiano? A hermenêutica de Ricoeur é convocada ao diálogo sob o horizonte da 

educação, da transmissão e da possibilidade de tradução. Eis a proposta de Alessandro 

Pimenta em “O diálogo e a aprendizagem em filosofia a partir de Ricoeur e Derrida”. 
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Uma comunidade imanente à “fala ensinante” se deslinda. É justamente nesse sentido 

eminentemente não idealista que se coloca a instituição filosófica ou a necessidade da 

instituição no exercício da filosofia: “A instituição, neste caso, a universidade, segundo 

Derrida, possui uma dupla responsabilidade, a saber, guardar a memória e guardar a 

chance, a possibilidade de mudança”. Se o conceito não passa de uma metáfora que 

esqueceu sua própria procedência (Derrida), haveria uma aproximação pertinente com o 

universo de Ricoeur, visto que a paciência hermenêutica se alia com a irrupção do novo, 

ensejando a redefinição do educador como metaforizador ou anfitrião.  

O texto de André Borges, “Resistência e aspectos internos da 

autocrítica universitária” aborda as análises que Derrida dedicou às instituições de ensino 

e à universidade em particular. Segundo Borges, a  crítica  incondicional  da  

desconstrução  se  organiza  não segundo uma  finalidade, mas segundo um horizonte, 

e aí se apresenta o papel das  Humanidades,  das  “novas  humanidades”,  que  

deverão  decidir  o  sentido descontrucionista das instituições universitárias, bem como 

seu próprio futuro como estabelecimento de ensino. Dupla tarefa desconstrutiva da 

Universidade: quanto à tarefa de resistência  (e, em especial, das Humanidades) e quanto 

ao caráter interno da sua crítica. Em seu artigo, em um primeiro momento, Borges 

apresenta a tarefa de resistência, abordando o texto “A Universidade sem condição” e, 

num segundo momento, trabalha o caráter interno da crítica  universitária, a partir do 

texto “Onde começa e como termina um corpo docente”, esclarecendo o modo 

desconstrucionista de pensar tal instituição. 

Seguindo a precedência do Outro, Carolina Ávalos propõe instigante diálogo 

entre tradição e diferência. A partir da América Latina, a autora se indaga sobre as razões 

do encobrimento do saber popular por uma filosofia oficial. Há que assinalar, uma vez 

mais, que a filosofia, tal como compreendida por Derrida, sempre foi um dispositivo 

prático-institucional, pressuposição da qual ela pode retirar sua eficácia desnorteadora. O 

que está em questão, não em última instância, mas em todas as múltiplas cenas do 

discurso, não é senão o direito à filosofia. Mais do que uma busca por uma origem latino-

americana da filosofia, Àvalos, na esteira de Vermeren e Macherey, privilegia uma 

topografia habitada por fazeres específicos, ritmada por uma realidade material. Trata-se 

de repetições, apropriações e deslocamentos. Em tempos em que o ensino da filosofia se 

vê ameaçado, quer seja no Chile, quer seja no Brasil, o texto responde a um chamado: “A 

afirmação da filosofia consistirá então em um compromisso, inclusive uma 
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responsabilidade, que se encontra longe de se reduzir a uma lógica de definição ou de 

posição filosófica”. 

A atual inatualidade da desconstrução foi debatida, entre outros, por Gustavo 

Celedón, no texto “Mutações infinitas da desconstrução: crítica à razão limitada e literal”. 

Desconstruir a desconstrução. Derrida rechaça qualquer tentativa de captura 

metodológica. A fala de Celedón se indaga sobre a desconstrução enquanto 

acontecimento no pensamento, mas também sobre sua idade ou sua potência de 

estipulação de horizontes. Por meio de aproximações sucessivas, o autor assume a 

efeméride do cinquentenário da desconstrução e propõe que se levem adiante 

perspectivas inauguradas por Derrida. Se o acontecimento é indiscernível e o sujeito 

jamais o apreende totalmente, a desconstrução não deveria se furtar a pensar o 

acontecimento no presente, ao invés de sua eterna postergação. O indecidível da escolha 

enquanto loucura se dá justamente no presente, munindo assim a desconstrução de 

crítica ligada ao fazer. Ao invés de ordenar a crise da representação segundo uma 

hierarquia de valores, o decisivo consiste em pensar a forma, uma volta à experiência.  

José Olímpio dos Santos Neto, em “Rumo a uma Fenomenologia dos Fatos no 

Mundo”, sugere caminho semelhante a uma “volta à experiência”, ao procurar resgatar 

certos princípios da fenomenologia em conjunção com os (quase) conceitos derridianos 

de actuvirtualidade e artefactualidade. Explorando textos menos comentados de Derrida, 

como Échographies de la télévision e Pensar em não ver, o autor indica como a espectralidade da 

desconstrução conjuga fenomenologia e antifenomenologia, em especial quando se trata 

de falar dos “fatos” tal como eles “aparecem” nas tele-tecnologias de comunicação 

midiáticas.  

O texto de Ricardo Viscardi, “Una inscripción deconstructiva del contexto de la 

globalización tecnológica”, também nos convida a pensar as relações aporéticas da 

desconstrução com “o presente”, agora nos termos de uma decisão soberana que 

assumiria incondicionalmente o acontecimento. Embora recorrendo, como José 

Olímpio, às questões e (quase) conceitos de Échographies de la télévision, o autor explora a 

dimensão maquínica da híper-performatividade contemporânea na remissão 

desconstrutiva de Derrida a Freud e a Kant. Viscardi revisita as mutações  tecnológicas 

da escritura, a partir do inconsciente “máquina de escrever” freudiano (analisado por 

Derrida em “Freud e a cena da escritura”), em conjunção com a desconstrução da 

subordinação kantiana da “natureza enquanto máquina” submetida a um cálculo 

soberano de regras, para chegar à “incondicionalidade com relação a elementos que 
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superam toda regra e toda previsão humana, sem deixar, apesar disso, de tomar parte em 

uma liberdade de conduzir-se com respeito à razão, ante o que (ou quem) advém”.  

Num contexto de crise do humanismo e das humanidades (mas essa crise já não 

sempre esteve aí?), uma certa indissociabilidade entre literatura, política e desconstrução 

interroga, desde Glass, em particular, o inumano. É no emaranhado de referências ao 

inumano que circula o texto de Dirce Solis. A autora faz dialogar Max Stirner e Jean 

Genet, num jogo de remissões textuais que nos ajuda a perceber uma trama que, em 

Derrida, faz do espectro a imagem aporética privilegiada da différance. Nem inteligível nem 

sensível, nem morto nem vivo: o espectro ou monstro inumano, na figura do “único” ou 

do criminoso, em Stirner e Genet, põe em movimento uma trajetória circular, da prisão 

ao texto e de volta à prisão, o que faz com que a própria distinção entre literatura e 

“realidade” vacile, se torne espectral, indecidível entre o aceitável e inaceitável, o dentro e 

o fora, a inclusão e a transgressão, abalando, se não desde dentro, ao menos lado a lado, 

a grande novela do saber absoluto. 

Para muitos comentadores, a literatura é um lugar privilegiado para o surgimento, 

ou emaranhamento, da desconstrução. Talvez porque o compromisso com a verdade 

estivesse de pronto, senão negado, ao menos, para retomar um termo fenomenológico, 

posto entre parênteses. O que diz a linguagem? Qual é a propriedade de um nome? 

Gabriel Cid de Garcia enfrenta essas questões em “Dos efeitos de assinatura à 

multiplicidade: a condição postiça do eu, entre Derrida e Pessoa”. A circularidade do 

empreendimento metafísico visa a pavimentar o caminho que uniria identidade e 

verdade. O preço que se pagou para tanto foi o apagamento da metáfora do horizonte da 

racionalidade, ou a redução da racionalidade à instrumentalização. Em contrapartida, a 

proliferação de assinaturas de Fernando Pessoa borra limites entre a filosofia e seu 

objeto. Como apontou Derrida em Limited Inc., não se trata de remontar a uma origem 

para apenas em seguida estipular suas variações, mas, antes, de pensar a metáfora como o 

impossível da filosofia. Nesse sentido, até mesmo Descartes se justificaria mais pela 

eloquência e estilo do que qualquer sorte de necessidade lógica. A heteronímia pessoana 

é um gesto reflexivo do poema sobre si, como a anti-mefatísica de Alberto Caeiro. 

Álvaro de Campos pôde assim escrever a “Passagem das horas”: “Multipliquei-me, para 

me sentir,/ Para me sentir, precisei sentir tudo,/ Transbordei, não fiz senão extravasar-

me,/ Despi-me, entreguei-me,/ E há em cada canto da minha alma um altar a um deus 

diferente”. 
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Em um só tempo cortante, mas também cortada, a linguagem se erige como 

“Claro enigma”, na leitura empreendida por Gustavo Chataignier no artigo “Máquinas da 

escritura: devires sensíveis”. O ponto de partida é a leitura do poema “A máquina do 

mundo”, de Carlos Drummond de Andrade. A questão é indagar se o acontecimento do 

poema A Máquina do mundo, embora inserido numa tradição temática e formal (o mundo como 

máquina e forma em tercetos, embora na moderna roupagem de versos brancos), não faz da 

peça um pastiche ou mesmo imitação de seus ilustres antecessores – Dante e Camões (e 

mesmo Homero e Gregório de Matos), dispostos em palimpsesto e em evocações 

etimológicas. Seus nomes próprios são mais sintomas de um real do que etiquetas cuja 

pronúncia, por passe de mágica, evoca presenças autoexplicativas. A negação do eu-lírico 

carrega, em verdade, o indecidível que o acompanha. Hímen que renasce, ou que se entrega 

sem se entregar, a poesia drummondiana cunha um espaço no seio mesmo da metafísica. 

Passa-se da máquina do mundo à máquina do poema: “baixei os olhos, incurioso, lasso, 

desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita a meu engenho”.  

Ainda no registro da interface desconstrução-literatura, Maria Antonieta Jordão 

Borba, em “A Desconstrução derridiana na literatura comparada de Silviano Santiago”, 

retoma o conceito de interpretação derivado das ideias de Michel Foucault e Jacques 

Derrida, com o objetivo de contribuir para o entendimento da linguagem e da cultura no 

mundo da língua portuguesa. Estendendo as reflexões dos filósofos a uma releitura da 

colonização brasileira, a autora desenvolve uma exposição em que revela de que modo a 

proposta teórica da literatura, e mais especificamente da literatura comparada de Silviano 

Santiago, é capaz de promover uma nova perspectiva de compreensão da identidade de 

países como o Brasil e seus vizinhos da América latina. 

Em resumo, os textos aqui reunidos recobrem uma ampla e diversa gama de 

questões e problemas que assombram a desconstrução durante esses mais de 50 anos de 

escritura, enquanto exercício da différance, assombração de uma escrita que transborda 

toda e qualquer datação, efeméride, co-memoração. Só nos resta (se é que há aquilo que 

resta) nos unir ao suposto destinatário espectral, leitor, na experiência da destinerrância e 

indecidibilidade de toda essa autoria e (re)escritura. 
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Começarei a abordar meu tema, paradoxalmente, pela questão da Humanidade, de 

Jaurès a Derrida, e singularmente pelo filosofema: “A Humanidade não existe lá onde 

existe”. 

 

“A Humanidade não existe lá onde existe”. 

 

O que é a Humanidade? O tempo presente parece marcado pela inumanidade ou se 

se quiser pela desumanização, e mesmo a educação parece ser afetada pelo 

desaparecimento das “humanidades”. A questão da Humanidade seria então uma questão 

inatual, quer dizer, intempestiva. Ser intempestivo, desde Nietzsche e Françoise Proust, 

pode querer dizer duas coisas. Ou pensar e agir não contra, mas ao inverso de seu tempo. 

Ou tomar a contrapelo o seu tempo, por seu reverso: enquanto o olhar, o pensamento, a 

ação se aplicam ao presente, com a finalidade de determina-lo, não são contemporâneos. 

Isso significa a inatualidade do presente. O que Walter Benjamin traduziria como um 

porvir que é ao mesmo tempo o que o passado chama e aquilo que chama o passado; o 

intempestivo não é assim nem uma tarefa ou uma obrigação, mas uma propriedade do 

tempo presente.  

Não se saberia mais o que é um herdeiro da Humanidade, e, aliás, menos ainda o 

que poderia ser seu deserdado. Ter a humanidade como herança, ou em partilha, com ou 

sem testamento, suporia que a Humanidade fosse de antemão definida, pelo fato que existe 

ou tenha existido anteriormente. Ora, leio em um artigo de Jacques Derrida, publicado [no 

jornal] l’Humanité Dimanche [A Humanidade Domingo], de 4 de março de 1999, que, como 

se sabe, é o suplemento dominical de um jornal que se tornou a publicação do Partido 

Comunista Francês: “Minhas humanidades do domingo (A Humanidade)” – jogo de 

palavras com o plural e o singular – e acho essa citação de Jaurès, extraída do primeiro 

número do jornal l’Humanité, em 1904: “A Humanidade não existe ainda (lá) onde existe”. 

 
1 Tradução Gustavo Chataignier, PUC-Rio.  

2 Patrice Vermeren é professor emérito do Departamento de Filosofia da Universidade de Paris 8. Membro 
fundador do Colégio Internacional de Filosofia, ele é doutor honoris causa da Universidade de Buenos Aires e 
da Universidade do Chile. Seu último livro, Penser contre, foi publicado pela editora Sens et Tonka, 2019. 
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Pesquisei nos textos de Jaurès como essa frase enigmática poderia fazer sentido. Por 

exemplo, em “A Internacional e a pátria”, discurso proferido na câmara dos deputados nos 

dias 8 e 15 de dezembro de 1905, ou seja, um ano depois da fundação do jornal que atende 

por l’Humanité. Jaurès diz: “Quando, em 1870, a república foi proclamada pela terceira vez, 

isso se deu, imagino, após muitos eclipses, muitos abortos. Pois bem, assim como a 

democracia, assim como o voto universal, assim como a República, quer dizer, assim como 

um começo de justiça e de garantias entre cidadãos de um mesmo povo termina por se 

estabelecer contra todos os obstáculos, atravessa todas as decepções, assim como o 

arbítrio, a paz fundada no direito, quer dizer, sobre a justiça entre os povos, após várias 

tentativas, após abortos miseráveis, após dolorosas decepções, também se estabelecerá; pois, 

na verdade, a humanidade não progride senão por etapas e por meio de dores (aplausos da extrema 

esquerda)”. O pressuposto de Jaurès, enunciado desde sua conferência “Idealismo e 

materialismo” de 1894, é que a humanidade é o produto de uma longa evolução biológica, 

que precedeu a evolução histórica, e que o homem emergente da animalidade já possuía em 

seu cérebro predisposições e tendências. Haveria portanto etapas na história, e a 

humanidade não poderia se realizar completamente de início, mas procederia por etapas. A 

humanidade é um conjunto composto por seres reais, mas ao mesmo tempo um ideal, e 

um ideal realizável de alcance imperativo. Há, logo, um progresso da humanidade, sob 

condição que se atinja seu ideal.  

É o que faz a matéria paradoxal e enigmática dessa conferência, da qual se sabe ter 

contado com Paul Lafargue, genro de Karl Marx, como debatedor, criticando as posições 

de Jaurès em nome da ortodoxia marxiana. “É a Humanidade que, através das formas 

econômicas que repugnam cada vez menos sua ideia, se realiza a si mesma”, escreve Jaurès. 

 

E existe na história humana não somente uma evolução necessária, mas 
uma direção inteligível e um ideal. Portanto ao longo dos séculos o homem não 
pôde aspirar à justiça senão ao aspirar a uma ordem social menos contraditória a 
ele do que a ordem presente, e preparada por essa ordem presente, e assim a 
evolução de suas ideias morais é dirigida pela evolução das formas econômicas, 
mas ao mesmo tempo, por meio de todos esses arranjos sucessivos, a humanidade 
se busca e se afirma a si mesma, qualquer que seja a diversidade dos meios, dos 
tempos, da reivindicações econômicas, é o mesmo sopro de queixa e de esperança 
que sai da boca do escravo, do servo, do proletário; é o mesmo sopro imortal de 
humanidade que é alma mesma do que chamamos de direito. Portanto não é 
preciso opor a concepção materialista e a concepção idealista da história. Elas se 
confundem em um desenvolvimento único e indissolúvel, pois não se pode 
abstrair o homem se suas relações econômicas e a história são ao mesmo tempo 
um fenômeno que se desenrola segundo uma lei econômica e uma aspiração que 
se realiza segundo uma lei ideal.  
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A Humanidade não existe ainda lá onde existe porque antes da experiência da 

história e de um tal sistema econômico ela não realizou seu ideal prévio da justiça e do 

direito, um ideal preconcebido e perseguido, de forma de civilização e de forma superior de 

civilização: “e quando se move, não é pela transformação mecânica e automática dos 

modos de produção, mas sob uma influência obscura ou claramente sentida desse ideal”. 

Como se a determinação em última instância pela economia fosse compatível com a 

posição idealista, ao se considerar que a busca da justiça, o fato da Humanidade, é a fonte 

última sociedade. A isso, Paul Lafargue responde que o ideal não é o de justiça, produção 

espontânea do cérebro humano, mas o ideal perdido de paz e de alegria, de igualdade e de 

fraternidade, reminiscência do mito da época de oura, de Platão, de Thomas More e de 

Campanelle, além de todas as religiões. 

Recomeçarei pelo fim: a questão das humanidades. Portanto no jornal “l’Humanité 

Domingo” de 4 de março de 1999, que, como se sabe é o suplemento dominical de um 

jornal que se tornou o veículo do Partido Comunista Francês, Jacques Derrida publica um 

artigo intitulado: “Minhas humanidades do domingo”. Jogo de palavras entre o plural e o 

singular. Trata-se de celebrar o centésimo aniversário de um jornal fundado por Jean 

Jaurès, quem escrevia no editorial do primeiro número em 1904 um texto com o título 

“Nosso objetivo”: “A Humanidade não existe ainda (lá) onde existe”. Derrida se emociona 

com a evocação dessa citação: “Magnífica, intolerável. Uma al audácia deve despertar em 

alguns pulsões assassinas, e não somente nos assassinos de Jaurès, mesmo naqueles que o 

assassinaram após sua morte. Não suportariam ver posta em questão, de maneira trêmula, 

pois acreditam saber, o que tomam por adquirido e negociam todos os dias sobre o homem, 

ou mesmo o humanismo. Escuta-se daqui seu robusto bom senso: ‘Não se pode dizer isso 

(‘A humanidade não existe ainda ou ela apenas existe’) sem já deter uma ideia do homem, e 

sem se prender a ela. A adequação da coisa ao conceito pode permanecer algo por vir, não 

essa ideia de homem”. Dito de outra maneira, para os humanistas, a questão pode ser a da 

realização da essência, a ideia de homem pode preceder sua existência, mas já há nisso, já 

dada, uma ideia. O que Derrida sublima é portanto a força subversiva do enunciado de 

Jean Jaurès, diante de todo discurso humanista que pressuporia a existência de uma 

essência do homem, mesmo se acrescenta que Jaurès não deixa totalmente de lado o 

conteúdo da humanidade, uma humanidade a qual todos os socialistas conclamam de bom 

grado e trabalham pela realização: “razão”, “democracia”, “propriedade comum dos meios 

de trabalho”, “humanidade que reflete sua unidade superior na diversidade das nações 
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amigas e livres”. Pois o que resta do conteúdo da humanidade concebida para a realização 

de socialistas permanece, segundo Jaurès, abstrato: o anúncio da humanidade por vir é uma 

figura da humanidade indeterminada, caso contrário não haveria verdadeira promessa, mas 

apenas uma humanidade que já estaria lá. “Portanto não se sabe, com todo rigor, o que se 

acredita saber que se queira dizer em nome da humanidade”, escreve Derrida.  

E nesse momento de sua demonstração ele opera uma aproximação entre Jaurès e 

Nietzsche: assim como a promessa de Jaurès é a promessa de uma humanidade da qual ele 

não parece poder dizer o essencial, Nietzsche dizia que o homem é um animal promissor, 

capaz de prometer (cf. A Genealogia da Moral). Cito ainda Derrida citando Austin: uma 

palavra não significa nada, é preciso construir frases. Portanto Derrida fará frases com a 

palavra Humanidade: 1) a Humanidade é o título de um jornal francês, mas universal; 2) o 

jornal a Humanidade oferece hospitalidade a todos os homens e mulheres de cultura de 

esquerda, para além de toda ortodoxia comunista; 3) o conceito de humanidade, quer dizer 

a humanidade do homem como promessa, é um conceito novo que coloca a questão do 

próprio do homem; 4) a humanidade é a humanidade do homem e da mulher, o que é 

distinto da paridade e da diferença sexual; 5) a humanidade é o horizonte de uma nova 

internacional, para além da soberania do Estado nacional e do cosmopolitismo; 6) a 

humanidade, tanto no que concerne às novas técnicas biogenéticas quanto à virtualização 

multimidiática ou ao novo espaço público, será “um novo para além espectral da oposição 

vida/morte, presença/falta, privado/público, Estado/sociedade/família; 7) a Humanidade 

plural é também a questão das velhas humanidades; 8) a Humanidade é o tema de uma 

reflexão crítica sobre a “globalização” enquanto humanização; 9) a Humanidade de 

Domingo [o jornal] evoca a questão do fim do trabalho.  

Suspendo aqui minha leitura desse texto de Derrida, para evocar a genealogia 

filosófica clássica que ele tenta desconstruir: 1) o gênero humano, ou seja, o conjunto dos 

seres que se pode qualificar como humanos (cf. O Político, de Platão: o que faz a 

especificidade do gênero humano? O Estrangeiro procede segundo a série das seguintes 

dicotomias: o animal vivo é ou um animal selvagem ou um animal doméstico, este é ou 

animal aquático ou um animal terrestre, os animais com pena podem ser ou voadores ou 

ainda terrestres, e estes são ou quadrúpedes ou bípedes. E os bípedes são, por sua vez, ou 

emplumados ou homens. Sabe-se que essa definição do homem como bípede sem plumas 

será ridicularizada por Diógenes ao jogar um frango sem plumas na ágora e dizer: “Eis um 

homem segundo Platão”); 2) a natureza humana (de Aristóteles a Rousseau): Aristóteles 

define o homem como animal político (ele é o único que deve encarar sua própria 
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especificidade: viver em comunidade política) e dotado de linguagem (portanto capaz de 

formular julgamentos éticos); Rousseau mostra que o homem é menos a atualização de 

uma potência do que a superação de uma humanidade natural; ao quê acrescentar-se-ia 

Kant, para quem a humanidade é não apenas natureza, mas também liberdade; 3) a condição 

humana (com Montaigne e Sartre): o homem é do lado da cultura, das humanidades, ao fim 

de um processo de humanização. 

Em três momentos, se se quiser restituir a lógica derridiana da desconstrução do 

conceito de humanidade, privilegiaremos três alvos: o humano, o humanismo e as 

humanidades. Derrida coloca então a questão do próprio do homem, mas sob condição da 

ameaça de sua não existência ou de sua existência fantasmática: contra a burrice do 

humano que, com a cultura e a civilização, se autoproclama aquele que se impõe, 

reivindicando o próprio do próprio, Derrida estima que antes de ser determinado como 

humano ou a-humano, o homem tem seu ponto de partida no elemento anterior/exterior 

da linguagem: o grama, ou grafema ou rastro – suplementaridade sem conteúdo, dyferença 

[do neologismo e homofonia do autor, différance, ou invés de différence], que produz terror 

pois essa suplementaridade ameaça o próprio do homem, que o desejaria sagrado e 

separado. A questão se desenvolve até ser captada pela impossibilidade de se traçar uma 

fronteira objetiva e clara entre o humano e o animal. A única faculdade humana poderia ser 

a de dar a morte. A pena de morte seria então o próprio do homem. O crime contra a 

humanidade pode globalizar a noção de uma sacralidade do humano que temos por tarefa 

desconstruir, mas à condição de não trair o humano.  

Segue-se que seria preciso lançar mão de um novo humanismo, com um outro 

homem, a humanidade de um homem outro ou um novo conceito de homem, com novas 

humanidades. Notemos que para tanto não se renuncia em nada à herança do velho 

humanismo, à dignidade do homem postulada por Kant como princípio, à condição de 

fundá-la na justiça, para além das divisões constituintes do sujeito (adulto/criança, 

homem/mulher, humano/animal), ou ainda o gênio. É em um tal lugar que a Universidade 

sem condição poderia fazer chegar esse “outro” humanismo: “A universidade deveria ser 

sem condição, um espaço de resistência crítica, desconstrutiva, onde se elaboram novas 

Humanidades, um novo conceito do homem”. Sabe-se que o título antigo da conferência 

pronunciada em Stanford em 1998 é o seguinte: “O futuro da profissão ou a universidade 

sem condição (graças às ‘Humanidades’, o que pode ocorrer amanhã)” (Derida, 2001). A 

profissão de fé que concerne o amanhã como visado a partir do presente é assim 

enunciada: “Fé na Universidade, e, nela, fé nas Humanidades de amanhã”. Pode-se até aqui 
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falar de uma proposição de reforma universitária? Na realidade, não se trata tanto de 

regenerar a Universidade pelo retorno às Humanidades que se definiriam como cultura 

geral em oposição à especialização, mas em referência ao termo “Humanidades” conotado 

pelo lugar onde é dada a conferência, o departamento literário da universidade onde se 

professa nos Estados Unidos a Frech Theory; a universidade seria o lugar de apresentação de 

si do princípio de incondicionalidade que apelidaremos por Humanidades, o lugar onde, 

por essência, se exerce sob garantia de proteção das Humanidades, o direito soberano de 

tudo dizer. Pode-se afirmar que as “humanidades” sendo o elemento mais fácil a ser 

destruído pela filosofia, se ela quiser reformar a universidade, e singularmente nos 

departamento onde já é ensinada, seria questão de uma tomada de poder da filosofia na 

linha direta dos idealistas pós-kantianos fundadores da Universidade de Berlim – portanto 

Derrida reatualizaria essa tradição de Kant a Heidegger.  

Mas para Pierre Macherey, ao comentar o texto de Derrida no seminário de seu 

grupo “A filosofia em sentido amplo”, de primeiro de dezembro de 2009, é preciso levar 

em conta o “como se”: “A questão própria da filosofia sendo a produção de idealidades 

discursivas que permitem o relance dos problemas da realidade à margem desta, no modo 

do ‘como se’, Derrida propõe que se reconsidere a essa luz em princípio os ensinamentos 

recenseados na rubrica ‘humanidades’, e, partir daí, em filigrana, a maioria dos outros 

ensinamentos dispensados no quadro da universidade, que teriam um máximo de benefício 

a retirar da lição suspensiva ou deliberativa ao adotar a atitude do ‘como se’”. O raciocínio 

de Derrida seria o seguinte: ele começa por considerar que a modalidade do “como se” é 

apropriada às obras de arte, às Belas-artes: pintura, escultura, cinema, música, poesia, 

literatura: “as humanidades, que se desdobram no campo da universidade, estruturam seus 

objetos de maneira a declará-los em relação a sua compreensão imediata, fazendo aparecer 

o que causava erro a esse tipo de apreensão e despencando na senda assim aberta para 

revelar o que poderia ou deveria ser no lugar do que é simplesmente assim dado”. E pouco 

a pouco ele estende essa visão do “como se” além das humanidades, nos estudos de direito 

ou ciências. A universidade seria portanto o lugar do “como se”, ela se tornaria ela mesma 

um “como se”: ela cumpre missões, não tem funções de utilidade que lhes sejam 

designadas do exterior. As Humanidades seriam, logo, o que se mantém à distância de toda 

pressão econômica-política, uma universidade centrada na pesquisa da verdade e no 

conhecimento puro, com o risco dessa posição ser atacada por aqueles que contestariam a 

pretensão ao monopólio do reequilíbrio do sistema para lhe garantir a autonomia à qual 

tem direito ao nível dos princípios: veja-se a questão Sokal e Bricmon, atacando Derrida 
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em Impostura intelectuais, acusado de querer recuperar para as Humanidades o prestígio e os 

créditos da Universidade. Do mesmo modo, a posição derridiana, ainda que temperada 

pelo “como se”, poderia mobilizar partidários das velhas Humanidades, tais como 

Stéphane Toussaint, em seu livro Humanismes et antihumanismes de Ficin à Heidegger (edição 

Les Belles lettres), perseguindo a utopia do hiperhumanismo que engendra o anti-

humanismo: uma desconstrução da identidade humanista para então liberar a pura 

alteridade, a esperança de Readings em ver os cultural studies organizarem a seleção de 

singularidades “pós-modernas” na universidade em ruínas: “Conceber a Universidade sem 

Humanitas com a chegada dos cultural studies liberados do sujeito humanista redunda em se 

instalar em um plano no qual a unisersalitas não se aplicará nunca mais à percepção do 

outro” (Macherey, 2011, p.229).  

Pode-se dizer que o homem desfruta de uma dupla relação com a linguagem: por 

um lado a possibilidade de herdá-la, por outro a capacidade de promessa. De uma certa 

maneira, a Humanidade, como as Humanidades, se encontra igualmente entre a herança e a 

promessa. Na promessa, há a ideia de incerteza no resultado. Derrida diria: uma promessa 

que fosse certa de que o bem é o bem, o mal é o mal, e que o bem não fará o mal não seria 

verdadeiramente uma promessa. Na promessa, como bem percebeu Marc Crépon, há 

também o fato de exceder o possível: se prometo o possível, apenas desenvolvo o 

programa, enquanto que a promessa digna desse nome deve exceder o possível. A 

promessa da Humanidade, a promessa de humanidades, se mantém assim na incerteza do 

futuro e no excesso sobre todo conteúdo concebido. Como o escreveu Mallarmé: « Um 

homem pode se modificar, com todo esquecimento (nunca convém ignorá-lo a não ser de 

propósito) da congestão intelectual nos contemporâneos”. Pode-se criticar a 

instrumentalização das Humanidades, fazendo surgir as Humanidades como um espaço 

onde seria possível que a crítica fosse uma crítica de si mesma: a crítica como exame em 

nome das Luzes sendo submetida a uma crítica, na qual toda finalidade desapareceu. A 

questão seria então que as Humanidades, como a Humanidade, estejam sob o risco da 

promessa. Risco no sentido ético ou poiético que a promessa faz com que o pensamento 

perca seu tempo: a promessa de um novo dia, de um tempo novo, de um homem novo, de 

Humanidades novas, seja perigosa no enunciado das condições e das prescrições, corre o 

risco que a promessa se perca sozinha, sem jamais ser mantida. “O risco é a inversão da 

promessa em cálculo, em programa, apresentando o tempo em seu desenvolvimento linear, 

enquanto que a promessa, enquanto antecipação do futuro, é aberta e disponível ao 

tempo” (Marc Crépon). Como o diz Derrida, as novas “Humanidades” por vir tratam de 
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uma ideia ou de um próprio do homem que implicam sempre a promessa, uma promessa 

do homem outro ou do outro homem que é promessa messiânica sem conteúdo, à 

condição de que o outro humanismo não seja oposto àquele que herdamos.  

 

A língua da filosofia, as biografias derridianas e a desconstrução da 

metafísica 

 

Em outras circunstâncias, em Salvador, Bahia, tentei mostrar como Derrida podia 

afirmar que o filósofo deveria ser sem passaporte, mesmo “sem documentos”, na medida 

em que pertence à comunidade universal, além da cidadania, do Estado, e mesmo do 

cosmopolitismo, tanto quanto e ao mesmo tempo que reivindica a escrita em sua língua, e 

até inventa uma língua em sua língua. Do mesmo modo podemos abordar Derrida pelo 

triplo imperativo paradoxal que governa seu cuidado filosófico: inventar uma escritura 

como uma revolução interminável, na fidelidade infiel à língua francesa; se manter nas 

bordas da instituição filosófica, em uma postura que não a coloca nem nas ortodoxias 

filosófica e universitária, nem no exterior, mas em uma posição dentro/fora que trabalha 

suas margens; se liberar do etnocentrismo e do eurocentrismo em nome da filosofia e de 

sua filiação europeia3.  

 

1) Língua da filosofia: a filosofia é uma ambição universal da razão e, ao 

mesmo tempo, se manifesta por momentos inteiramente singulares, no espaço e no 

tempo; como o mostrou Alain Badiou (2005), houve ou há um momento filosófico 

francês compreendido na segunda metade do século XX, comparável em dignidade 

filosófica ao momento grego clássico e ao momento do idealismo alemão. Derrida 

pertence a esse momento filosófico francês que vai de Sartre a Deleuze e o próprio 

Badiou, passando por Bachelard, Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, Lacan, Althusser, 

Foucault, dentre as quais uma das especificidades é a invenção de um estilo 

próprio. Há assim em Derrida uma relação complicada e paciente da língua à língua, um 

trabalho da língua sobre ela mesma, e o pensamento passa pelo trabalho da língua sobre a língua. 

Não que seja preciso confundir a filosofia, a literatura ou a poesia; mas, já que a 

filosofia habita uma língua ou é habitada por ela, é preciso ter a experiência dos 

conceitos na e pela escritura.  

 
3 “Estou em guerra contra mim mesmo” (Derrida, 2004). 
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2) Biografias: Jacques Derrida nasceu em El-biar, perto de Argel, em 15 

de julho de 1930. Em 1942, é expulso de seu liceu por conta da aplicação de leis 

antissemitas do governo Vichy. Aos dezenove anos, vai a Paris para se preparar 

para o ingresso na Escola Normal Superior (ENS). Ingressa dois anos mais tarde, e 

aí encontra Louis Althusser, também nascido em Argel. Após ter redigido uma 

monografia sobre Husserl em Louvain, passa no concurso de agregação de 

filosofia, faz seu serviço militar sendo professor em uma escola de crianças das 

tropas da Argélia e em seguida segue para Harvard, sempre para os estudos de 

fenomenologia. Em seu retorno dos EUA é nomeado professor assistente na 

Sorbonne; em 1964 se torna mestre-assistente na Escola Normal Superior, posto 

que deixará apenas em 1984 para ser eleito na Escola de Altos Estudos em Ciências 

Sociais (EHESS) a uma direção de estudos em um cargo institucional criado para 

ele.  

 

Uma outra biografia possível seria aquela, inversa, que manifestaria todos os 

obstáculos postos ao seu reconhecimento na filosofia acadêmica e na Universidade na 

França – não obterá vaga na Sorbonne ou no Collège de France, sequer aquele de Paul 

Ricœur na Universidade de Nanterre –, ao passo que é o filósofo francês mais conhecido 

no exterior, dos EUA ao Japão e da Argentina à Rússia. Um destino indissociavelmente 

ligado à sua postura filosófica, cujo conceito mestre é a desconstrução. 

 

3) O que é a desconstrução? Não um sistema, menos ainda um método – 

ela escapa a toda ideia de aplicação de regras –, mas uma subversão sistemática da 

filosofia europeia, que é igualmente a vontade de dissociar o pensamento crítico da 

tradição filosofia institucionalizada na finalidade de pôr em questão a dominação 

do conceito e da conceituação; à distância de todo irracionalismo, mas também de 

todo positivismo, e, numa conjuntura onde dominam o estruturalismo e a teoria 

dos atos de linguagem (speech acts theory), uma contestação da autoridade da 

linguagem e do logocentrismo.  

 

No ponto inicial, Derrida interroga a fenomenologia transcendental de Husserl para 

nela detectar o privilégio da voz e da escritura fonética que atravessa toda a história da 

metafísica ocidental: “O que é o querer dizer? Quais são as relações com o que se acredita 

identificar com o nome de voz e como valor da presença, presença do objeto, presença do 
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sentido à consciência, presença a si na palavra dita viva e na consciência de si?”. Em 

seguida, em Da Gramatologia (1967), e a partir da leitura de Rousseau, ele mostra que é 

preciso substituir o modelo do logos pelo de escritura, pois a forma escrita permite que se 

dissocie um texto de seu contexto de origem e o torna disponível para uma decifração 

[déchiffrabilité] e uma lisibilidade infinitas. A desconstrução não é uma destruição, é ao 

contrário o gesto que abre as possibilidades ao infinito de se ler um texto de outra maneira 

do que a feita pela tradição. Desconstruir a filosofia é introduzir a dimensão do jogo – se 

religar assim com Heráclito e os pré-socráticos, como bem notou Sarah Kofman: toda 

construção demanda uma nova construção, toda escritura, um suplemento, toda 

construção uma desconstrução, toda escritura, um processo de apagamento e de anulação.  

1966 e 1967 são os anos climatérios do momento filosófico francês. Em 1966 

surgem O Bergsonismo de Gilles Deleuze, e As Palavras e as Coisas de Michel Foucault, sem 

prejuízo à edição francesa das Obras Filosóficas Completas de Nietzsche. Saem nas livrarias 

também os Escritos de Jacques Lacan (que assim faz a dedicatória a Louis Althusser: “caro 

Althusser, eis-nos na mesma charrete! Assim como no caminho que escolhemos (uma sorte 

a mais), o seu Lacan”). Georges Canguilhem reedita com novas reflexões O Normal e o 

Patológico. Em 1967, Jacques Derrida reúne seus últimos artigos em A Escritura e a Diferença e 

publica, o vimos, Da Gramatologia. Saem enfim novas levas dos Cadernos Marxistas Leninistas 

da ENS (com o artigo de Althusser sobre “Materialismo dialético e materialismo histórico”; 

nos números seguintes viu-se igualmente dois números intitulados “Arte, linguagem, luta 

de classes”, além do artigo de Alain Badiou sobre “A autonomia relativa do processo 

estético”, e “A grande revolução cultural proletária”, uma introdução anônima redigida por 

Louis Althusser); do mesmo modo, os oito primeiros Cadernos pela Análise (“A verdade”, 

“O que é a psicologia?” etc., e singularmente “Lévi-Strauss no século XVIII”, com um 

prefácio e um artigo de Derrida).  

Nesses anos climatéricos, a voz de Derrida é singular. A partir de 1967, ele fará 

variar em extensão e em compreensão seu conceito de desconstrução, à prova de uma 

multidão de textos filosóficos (Platão, Hegel, Heidegger, Aristóteles, Nietzsche, Kant, 

Montaigne, Marx, Kierkegaard), psicanalíticos (Freud e Lacan) e literários (Kafka, Blanchot, 

Leiris, Joyce, Ponge, Bataille, Genet, Cixous, Celan, Jabès, Artaud, Marllarmé). Ele trabalha 

também com formas inéditas de escrita. Glas (para parodiar Derrida: “dupla lição de 

anatomia nas margens, e à margem de margens”4), divide assim a página em duas colunas, 

com dois textos diferentes, um (à esquerda) sobre Hegel, o outro (à direita) sobre Jean 

 
4 Derrida, 1974, p. 55. 
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Genet. Postigos (quadrados ou retângulos textuais) e brancos pontuam essas colunas, em 

um dispositivo tipográfico que também recorre a fragmentos autobiográficos. Os conceitos 

derridianos (enxerto, disseminação, dyferença, rastro, suplemento) estão assim submetidos 

à língua própria de Genet – e não a ela aplicados – de maneira que se desenvolve o campo 

infinito de significações possíveis. Essa experiência de escritura polimorfa, que implica em 

repensar as partilhas convencionadas entre literatura e filosofia se repete e A carta de Sócrates 

a Freud e além (1980): “Essa sátira da literatura epistolar deveria ser recheada: de endereços, 

de códigos postais, de missivas criptadas, de cartas anônimas, o todo deixado a inúmeros 

modos, gêneros e tons”, escreve Derrida. “Abuso aí de datas, assinaturas, títulos ou 

referências, a própria língua”. Usar e abusar (d’)a língua é também a tarefa da filosofia.  

 

Posições: a justiça como experiência do impossível 

 

Como, a partir daí, Derrida vai postular a questão da justiça? Não positivamente, 

como se faz na metafísica, mas como experiência do impossível, experiência daquilo que 

não podemos ter a experiência e que ele nomeia como experiência da aporia. A justiça 

entretém uma relação de contiguidade com o direito, mas essa contiguidade opera 

justamente na distinção entre o imperativo e o ato de justiça. O ato de justiça está em 

situação, concerne une singularidade, indivíduos, grupos, existências insubstituíveis, o outro 

ou eu como outro, enquanto que a regra, a norma, o valor ou imperativo de justiça são uma 

forma geral, à condição que essa forma geral prescreva a cada vez uma aplicação singular. 

O problema é então essa: como conciliar esse ato de justiça singular com o imperativo de 

justiça marcado pela generalidade de sua forma. Não há direito sem pretensão de exercício 

em nome da justiça, porém ao mesmo tempo não há justiça sem um direito que seja 

coercitivo, posto em trabalho, constituído e aplicado pela força5.  

 Um dos modos de interrogação dessa maneira de se colocar a questão do 

direito em Derrida seria de aproximar a sua teoria de um outro pensador do direito e assim 

de indicar as proximidades e homologias de estrutura, bem como de marcar as diferenças. 

Por exemplo, aproximar Derrida de Kelsen e do positivismo jurídico, como tentou Adolfo 

Barbera de Rosal (1994), por meio daquilo que Kelsen invalida na questão: o que é o 

direito? Como não pertinente, pelo fato de que o direito não é nada em si mesmo, mas se 

encontra sob condição de ser posto como direito por uma autoridade. E certas posições de 

Derrida concernem ao direito, à lei e à justiça não deixariam de evocar os filosomas de 

 
5 Derrida, 1994a, p.38. 
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Kelsen. É claro que para mim essa aproximação é totalmente improvável, mesmo se pode 

aparecer cômodo para esboçar as posições de Derrida.  

A primeira posição seria a que marca uma distância irredutível entre a justiça e o 

direito, entre o que é da ordem do incalculável (a justiça – mas ela exige que se calcule com 

o incalculável) e o que é calculável (o direito – comandado pelo incalculável da justiça). E 

desse ponto de vista a operação de desconstrução seria tornada possível no intervalo que 

separa a indesconstrubilidade da justiça e a desconstrubilidade do direito. Derrida, como 

bem assinalou Charles Ramond (2001), começa por dizer que a desconstrução é a justiça. O 

que poderia a primeira vista parecer obscura, mas que se compreende a partir do momento 

em que haveria uma homogeneidade de estrutura entre a justiça no sentido próprio e a 

desconstrução. E em quê haveria homogeneidade de estrutura? No fato de que uma 

decisão de justiça supõe concomitantemente a aplicação da regra e a suspensão da regra. 

Pois não haveria como ter justiça senão em relação a uma regra comum, até então uma 

aplicação mecânica e indiferenciada da regra seria uma injustiça encarnada, já que não 

levaria em conta nem a singularidade do judicial, nem a liberdade do juiz encarregado e 

avaliar e de modular a aplicação da lei. Existe portanto no momento mesmo onde a justiça 

é pronunciada, ao mesmo tempo e no mesmo movimento de suspensão e de aplicação da 

regra. “Para que uma decisão seja justa e responsável, é preciso que no seu próprio 

momento seja ao mesmo tempo regra e sem regra, conservadora da lei e bastante destrutiva 

ou suspensiva da lei para ter que dever a cada caso reinventá-la, rejustificá-la, a reinventar 

ao menos na reafirmação e na confirmação nova e livre de seu princípio. Cada caso é 

outro, cada decisão é diferente e requer uma interpretação absolutamente única, que regra 

existente ou codificada alguma não pode nem deve absolutamente garantir” (Derrida, 1994, 

p.51).  

A justiça tem portanto exatamente a mesma estrutura de uma destruição-

construção, quer dizer de uma desconstrução da lei. E Ramond acrescenta que pelo viés da 

identificação à justiça, a desconstrução se revela assim uma prática vigilante dos códigos da 

cidade. Um direito é sempre construído, construtível e desconstrutível. O que significa que 

não é jamais fundado. A justiça é, quanto a ela, radicalmente do lado do indesconstrutível, e 

em princípio do sem construção, posto que é o momento da decisão, da atenção dirigida à 

singularidade, ao acontecimento, à singularidade absoluta. Nesse sentido, “a desconstrução 

ocorre no intervalo que separa a indesconstrubilidade da justiça da desconstrubilidade do 

direito. Ela é possível como uma experiência do impossível, lá onde, mesmo se não existe, 

se não está presente, não ainda ou jamais, há justiça” (idem, ibidem, p.35). Da mesma maneira 
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que opera por textos filosóficos, literários ou jurídicos, a desconstrução no que diz respeito 

aos textos jurídicos designa o processo de vida das estruturas, sua renovação na, pela e 

apesar de sua permanência. Contra todo diagnóstico de violência que seria causada às 

coisas, à imagem de um ato gratuito, a desconstrução, ao contrário, escreve e descreve o 

movimento de estruturas paradoxais da realidade.  

 A segunda posição de Derrida seria a que liga a força ao direito, e define o 

direito como força autorizada, “uma força que se justifica ou é justificada a se aplicar, 

mesmo se essa justificação pode ser julgada como injusta ou injustificável” (idem, ibidem, 

p.17). Uma posição que Derrida enuncia em se apoiando sobre a lembrança de Introdução à 

doutrina do direito de Kant: há leis não aplicadas, mas não há leis sem aplicação, não há 

aplicação da lei sem força, que essa força seja direta ou não, física ou simbólica, exterior ou 

interior, brutal ou sutilmente discursiva, ou ainda hermenêutica, coercitiva ou regulativa etc. 

E essa aplicação do direito não é um suplemento, mas participa essencialmente do conceito 

da justiça como direito enquanto essa justiça se faz direito, da lei como direito. Uma força 

de lei que é distinta – como força legítima que cumpre o direito – da violência que é uma 

força sempre julgada injusta (o que segundo Alfredo Barbera del Rosal deveria ser criticado 

na ideia de Kelsen, segunda a qual o direito é um modo de organização da força, mas uma 

vez mais a comparação se encerra aí).  

 Enfim, a terceira posição de Derrida referir-se-ia ao fundamento místico da 

autoridade (uma expressão de Montaigne, retomada por Pascal, convocada e reinterpretada 

aqui para se pensar a origem da autoridade e a posição da lei como violência sem 

fundamento). Seriam, com efeito, indecifráveis e ininterpretáveis o fundamento do direito e 

sua violência fundadora, que não pode ser autorizado por legitimidade anterior alguma 

(Derrida. 1994b ). Pois o momento instituinte, fundador e justificador do direito implica em 

uma força performativa, quer dizer interpretativa, e um apelo à crença. O direito para 

Derrida não está a serviço da força, não é seu instrumento dócil e servil, o instrumento que 

seria portanto distinto e exterior do poder dominante, mas se manteria, com o que se 

chama força, o poder ou a violência, uma relação mais interna e complexa. A operação que 

quer dizer fundar, inaugurar, justificar o direito, fazer lei, consistiria em um golpe de força, 

em uma violência performativa e portanto interpretativa que, nela mesma, não é nem justa 

nem injusta, e que justiça alguma, nenhum direito prévio e anteriormente fundador, 

nenhuma fundação preexistente, por definição, não poderia nem garantir, nem contradizer 

ou invalidar (Derrida. 1994b ). “A transcendência inacessível da lei diante da qual o homem 

se mantém não parece transcendental senão na medida em que depende apenas do ato 
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performativo pelo qual se institui. A lei é transcendente e teológica, portanto sempre por 

vir, porque é imanente, finita e portanto já passada”. (Alfredo Barbera del Rosal daí retira 

que a transcendência, a fundamentalidade da lei depende exclusivamente do êxito (da 

capacidade de produzir efeitos) da posição posta pelo direito em Kelsen, assim como a 

transcendência da lei, seu caráter de fundamento, depende exclusivamente do ato 

performativo, por definição finito, que o institui em Derrida – mas uma vez mais, o que me 

interessa não é a comparação dos dois filosofemas, sem dúvida legítima, mas aquilo que 

pode ser retido para a elucidação dos efeitos das posições de Derrida).  

 

Instituições filosóficas, de Victor Cousin e do direito à filosofia 

 

 Para concluir, gostaria de evocar, somente esboçar, no quê essa posição leva à 

reivindicação de um direito à filosofia, e também propor algumas recordações pessoais. 

A desconstrução derridiana deve também sua especificidade ao interesse que dedica 

às “margens” da filosofia, ou se se quiser às suas “bordas”. De onde a atenção dirigida por 

Derrida às instituições que condicionam a possibilidade de escrita dos textos: escolas, 

programas, estruturas escolares e universitárias. Derrida nunca deixou de colocar em tensão 

essa dupla exigência: defender incondicionalmente a filosofia e seu ensino contra todos 

aqueles que ameaçam sua existência, e sempre se indagar sobre sua origem, seu destino e 

seus limites. Em 1974, funda com professores e alunos de liceus o GREPH (Grupo de 

pesquisa sobre o ensino filosófico), que milita para a ampliação do ensino em filosofia e 

para repensar suas formas, criticando singularmente a da dissertação. Meus amigos e eu 

mesmo nos engajamos à época na herança de maio de 1968, em um movimento mais 

radical de contestação do saber e da resistência a todas suas formas de institucionalização 

(posição de poder, reconhecimento acadêmico, controle da hierarquia, certeza do 

verdadeiro). Publicamos uma revista: O doutrinal de sapiência (Le doctrinal de sapience) e uma 

coleção de livros, “Os almanaques do filósofo manco” – que edita sucessivamente A 

filosofia em armadilha mortal, Defesa da Universidade e da filosofia de Victor Cousin, Os crimes da 

filosofia, com Georges Navet, Stéphane Douailler, e outros, e eu participo também de uma 

outra revista As revoltas lógicas (Les révoltes logiques), cadernos do Centro de pesquisas sobre as 

ideologias da revolta, com Jean Borreil, Geneviève Fraisse, Jacques Rancière e Patrick 

Vaudray, dentre outros.  

Lembro-me de um certo encontro com Derrida no escritório de Althusser na ENS 

da rua d’Ulm, e sobretudo de uma manifestação de rua contra a redução do ensino de 
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filosofia na formação dos professores, que se desenrolou atrás de uma pequena bandeira 

um pouco ridícula cuja palavra de ordem era “Conhece-te a ti mesmo”. Era o tempo no 

qual o ensino de filosofia era alvo de ataques dirigidos pela política e ideologia tecnocrática 

em matéria de ensino do poder liberal de Giscard d’Estaing. Tínhamos feito um vasto 

movimento de defesa de nossa disciplina, sem dúvida porque se tornou nossa profissão, 

mas também, e ardentemente, porque não servia para nada. Pensávamos na verdade que o 

Estado liberal queria substituir a filosofia pelas ciências humanas, a psicologia, a sociologia, 

e todos os tipos de formação prática destinada a técnicos do saber, não porque a filosofia 

poderia surgir como uma disciplina subversiva ou perigosa, mas porque a filosofia, nos 

cursos do ensino secundário e na formação de professores, era uma “perda de tempo”, 

segundo o ministro da educação da época. Em suma, não éramos rentáveis e lutávamos 

pela manutenção oficial de nossa inutilidade, e pela existência no ensino desse momento 

filosófico. Derrida, nessa época, participa de todos os combates dos filósofos de minha 

geração (a de 1968), para não dizer que os precede. Uma geração que procede ao menos de 

dois paradoxos. Nossos veteranos tinham se dividido internamente, separavam no tempo e 

no espaço a profissão de filósofo das lutas políticas, e podiam explicar Descartes em aula 

adotando um ponto de vista materialista, sem pôr em causa a forma institucional da prática 

de ensino. O professor de filosofia membro do Partido Comunista era assim professor 

conformista, senão modelo, cujo engajamento político se traía apenas numa tomada de 

posição anti-espiritualista. Quanto a nós, pretendíamos inventar uma relação mais autêntica 

entre as lições tiradas de nosso passado sessenta-oitista [soixante-huitard] e contestador e 

nossa prática atual da instituição filosófica. Mas como conciliar essa exigência com a defesa 

da instituição? Segunda figura do paradoxo de nossa geração: os filhos de Nietzsche, Marx 

e Freud se tornavam os defensores da filosofia escolar e universitária! 

Em 1979, Derrida se encontra na primeira fila da tribuna dos Estados Gerais da 

Filosofia, que reúnem toda a comunidade filosófica na Sorbonne em uma indagação inédita 

dela mesma sobre ela mesma. Em seu discurso de abertura na Sorbonne, diante de 1200 

pessoas (16 de junho de 1979), ele lembra que o termo “Estados Gerais” evoca aqueles de 

1789, tendo rompido com os predecessores pois foram fundadores, ao se proclamar 

assembleia nacional e depois constituinte, recolocando radicalmente em jogo a ordem ou as 

ordens que anteriormente os constituíam: “Se houve acontecimento, houve na medida 

desse projeto eminentemente filosófico de autofundação que não se inicia senão de si 

mesmo e sem referências às garantias, hierarquias ou legitimidades anteriores”. Com os 

Estados Gerais da filosofia, se trata de uma afirmação da relação com a filosofia e da 
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relação da filosofia a si mesma (“se algo assim existe”), à condição da pergunta: “O que se 

diz e se faz hoje em nome ou sob o nome da filosofia? E quanto à filosofia? E quanto ao 

pensamento? O que se ensina, deve ou pode ainda se ensinar sob esse nome, nesse nome e quanto 

aquelo que se apresente sob esse nome?”. Oito anos mais tarde, organizamos um encontro 

“Escola e filosofia”, na Universidade de Nanterre, e Derrida nos dá uma carta prefácio, nos 

atos publicados: A greve dos filósofos (Derrida, 1986). Nessa carta-prefácio, intitulada “As 

antinomias da disciplina filosófica” (que terá um destino singular, do qual pode se ver um 

rastro nos usos ainda hoje, por exemplo em Carolina Ávalos e a Associação dos 

professores de filosofia do Chile6), ele traça uma ligação entre o filosofar, a filosofia e sua 

disciplina, e a relação entre a necessidade de uma escrita desconstrutiva e a reafirmação da 

filosofia.  

Ele evoca os sete mandamentos contraditórios aos quais nós, professores de 

filosofia, não queremos renunciar: 1) é preciso protestar contra a submissão do filosófico 

contra toda finalidade que seria imposta do exterior (técnico-econômica ou sócio-política), 

mas sem para isso renunciar à finalidade crítica da filosofia; 2) é preciso protestar contra 

todo encarceramento da filosofia em um lugar, um tipo de objeto ou uma forma, mas é 

preciso reivindicar a identidade do filosófico enquanto tal; 3) é preciso reivindicar o liame 

indissolúvel entre o ensino e a pesquisa, mas a filosofia também não pode se limitar ao 

ensinável e deve se confrontar sem cessar ao horizonte do ensinável; 4) é preciso exigir 

implacavelmente novas instituições para a filosofia, mas a filosofia deve sempre estar em 

excesso sobre as instituições, em nome da verdade e do pensamento; 5) é preciso mestres, 

e uma formação de mestre para ensinar essa disciplina não ensinável, mas ao mesmo tempo 

o professor de filosofia, ainda que funcionário assalariado do Estado, deve reivindicar sua 

autonomia e a liberdade democrática a mais completa para a comunidade filosófica; 6) é 

preciso tempo para a transmissão do filosófico, sem dúvida mais do que os nove meses da 

turma de formandos, mas é preciso também evitar a dispersão, organizar a duração; 7) é 

preciso uma relação professor/aluno, mas também uma autodidática, e que o mestre possa 

se apagar.  

Essa reafirmação da filosofia, que ele põe em prática, pode ser feita ao risco mesmo 

de sua própria liberdade. Recordo-me da prisão, algum tempo depois, de Derrida, na 

fronteira da Tchecoslováquia, envolvido em uma maquinação policial inverídica que havia 

consistido em fazê-lo passar como portador, senão traficante, de haxixe, ao passo que ele ia 

fazer seminários de filosofia clandestinos com dissidentes de Praga. Igualmente, de algumas 

 
6 Ávalos, 2014.   



Patrice Vermeren 
 

 
 

31 

histórias que nos contou em seu retorno, sem dissimular o medo que o acometeu quando 

percebeu que ninguém sabia para onde tinha sido sequestrado, nem o tempo que isso 

duraria, nem a acusação absurda em nome da qual era perseguido. E li e sempre reli as 

linhas que tinha consagrado ao processo de Sócrates, em seu curso sobre a hospitalidade, 

como um eco dessa experiência existencial.  

Em 1983, com uma ideia reguladora propriamente derridiana – o direito à filosofia 

– que se funda o Colégio Internacional de Filosofia (CIPh), sob condição da igualdade e da 

não permanência das funções (colégio), na reivindicação de um idioma aberto à língua do 

outro (internacional), e de se levar aos limites do filosófico (filosofia). Durante mais de um 

ano, o Colégio provisório (constituído por Christine Buci-Glucksmann, Françoise Carasso, 

François Châtelet, Jacques Derrida, Elisabeth de Fontenay, Pierre-Jean Labarrière, 

Dominique Lecourt, Marie-Louise Mallet, Francine Markovits, Jean-Claude Milner, Jean-

Luc Nancy, Patrice Vermeren) havia elaborado os estatudos, contra outros paradigmas, e 

Derrida tinha sido eleito primeiro presidente de sua Assembleia Colegial, antes de passar o 

cargo a Miguel Abensour. Lembro-me dessas longas reuniões de quarta-feira, rua Descartes 

ou na casa de François Châtelet, de seu rigor para inventar colegialmente essa comunidade 

filosófica por vir, jamais vista. Dentre tantas recordações: quando era questão de 

redistribuir os seminários de maneira diferente das divisões acadêmicas. Tínhamos assim 

inventado o colóquio “pensar o feminino”; ele disse sentir muito não poder encaixar o 

seminário nessa rubrica. Mas por quê?, indagou uma filósofa na mesa. “Porque sou uma 

mulher”, lhe respondeu. E quando se tratava de exibir por bravata ou não o seminário de 

Toni Negri no programa do Colégio, enquanto a Interpol e a extrema direita italiana 

tentavam localizá-lo para mata-lo (havíamos decidido que Negri faria seu curso 

clandestinamente no apartamento de François Châtelet, rua Clauzel).  

Lembro-me de numerosas expedições filosóficas no interior, em Sofia Antipolis, 

cidade das ciências em Nice, com Christine Buci-Glucksmann e Dominique Lecourt, ou na 

cidade do Creusot, pequena cidade operária das fábricas da Michelin em greve, para um 

colóquio sobre “Os selvagens na cidade. Saberes populares e emancipação do povo”. 

Recordo-me também das primeiras decisões que tomamos com ele para estabelecermos 

relações com os filósofos chilenos excluídos da Universidade pela ditadura militar, e 

singularmente com Rodrigo Alvayay e Carlos Ruiz-Schneider, na volta de uma viagem 

filosófica de Pierre-Jean Labarrière, e que determinaram, se posso dizer, meu próprio 

destino latino-americano. E da emoção que tive ao escutá-lo dez anos mais tarde na 

faculdade de direito de Buenos Aires, falar de uma maneira intempestiva no presente, 
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enquanto toda a imprensa mencionava o testemunho do capitão Scilingo, o testemunho e a 

testemunha.  

Para evocar o Colégio Internacional de Filosofia, farei referência ao discurso 

pronunciado por Derrida no seu décimo aniversário em 1993, com o título “O outro nome 

do Colégio”7, publicado recentemente por Gustavo Celedón em tradução espanhola no 

primeiro número da Revista Latino-Americana do CIPh. Recordo-me particularmente 

disso porque ele me concedeu o presente de participar de minha banca de doutorado, com 

Miguel Abensour, Jacques Rancière, Jacques Lagroye e Hélène Védrine, em um trabalho 

sobre Victor Cousin, a institucionalização da filosofia na França e o jogo entre filosofia e 

Estado). Derrida cita longamente Victor Cousin, que por sua vez volta a 1828 em sua 

cadeira na Sorbonne, depois de ter sido suspenso durante oito anos pela restauração, e 

depois de ter sido preso durante um ano na Alemanha sob a acusação de ter desejado 

organizar um complô contra a Santa-Aliança, da qual se defendeu afirmando tão só 

defender a ideia de liberdade em filosofia (e se sabe que mais tarde ele pronunciará uma 

série de discursos na câmara dos Pares em 1844 sobre a defesa da Universidade e da 

filosofia, à época atacadas pela Igreja católica hostil ao monopólio do ensino, discursos 

longamente comentados por Derrida em A Idade de Hegel, publicado na obra coletiva do 

GREPH, Quem tem medo da filosofia?). Victor Cousin expõe que a filosofia não é a inimiga 

nem da indústria e da economia política, nem das leis ou da religião:  

“A filosofia é a inteligência absoluta, a explicação de todas as coisas. De quê 

poderia ela portanto ser inimiga? A filosofia não combate a jurisprudência, mas a eleva a 

uma esfera superior: ela faz o espírito das leis. A filosofia não corta as asas divinas da arte, 

mas a segue em seu voo, mede seu alcance e seu objetivo. Irmã da religião, ela recolhe em 

um comércio íntimo com ela suas potentes aspirações: aproveita ao máximo suas santas 

imagens e seus grandes ensinamentos, mas ao mesmo tempo converte as verdades que lhes 

são ofertadas pela religião em sua própria substância e em sua própria forma; não destrói a 

fé; a esclarece e a fecunda, e a eleva do meio-dia do símbolo à luz do pensamento puro”. 

E Derrida faz a pergunta: por quê o Colégio Internacional de Filosofia hoje faz e 

diz outra coisa que Victor Cousin no início do século 19? 

Victor Cousin, a partir de 1830, acumula, até 1848, os cargos de mestre de 

conferências na Escola Normal Superior e de professor na Sorbonne (ele faz passar as teses 

de doutorado dos melhores estudantes, depois de ter definido seus temas e seguido as 

elaborações), de presidente da agregação (recruta os professores), membro do Conselho 

 
7 Derrida, 1993. 
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Superior da Instrução Pública (administra as carreiras) e até de presidente da seção filosofia 

da Academia das Ciências Morais e Políticas (atribui os prêmios àqueles que desejam 

reconhecimento por trabalhos filosóficos que poderiam por vezes terem sido elaborados 

fora da Universidade). O que Georges Navet assim analisou: a filosofia, na primeira metade 

do século 19 na França, é governada por Victor Cousin, em três sentidos. Primeiro desde o 

interior: o fluxo de discurso em aparência dispersos que se apoiam no nome de filosofia é 

dirigido por uma meta-doutrina, o ecletismo, que enuncia sua verdade, o destino e o 

sentido. Em seguida como prática: há três leitura autorizadas, e outras inválidas, da 

tradição. Enfim o governo da prática supõe o dos praticantes: os professores, cuja 

formação, a carreira universitária e a produção filosófica são cuidadosamente controlados 

pelo chefe do regimento filosófico, Victor Cousin. A filosofia é assim governante. Do 

interior, pois é autogoverno da razão, e obediência apenas à razão como a verdadeira 

liberdade, a filosofia é paradigmática da liberdade. Governante também pois legitima a 

dominação da “aristocracia legítima”, quer dizer, aqueles são governados pela razão pelo 

lazer e capacidade, sobre aqueles que, curvados sob o peso do trabalho tomados pela 

incapacidade de desenvolver as virtualidades de sua razão, destinam-se ao senso comum 

popular e à crença religiosa. Governante, enfim, posto que a filosofia como ensino se 

encontra situada no coroamento dos estudos secundários [ensino médio], sob condição 

dessa consciência trazida aos portadores da razão serem legitimamente conclamados à 

dominação, em um regime político (a monarquia de julho) ele mesmo fundado na razão 

por ecletismo. “O ecletismo só permanece”, escreve Georges Navet, “ao afirmar que a 

história da filosofia é o reflexo e a quintessência da história da humanidade, ao transformar 

a história da filosofia em filosofia da história tout court” (Navet, 1996).  

Victor Cousin é portanto a figura emblemática da institucionalização da filosofia na 

França no começo do século XIX, instalando de maneira durável esse ensino no 

coroamento do curso secundário, e o fundador de uma escola espiritualista cujos 

filosofemas são: 1) a psicologia é o vestíbulo da filosofia (é preciso começar pelos fatos da 

consciência, e não pelos fatos da experiência como fizeram os empiristas e os sensualistas 

do século XVIII); 2) a filosofia esgotou os quatro sistemas possíveis do idealismo, do 

materialismo, do ceticismo e do misticismo, não se pode mais inventar uma nova filosofia, 

senão um ecletismo ao se fazer a partilha do verdadeiro e do falso em cada sistema, e de se 

seguir a história da filosofia. Assim como Guizot estabelecerá em política que não se pode 

mais inventar um novo regime, após os excessos da monarquismo absoluto e do 

democratismo extremo, o regime do tempo será em consequência um misto, a monarquia 
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constitucional – e Cousin enuncia em seu discurso de 1828, em um gesto filosófico que 

imita e caricatura sem o confessar o hegelianismo, que a filosofia do tempo, o ecletismo, 

legitima a carta constitucional. Vocês sabem talvez que o Brasil teve seu Victor Cousin 

negro, na pessoa de Gonçalves de Magalhães, cuja influência na instituição filosófica 

brasileira foi demonstrada por Júlio Mirando Canhada, em sua tese de doutorado defendida 

ano passado na USP, sob a orientação de Marilena Chauí (Canhada, 2017).  

A questão portanto é: em quê a reafirmação da filosofia em Derrida é algo 

completamente diferente da reafirmação da metafísica em Cousin, e por quê, ao se dizer 

aproximativamente a mesma coisa de Cousin, ele diria outra coisa: a filosofia e o colégio 

teriam apenas amigos? Derrida se interroga sobre o nome da filosofia enquanto está 

associado a todo pensamento que não se deixa determinar por o que quer que seja, e 

singularmente afirma para além de todos os programas tecno-científicos ou culturais sem 

necessariamente se opor ales ou os limitar sob o modo “crítico”. À crítica, que é apenas 

uma das possibilidades filosóficas, ele substitui a desconstrução, ou seja um pensamento 

afirmativo que, “nem tecnocientífico, nem cultural, nem mesmo inteiramente filosófico, 

guarda uma afinidade essencial com o filosófico que ela trabalha em seu discurso assim 

como em suas estruturas institucionais, pedagógicas, políticas etc..”.  

Essa desconstrução é a condição de possibilidade de toda reconstrução das relações 

(e por vezes mesmo de interrupção dessas relações) entre o Estado, e em sua forma 

institucional ou não, o saber, a técnica, a filosofia, o pensamento. Do mesmo modo, ele se 

indaga sobre o nome do Colégio, enquanto o chama um outro nome do Colégio: porque 

toda fundação evoca uma refundação, porque uma fundação só funda para se engajar e se 

refundar em sua tradição, e que essa reafirmação não é e não deve ser um ato de repetição 

ritual e mecânica, mas se dar na juventude de um recomeço, que seja acompanhado da 

memória dos começos precedentes. Seja a ideia de uma instituição filosófica que, por 

permanecer assim, não poderia assegurar sua tradição viva a não ser renovando sem parar 

sua auto-fundação, como gesto crítico em relação a toda instância acadêmica da filosofia.  

Terminarei com uma longa citação de uma intervenção de Derrida em 1988, que 

refuta a ideia de que o Colégio Internacional de Filosofia tenha se constituída contra a 

Universidade:  

Jacques Derrida. Gostaria de prosseguir me recordando de todas as 
esperanças que depositei, junto a outros, no Colégio no início de sua história, quer 
dizer, em 1983. Entre todas essas esperanças, que não foram decepcionadas, 
havia, de um lado, a da diversidade de participações, uma diversidade ela mesma 
diversa, quer dizer, uma diversidade de status, professores, não professores, 
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franceses, não franceses, filósofos de profissão, pessoas vindas de outras 
disciplinas, e uma diversidade que tomava partido de uma resistência à 
intimidação. É possível, claro, que haja diversidade, não consenso, nas 
universidades, mas os efeitos de instituição fazem com que essas discussões, 
notadamente quando se chega a organizar colóquios, sejam limitados; em todo 
caso, esse dissenso não é buscado por ele mesmo como deliberadamente 
tomamos o risco desde a partida. O exemplo do colóquio Heidegger – 
poderíamos tomar muitos outros se tivéssemos tempo – era particularmente 
notável a esse respeito, pois se estava em plena época do “caso Heidegger” e me 
lembro de intervenções nas quais onde, de um lado, era questão mostrar 
conhecimento da leitura dos textos de Heidegger; de outro, trata-se de mostrar as 
diversas maneiras de não se estar de acordo com Heidegger, de colocar as 
questões notadamente políticas ao texto e ao pensamento de Heidegger sem ceder 
aos processos midiáticos e aos métodos expeditivos que dominavam a cena 
pública. Desse ponto de vista o espírito de resistência à intimidação, de onde quer 
que venha, que seja exercida da instituição do momento, que seja do teatro das 
mídias, ou ainda da doxa parisiense, essa resistência é o que sempre me seduziu no 
Colégio e creio que esteja ainda viva. Também tomamos o cuidado de fazer com 
que todas as precauções possíveis, e as mas explícitas que sejam, para apontar que 
não estamos em guerra com a universidade, que as diferenças que nos separam de 
outras instituições acadêmicas não são vividas por nós no modo da guerra. E essa 
provocação à resistência, provocação que creio calma, que sempre permaneceu 
bastante serena que devia permanecer em razão mesmo da diversidade dos 
parceiros do Colégio (jamais formamos um batalhão homogêneo), essa 
provocação à resistência tirava sua força do fato de que o lugar do Colégio, o ligar 
do pensamento, o lugar da instalação institucional, simbolicamente, não era Paris. 
Sem dúvida, o Colégio se encontra em Paris, mas tínhamos o sentimento, e 
fizemos tudo para confirma-lo, de que nosso lugar essencial não era um lugar de 
cidadania parisiense ou mesmo francesa. Isso nos deu muita liberdade, ao menos 
simbólica, para não nos deixar prender nas armadilhas que jamais cessaram de nos 
tentar. Quaisquer que tenham sido essas armadilhas, não estávamos lá e foi o que 
permitiu, é o que, espero, permitirá uma sobrevida do Colégio que não seja 
somente uma sobrevida, mas uma vida sempre renovada. (Abensour et al, 1998/3, 
p.121-136) 

 

Em uma entrevista dada ao Figaro Magazine um pouco depois, 16 de outubro de 

1999, Derrida constatava que, em filosofia, ou nas bordas da filosofia e em diversos outros 

“domínios”, alguma coisa de singular e inédita estava se passando na França, somente na 

França, ao longo dos quarenta últimos anos. Por quê somente na França? Uma das 

respostas a essa questão poderia talvez ser encontrada aqui, em nossa interrogação em 

comum e no presente sobre os efeitos do momento derridiano da filosofia francesa na 

América do Sul.  
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A questão educativa e a espectralidade: abordagens derridianas1 

 

Didier Moreau2 

 

 

Defendemos a hipótese de que Derrida reorienta de maneira radical a questão 

educativa, na perspectiva original da espectralidade, se distanciando assim de críticas 

dominantes, representadas por análises inspiradas em Michel Foucault, de um lado, e pelas 

interpretações hermenêuticas da Bildung, inspiradas em Gadamer, de outro. Esta hipótese 

não tem nada de uma construção intelectual. Ela é o ponto de convergência da leitura de 

tendências críticas atuais em filosofia da educação, tal como podemos vê-las em conflito no 

campo das práticas educativas, em oposição comum às concepções remanescentes da 

metafísica. Nossa inquietude, e motivação desta pesquisa, está em que tal conflito, a 

despeito de suas origens antimetafísicas, contribui para conservar um sujeito educativo 

herdeiro da metafísica clássica, tal como ele aparece em certas teses neofoucaultianas ou, 

mais claramente ainda, na influência conquistada pela filosofia pós-hermenêutica de 

Ricoeur na teoria da educação, em torno das éticas da solicitude ou de abordagens 

narrativo-subjetivistas. Diante deste conflito, os conceitos derridianos abrem um espaço de 

reflexão ainda pouco explorado, que, este sim, contribui para perseguir a desconstrução 

educativa. Analisaremos, num primeiro momento, o ponto de partida antimetafísico 

comum, que Derrida situa na perspectiva de uma crítica da parousia. 

 

1) a questão da parousia 

 

Toda questão educativa centra-se sobre uma interrogação ontológica, que podemos 

articular sob a fórmula: “como fazer surgir um ser que possa levar uma vida digna de ser 

vivida, para retomar a fórmula socrática, isto é, uma vida livre e desenvolta?” 

Mas as posições filosóficas dividem-se radicalmente a respeito dessa desenvoltura: 

trata-se de fazer este ser chegar ao desvelamento total de sua essência? Ou trata-se, ao 

 
1 Tradução de Filipe Ceppas. 

2 Didier Moureau é agrégé de philosophie, doutor em filosofia e em ciências da educação. Professor da 
Universidade de Paris 8 desde 2012. É co-diretor da Revista Le Télémaque (filosofia da educação) e membro 
do Conseil National des Universités (filosofia). Seus cursos e pesquisas concentram-se na filosofia da educação, 
ética dos professores e na filosofia francesa contemporânea. Em sua pesquisa, ele desenvolve a análise das 
condições da reflexão ética em educação, privilegiando a educação de si e questões associadas a uma filosofia 
prática e aplicada no campo educacional. 
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contrário, de pensar que a presença, inalcansável, apenas se sustenta pela ausência de 

plenitude? A primeira posição, essencialista, é a da metafísica. A segunda, a de sua crítica. 

Podemos ver, na primeira posição, o paradigma da conversão e, na segunda, o esquema da 

metamorfose.3 

Aquilo, portanto, que reúne, no seu esforço crítico, as correntes contemporâneas da 

filosofia da educação é precisamente essa recusa da plena presença de um sujeito que seria 

preciso converter à sua própria verdade, num processo iniciático de desvelamento de sua 

essência. Mas aquilo que as distingue é o regime de verdade que rege o desvelamento 

inalcansável: para Foucault, a historicização da subjetivação; para Derrida, o estatuto da 

diferência; e, para Gadamer, a posição do lógos. O ponto de partida comum é a leitura da 

desconstrução da metafísica; isto é, a questão da parousia, que iremos retomar a partir de 

Derrida. Sabemos que é através de uma leitura do Emílio que emerge a tematização da 

diferência. E não é por acaso que ela tenha sido posta a partir da educação no pensamento 

de Rousseau. Nem Heidegger, nem Foucault ou Deleuze consagraram atenção ao texto de 

Rousseau, a Rousseau como texto. Um livro interessante em muitos aspectos, de René 

Schérer, Emílio pervertido, nos permite mensurar todo o alcance da abordagem derridiana.4 

Lendo Derrida, Schérer joga Rousseau contra ele mesmo, argumentando que, ao pretender 

liberar a criança do mundo social, ele o sujeitou a uma estrutura educativa onde a 

autoridade do adulto se exerce como controle do sujeito. A tese que serve de fundamento à 

hipótese de René Schérer corresponde a um momento da história da metafísica —por 

conseguinte, da história das ideias pedagógicas— aquela de uma virada que Rousseau opera 

no conceito de presença e do tema da realização da parousia como horizonte da ontoteologia 

desde São Tomás de Aquino.5 

René Schérer parte de passagem notável d'A Gramatologia,6 graças à qual ele 

interpreta o Emílio como uma obra paradoxal, na qual Rousseau liberaria a criança de tal 

maneira que ela pudesse tornar-se o motor das agitações sociais (Rousseau as concebia 

antes como políticas) mas, no mesmo passo, aprisionando-a na educação. Os pedagogos se 

tornariam assim o terceiro termo, entre a natureza e a sociedade, impedindo a criança de 

aceder ao estatuto emancipado correspondente às suas potencialidades. Esta passagem, no 

 
3 Moreau, 2012, p.115-132. 

4 Schérer, 1974. 

5 Aubenque, 2009. 

6 Derrida, 1967 [NT: São utilizadas as traduções em português das citações disponíveis, com ligeiras 
modificações, quando elas se afastam significativamente dos textos em francês utilizados pelo autor. Foram 
mantidas as indicações de página das edições em francês usadas pelo autor, seguidas da página das edições em 
português.] 



A questão educativa e a espectralidade: abordagens derridianas 

 39 

texto de Derrida, explicita a noção de “suplemento”, que em Rousseau designa, no mesmo 

gesto, pode-se dizer, a escrita e o onanismo na relação autobiográfica com a educação de si. 

Este “suplemento” articula-se com a impossibilidade, experimentada por Rousseau, da 

plena presença: “Nas Confissões, no momento em que Jean-Jacques procura explicar como 

se tornou escritor, descreve a passagem à escritura como a restauração, por uma certa 

ausência e por um tipo de apagamento calculado, da presença decepcionada de si na fala” 

(Derrida, 1967a, p. 204/p.174). Se “na alocução, a presença é ao mesmo tempo prometida 

e recusada” (Derrida, 1967a, p.203/p.173), é porque a potência que inaugura a palavra —

enquanto abertura da incompletude— “desloca o sujeito que ela constrói, impede-o de 

estar presente a seus signos” (Derrida, idem). Rousseau faria, assim, a experiência de uma 

presença plena desejada mas impossível, desejo inextinguível e sem cessar frustrado porque 

apenas perseguido num fracasso. O privilégio da Phoné7 não funciona mais para Rousseau, 

tal é o conteúdo de sua experiência singular, que Derrida tematiza como a exploração da 

diferência: “Assim entendida, a suplementaridade é de fato a diferência, a operação do diferir 

que, simultaneamente, fissura e retarda a presença, submetendo-a, ao mesmo tempo, à 

divisão e ao prazo originários” (Derrida, 1967b, p.98). Para esgotar os efeitos desta 

experiência, para reencontrar o “sujeito”, Rousseau voltar-se-ia então para a inscrição de 

rastros, de grammata. Mas os grammata só podem substituí-lo em seu próprio 

autoapagamento por autossuperposição. O sujeito pleno e plenamente presente tornou-se 

impossível. Tudo em Rousseau vacila em direção à mobilidade das formas, à possibilidade 

das metamorfoses. A educação muda de projeto —ou, antes, esta é a nossa hipótese— 

reencontra o projeto inaugural da educação metamórfica, desenvolvido pelos estóicos e 

retomado no renascimento, particularmente por Montaigne, como antídoto ao paradigma 

de uma educação como conversão à verdade da presença. O golpe de mestre de Derrida é 

o de ter identificado esta impossível inscrição de si como estruturando a entrada na escrita 

e garantindo o inacabamento da educação. Com efeito, ele sublinha: “Toda a organização e 

todo o tempo da educação serão regidos por este mal necessário: ‘suprir o que falta’ e 

substituir a natureza” (Derrida, 1967a,, p.210/p.180). 

Deste modo, a suplência em Rousseau interdita a perspectiva de uma parousia, o 

sonho de uma presença completa do homem; ela reorienta a questão educativa em direção 

ao esquema da metamorfose que supõe uma total plasticidade educativa e não mais uma 

conversão à “verdade do ser”, para a qual, segundo Derrida, a ontoteologia orienta a 

formação humana.  Mas esta plasticidade não pode mais seguir os modelos da virtude 

 
7 Derrida, 1967b, p.99 
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antiga; para Rousseau, não se pode mais formar o homem e o cidadão. Desde então a 

suplência educativa, na leitura que dela propõe René Schérer, corresponde a uma 

bifurcação: ou ela corresponde a uma oportunidade para a humanidade ultrapassar a 

naturalidade, ou ela será a origem da perversidade humana. 

Se a educação é esta suplência da natureza, é o estatuto mesmo dessa natureza que 

faz problema. Não se trata tanto, aqui, de investigar a qual concepção de natureza 

Rousseau mais se refere no Emílio, que não está tão distante de funcionar como uma natura 

estóica, mas antes de compreender como é o projeto mesmo de suplência que se torna 

suspeito, na medida em que ele é investido por aqueles que não são o próprio educando. 

Rousseau insiste bastante sobre este problema, e a educação negativa responde a ele no 

essencial. Trata-se de subtrair a demanda (no sentido de Lacan) do pedagogo: 

“Primeiramente, pensai bem em que raramente vos cabe propor-lhe o que deve aprender; 

ele é que deve desejá-lo, procurá-lo, encontrá-lo; a vós a tarefa de fazer nascer habilmente o 

desejo e de fornecer-lhe os meios de satisfazê-lo” (Rousseau, 1969, p.447/p.192). 

Contudo, é grande aqui a ambiguidade sobre o endereçamento engenhoso que faz 

nascer esse desejo e é preciso distinguir quando a suplência procura uma estrutura 

orientada ao real ou antes se dirige para o “virtual” da demanda do pedagogo, como diz 

Schérer. A leitura de René Schérer faz deslizar esse endereçamento longe da natureza em 

direção a esta virtualidade de uma criança imaginada pelo pedagogo, acentuando em 

Rousseau a precaução contra a periculosidade da criança, mais do que aquela do fantasma 

do preceptor. Esta periculosidade tem um duplo ponto de ancoragem: de imediato, escapar 

do preceptor e, portanto, “da regra de suplência natural que o inspira” (Schérer, 1974, 

p.25), mas, em seguida, “quando o sexo começa a se fazer conhecer, dando chance à 

natureza, ele supre por ele mesmo a ausência do objeto natural do desejo” (idem). 

Esta periculosidade vem, então, de uma dupla falta: do olhar adulto e do objeto 

natural. A falta da espectralidade, dizia Derrida, é a falha mesmo do sujeito, e a ausência do 

objeto natural é um déficit de alteridade, e podemos pensar que Rousseau tem em vista este 

risco maior de um fechamento sobre si de um sujeito “deslocado” e silencioso. Mas René 

Schérer prefere interpretá-la como a última tentativa do pedagogo de não largar o caso e 

não perder seu domínio. O “perigoso suplemento” é, para ele, a terceira face da 

impossibilidade de atingir a completude: a criança deve ser freiada em sua propensão a 

arranjar ela mesma um suplemento para sua natureza com vistas a um gozo imediato; a 

sexualidade da criança faz sua aparição sobre a cena pedagógica e o pedagogo nesta se 
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introduz como o único que pode protegê-la contra ela mesma.8 Da incapacidade de se ver a 

si mesmo vem a necessidade de um terceiro espelho que é o preceptor, que, de imediato, se 

crê investido de um dever de vigilância. Dela resulta, portanto, a impossibilidade de uma 

fusão educativa e, consequentemente, a impossibilidade de procurar por si mesmo aquilo 

que falta. O mito do andrógeno está aqui subjacente, e René Schérer terá razão de pensar 

que a única resposta possível que Platão pode lhe dar é aquela de um Eros dessexualizado, 

na figura do Sócrates educador do Banquete. Podemos entender melhor porque, então, 

segundo Rousseau, Emílio deve ser órfão e também porque o governante deverá ser o 

duplo de Emílio: o mito da errância no mundo em busca de sua metade perdida é um mito 

central dos morfemas educativos.9 

A noção de diferência é a chave desconstrutiva da parousia. Examinemos como ela 

se separa da crítica ao sujeito pleno levada a cabo por Foucault. 

 

2) O Conflito Derrida/Foucault e a questão da história 

 

Propomo-nos a examinar esta divergência a partir do conflito intepretativo que 

opõe Foucault e Derrida em torno do texto da Primeira meditação, onde Descartes revoga a 

possibilidade da loucura. 

Em nossa opinião, Pierre Macherey é quem analisa mais claramente este célebre 

conflito relativo à história da loucura e as interpretações divergentes do texto cartesiano. 

Fazer uma “história da loucura”, para Foucault, é introduzir rupturas epocais, de 

descontinuidades que fazem da loucura uma experiência constituída de sujeitos e não de 

uma doença “natural”, orgânica, sustentada por sujeitos permanentes. A loucura reporta-se, 

portanto, a uma decisão histórica, esclarecendo uma nova epocalidade. É isto que manifesta 

a supressão da loucura, como decisão que exclui a possibilidade mesma de sua experiência: 

“Descartes adquiriu agora essa certeza, e agarra-se firmemente a ela: a loucura não pode 

mais dizer-lhe respeito. Seria extravagante acreditar que se é extravagante; como 

experiência do pensamento, a loucura implica a si própria e, portanto, exclui-se do projeto. 

Com isso, o perigo da loucura despareceu no próprio exercício do projeto. (...) esse perigo 

está conjurado e (...) a própria loucura foi colocada fora do domínio no qual o sujeito 

detém seus direitos à verdade” (Foucault, 1976, p.56-57/p.47). 

 
8 Ibid. p. 26. 

9 Moreau, 2011. 
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Ora, Derrida, em A escritura e a diferença,10 responde a esse texto mostrando que 

Descartes jamais pensou que a razão pudesse se autofundar desta maneira. Ele retoma, 

portanto, a questão do cogito como autoconquista do sujeito e afirma que, para esta, seja 

talvez possível: 

...sentir que se trata de uma experiência que, na sua mais fina extremidade, não seja 
menos aventurosa, perigosa, enigmática, noturna e patética que a da loucura, e que lhe é, 
creio eu, muito menos adversa e acusadora, acusativa, objetificante do que Foucault parece 
pensar (idem, p.55/p.47). 

Dito de outro modo, a partilha entre razão e desrazão não é pensada por Descartes 

como uma decisão epocal, como a pensa Foucault. O que implica, segundo Derrida, um 

positivismo residual no seu historicismo, que incidiria em seu “nihilismo empírico” (crítica 

que Foucault não perdoará). O argumento de Derrida é o da espectralidade: “Fazer a 

história da própria loucura, portanto, fazer a arqueologia de um silêncio. Mas (...) o silêncio 

tem ele próprio  uma história? Em seguida, a arqueologia (...) não é uma lógica, uma 

linguagem organizada, um projeto, uma ordem, uma frase, uma sintaxe ...?” (Derrida, 

1967c, p.57/p.59) Em uma palavra, Derrida censura Foucault por reconstituir, por 

“repetir” esta suspensão da loucura, em nome de uma racionalidade histórica escondida. 

Pois o verdadeiro risco para a razão não é a loucura, mas o sonho que a assombra em 

silêncio. E a condição de sonhador, diz Macherey, é transhistórica e universal. A razão 

segundo Descartes perde então sua certeza absoluta por encontrar-se em constante união 

com seu duplo ou com seu outro, o sonho, sua semipresença espectral. E, para Derrida, 

Descartes escapa disso apenas pela passagem à dúvida hiperbólica, a um arrebatamento da 

razão contra ela mesma, uma violência metafísica, portanto. Como conclui Derrida: 

 

... essa crise na qual a razão é mais louca do que a loucura —pois ela é non-
sens e esquecimento— e em que a loucura é mais racional do que a razão, pois ela se 
acha mais próxima da fonte viva, ainda que silenciosa, murmurante, do sentido, essa 
crise sempre já começou e é interminável. É o bastante dizer que se ela é clássica, 
ela não o é talvez no sentido da idade clássica, mas no sentido do clássico essencial e 
eterno, ainda qye histórico num sentido insólito. (Derrida, 1967c, p.96/p.89) 

 

É deste modo que a espectralidade nos permite escapar da historicidade 

foucaultiana e de seus vestígios positivistas. Para Pierre Macherey, econtramos aqui a 

bifurcação do historial heiddegeriano: o esquecimento do ser faz época, segundo Foucault, 

 
10 J. Derrida, 1967c, p. 51-98.  
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tese da historização; esta origem não assinalável repete-se constantemente, “revém” 

portanto, e assombra todo o pensamento, segundo Derrida, tese da espectralidade.  

Podemos encontrar —diz Macherey— a confirmação do positivismo foucaultiano 

na Hermenêutica do sujeito, quando ele interpreta a repetição cartesiana do exercício da 

meditação como um ressurgimento dos exercícios espirituais estóicos: 

...não mais jogo do sujeito com seu próprio pensamento ou seus próprios 
pensamentos, mas jogo efetuado pelo pensamento sobre o próprio sujeito. (...) 
...esta ideia da meditação, não como jogo do sujeito com seu pensamento mas como 
jogo do pensamento sobre o sujeito é, no fundo, exatamente o que Descartes 
realizou nas Meditações, sendo este precisamente o sentido que ele deu à 
“meditação”. Seria preciso fazer então a história desta prática da meditação: 
meditação na Antiguidade; meditação no cristianismo primitivo; seu ressurgimento, 
ou em todo caso, sua nova importância e formidável eclosão nos séculos XVI e 
XVII. De todo modo, porém, quando Descartes faz “meditações”, e escreve as 
Meditações no século XVII, é bem neste sentido. Não se trata de um jogo do sujeito 
com seu pensamento. Descartes não pensa em tudo o que poderia ser duvidoso no 
mundo. Tampouco pensa no que poderia ser indubitável. Digamos que este seja o 
exercício cético habitual. Descartes se põe na situação do sujeito que duvida de 
tudo, sem de resto interrogar-se acerca de tudo que poderia ser dubitável ou tudo de 
que se poderia duvidar. E põe-se na situação de alguém que vai em busca do que é 
indubitável. Portanto, de modo algum é um exercício sobre o pensamento e seu 
conteúdo. É um exercício pelo qual o sujeito se põe, pelo pensamento, em uma 
determinada situação. (Foucault, 2001, p.340-341/p.430) 

A meditação é um exercício de pensamento que supõe o colocar entre parêntese 

todo o conteúdo do pensamento, que se reporta a um sujeito que pensa, e esse voltar-se 

sobre si operado por meio da meditação o põe em situação de tornar-se sujeito da verdade. 

Foucault cede à tentanção de um positivismo ingênuo na medida em que interpreta esta 

dimensão em termos de uma exterioridade radical, institucionalmente realizada. Para 

Derrida, o sujeito que se pensa não pode se conceber senão como assombrado, numa 

semipresença, por aqueles que o precederam. Se a Destruktion da história em Heidegger abre 

assim uma bifurcação entre historização e espectralidade, é preciso de agora em diante 

compreender, mais radicalmente, qual é o estatuto mesmo do lógos que a preside. E 

portanto compreender o que significa desconstruir a subjetividade. 

 

3) Desconstrução e hermenêutica: o debate Derrida/Gadamer 
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Entre os encontros de Gadamer com Derrida, o menos “compreensivo” parece ser 

o de abril de 1981, em Paris, que Gadamer testemunha em seu texto A filosofia hermenêutica.11 

Ao que parece, o diálogo apenas ocorreu em razão de um reencontro em torno de 

Heidegger, provocado pela publicação do livro de Victor Farias, Heidegger e o nazismo, 

reunindo também Philippe Lacoue-Labarthe em Heidelberg.12 Suas razões são profundas. 

Elas encontram sua fonte na interpretação particular que Gadamer faz da Destruktion 

heideggeriana. 

 

A) Crítica da desconstrução por Gadamer 

 

Gadamer postula a universalidade da experiência hermenêutica que procede da 

limitação real de toda experiência humana, contida nos limites da comunicação da 

linguagem ordinária. A vida do diálogo repousa sobre a chancela de significações e a 

compreensão sobre o mal-entendido em toda compreensão, como estabelecido pela 

hermenêutica de Schleiermacher.13 As teses centrais retomadas por Gadamer são que nos 

entendemos a fim de tornar possível uma troca justa, como na assinatura de um contrato, o 

que implica que toda vida comum repousa sobre concessões; e, de outro lado, que a leitura 

é um diálogo inesgotável, na medida em que nenhuma palavra é a última e que não existe 

uma primeira palavra.14 Compreender é sempre compreender de outro modo e não há 

identidade rígida daquilo que se desloca, quando minha palavra se junta ao outro. 

Compreender é representar a causa de alguém, pôr-se no lugar do outro para dizer aquilo 

que ele compreendeu e o que há a dizer a respeito. Gadamer ameniza o conceito de 

Destruktion, que em Heidegger significaria desmontagem; encontrando sua prefiguração na 

metafísica de Aristóteles, que elabora os conceitos a partir do uso ordinário das palavras. 

Este trabalho não reenvia a uma arché obscura, e Derrida interpretaria mal a tradição 

clássica do conceito, de Aristóteles a Heidegger. Segundo Gadamer, a destruição é uma 

crítica de conceitos que não dizem mais nada. Ela permite ao conceito falar novamente e 

constitui, portanto, uma tarefa hermenêutica, de modo algum uma busca da origem, 

segundo a tese de Derrida, tal como apresentada por Gadamer. 

 
11 Gadamer, 1996a. 

12 Gadamer, Derrida & Lacoue-Labarthe, 2014. Cf. igualmente o artigo de Jean Grondin, “Le dialogue 
toujours différé de Derrida et Gadamer”, (Grondin, 2012, p.357-375). 

13 Schleiermacher, 1989. 

14 Gadamer, 1996, p. 158. 
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Gadamer argumenta mostrando que, em Platão, conservar-se-ia qualquer coisa do 

mistério do diálogo que nos transforma, que nos lança em direção a nós mesmos, ao nos 

reunir em torno de nós mesmos (Mitsein). Os mitos platônicos são desconstrutores de 

conteúdos que perderam sua força de adesão, com vistas a liberar o pensamento. É, 

classicamente, a separação do pensamento e da poesia que torna possível a ciência. 

 

B) Crítica de Derrida à hermenêutica do lógos: a questão da amizade.  

 

Parece-nos, portanto, que aquilo que separa Gadamer de Derrida é o estatuto da 

confiança dispensada ao lógos. Gadamer opõe a certeza de si cartesiana àquilo que ele 

nomeia “compreensão de si”: 

  

Não permaneço menos na posição do início de Sein und Zeit, que é aquela do 
Dasein que se compreende com vistas ao seu ser. No fundo, esta compreensão de si 
é, em todas as suas formas, o contrário mais extremo da possessão e da consciência 
de si. Temos que lidar aqui com uma compreensão que se põe continuamente em 
questão (...) mas que engloba também a limitação de si pelo outro que se produz no 
diálogo da linguagem. (Gadamer, 1996a, p.157-158) 
 

Mas estamos, deste modo, às margens de uma crítica da subjetividade? É o que a 

análise da teoria da amizade permite depreender. Segundo Gadamer, esta “limitação de si 

pelo outro”, que me permite aceder àquilo que eu me torno pela mediação da experiência 

do outro, é o que se produz de maneira a mais favorável nesta relação ética que é a 

amizade. O reconhecimento da autoridade do julgamento do outro não é, portanto, aquele 

da superioridade do poder do outro, mas de sua capacidade de entrar neste diálogo de 

intercompreensão. Tal é, para Gadamer, a estrutura da amizade: 

 

A pessoa que pede conselho, assim como quem o dá, situa-se sob a 
premissa de que o outro mantém uma relação de amizade com ele. Só um amigo 
pode aconselhar o outro ou, dito de outra maneira, somente um conselho com 
intenção de amizade pode ter sentido para o aconselhado. Também aqui se torna 
claro que o homem que compreende não sabe nem julga a partir de um simples 
estar postado frente ao outro sem ser afetado, mas a partir de uma pertença 
específica que o une com o outro, como se ele mesmo estivesse em jogo. (Gadamer, 
1996b, p.345) 
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Reencontramos, precisamente, esta experiência da amizade, da qual Sêneca extraiu 

o teor filosófico, como estruturante da experiência educativa.15 Além disso, Gadamer 

reconhece explicitamente sua dívida para com essa tradição filosófica da amizade: 

 

Toda forma de tensão é regida por esta lei do apagamento de si, mas que se 
nutre e cresce, de algum modo, por si mesma, no sentido em que dizemos que os 
amigos importam sobretudo um para o outro (o que não quer dizer, absolutamente, 
que eles se fundem um no outro ou que eles deveriam acabar por se cansar um do 
outro)? O que constitui a amizade entre seres humanos? Não é que um encontra no 
outro a consciência de si mesmo, ao invés de buscar no outro o esquecimento de si 
e de sua penas? (Gadamer, 1982, p.293) 

 

Mas é exatamente esta aparente serenidade da amizade, entre subjetividades abertas 

mas logocentradas, que Derrida vai questionar em Políticas da amizade: “Ó, meus amigos, 

não existe amigo” (O mes amis, il n’y a nul amy).16 

O ponto de partida é este notável texto de Nietzsche sobre a educação de si 

mesmo, como processo metamórfico: Os amigos fantasmas. Derrida cita o texto: 

  

Quando mudamos muito, nossos amigos que não mudaram se tornam 
fantasmas do nosso passado: sua voz nos chega apavorantemente espectral — 
como se ouvíssemos a nós mesmos, porém mais jovens, mais duros e imaturos. 
(Nietzsche, 1988, t. II, § 242, p. 122/p.93) 

 

Derrida explicita que a amizade —como a razão— é infundável, pois ela repousa 

sobre uma ilusão que deve permanecer silenciosa. A verdade da amizade é a solitaridade:17 é 

preciso calar essa verdade da verdade porque a palavra arruina a amizade. Confessar sua 

amizade, diz Derrida, é portanto esconder sua verdade e preservar seu aspecto infundável. 

É o estatuto da Confissão que consiste não na veracidade daquilo que ela diz, mas na 

verdade de sua enunciação. Toda comunidade tenta negar esta política da separação 

postulando a contrario a unidade dos amigos. É a questão educativa que se reformula: se a 

educação é a busca da amizade, esta não pode realizar-se (Emílio e o governante só 

poderiam ser amigos, mas eles não o podem e são condenados a usar de astúcia um com o 

 
15 Sénèque, Lettre 3 à Lucilius. 

16 Derrida, 1994, p. 17. 

17 “Solitarité” é um neologismo do autor, jogando com os temas da solidão (solitaire) e do calar (taire), 
trabalhados em Politiques de l'amitié, de Derrida. [NT]  
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outro). O mesmo na Recherche  de Proust, o narrador não tem amigos: é a condição mesma 

de sua formação.18 

Os únicos amigos são, portanto, os amigos espectrais, “nós mesmos”, mas como 

vestígios do que não somos mais, os “amigos que revém”, aqueles que testemunham nossa 

metamorfose. Esta metamorfose, para Derrida, é incompatível, assim como para Deleuze, 

com uma teoria clássica do sujeito: “uma teoria do sujeito é incapaz de dar conta de 

qualquer decisão”, pois uma decisão é que aquilo que advém ao sujeito, ou nada advém ao 

sujeito. Enquanto que, paradoxalmente, o esquema da decisão supõe um sujeito clássico, 

livre e estável.19  

 

4) Espectralidade educativa  

 

Quando falamos com alguém, tem sentido distinguir entre sua presença e 
sua ausência? Minha frase o afasta ou retarda sua vinda. Quando virás? Frase 
messiânica. (Derrida, 1994, p.157) 

 
É a questão mesma de todo educador. Ela reenvia à “frágil promessa messiânica” 

que é a infância de que fala Walter Benjamin. Educar apóia-se em um enunciado 

telepoiético, de realização no futuro: “Deixa-se vir, mas se difere ao mesmo tempo” (idem, 

p.158). O ato educativo consiste em acelerar esta vinda do outro, pela “suplência” que 

Rousseau situa na origem da educação da criança. Acelerar mas também retardar 

indefinidamente: a suplência comanda portanto a diferência: não podes vir no instante pois 

não podemos estar presentes juntos, nesta relação horizontal na qual sonha a hermenêutica. 

O ato educativo prescreve ao outro ser livre. Nem relação de autoridade —nela incluída a 

autoridade arendtiana ou sua versão hermenêutica—, nem relação ou jogo de forças da 

subjetivação, na análise foucaultiana, podem fugir à aporia do ato educativo, de uma 

incitação à emancipação, de uma não simetria das vontades com respeito à igualdade das 

inteligências, de que tratam Jacotot e Rancière. Esta aporia, Derrida a explicita como uma 

iniciação a aprender a viver, no Exórdio de Políticas da amizade. “Meus amigos, não há 

amigos”. Não podemos educar e nos educar a partir deste desequilíbrio perpétuo, que nos 

aproxima de um outro que se afasta simultaneamente. Mas tanto essa aproximação quanto 

esse afastamento não são deslocamentos topológicos de dois sujeitos aos quais repugnaria a 

coexistência; são dois espectros que só podem ser copresentes em seus inacabamentos: 

 
18 Moreau, 2017,  p. 59-79. 

19 Derrida, 1994, p. 87. 
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aquele que educa pela sua própria cultura —cor dos mortos, dizia Zenon— para preparar a 

futura experiência do outro. É aqui que Derrida faz falta a Foucault, quando este chama 

atenção ao deslocamento do sujeito para fora de toda identidade que seria sua verdade 

interior, mas o historiciza no mesmo passo, para fazer do “si” a situação na qual se 

hipostasia o sujeito que investiga a verdade de seu devir. Deste modo, Foucault negligencia 

aquilo que constitui a opacidade da experiência metamórfica de Sêneca: “Sinto que 

melhoro, uma metamorfose se opera em mim”.20 Este aperfeiçoamento ético, consitutivo 

da experiência educativa metamórfica, torna-se o eco do apelo da consciência moral em 

Heidegger, que Derrida refere precisamente à espectralidade (Heidegger, 1986, p.329/p.58-

59, e Derrida 1994, p.270). Gewissen é a consciência (não-consciente, distinguido-se por isso 

da Bewusstsein) que atende ao apelo. Mas o apelo não é de ninguém, porque ele está fora da 

presença, e apela para sair da presença cotidiana do Mitsein.  

 

Conclusão 

 

A diferência é uma noção que, pela sua forma passiva-ativa, permite compreender a 

educação como um ato de instituição e não mais como um processo de conversão, no qual 

o aluno deixa de estar momentaneamente presente para tornar-se objeto, ou, 

reciprocamente, torna-se novamente sujeito por ter sido considerado durante tempo 

demais como objeto, sujeito rebelde frente à violência da instituição. Um ato de instituição 

fora da instituição, precisamente, pois as instituições subjetivizam historicamente. A 

educação não se faz a partir de uma presença plena, mas é a instituição de uma 

semipresença. É a distância que Derrida guarda para com Levinas, para quem somente a 

presença plena do mestre é instituinte do aluno, num ato de violência necessária.21 A 

diferência é instituinte porque ela excede o presente e se expõe como um processo de 

adiamento: é o intervalo entre passado e presente, entre presente e futuro que é marcado 

pela educação; a educação acelera e adia. Ela o faz ao inscrever o tempo morto no tempo 

vivo, pela instrução e a transmissão de rastros do passado tornados saber. A educação, 

como toda escrita, tem origem testamental: origem ela mesma sem origem, porque 

indefinidamente recomeçada. A educação adia —segundo tempo— ao girar o presente em 

direção ao futuro. O tempo morto que se eleva na presença, como a anamnese, a 

reminiscência do Menon, torna possível uma nova escrita, uma inscrição de si no futuro. Eis 

 
20 Sénèque, Lettres à Lucilius, Lettre 6. 

21 E. Levinas, Altérité et transcendance, Paris, Livre de Poche, 2006. 
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porque, se temos amigos (que sejam verdadeiros amigos, tal como se houvesse um verdadeiro 

livro de ética para Wittgenstein), não poderíamos sê-lo e nossa presença se destruiria 

imediatamente. Nossos amigos só podem ser espectros, “fantasmas de nosso próprio 

passado”, escrevia Nietzsche. 

É certo que a hermenêutica de Gadamer arruina este postulado mestafísico da 

certeza de si que fundava o sujeito cartesiano, mas ela só o faz por uma limitação da 

experiência humana, intraduzível na comunicação ordinária. Ela marca esta comunicação 

com uma dupla finitude, aquela do aspecto de chancela das significações e aquela ainda 

mais radical da má compreensão e da opacidade.22 

A espectralidade tematizada por Derrida recusa a violência da metafísica de uma 

educação pela conversão à plena presença, ao recusar obstinadamente reconstruir 

positividades — históricas, dialógicas — que congelariam o processo metamórfico numa 

confiante relação a si onde um sujeito poderia tornar-se novamente o mestre. O que 

aconteceria com o desejo no aprender a viver? Talvez, sem desagradar a René Schérer, 

Rousseau teria razão de se inquietar com esse “perigoso suplemento” que é o prazer que 

nos damos a nós mesmos. Ao se escrever, o sujeito que se educa se difere para não ser nem 

o primeiro nem o segundo, na ronda dos espectros. É a falha necessária na especularidade. 
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A desconstrução como memória e como chance 1 
 

Laurence Cornu2 

 
 

Com a criação do Colégio Internacional de Filosofia (1983), Derrida tomava a 

iniciativa de uma invenção institucional e escrevia, no mesmo período, sobre a 

universidade, interrogando sobre a possibilidade, nas “proposições institucionais”, de 

“guardar simultaneamente a memória e a chance” (Derrida, 1983.  p. 498). Esta 

formulação, que não estava explicitamente associada à desconstrução no texto de 1983, 

afigura-se estreitamente a ela ligada nas conferências que Derrida profere em memória de 

Paul de Man, em 1984. Irei aqui explorar livremente esta recorrência, na sequência de 

interrogações de longo prazo sobre a instituição, a escrita, a educação (ou a passação).3 

Entendida como memória e como chance, a desconstrução aparece como uma questão 

vital das instituições de transmissão.  

Desconstrução, portanto. Derrida nos previne: “desconstrução” não se define: 

“Toda frase do tipo ‘a desconstrução é x’, ou ‘a desconstrução não é x’, não tem a priori 

pertinência; diríamos que ela é no mínimo falsa” (Derrida, 1987, p.392). Recusar definir é 

resistir a “sobrepujar ou totalizar o sentido”; é desconfiar do efeito de uma definição, isto é, 

de um certo uso “da desconstrução” concebida como uma técnica: com efeito, “o perigo de 

uma tarefa da desconstrução seria... a possibilidade de tornar-se um conjunto de 

procedimentos estabelecidos, de práticas metódicas, de caminhos acessíveis” (Derrida, 

 
1 Tradução: Filipe Ceppas. [NT] O termo "chance", em francês, tem diversos significados, tais como chance, 
oportunidade, probabilidade, ocasião, acaso ou sorte (este último sendo o termo adotado na tradução brasileira em As 
pupilas da universidade). Optamos por privilegiar o termo “chance” em português. As notas de tradução 
(indicadas por [NT]) procuram esclarecer alguns termos e passagens de difícil tradução. Foram consultadas (e 
eventualmente modificadas) as traduções em português disponíveis dos textos citados. 

2 Laurence Cornu é agrégée de philosophie, professora emérita da Universidade de Tours, França. Co-fundadora 
da equipe de pesquisa Éducation, Éthique, Santé (Agir ensemble et prendre soin). Sua pesquisa em filosofia 
contemporânea e antropologia política da educação concentra-se nos regimes de confiança, os atos de fala e os 
gestos instituintes das profissões de humanidade (educação, cuidadores...), nas quais as questões democráticas 
contemporâneas (emancipação, forma e espaços de liberdade) encontram as questões antropológicas (“educação 
das crianças”, transmissão humana, hospitalidade). 

3 [NT] “Passation”, em francês como em português, é um termo utilizado sobretudo em contexto jurídico, no 
sentido de “ação ou resultado de passar um cargo de uma para outra pessoa". Trata-se de palavra pouco 
utilizada, também como sinônimo de “adjucação”, ou “ato judicial que dá a alguém a posse de determinados 
bens”. A autora trabalha o termo, como fica claro ao final do texto, no campo semântico da educação, como 
ato de transmissão, no sentido de transmissão de uma responsabilidade, quando de uma mudança de lugar ou 
em uma experiência que interpela o sujeito em meio à vinda do outro, ou ao novo. 
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1998a,  p.27).4 Deste modo, “não há nenhum sentido em se falar em uma desconstrução, 

ou da desconstrução, como se houvesse apenas uma ou, sobretudo, como se a palavra 

possuísse um (único) sentido além das frases que a inscrevem ou que elas carregam....” 

(Derrida, 1988b, p. 32). Procuremos, portanto, as frases — o verbo está nelas presente, 

assim como o substantivo: o objeto direto do verbo “desconstruir” é, por exemplo, “aquilo 

que foi tornado dogmático ou acreditado”.5 Ou, ainda, “trata-se de desfazer, decompor, 

dessedimentar estruturas (todo tipo de estruturas, linguísticas, ‘logocêntricas’, 

‘fonocêntricas’)” (Derrida, 1987). Entretanto, ao desconstruir a tentação da definição, 

Derrida oferece a seguinte indicação: “Se eu tivesse que arriscar, Deus me livre [Dieu m'en 

garde], uma só definição da desconstrução, breve, elíptica, econômica como uma palavra de 

ordem, eu diria uma frase: mais de uma língua” (Derrida, 1988b, p.40-41). Gesto 

surpreendente, este risco do qual Derrida diz querer ele mesmo se guardar (se livrar: Dieu 

m’en garde…) e que ele entretanto afirma! Expressão surpreendente, “como uma palavra de 

ordem”, “sem frase”, esta breve, elíptica e enconômica “mais de uma língua”: em qual 

sentido entendê-la?6 Multiplicidade das línguas? Mas, também, limite único de toda língua? 

Ou, ainda, “suplemento”, incalculável, alegórico, intraduzível, de cada língua? A economia 

da fórmula não esgota o sentido no repertório finito destas três interpretações: do mesmo 

modo que “desconstruir” se joga a partir da dobra metafísica, “mais de uma língua” 

desarticula a hermenêutica, convida à invenção. 

Assim, o que é impossível na desconstrução (defini-la, pois isso seria perdê-la), o é 

também, sem dúvida, para os três termos propostos, se procuramos igualmente não reduzi-

los. Em que frases os pronunciamos? E como compreender “mais de uma língua” em 

instituição, escrita, passação? A ideia deste texto é que aquilo que podemos aprender da 

desconstrução, ou com ela —aquilo que podemos compreender daquilo que ela “faz”, de 

sua dimensão “performativa”— pode dar a pensar o que se passa “com” ou na instituição, 

na escrita, na passação, e permitir compreender que se trata, a cada vez, ao mesmo tempo, 

de memória e chance. 

 

 

 
 

4 Ver, ainda, Mémoires pour Paul de Man (Derrida, 1988b, p. 123): “a desconstrução não se aplica, a posteriori e 
desde o exterior, como um instrumento técnico da modernidade.” 

5 Derrida, 1998a, p. 71: “desconstruir... aquilo que já foi tornado dogma ou acreditado”. 

6 Ver Jean Grondin, conferência proferida em 29 de setembro de 1997, na abertura de um colóquio sobre a 
hermenêutica e a desconstrução, na Universidade de Praga, e publicada nos Archives de philosophie 62 (1999), 5-
16.  (Grondin, 2003). 
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Instituição: “guardar a memória e guardar a chance” 
 

Um dos textos que mais me acompanha na preocupação de pensar a instituição 

(escolar, universitária, educação das crianças, educação do humano) é o texto de Derrida 

sobre a universidade, sobre a responsabilidade da universidade: “O princípio de razão e a 

idéia da universidade”, que anuncia ser “mais do que nunca impossível dissociar o trabalho 

que perseguimos, em uma ou mais disciplinas, de uma reflexão sobre as condições 

institucionais deste trabalho”.  

Este texto anuncia e implica a ideia de uma responsabilidade com um duplo objeto: 

 

Em um período de “crise”, como se diz, de decadência ou renovação, 
quando a instituição não funciona corretamente,7 a provocação para pensar reúne 
no mesmo instante o desejo de memória e a exposição de um futuro, a fidelidade 
de um guardião bastante fiel para querer guardar até a chance do futuro... 
(Derrida, 1983, p.497)8 

 

Aqui vemos intervir, sob este duplo objeto da memória e do que advém, a temática 

de uma guarda una e estranha, guarda de uma chance pelo que ela tenha de futuro. 

Observemos que não se trata de guardar o passado, mas a memória. O que advém seria 

uma chance, sob a condição desta guarda, sob a condição de que se proteja a chance desta 

chance. A “provocação para pensar” —a responsabilidade que nela se impõe— não vem, 

em Derrida, de uma injunção moralizadora. É qualquer coisa como um forçoso apelo, 

tanto em atos como para o pensamento. Donde a insistência das questões que “ruminam” 

as diferentes formulações desta estranha guarda: como estar à altura desta 

responsabilidade? Como ser fiel ao que advém, por uma guarda fiel do passado? Como ser 

fiel a uma chance? “É possível guardar a memória e guardar a chance? Como sentir-se 

ajustado com o que não temos e que ainda não existe? ... Não sei se é possível guardar 

simultaneamente a memória e a chance. Sou antes tentado a pensar que uma não se guarda 

sem a outra, sem guardar a outra e sem se guardar da outra. Diferentemente. Esta dupla 

guarda será atribuída, como sua responsabilidade, ao estranho destino da Universidade” 

(Derrida, 1983, p.498). 

 
7 No original: “quand l'instituition est on the blink”. Derrida joga com a expressão inglesa “on the blink”, que 
remete, também, a um piscar de olhos, um  movimento da pálpebra, no sentido, ainda, da chance de um 
acontecimento [la chance d’un événement], de um instante. 

8 [NT] Traduzimos avenir por "futuro", exceto onde a autora explora a sutil diferenciação entre avenir (como 
“o que está por vir” ou “o que advém”) e futur. 
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Instituir, re-instituir, responder à responsabilidade da universidade, isto seria, então, 

“guardar ao mesmo tempo a memória e a chance”: os termos insistem. A guarda implica as 

relações de cada uma, memória e chance, com o tempo, mas também uma relação de 

proteção recíproca entre as duas, e igualmente de preservação uma da outra, de uma pela 

outra.  

Encontramos esta mesma expressão, “guardar ao mesmo tempo a memória e a 

chance”, em Mémoires pour Paul de Man, conferências proferidas no ano seguinte, onde não 

está tanto em questão a instituição, mas a escrita (e também a leitura, pois que se trata da 

obra de Paul de Man) e, com efeito, a desconstrução. 

 

Escrita: “A memória do passado como experiência da promessa”9 
 
As conferências proferidas em memória a Paul de Man, no início de 1984, na 

universidade de Yale, e depois em Irvine, foram reunidas sob o título Mémoires pour Paul de 

Man.  Na formulação que reúne “a memória e a chance”, encontramos tipos de variações 

—e também como que o “rumor” da expressão— em: “a memória e a ciência” (p.27), “a 

medida e a chance” (p.42). Desde a primeira página, Derrida faz girar essa memória em 

direção ao futuro, aquilo que nos vem de Paul de Man, como ele diz. Observemos, aliás, 

para ir mais longe, que Derrida evoca, de imediato, a leitura que Paul de Man faz de Proust: 

“Na leitura de Proust, [Paul de Man] diz que ‘o poder da memória’ não é o de ‘ressuscitar’: 

este poder permanece bastante enigmático por estar preocupado, se podemos assim dizer, por 

um ‘pensamento do futuro’.” (Derrida, 1988b, p.27, sublinhado de Derrida)10 

Nessas suas Mémoires à memória de um homem que diz que o “poder da memória” 

é um “pensamento do futuro”, portanto não apenas voltado para o passado (também em 

Proust, onde o termo “ressuscitar” pertence ao âmbito da arte), Derrida anuncia, assim, 

que falará “do futuro, daquilo que nos lega e nos promete a obra de Paul de Man” 

(Derrida, 1988b, p.42). “Legar e prometer” é uma das fórmulas que reúnem a memória e o 

futuro. Uma parte importante da conferência explora os sentidos de “memória”, no 

singular, no plural, no masculino, no feminino. Uma das passagens, para nós decisiva, é 

aquela em que a memória se revela como uma afirmação. Aquilo que a obra de Paul de 

Man realiza, sutenta, não sem “alianças”, é, diz Derrida, um “sim”, “ato não ativo”, “que 

 
9 Derrida, 1988b, p. 155. 

10 A ideia e os termos de Paul de Man apresentados por Derrida encontram-se em Blindness and Insight (De 
Man, 1983, p.92).  
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guarda a memória”; é um “engajar-se em guardar a memória dele mesmo, se prometer, 

ligar-se à memória pela memória, sem o que nada jamais chega do futuro” (Derrida, 1988b, p.42). 

Guardar a memória é da ordem de uma afirmação. É esta “afirmação de Paul de Man” que 

Derrida “tenta lembrar”. O que ressoa aqui, nessas variantes da expressão, não é mais 

somente a provocação, ou a interrogação sobre a possibilidade de pensar ao mesmo tempo 

a memória e a chance. É a constatação (a memória e a homenagem) de que uma certa 

memória é uma afirmação, um “sim” que, por ele mesmo, evoca, de certo modo, o “vir” do 

futuro, num “ato não ativo”: uma disponibilidade ao que vem. Não há oposição, não há 

sucessão de frases distintas entre memória e chance. Derrida assim prossegue a propósito 

desta afirmação: 

  

Aquilo que a liga à memória, a um pensamento da memória pensante, eis 
também a medida e a chance de seu futuro. 

Uma tal afirmação não é estrangeira àquela que encontramos... no coração 
da desconstrução. 

 

Se podemos definir a desconstrução, sem risco de reduzi-la a dimensões 

procedimentais, se é preciso guardar-se de torná-la uma palavra de ordem (apenas um 

“como uma plavra de ordem”), arriscando-se radicalmente a vê-la em movimento ao apelo 

do “mais de uma língua”, nós a aproximamos aqui, em seu “coração”, pelo seu “agir”, ao 

mesmo tempo prático, ético, enigmático, de um “efeito” que manifesta uma afirmação 

ligada a uma “memória pensante”, abrindo com isso a "chance de seu futuro”. Guardar ao 

mesmo tempo a memória e a chance, portanto, seria aquilo que se faz através de uma 

afirmação, e se joga na desconstrução, em seu coração. De fato, desconstruir seria 

exatamente isso: guardar a memória e guardar a chance —é o que se diz da escrita e que se 

trama neste texto, de 1984, numa reflexão sobre essa escrita que fala da leitura como de 

uma alegoria: falar, escrever, diz sempre “outra coisa”, em múltiplos sentidos, em “mais de 

uma língua”. 

Derrida o indica: “Da desconstrução, ela existe sempre nas obras, notadamente nas obras 

literárias” (Derrida, 1988b, p.122); o que se compreende na evocação à obra de Paul de 

Man, consagrada a lê-las, evocação cujo início nomeia, desde logo, nós o vimos, Proust. 

Surge aqui a tentação de um desvio, autorizado por Proust ou por Derrida. E 

mesmo de um duplo desvio. 
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Poderíamos, assim, por um lado (Swann ou Guermantes) buscar11 no texto 

proustiano uma desconstrução avant la lettre: o narrador desconstrói a memória do herói ao 

guardá-la e guardando a chance do autor-criador. O “mais de uma língua” se compreende 

na Recherche não apenas em todas as falas dos personagens, nos pastiches, mas no 

desenrolar das frases, no “mais de uma língua” do “estilo”, este efeito da escrita que guarda 

a memória dos instantes de chance vividos, e dá a eles sua chance e sua memória na beleza. 

Esta desconstrução é também aquela que Paul de Man assume em suas leituras alegóricas 

de Proust. Isto poderia ser desenvolvido numa outra direção, e a releitura de Proust com 

Derrida já foi de fato proposta.12 

Mas esta frase que introduz a questão da obra literária, como lugar da (“na”) 

desconstrução, nos alerta agora (segundo desvio) para a escrita de Derrida e a questão da 

escrita por Derrida ele mesmo, para quem “a escrita é um gênero literário particular”:13 

como entendemos isso na sua própria obra? 

É o texto de Derrida que talvez seja ele mesmo memória e chance — um tipo de 

desconstrução e de fidelidade ao texto proustiano, na escrita, na própria frase. 

 

Rastros de Proust: desconstruir a escrita de Derrida? 
 

Deixando-nos enredar pela tentação do desvio, ensaiemos a seguinte proposição: 

em busca de Derrida, rastros proustianos se deixam perceber, a propósito precisamente 

deste tema da memória e do futuro, da escrita, da decisão de escrever filosofia ou literatura. 

Derrida cita muito pouco Proust em sua obra e o nomeia apenas uma vez neste 

texto de 1984. Ele cita o trabalho de Paul de Man sobre Proust, dentre outros autores;14 e 

cita de Man citando G. Genette citando Proust,15 mas, de fato, quase nunca diretamente 

Proust. A menos que de Proust encontremos o rastro temático e a marca linguística... 

 A relação de Derrida a Proust foi investigada por diversos autores, investigação 

recenseada num artigo de Isabelle Décarie, onde se mostra, de modo esclarecedor, as 

“tentações proustianas de Derrida”. Existe, por um lado, um certo silêncio, ela diz, mas, 

 
11 [NT] A autora trabalha, em todo o texto, com o termo “recherche” (busca, investigação, pesquisa), em 
referência à La recherche du temps perdu (Em busca do tempo perdido) de Proust. Por isso, adotamos a palavra 
“busca” em toda a tradução do termo, mantendo a menção à Recherche, enquanto título da obra de Proust, em 
francês. 

12 Ver Rushworth, 2015. 

13 Derrida (1972) cita esta frase de Valéry, tirada de “Léonard de Vinci et les philosophes” (Variétés). 

14 Derrida, 1988b, p. 17. 

15 Derrida, 1988b, p. 44. 
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por outro lado, “o sentimento da presença insistente de Proust em Derrida” se impõe.16 A 

autora ressalta a afinidade de um conjunto de temas:17 relação à espectralidade, à pedra, ao 

rastro, ao judaísmo, o retorno à infância, à criança, a escrita como promessa, a escrita como 

prática, cujo fio de seda se faz igualmente metáfora nos dois autores:18 existe uma 

“afinidade entre esta cena da escrita (em Derrida), que se elabora minuciosamente desde as 

vias laterais do saber, e aquela onde imaginamos Proust inchando seu manuscrito graças às 

pequenas ‘próteses’, seus famosos paperoles.” 

Entremos um pouco mais na escrita mesma, no tecido do texto, na tecelagem da 

frase. 

Perseguir seus rastros, a isso Derrida nos autoriza quase maliciosamente, nas 

conferências de 1984, uma vez que ele destaca, a propósito de Heidegger, como este cita 

Holderlin sem nunca o nomear, sem nunca usar as aspas.19 Existiria, igualmente, a citação 

não indicada, a “intertextualidade” proustiana no texto de Derrida. Vejamos alguns 

exemplos: “À leitura de Proust” faz eco a Lecture de Proust de Paul de Man, e os dois fazem 

ver, em seus títulos, promessa, a memória do título do texto de Proust “sobre a leitura”.  

Vejamos agora qual frase abre a conferência: “Je n’ai jamais pu raconter une 

histoire” (Eu nunca pude contar uma história...). Incipt de Em busca do tempo perdido: 

“Longtemps je me suis couché de bonne heure” (Durante muito tempo, deitava-me cedo). 

Contraste: o início de uma história (na Recherche) versus a confissão (e o lamento) de uma 

incapacidade de contar história. Mas as duas proposições são ditas no início, em primeira 

pessoa, com advérbios de tempo (“nunca” / “durante muito tempo”) em frases curtas, que 

se pronuncia de um só fôlego, quase com o mesmo ritmo (dez sílabas contra onze), 

seguidas de longas frases nos dois autores. 

Voltemo-nos a esta frase, um pouco mais longa, dentre outras, que parece usar 

efeitos “retardantes”,20 de acumulação de epítetos que fazem as vezes de correção, e que 

 
16 Décarie, 2002, 189–205. 

17 “Por que Derrida não dedicou um texto inteiro à Recherche quando ‘tudo’ — o desvio pela autoficção, a 
importância que recobrem, depois de alguns anos, as lembranças da infância e os sonhos, a narrativa diversas 
vezes contada da agonia da mãe, uma vinculação complexa à metáfora e à metonímia, a questão do tempo, do 
luto, etc.— o predisporia a escrever sobre Proust?”. 

18 Calle-Gruber (1999). 

19 “Ele chega a apagar as aspas em torno das palavras que são de Holderlin” (Derrida, 1988b, p.32). 

20 Derrida, como Proust, utiliza bem frequentemente os parênteses, o colocar entre travessões ou entre 
vírgulas. 
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parecem enfim produzir um efeito surpresa, um effet de chute,21 análogo àquele que Léo 

Spitzer destacou em Proust:22 

“Se eu tivesse que arriscar, Deus me livre, uma só definição da desconstrução, 

breve, elíptica, econômica como uma palavra de ordem, eu diria uma frase: mais de uma 

língua.” Os incisos, retardando o desenlace da frase, os adjetivos (em sequência de três, 

como frequentemente em Proust), cada um acrescentando, como em Proust, uma precisão, 

e o diferimento, no fim da frase, de uma frase sintética e isolável (“mais de uma língua”), 

sob a qual se resolve a “tensão” da atenção exigida pela leitura daquilo que a precede —

todos esses aspectos evocam uma maneira de escrever, são como uma memória dessa 

escrita—, mas não para contar uma história.  

Elementos muito tênues de intertextualidade? Tudo isto é impossível de provar — 

indecidível, poder-se-ia dizer (apesar da tentação, não podemos provar aquilo que “na 

desconstrução há de indecidível”. De um lado porque isso não provaria nada e, de outro, 

porque nela não há prova possível). 

Vejamos, ainda, esta outra frase, que, além dos efeitos retardantes, valoriza, como 

em Proust, a última expressão: 

“Ela [a memória] permanece para os ‘guardar’ junto aos rastros, mas rastros de um 

passado que nunca esteve presente, rastros eles mesmos que não existem jamais na forma 

da presença e permanecem sempre, de algum modo, a vir, vindos do que advém, vinda do 

futuro”.23 De imediato, podemos pensar estar diante de uma crítica a temas proustianos, 

crítica a uma memória supostamente voltada para o passado (“Pois a memória da qual 

falamos aqui não está essencialmente voltada para o passado...”), mas a frase seguinte (“A 

ressurreição, que é sempre o elemento mesmo da ‘verdade’ etc...”) retoma sem aspas (a 

ressurreição) ou com aspas (a “verdade”) os termos e uma tese incontestavelmente 

proustianos. Mas, além deste rastro temático, a frase apresenta novamente os efeitos 

retardantes de múltiplas vírgulas, os efeitos de atenção a uma precisão por toques 

sucessivos, e a valorização da fórmula sintética posta no fim da frase: “vinda do futuro” —

“vinda” como um substantivo que se substitui ao adjetivo “vindos” atribuído aos “rastros”: 

 
21 [NT] “Em literatura, a expressão [effet de chute] designa o efeito de surpresa utilizado pelo autor no fim de 
um texto, o que esclarece seu sentido [e] pode conduzir a reinterpretá-lo. Esta conclusão inesperada é em 
geral preparada para permitir que o leitor vigilante advinhe pouco a pouco a significação do texto (poema, 
conto, novela, etc).” 

22 Spitzer, 1970. 

23 [NT] “Elle séjourne pour les ‘garder’ auprès de traces, mais de traces d’un passé qui n’a jamais été présent, 
de traces qui elles-mêmes ne se tiennent jamais dans la forme de la présence et restent toujours, en quelque 
sorte, à venir, venues de l’avenir, venue du futur.” 
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não apenas esta memória carrega os rastros vindos como à contracorrente do tempo, desde 

o que advém, mas ela é ela mesma, finalmente, substancialmente “vinda do futuro”, 

emergência, movimento deste desconhecido. 

Enigma reforçado desta insitência? A própria observação linguística possa talvez 

nos ajudar a detectar aquilo que se trata de discenir: essas frases não são procedimentos, 

nem pastiches de Proust, uma memória voltada para o passado: percebe-se claramente um 

outro estilo, mas parece que esta maneira de escrever tais frases guarda a memória daquela 

de Proust, como uma pegada, como um eco a gerar uma guarda, uma preservação abrindo 

um futuro, justamente como uma fidelidade ao poder de agenciar os efeitos de um 

escrever, de agenciar uma frase no que ela carrega de busca, rastros que guardam no mesmo 

instante, no mesmo impulso, a chance de um novo escrever: temos nessa memória, ao 

mesmo tempo, uma escrita outra, nova, a chance de uma outra escrita. Seria esse um 

exemplo daquilo que Derrida diz (em outro lugar) “ter vontade de chamar uma ‘velha-nova 

frase’”? (Derrida, « Télépathie », in Psyché, 1988a, p.238)  

Efeito da différance? Trata-se de uma relação com a escrita, que corre como um 

desafio da existência: 

“Não fui ainda capaz de escrever como eu sonhava escrever”, escreve Derrida a 

Claude Lanzmann.24 Não podemos deixar de evocar as dúvidas de Proust sobre sua própria 

vocação literária e esta carta, citada por I. Derarie: “Ah! Como eu gostaria de saber escrever 

como Mme. Strauss! Mas sou obrigado a [tecer] essas longas sedas tal como eu as fio, e se 

eu abreviasse minhas frases, isso geraria pequenos pedaços de frases, não frases. De modo 

que permaneço como um bicho da seda, etc.” 25 

Neste sonho de escrever, existe um desafio de verdade da escrita, e ele é, nos dois 

autores, questão de “tarefa” e de tradução. “A tarefa do escritor é a de um tradutor”, diz 

Proust. Como não lembrar, em Derrida, da inquietude do intraduzível, a insistência da 

tradução, a perda da origem, o apelo do a traduzir. 

E, nos dois casos, percebe-se o desafio de uma recepção desconhecida. De um 

lado, “cada leitor é, quando lê, o próprio leitor de si mesmo. A obra de um escritor é uma 

espécie de instrumento de ótica que ele oferece ao leitor... O autor deve... deixar ao leitor a 

maior liberdade, dizendo: ‘Veja você mesmo se vê melhor com esse óculos ou com esse 

 
24 Derrida, carta que acompanha o texto “Il courrait mort : salut, salut”, de 22 de março de 1996, para o 
número de aniversário da revista Temps Modernes, republicada no n° 629, nov 2004-Fev 2005, de Temps 
modernes; carta lembrada por C. Lanzmann, em sua homenagem a Derrida.  

25 Correspondance de Marcel Proust, éd. de Philip Kolb, t. V, Paris, Plon, 1979, p.289. A palavra “tecer” (tisser), 
entre colchetes, foi acrescentada pelos editores, pois Proust havia escrito, segundo eles, por um lapso, a 
palavra “selecionar" (trier).  
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outro’.” (Proust, 1986, p. 307) E Derrida: “A quem esse discurso estará destinado, 

finalmente? ... Quais são minhas chances de alcançar meus destinatários, seja porque eu 

calcule e prepare um ligar de reencontro, palavra que eu sublinho, seja porque espero cair 

sobre eles ao acaso?” (trata-se de um texto que se entitula, precisamente, “Mes chances”; 

Derrida, 1998a). Essas experiências da escrita incluem a questão do leitor, de seu 

“reencontro”. Elas implicam a consciência de uma performatividade da escrita do âmbito 

da afirmação, da promessa, do reencontro, da chance: “porque os teóricos do performativo 

ou da pragmática se interessam tão pouco, até onde sei, pelos efeitos da coisa escrita...?” 26 

Evidente alusão intertextual ao incipit de Proust, Derrida diz, em outro lugar, “ter 

deitado muito tarde depois de um movimento de cólera ou de ironia”, após a leitura de 

uma passagem de Proust, precisamente uma passagem que deprecia a presença da “teoria” 

numa obra literária.27 Qual é esta cólera? Aquela que recusaria o julgamento depreciativo 

tanto da presença da “filosofia” no texto literário como da “literatura” num texto 

filosófico? Ela vem da convicção, da experiência da chance, que representaria a memória de 

um no outro, se guardando um e outro, e um do outro? 

A escolha da escrita foi aquela da narrativa contra o ensaio, em Proust —mas não 

sem um primeiro ensaio, o Contre Sainte Beuve. “Eu nunca soube contar uma história”, 

constata e parece lamentar Derrida. Mas ele escreve textos de autoficção. Um como o 

outro, tendo escolhido, escrevem guardando a memória (a chance) da outra escrita. Feita a 

escolha, a questão de um elo entre o narrativo e o conceitual, entre filosofia e literatura, 

persiste ainda: em suas decisões em reviravolta, resta o indecidível, o outro. Metáfora ou 

metonímia? Em Derrida, como em Proust, há a tentação e o saber de uma outra escrita, a 

escolha de uma e a memória da outra, a busca comum daquilo que faz uma escrita de 

rastros e de atenção, de disponibilidade para aquilo que vem, uma escrita de busca. 

Guardar a memória de Proust, seria isto deixar vir a chance de um “filosofar” 

outro, na própria escrita? 

 

 

 

 
26 Derrida, “Télépathie”, in Psyché, op. cit.,  p.241. 

27 Citado por Isabelle Decarie. “E eu me lembro de ter me deitado bem tarde após um movimento de cólera 
ou de ironia contra uma frase de Proust, elogiada num livro desta coleção, ‘Les Contemporains’, e que diz: 
‘uma obra onde há teorias é como um objeto no qual deixa-se a etiqueta do preço’, e não encontro nada mais 
vulgar do que estas boas maneiras franco-britânicas, na verdade européias”. “Circonfession”, em Jacques 
Derrida e Geoffrey Bennington, 1991. 
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“A filosofia é um gênero literário particular” 
 
 Dentenhamo-nos, por um instante, em uma certa confrontação “entre a literatura e 

a filosofia”, um reencontro e uma indecidibilidade, e portanto uma decisão (em cada caso), 

índices de uma questão sobre a filosofia, de um desconstrução de “a filosofia”, 

“acadêmica”, da metafísica, por Derrida, como modos literários do tempo de Proust. 

Comentário de Macherey: 

 

Na medida em que a literatura disputa com a filosofia o direito a exercer o 
pensamento, isso não se dá com vistas à ir eventualmente mais longe, no mesmo 
sentido, de adotar a aparência de um gênero filosófico determinado, mas na 
esperança de comunicar a esta atividade, o exercício do pensamento, uma nova 
orientação, que retira a ênfase de seus aspectos teóricos, que seus resultados 
podem resumir, em direção aos seus aspectos práticos... O que faz ressoar a tese 
de Valéry, segundo a qual a literatura só acolhe do pensamento suas formas vivas, 
num campo onde ela se produz concretamente como pensamento em ato, e não 
como pensamento teórico, pretensamente acabado, vale dizer, no fim das contas, 
como pensamento morto... (Macherey, 2011) 

 

“Aspectos práticos”, “formas vivas”, “pensamento em ato”: é um “pensamento 

vivo”, “agitador”, “concreto”, que é buscado na memória e na chance de “mais de uma 

língua”, nos efeitos de uma escrita que desloca o pensamento morto, desbanca as 

alternativas imóveis ou dicotômicas mortíferas, e que provoca o leitor para o reencontro de 

sua própria chance. 

Esta expressão, a memória e a chance, ao aplicá-la às duas provocações para pensar 

retiradas desses dois textos, de 1983 e 1984 — a instituição, a escrita —, sugere analogias: a 

dimensão do performativo, entendido num sentido mais largo que aquele de Austin, o 

efeito de uma afirmação, se aplicaria também à escrita (um título é uma promessa); a 

dimensão alegórica (que diz outra coisa que ela diz) da leitura (da escrita) se aplicaria 

também à instituição. Falar, escrever, diz sempre “outra coisa”, em múltiplos sentidos, em 

“mais de uma língua”. A guarda fiel deste “outro”, da possibilidade do advento deste outro, 

tal é também a provocação para pensar (e a instituir) a instituição: a vinda do outro. 

“Preparar-se para esta vinda do outro, é isto que podemos chamar a 

desconstrução.” 

É, também, aquilo que está em jogo na educação. 
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Passação e invenção. A educação como “vinda do outro”. 
 

A desconstrução é inventiva ou ela não é: ela não se contenta com 
procedimentos metódicos, ela abre uma passagem,28 ela marcha, ela marca; sua 
escrita não é apenas performativa, ela produz regras —outras convenções— para 
novas performatividades e não se instala jamais na segurança teórica de uma 
oposição simples entre performativo e constativo. Sua démarche engaja uma 
afirmação. (Derrida, 1998a, p. 35)  

 

 

Abrir passagens: a memória, uma certa memória abre passagens para a chance. Uma 

certa relação ao passado, faz passação. Voltada para o futuro, esta relação força a abertura 

de sua vinda. 

Isto faz ver, na guarda conjunta da memória e da chance, uma outra aliança: entre 

passagem e invenção; é o mesmo apelo, com o mesmo “impossível”: “O interesse da 

desconstrução, de sua força e de seu desejo, se ela o tem, é uma certa experiência do 

impossível: quer dizer... do outro, a experiência do outro como a invenção do impossível, em 

outros termos, como a única invenção possível” (Derrida, 1998a, p.27). 

A invenção (impossível também de definir) é “deixar vir o outro”: (in-venir). Trata-

se, Derrida o diz numa conferência que se segue imediatamente à precedente (abril de 

1984), de “reinventar o que advém.” (Derrida, 1998a, p.25) 

Tal é, para nós, o desafio da educação, de toda transmissão, de toda passação. Tal é 

exatamente a experiência do impossível das “profissões impossíveis” de Freud: o advir 

daquilo que advém, como nos atos de confiança, depende de um outro. A desconstrução 

como “pensamento agitador”, como gesto indecidível de guardar a memória e a chance, eis 

então uma chance talvez para pensar as passações “impossíveis” na educação. Nas 

instituições de educação e de ensino, de formação, no exercício das profissões de 

transmissão, trata-se precisamente da memória e da chance, e de sua responsabilidade. 

Hannah Arendt também fala de uma dupla responsabilidade, quando escreve sobre 

a educação: resistir à pressão do passado e dizer “eis nosso mundo”, e resistir à pressão do 

futuro para preservar a novidade dos novos, esses dois temas possuem uma surpreendente 

convergência com a guarda conjunta da memória e da chance. As leituras de Derrida 

poderiam ajudar a explorar a recepção de Arendt na França. Mas sigamos outra pista: 

Arendt e Derrida leram O Ser e o Tempo, eles seguiram de perto Heidegger e dele tomaram 

 
28 [NT] Frayer, em “...elle fraye un passage...", sugere, também, o aplainar uma dificuldade, superar um 
obstáculo. 
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distância. Eles, cada um a sua maneira, o “desconstruiram”, precisamente para guardar a 

chance, a invenção do outro. Na abertura de O Ser e o Tempo aparecem os temas de uma 

destruição e de uma construção. Derrida precisa: “Eu quis traduzir e adaptar para os meus 

propósitos as palavras heideggerianas de Destruktion ou de Abbau.” Mas essa adaptação, em 

certo sentido memorável, abre toda uma outra coisa que o vínculo hedeggeirano com o 

originário. Se a desconstrução não é exatamente uma destruição, ela também não é uma 

construção massiça em si, supostamente nova. Ela escapa, na própria palavra, à dobra 

metafísica ainda presente na dicotomia, e ela desarma em seu gesto aquilo que resta de 

ambição de domínio na “construção”. Ela restitui a passagem para o outro, mais do que 

para o Ser. 

Poderíamos sustentar igualmente que o livro de Arendt, A condição humana, é uma 

espécie de desconstrução da obra de Heidegger,29 não tanto em sua dimensão “literária”, 

mas em seu trabalho de distinções conceituais precisas, e em seu desafio central relativo à 

vinda do outro, dos “recém-chegados”, da invenção imprevisível dos começos, o velar a 

capacidade de começar que é a responsabilidade da educação. E, desde já, simplesmente no 

efeito da escrita: a simples fórmula segundo a qual o ser humano é “pelo nascimento” 

desconstrói o “ser para a morte” —memória desconstruída de uma fórmula, memória 

voltada para o futuro, sustentando uma chance de fazer da finitude uma chance. 

Vinda ao mundo dos “novos”, liberdade de começar, ato pensado, como um 

segundo nascimento, inesperado, imprevisível, invenção... Existe assim um tipo de 

reencontro dessas duas formulações da memória e da chance (Derrida, Arendt), nesses 

pensamentos do começo e escritas da invenção —daquilo que eles nos dão a pensar sobre 

a instituição, a educação, a transmissão: o apelo de uma responsabilidade pela vinda do 

outro, invenção do impossível, passação, que abre invenção, apelo a espaços onde a 

memória não esmaga a chance, nem a chance nega a memória, que seria aquilo que as 

instituições devem proteger e seus atores re-instituir se apossando da palavra. 

Na passação, na “transmissão”, na educação, não existe outra escolha que este 

acolhimento do indecidível do que advém, do incalculável, a hospitalidade do desconhecido 

dos recém-chegados, que vêm e podem ver sua chance esmagada em nome de um futuro sem 

passado, que devem poder ser “inseridos no mundo” por uma certa relação com o passado. 

Não há outra escolha senão esta responsabilidade, esse responder da memória e da chance, 

que é sem procedimento, mas não sem atenção infinita. 

 
29 Uma resposta, em todo caso, como o demonstra Jacques Taminiaux (1992).  
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“O outro é aquele que não inventamos jamais e que não terá jamais esperado a 

nossa invenção. O outro clama por vir e isto só acontece a muitas vozes.” 

É deste outro e deste imprevisível de que trata a educação, hoje, onde, por todos os 

lados, se pretende fiar-se apenas no cálculo. Nela, é urgente estar a múltiplas vozes.30 
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Lógica del Parpadeo. Deconstrucción y Diferencia Sexual 
 

Laura Llevadot1 

 

 

“La marca de pertenencia no pertenece. Pertenece sin pertenecer y el sin que 

relaciona la pertenencia a la no pertenencia no parece sino el tiempo sin tiempo de un 

parpadeo. El parpadeo cierra, pero a penas, un instante entre los instantes, y lo que cierra es 

justo el ojo, la vista, el día. Pero sin la pausa o el intérvalo de un parpadeo, nada se daría a 

ver en la claridad del día. Para formularlo de la manera más pobre, la más simple pero la 

más apodíptica: un texto no sabrá pertenecer a ningún género.” (Derrida, 1986-2003, p. 245) 

 

“Los hombres querrían escapar de la muerte, extraña especie. Y algunos claman, 

morir, morir, porque quisieran escapar de la vida. ‘Qué vida, yo me mato, me rindo’. Eso es 

lamentable y extraño, es un error: Sin embargo, he encontrado seres que jamás le han dicho 

a la vida, cállate, y nunca a la muerte, vete. Casi siempre mujeres, bellas criaturas. A los 

hombres el terror los asedia.” (Blanchot, 2007, p. 35) 

 

“Pero sé por experiencia (sólo sé después de experiencia, es decir después de error) 

que con frecuencia una “mujer” no es una mujer, ni un un “hombre”, un hombre, que con 

frecuencia una “mujer”, un “hombre”, es un conjunto de X elementos. Conozco a una 

mujer que a la segunda ojeada es un conjunto de cinco niños y una niña. En cuanto a las 

ojeadas siguientes... 

No sé cuál es mi conjunto. ¿Quiénes son yo? ¿Pretendo que mi son-yo es 

mayoritariamente mujer? Experimento un sentimiento inquietante cuando hablo de esos 

conjuntos. Me parece que en la escena político-social de hoy día son sobre todo las 

mujeres, más que los hombres, las que son conjuntos ocupados, poblados, naturalizados, 

injertados, por una cierta cantidad de partes del otro, y que gran parte de los hombres están 

ocupados por elementos mayoritariamente masculinos.” (Cixous, 2005, p. 224) 

 

 

I. Un relato, un mapa. 
 

Conocemos el relato. Habría habido en primer lugar un feminismo de la igualdad, 

representado espléndidamente por el Segundo sexo (1949) de Simone de Beauvoir, un 

feminismo al que sin duda debemos el estar hoy aquí, en la academia, sentadas en estas 
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sillas y tomando la palabra, aunque seguro, es de esperar, de otro modo a como lo 

estuvieron y siguen estando los hombres. Es justo ese otro modo el que promulgó la segunda 

ola del feminismo, el de la diferencia, el que no quiso contentarse con la igualdad de 

derechos, el que ironizó con el “añadir mujeres y batir” (Fox Keller, 1991), el que quiso 

imprimir a la sociedad y el discurso el carácter propio de lo femenino, fuera éste de origen 

corporal o bien mera construcción social y cultural. En realidad, el debate entre  

esencialismo y constructivismo, entre corporalidad y textualidad, aporta poco a la cuestión 

que se trata de pensar si en ambos casos a lo que se alude es a algún tipo de “realidad 

femenina”, sea ésta biológica o simbólica, natural o social, originaria o históricamente 

construida, que habría que hacer valer. Ambas posturas, se entiende, se enmarcan dentro 

del feminismo de la diferencia, del que cree que hay algo así como un soporte en función 

del cual lo femenino podría desplazar el discurso androcentrado y logofalocéntrico. De ahí 

la reacción cantada, si se ha leído mínimamente a Foucault, de la teoría queer. El género no 

es solo una construcción social sino una técnica de dominación, el “aparato (discursivo) a 

través del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo  masculino y lo femenino” 

(Butler, 2004). Desde el punto de vista biopolítico, en el que también B. Preciado se 

ubicaría, el sexo se ha convertido, a base de performatividad y de in-corporación prostésica, 

en un tecnología del yo a través de la cual hallaríamos todos, hombres y mujeres, el modo 

de producir nuestra identidad individual normalizada. Habría por lo tanto que ensayar 

nuevas prácticas sexuales, nuevas economías trans, capaces de subvertir el orden 

heterosexual establecido, y olvidar probablemente de este modo toda la retórica de lo 

femenino, abocada a la nostalgia de una esencialidad inhallable. Y en este punto reaparece 

una reivindicación feminista y lacaniana, la revindicación de un “real” no simbólico que 

hallaría en el cuerpo su lugar de afirmación. Copjec irrumpirá con su Lacan en mano para 

decirnos que necesariamente hay, debe haber, un lugar limpio de enunciación, allí donde la 

significación falla, un lugar que no se reduce al género, un afuera de lo simbólico, el ámbito 

impoluto de lo real sito en el cuerpo y que ahí radicaría la diferencia sexual. Y permítaseme 

dudar y pensar que ni así, que no hay afuera, que todo está dentro. Dentro del relato. Y, 

ahora sí, por fin, en el inicio del fin, dejemos paso al relato que dice la imposibilidad del 

relato, a La folie du jour de Blanchot y a La loi du genre y Éperons de Derrida. Relatos que 

explican la imposibilidad del relato y por ende la imposibilidad del género, anti-relatos que 

redimensionan y complican el relato que hasta aquí, con brocha gorda, se ha querido 

bosquejar. 
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Pero antes un breve apunte más, una sospecha y una posición. Hay sin duda que 

salir del binarismo. El feminismo de la diferencia ya tiene su lugar en la academia, su 

ubicación consentida y hasta alentada en las instituciones, sus proyectos de investigación, 

incluso sus Departamentos universitarios de Estudios de género. En filosofía las profesoras 

mujeres se dedican a estudiar mujeres, los profesores hombres hacen filosofía de la seria y a 

ellas les dejan hacer siempre y cuando se consagren a “sus cosas” sin molestar, antes se 

decía “sus labores”. Tanto en la sociedad como en  nuestras instituciones el binarismo sigue 

funcionando, y es ante éste que se bate la teoría queer, que no pasa necesariamente por una 

masculinización de la mujer sino por una puesta en cuestión de la oposición misma. Ahora 

bien, ¿desde dónde cuestionar la oposición? Es aquí donde radica el problema. Diríase que 

es a través de las prácticas trans, desde una subversión efectiva de nuestras prácticas 

sexuales, desde una reinvención del “arte erótica” desde donde el activismo queer querría 

desplazar la diferencia sexual, y quizás sea desde una afirmación de la corporalidad 

incognoscible e incalculable, desde una diferencia sexual pre-social, real y originaria, desde 

donde el planteamiento psicoanalítico de Copejc, en polémica con el constructivismo, 

podría desbordar la oposición. En ambos casos, sin embargo, hay una dudosa promesa de 

salvación, como si se pudiera salir de la norma por voluntarismo —esta es la crítica que 

Copjec dirige a Butler— o bien por afirmación de un afuera generador —la crítica de 

Butler a Copjec. Quizás la lectura de Derrida habrá de servirnos para ensayar otra vía, para 

hacer, tal vez, otro aprendizaje. Uno no se deshace de la identidad normativa por voluntad 

ni saltando fuera de ella, como si hubiera algún lugar donde saltar. Si alguna enseñanza a 

este respecto legó Foucault es que no hay una sexualidad no normativa, la sexualidad es 

nada menos que la norma, el dispositivo a través del cual el sujeto está obligado, al menos 

des de el siglo XIX, a hacer pasar su identidad, su auto-inteligibilidad, sea cuál sea su 

identidad sexual, incluso si esta es no normativa. Pareciera que desde el postfeminismo, 

tanto de corte pscioanalítico como trans, se hace uso de una noción de poder limitada, tal y 

como recientemente se ha denunciado2. El poder no se ejerce únicamente en forma de ley, 

ni siquiera de norma, sino que lo constituyen todos aquellos dispositivos que atraviesan 

conformándolas nuestras subjetividades. El biopoder es aquella forma que el poder 

adquiere en el momento en que la sexualidad se convierte en uno de los ejes 

fundamentadores de la subjetividad. No sólo el género como constructo normativo, ni la 

heteroseuxalidad como norma social, sino la importancia decisiva que se le otorga a la 

 
2 Birulés, 2014, p. 72. 
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sexualidad a partir del siglo XIX, el modo de retomar en plena modernidad la exigencia 

cristiana de decirse a sí mismo, y de creer que en este discurso sobre sí hallaremos nuestra 

verdad en el análisis de su sexualidad. El hecho mismo de estar hablando hoy aquí de 

sexualidad es un claro síntoma de los efectos del biopoder. En palabras de Guattari: “El 

término mismo de sexualidad es ya una entrada, una aventura hacia la edipización de la 

energía deseante (…) No hay una sexualidad específicamente sexual, una energía biológica 

sexual, resultado de la división entre sexos, que sería una zona particular de la energía 

deseante. La energía deseante no conoce los sexos, no sabe de personas, ni siquiera de 

objetos” (Deleuze, G. & Guattari, 2015, p.212). Pero es precisamente por ello que antes de 

lanzarse fuera de la biopolítica para poder pensar este deseo que tal vez ya no sea ni sexual, 

quizás sea necesario adentrarse en la complejidad de la diferencia sexual y hacerla estallar 

desde dentro, mostrar que en realidad no era tal, que el relato no cierra, que nunca cerró, y 

quizás sea eso lo que invita a plantearnos Derrida en Espolones y La ley del género, y lo que 

Blanchot puso en obra en La folie du jour: que no hay sino relato, que no hay sino género, y 

que a la vez, “au même temps”, ningún texto podrá pertenecer a un género, como tampoco 

nadie, ningún cuerpo, se identificará con “su” género, esto es, al decir de Derrida, que “la 

marca de pertenencia no pertenece”.      

 

II. La diferencia sexual 
 

“Los hombres querrían escapar de la muerte, extraña especie. Y algunos claman, 

morir, morir, porque quisieran escapar de la vida. ‘Qué vida, yo me mato, me rindo’. Eso es 

lamentable y extraño, es un error: Sin embargo, he encontrado seres que jamás le han dicho 

a la vida, cállate, y nunca a la muerte, vete. Casi siempre mujeres, bellas criaturas. A los 

hombres el terror los asedia” (Blanchot, 2017, p.35). Este  extraordinario fragmento de La 

folie du jour parece poner en obra la diferencia sexual. Los hombres son nihilistas, tienen 

miedo, no aman la vida suficientemente. En cambio las mujeres, no todas pero sí algunas, 

matiz importante, aman vivir y no temen morir: “bellas criaturas”, dice Blanchot. Aquí 

opera la crítica feminista al logocentrismo, aún si es un hombre quien escribe. La mirada 

sometida que veremos sublevarse en Cixous: “nosotras somos ‘negras’ y somos bellas” 

(Cixous, 2005, p. 22.), levanta cabeza y mira de frente el discurso tristemente 

androcentrado. Aquí tiene lugar la ironía femenina, vital, que polemiza con el hombre 

dogmático, dueño de la verdad y del falo, pero temeroso de todo lo que escapa a la razón. 

Sin embargo este texto de Blanchot, como el de Nietzsche, responde a una estrategia de 
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escritura más compleja. De una parte, suponiendo que es un hombre quien escribe, a juzgar 

por los adjetivos, sin embargo ya al inicio del relato se pondrá también él del lado de esas 

bellas criaturas: “experimento al vivir un placer sin límites y tendré al morir una satisfacción 

sin límites” (Blanchot, 2017, p.31). De otra parte, la mujer es así mismo la ley: “La ley 

criticaba vivamente mi conducta (…) ella se encolerizaba singularmente (…) La verdad es 

que ella me agradaba. En ese ambiente superpoblado de hombres era el único elemento 

femenino” (Blanchot, 2017, p.57-59). En este relato de alguien, aparentemente insano, loco 

de atar, interrogado por médicos que tratan de averiguar lo sucedido, y ante los cuales el 

enfermo se escabulle porque no sabe ni puede llegar a decirse, en este relato imposible la 

figura de la mujer sufre, como en Nietzsche, innumerables desvíos. Corresponde a Derrida 

haber localizado al menos tres posiciones posibles en los escritos de Nietzsche sobre la 

mujer. 1) La mujer es, en primer lugar, la castrada. Condenada por mentirosa, repudiada 

por engañar, los textos falocéntricos de Nietzsche reproducen el punto de vista de la 

metafísica dogmática que él mismo querría abandonar pero que justo en el momento en 

que emerge la diferencia sexual le sobrepasan, se le imponen como la norma que no ha 

conseguido invertir: “nuestras pequeñas histéricas”, para referirse a los artistas mediocres, o 

más directamente: “Escúchese a los médicos que han hipnotizado a mujeres 

(Frauenzimmer): para terminar diciendo que las aman – ¡que se han dejado hipnotizar por 

ellas! ¿Qué es lo que ocurre siempre? Que son ellas las que ‘se dan por’, incluso cuando – se 

dan..” (47). 2) Después, hay otra secuencia de textos, aquellos en los que Nietzsche 

condena de nuevo a la mujer pero esta vez por ser verdad, por ser la verdad que no se deja 

conquistar. Resulta aquí paradigmático el celebrado aforismo de El crepúsculo de lo ídolos: “De 

como el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula”. Primero, “el mundo 

verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso, — él vive en ese mundo, es ese 

mundo”; “El mundo verdadero, inasequible por ahora, pero prometido al sabio, al piadoso, 

al virtuoso (progreso de la Idea: ésta se vuelve más sutil, más capciosa, más inaprensible — 

se convierte en una mujer, se hace cristiana)”. Aquí es el filósofo-artista el que condena a la 

mujer, por convertirse en verdad inalcanzable, por mantenerse en la distancia inasequible, 

por hacer desgraciados a los hombres con ese arte de las distancias, por castrarlos. Ambas 

mujeres, la castrada y la castradora, pertenecen sin embargo a la economía de la verdad, 

ambas ocupan posiciones reactivas. 3) Pero hay también textos de Nietzsche que conceden 

a la mujer una tercera posición, una posición afirmativa por ambivalente, la de una potencia 

afirmativa, disimuladora, artista, dionisíaca, la inversión exacta del feminismo que quería 

poseer la misma verdad triste y dogmática del hombre de ciencia: aquí la mujer es la verdad 
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porque a diferencia del hombre ella sabe que no hay verdad, no cree en lo que 

ingenuamente se cree que ella es, es la que no se deja conquistar porque desvía siempre el 

tiro de los que se creen conquistadores a la caza de fetiches esencialistas: “la verdad es 

mujer, no se le debe hacer violencia”, les advierte. Esta heterogenidad del texto de 

Nietzsche, esta diversidad de posiciones, muestra antes que nada que no hay mujer en sí, 

que no hay, ni en Nietzsche ni en Blanchot, la verdad de la mujer. O mejor, que lo que 

Nietzsche y Blanchot consiguen mostrar en su estrategia de escritura es la ausencia de esta 

esencia, la imposibilidad de la verdad. Y sin embargo, la tercera posición señala la 

afirmación de un desplazamiento, otro modo de decir que no hay verdad (de la mujer) pero 

que a un tiempo esta verdad de la no-verdad tiene nombre de mujer. La cuestión de la 

mujer es justo, en esta tercera posición, la que suspende la oposición entre lo verdadero y lo 

falso. Corresponde al sexto movimiento de la historia de la verdad, que es la historia de un 

error: “6. Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo ha quedado?, ¿acaso el 

aparente?… ¡No!, ¡al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente!” 

(p. 52). Aquí la mujer, en su tercera posición afirmativa, reaparece para desplazar la 

cuestión de la verdad. La eliminación de lo verdadero y lo aparente, de lo esencial y lo 

accidental, de lo inteligible y lo sensible y, por ende, de lo femenino y lo masculino, tiene 

nombre de mujer. Es decir, la mujer es el lado de la oposición desde donde puede empezar 

a desmontarse la estructura falocéntrica. Basta afirmarla en toda su ambigüedad, 

desposeerla de su esencia, mostrar que su esencia consiste en el descrédito irónico hacia 

toda pretensión esencialista, típicamente masculina, para que la oposición se venga abajo. 

“Si la forma de la oposición, la estructura oposicional, es metafísica, la relación de la 

metafísica a su otro no puede ser ya de oposición” (Derrida, 1981. p. 70). Y no lo es. La 

relación es de desplazamiento y contaminación. La mujer, o mejor, lo femenino, o todavía 

mejor, la “operación femenina” —para indicar su carácter activo y su condición 

acontecimental, de no-cosa—, es el polo a través del cual la metafísica y su binarismo 

constitutivo es desalojado. La “operación femenina” consiste justo en señalar una identidad 

que estriba en la no-identidad. De ahí que aquello que por convención seguiremos 

llamando “la mujer” pueda devenir un buen modelo para la deconstrucción (Derrida, 1984, 

p. 194). Las figuras del hymen, o la de Khora sobre las que discurrirá largamente Derrida, 

señalan también este carácter doblemente ambiguo del desplazamiento. De un lado, tanto 

el hymen como khora parecen señalar directamente a la mujer: el velo, la membrana, el 

espasmo, el repliegue, de un lado; del otro, la madre, la nodriza, el receptáculo. Topologías 

femeninas que acto seguido deben ser desposeídas de su identificación con lo femenino. 
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Derrida insiste “hymen e invaginación, al menos en el contexto en el que estos términos han 

sido introducidos, no designan ya simplemente figuras del cuerpo femenino” (Derrida, 

2008, p. 37), y no dejará de advertir que “la feminidad de la madre o de la nodriza nunca le 

será atribuida (a Khora) en propiedad” (Derrida, 2011, p. 31), justo porque el pensamiento 

de la Khora tiene por tarea perturbar el orden mismo de la polaridad. Lo femenino afirmado 

es el desplazamiento de la oposición masculino/femenino, del mismo modo que la 

escritura al ser afirmada como “archi-escritura” desplazaba la oposición entre escritura y 

habla. Podríamos pensar aquí en un “archi-femenino” consistente nada menos que en el 

borramiento de la identidad. Por eso puede decir Cixous, situada ya en esta posición archi-

femenina, que ella es un conjunto de X elementos, cinco niños y una niña, tal vez, 

elementos de los que no podría priorizar el componente mujer, pero al mismo tiempo que 

en la realidad, en la “escena político-social de hoy en día” son sobretodo mujeres, aunque 

no todas, seguro, aunque “casi siempre” (como escribía Blanchot), las más dispuestas a 

dejarse componer por multiplicidad de elementos ni masculinos ni femeninos, justo porque 

como decía Nietzsche lo femenino antes que una esencia consistiría en el borramiento de 

toda esencialidad, en la afirmación de la no-identidad. Al menos en su tercera posición: 

Incipit Zarathustra.  

Este desplazamiento de la diferencia sexual a través de la afirmación de su polo 

femenino que en el mismo gesto de afirmación se despoja de su esencialidad revelando su 

esencial polémica con toda esencia, ha sido criticado por posiciones feministas nostálgicas 

de centro. Incluso una lectora tan atenta de Derrida como lo es G. Spivak no podrá sino 

polemizar con este desplazamiento de la diferencia sexual operado por la deconstrucción. 

Lo que Spivak lee en el famoso aforismo de El crepúsuclo de los ídolos, en esa larga historia de 

un error, es que al principio el sabio estaba en la verdad como en el vientre de su madre, 

hasta que la verdad se alejó, inasequible pero prometida, apareció la mujer como algo 

separado, aconteció la diferencia sexual. Y todo lo que vino después, la mujer-verdad como 

“cosa en sí” inalcanzable, más tarde inútil, poco interesante, hasta ser eliminada del todo 

finalmente, no es leído por Spivak sino como el “doble desplazamiento”3 de la mujer, la 

abolición paulatina de ella y su representación, tal y como ocurrirá de facto en nuestra 

historia occidental. El planteo deconstructivo no haría entonces más que consumar esta 

eliminación, la mujer como instrumento de la auto-deconstrucción masculina, una vez más, 

al servicio del dominador. Y la apuesta de este feminismo decolonial será, a pesar de todo, 

 
3 Spivak, G. 1997, p. 60. 
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mantener la diferencia sexual como lo irreductible a la deconstrucción, privilegiando en 

otro lugar la figura del clítoris y su ocultamiento frente al hymen derridiano4. Este gesto de 

resistencia se acerca bastante al intento de Copjec de salvaguardar la diferencia sexual de 

sus críticas post-estructralistas, como si algo aquí se resistiera a ser desplazado, como si la 

nostalgia de centro siguiera operando cuando lo que está en juego, lo que se pone en 

cuestión, es la mujer. 

 

III. El instante del parpadeo  
 

Consideremos el parpadeo. La imagen del clin d’oeil aparece a vueltas en los textos 

de Derrida. En primera instancia en La voz y el fenómeno en referencia Husserl, de otra parte, 

hay que recordar, es también la figura que Kierkegaard utiliza para describir el instante, 

pero es además el ardil fisiológico que permitiría percibir la continuidad del cine a través de 

lo que se ha dado en llamar “post-imagen”. Esta analogía con el cine nos conviene para 

comprender lo que Derrida plantea en La loi du genre a propósito del texto de Blanchot. Si 

seguimos las tesis de la óptica fisológica, diferenciada ya de la óptica geométrica que 

convendría a la fotografía, el espectador de cine percibe una imagen en movimiento allí 

donde sólo hay sucesión de fotogramas estáticos debido a la ilusión óptica que produce la 

persistencia retiniana en el momento del parpadeo. Al parpadear retenemos una imagen 

anterior que unimos a la posterior dándonos sensación de continuidad, allí donde en 

realidad hay salto, corte, interrupción, diferencia. Es el viejo experimento que 

popularizaron los juguetes ópticos como el zootropio. El mismo principio serviría para 

explicar el montaje cinematográfico. Walter Murch, el montador de Apocalipsis Now, 

explicaba la necesidad de montar los diversos planos de un “buen film” haciendo coincidir 

el momento del corte, del salto entre plano y plano inevitable en el montaje 

cinematográfico, con el parpadeo del espectador, de modo que este tenga siempre 

sensación continuidad, que obtenga la percepción de estar ante un relato unitario y fluido 

que se despliega ante su mirada distendida. A este propósito Isaki Lacuesta escribirá un 

bello texto, narrado en voz en off en sus Variaciones Marker, acerca de cómo Chris Marker 

en La Jetée buscó hacer exactamente lo contrario del cine narrativo, trató de mostrar el 

“entre”, el instante del parpadeo que desmiente la continuidad de la historia al tiempo que 

la hace posible.  

 
4 Spivak, G. 1998, p. 134-153. 
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Pues bien, en La folie du jour y con la cuestión del género en general, ocurre algo 

semejante y de ello trata de dar cuenta Derrida. ¿Qué tipo de texto es éste de Blanchot? ¿A 

qué género pertenece? “Desde el momento en que oímos hablar de género, desde el 

momento en que aparece, desde que se intenta pensarlo, un límite se dibuja. Y cuando un 

límite se asigna, la norma y la prohibición no se hacen esperar: “debes”, “no debes”, “dice 

el género” (Derrida, 1986-2003, p. 234). El género pertenece al orden de la ley, es un 

concepto clasificatorio que trata de establecer límites allí donde hay confusión, 

difuminación, contaminación, mezcla. El género busca trazar fronteras, normativizar, es del 

orden de lo biopolítico, tal y como la teoría queer ha sabido mostrar. Y lo que exige la ley, 

como en el texto del Blanchot, es un relato. ¿A qué género perteneces? ¿quien eres? Hay 

que responder, hay que relatar. El narrador de La folie du jour es bien consciente de que la 

biopolítica lo que le exige es identificarse, e incluso encuentra cierto placer en ello: “Me 

gustaban los médicos, no me sentí minimizado por sus dudas. El problema es que su 

autoridad aumentaba por momentos. No nos damos cuenta pero son unos reyes. Abriendo 

mis habitaciones, decían: Todo lo que está allí nos pertenece. Se lanzaban sobre mis 

recortes de pensamiento: Eso es nuestro. Interpelaban a mi historia: Habla, y ella se ponía a 

su servicio” (Blanchot, 2007, p. 52-53). La biopolítica quiere relato, a poder ser de género 

masculino, pero sobre todo un relato, algo del género relato, del mismo modo que el cine 

narrativo, el de Hollywood por ejemplo, quiere historia, preferiblemente de amor, 

ideológica y androcentrada. Pero ocurre que el relato es imposible, está constituido de 

innumerables parpadeos, de interrupciones (a-significantes) que son la posibilidad y la 

imposibilidad misma del relato. Lo que cuenta el texto de Blanchot es esta imposibilidad 

del relato, la locura del género relato, del género y del relato: “Me solicitaron: Cuéntenos 

cómo ha pasado todo exactamente. -¿Un relato? Comencé: Yo no soy sabio ni ignorante…”- 

y aquí el narrador vuelve a repetir el inicio del texto que, se supone, los médicos 

inquisidores ya habían oído: “Después de este comienzo, decían, vaya a los hechos”. ¡Cómo 

es eso! El relato había terminado” (Blanchot, 2007, p.62). Lo que revela el texto de 

Blanchot en plena estela nieztscheana es que no hay hechos, del mismo modo que no hay 

cuerpo sexuado. Hay relato, el relato del cuerpo sexuado de una u otra manera, esto es, hay 

género. Pero el género es la ley. Y lo que se hurta a la ley no es un relato otro, la poesía 

contra la novela, por ejemplo, sino la imposibilidad del relato, el relato que muestra su 

fracaso. Esto implica un trabajo dentro de la ley, de la norma, del género. Exige mostrar 

que es dentro mismo del género donde reside la interrupción, el momento del parpadeo, el 

“entre” que no permite cerrar ningún relato y en el que consiste este relato imposible de 
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Blanchot que acaba donde empieza sin pasar ni un sólo momento por los hechos, por el 

cuerpo: nunca los ha habido. Derrida insiste en que no se trata de anarquía y nada más, de 

oposición voluntarista a la ley. Este texto, que en un principio llevaba la marca en el 

subtítulo Un récit par Maurice Blanchot para luego desaparecer, contradice en realidad la 

marca, la vuelve falsa. Su identidad consiste, como la de la mujer, en falsear toda identidad. 

El texto lleva la marca “relato”, lleva el género impreso, para mostrar su imposibilidad, su 

estar hecho de parpadeos. Participa del género “relato” sin pertenecerle, del mismo modo 

que cada uno de nosotros participamos de nuestro género sin pertenecer a él, llevamos en 

nuestro cuerpo la marca de una participación sin pertenencia. La marca “reúne el corpus y 

al mismo tiempo, en el mismo instante del parpadeo le impide cerrarse, identificarse a sí 

mismo. Este axioma del no-cierre o de la incompletud cruza en ella la condición de 

posibilidad y de imposibilidad de una taxonomía. Esta inclusión y esta exclusión no son 

exteriores la una en relación a la otra, no se excluyen, pero tampoco son inmanentes o 

idénticas la una a la otra. No hacen ni una ni dos. Ellas forman lo que yo llamaría la cláusula 

del género, cláusula que dice a la vez el enunciado jurídico, al mención que hace derecho y 

texto de ley, pero también el cierre, la clausura que se excluye de aquello que incluye (se 

podrá hablar también sin parpadeo de una esclusa de género). La cláusula o la esclusa del 

género desclasifica lo que permite clasificar” (Derrida, 1986-2003, p. 245-246).  

Esta lógica de la participación sin pertenencia, esta economía del parpadeo que 

pertenece al relato a la vez que lo niega, resulta especialmente relevante para lo que se trata 

de pensar aquí, responde de otro modo, diría, a la pregunta por el desde dónde cuestionar la 

oposición. La esclusa del parpadeo no busca saltar fuera del género, ni por una apelación al 

cuerpo asignificante, ni a través del activismo voluntarista. Reconoce en su participación 

con el género, en su hacer parte del relato, la vigencia de la ley y de la norma pero al mismo 

tiempo la desfundamenta, la hace estallar, da a ver su estructural incompletud. La norma no 

es lo masculino, es la diferencia sexual. ¿Por qué le llaman diferencia cuando quieren decir 

identidad? cabría preguntarse. Pero al afirmar uno de los polos de esa oposición identitaria 

la diferencia aparece bajo la forma de un parpadeo. Habría que poder pensar lo archi-

femenino de este modo, como la aparición no ya de la diferencia sexual, sino la de la 

sexualidad diferenciándose, la de un sexo difer(i)ente, o tal vez la de un “entre” que no está 

fuera sino dentro del relato mismo, del mismísimo género. Como señala Derrida a 

propósito de khora, cada relato es el receptáculo de otro, “No hay más que receptáculos de 
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receptáculos narrativos”5. No hay afuera, sólo texto. Todo sucede dentro, gracias al afuera 

interno de la diferencia que opera antes de la identitaria diferencia sexual pero sólo cuando 

ésta, y por lo tanto también después, se ha desplazado diferenciándose en virtud del 

arrastre y la fuerza de propulsión de uno de sus polos, el de lo femenino. 

Habría quizás que dejar de pensar la diferencia sexual como lo salvo frente a los 

poderes de la biopolítica, habría que abandonar toda mitología de cuerpo mudo, habría tal 

vez que pensar el cuerpo como un texto interrumpido, parpadeante, como un sexto, como 

le gusta decir a Cixous, un sexo-texto, un texto sexualizado y un sexo textualizado. Pero 

como advierte Derrida la resexualización del discurso debe hacerse sin facilidades, sin 

regresiones respecto a los procedimientos de Heidegger y Levinas, y habría que añadir 

también, respecto a Derrida y Foucault. Dar a ver con nuestros cuerpos, nuestros textos, el 

parpadeo del sentido sería quizás el mejor modo de rendir homenaje a ese género que no 

somos, del que participamos sin pertenecer, sería tal vez arruinar la diferencia sexual, 

desocultarla como producto de la biopolítica, tal y como quisiera la posición queer, pero 

pasando por ella, desarmándola desde dentro, para alcanzar una diferencia ya sin adjetivos, 

la única diferencia que se distingue de la identidad. Incipit Zarathustra.                
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Derrida E As Flores: Da Retórica1 

 

Adalberto Müller2 

 
En vérité, il n’est pas de théorie qui ne soit un fragment, soigneusement 

préparé, de quelque autobiographie. 
 
Paul Valéry, “Poésie et pensée abstraite” 

 
 

Le titre annoncé à changé d’un mot... 

O título mudou, ou melhor, mudou uma palavra do título anunciado. O novo título 

desta fala é “Derrida e as plantas: da retórica”. Mas ao final, talvez ele venha a ser: “O vegetal 

que logo sou”. Ou então: “O vegetal que logo existo”. Ou enfim: “O vegetal, que logo sigo”. 

Ou persigo. Vocês sabem que todas essas traduções são possíveis para o atributo relativo “que 

donc je suis”, que compõe o título L’animal que donc je suis, de J. Derrida (2006). E faço questão 

de começar por uma questão de tradução, de tomar um desvio para Babel. É tudo uma questão 

de desvios. Desvios de Babel. Das Torres de Babel.  

Agradeço aos organizadores deste colóquio a oportunidade de falar sobre Derrida, ou 

melhor sobre Derrida e a literatura. Na verdade, não sei bem se vou falar sobre Derrida. Melhor 

confessar logo que vou falar sob (sous, unter) Derrida. Sob quer dizer: vou me mover no terreno 

do que se pode chamar de uma infrafilosofia (se não é que se trata de uma subfilosofia). Vou 

falar de baixo.  Um pouco como a perspectiva que Ponge usa para falar das samambaias em 

“Rhum des fougères”: “De sous les fougères et leurs belles filletes, ai-je une perspective du 

Brésil?” (Ponge, 1999, p.17) [“De baixo das samambaias e de seus belos brotinhos terei uma 

perspectiva do Brasil?”]3 Substituindo um termo dessa sentença, temos: debaixo das 

samambaias terei uma perspectiva de Derrida? Voltarei às samambaias. Por hora, peço que 

pensem na perspectiva; sem esquecer do perspectivismo, o ameríndio (Viveiros de Castro, 

2002).  
 

1 Uma versão posterior deste ensaio, abreviada, foi publicada em Transplantações: do jardim da minha mãe. Juiz de 
Fora: Para Texto, 2019.  

2 Adalberto Müller é professor de Teoria da Literatura na UFF, escritor e tradutor. Publicou traduções de Paul 
Celan, R. M. Rilke e Francis Ponge (O partido das coisas, Iluminuras, 2000), além de e.e.cummings (O tigre de veludo, 
Editora da UnB, 2007). Atualmente prepara a tradução da poesia completa de Emily Dickinson, um livro de 
contos e um romance. 

3 Salvo indicação expressa, todas as traduções (e retraduções) são minhas. 
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Não pretendo falar tanto a partir das margens da filosofia, pois seria indesejável que um 

professor de teoria da literatura (que logo sou) admitisse estar nas margens da filosofia, não é 

mesmo? Queria falar de algum lugar abaixo da filosofia, bem abaixo. Do húmus da filosofia. É 

talvez aí, no húmus – que não seja uma pretensa posição de “humildade” ou de “humilhação” 

típicas desse artifício retórico que é a captatio benevolentiae.  Aí nesse húmus talvez nasçam 

plantas ornamentais, em flores de retórica – finas flores do Lácio traçadas neste papel.   

Este papel, que leio, é também autobiográfico, como aquele já referido “do animal 

autobiográfico”, de J. Derrida. É um desdobramento tardio de uma empresa chamada Plantas 

Ornamentais Müller: o nome da empresa de minha mãe. Foi lá que cresci, no viveiro – “esta 

casa é um viveiro de cultura”, dizia o seu Alexandre Georges, amigo sírio da família. E é para lá 

(embora o lugar já não exista) que queria voltar, agora. Não tanto ao lugar real, ao viveiro de 

plantas, onde minha mãe conversava diariamente com as suas begônias e com as suas 

samambaias, mas a um outro lugar: um lugar em que as palavras (e as ideias de) planta e 

ornamento se encontram. Como dizia o Sebastião, nosso (digo, da minha mãe) jardineiro mor, 

ao ver uma frondosa palmeira imperial sendo plantada num jardim, fumando o seu pito: “É. 

Tem que aprumá pra orná”.  Essa foi a minha primeira lição de estética. Uma lição humilde, 

para onde volto, e de onde quero falar, hoje. Interessam-me os que sabem aprumar para ornar. 

J. Derrida é certamente um deles.  

Nesse húmus, em que as coisas ornam, misturam-se a poesia e a filosofia. Trata-se de 

um lugar mais que ambíguo – vocês entendam indecidível – é uma verdadeira anfibiguidade 

(amphibiguité), para usar um termo de Francis Ponge. E já que fiz remarcar o nome de Francis 

Ponge, devo recordar que, ao contrário do que parece, não estou me movendo para fora desse 

terreno (desse canteiro) da desconstrução. Pelo contrário. Pois estarei me referindo 

constantemente a Signéponge, livro seminal de Derrida (1988) sobre a questão do nome e da 

assinatura em Ponge, e que foi apresentado no belo castelo de Cérisy-La-Salle em 1974. E 

deixarei para outra oportunidade as dolorosas flores de Jean Genet, de que trata J. Derrida em 

Glas (1974), já que dele se falou neste simpósio, antes de mim. 

Derrida não foi certamente o primeiro filósofo a escrever sobre Francis Ponge. Já em 

1944, Jean-Paul Sartre havia escrito sobre ele um ensaio fenomenológico intitulado “L’homme 

et les choses” (Sartre, 1947). Depois disso, a obra de Ponge deu muito pano para mangas e 

mangueiras filosóficas e literárias em torno da questão das palavras e das coisas. Quando 

Derrida escreve sobre Ponge, em 1974, no entanto, sua perspectiva nada tem a ver com a mera 
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relação entre as palavras e as coisas (ou sobre o eterno debate da primazia de uma sobre a 

outra e vice-versa), a não ser de forma tangencial. A tese de Derrida tinha a ver com a ideia de 

signature, palavra que joga com os conceitos de signo, natureza e assinatura. De forma 

puramente especulativa, a partir de um ângulo inusitado, Derrida se questionava sobre como o 

nome de Francis Ponge aparece em seus textos, como assinatura; e sobre como as coisas que 

“descreve” (seria melhor dizer as coisas que escreve, assumindo a anfibologia dessa construção 

sintática), digo, pois, sobre como as coisas que Ponge escreve assinam (elas mesmas) o texto de 

Ponge –  isto é, como elas impõem ao texto a sua contra-assinatura. A ideia de contra-

assinatura fora retirada de um verso famoso de François Malherbe, citado inúmeras vezes por 

Ponge em seu estudo sobre esse poeta barroco e classicista: “Je contressigne l’oeuvre du 

temps” [“Eu contra-assino a obra do tempo”].  

Aliás, antes de ser livro, “Sinéponge” era o título de uma conferência de Derrida em 

Cérisy-La-Salle, no primeiro grande colóquio sobre Ponge (1974). Abro aqui um parêntesis 

para lembrar que um segundo colóquio Francis Ponge ocorreu em 2015, e lá estava este que 

vos fala, sentado na mesma mesa onde Derrida interpelara Francis Ponge em 1974; mas eu, em 

2015, estava falando sob o olhar de Armande Ponge e de Jean-Marie-Gleize, e quis chamar a 

atenção para as samambaias em, e de, Cérisy. Dos belos jardins de Cérisy. Devia ter falado da 

falta de pássaros em Cerisy (onde terão ido os pássaros?). E devo lembrar ainda que foi lá, em 

Cérisy, naquela mesma mesa, que a desconstrução começou a brotar, com a primeira 

conferência do jovem J. Derrida, no colóquio “Gênese e estrutura” (1959), organizado por 

Maurice de Gandillac, Lucian Goldman e Jean Piaget. 

Mas tudo isto é apenas um proêmio, um pré-texto, uma circunvolução, para retardar o 

tanto quanto possível a proposição que gostaria de fazer. Menos que uma proposição: uma 

proposta, como a que se faz ao pé do ouvido. Qual seja: a partir de uma leitura de Francis 

Ponge, queria poder desconstruir o animal de Derrida, e pensar seu animot sob a perspectiva do 

vegetal. Isso me levaria – nos levaria? – a algo como, melhor dizê-lo em francês, sem tradução, 

a algo como le végétal que donc je suis. O vegetal que logo sou, que logo existo, que logo sigo. O 

tal vegetal. Pronto, está dito. Está pronto. Agora falta provar. Provar no sentido de saborear. E 

também no sentido de apresentar argumentos.  Seria possível repensar a filosofia a partir do 

vegetal? A partir de sua condição humilde?  

Comecemos pelo texto “Fauna e flora”, de Le parti pris des choses, livro publicado em 

1942: 
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Oisifs, ils passent leur temps à compliquer leur propre forme, à parfaire 
dans le sens de la plus grande complication d'analyse leur propre corps. Où qu'ils 
naissent, si cachés qu'ils soient, ils ne s'occupent qu'à accomplir leur expression: ils 
se préparent, ils s'ornent, ils attendent qu'on vienne les lire. (Ponge, 1999, p. 43) 

 
Ociosos, passam seu tempo a complicar sua própria forma, a perfazer seu 

próprio corpo no sentido da maior complicação da análise. Onde quer que 
nasçam, por mais escondidos que estejam, ocupam-se apenas em realizar sua 
expressão: eles se preparam, eles se ornam, eles esperam que alguém os venha ler. 

 

 Começa aí a comparação entre o vegetal e a escrita (écriture), que irá se 

desenvolver ao longo do texto pongiano. Notemos que, num primeiro momento, a 

“expressão” dos vegetais – seu modo de crescer – é tomada de forma negativa: trata-se de um 

gesto quase automático (como a escrita automática dos surrealistas, aliás), sem nenhuma 

reflexão – apenas reflexos, como se diz em psicologia experimental. Mas logo em seguida, um 

novo parágrafo fala em “complicar sua própria forma” e em “complicação da análise”4. À 

complicação da forma se acrescentam duas questões: o “ornar-se” (o ornato) e a “leitura”. 

Estamos adiantando o clímax. Com vocês, senhoras e senhores as flores da retórica (e as 

bombas!): 

 

Ils n'ont à leur disposition pour attirer l'attention sur eux que leurs poses, 
que des lignes, et parfois un signal exceptionnel, un extraordinaire appel aux yeux 
et à l'odorat sous forme d'ampoules ou de bombes lumineuses et parfumées, qu'on 
appelle leurs fleurs, et qui sont sans doute des plaies. (Ponge, 1999, p. 43) 

 
Apenas têm à sua disposição, para chamar a atenção sobre si mesmos, suas 

poses, suas linhas, e às vezes um sinal excepcional, um apelo extraordinário aos 
olhos e ao olfato sob a forma de ampolas ou de bombas luminosas e perfumadas, 
que chamamos de suas flores, e que sem dúvida são chagas.  

 

Se seguirmos o gesto desconstrutor de um Paul de Man, por exemplo, veremos que há 

uma relação intensa entre a leitura e a retórica. Em Paul de Man, a crítica é uma metáfora do 

ato de ler, e a própria filosofia, um dos lugares em que a retórica se desenvolve na escrita. Mas 

é sobretudo na literatura, e na poesia, que a desconstrução vai localizar a  relação entre a leitura 

 
4 Esta nota é apenas para recordar o leitor da implicação filosófica de tal “complicação”. É justamente a questão 
da “dobra” (pli, complicare) que leva Deleuze a reler a cosmologia leibniziana e o barroco.  
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e a retórica. Referindo-se a Proust, De Man relativiza, na leitura de um fragmento da Recherche, 

as relações entre o autor e o leitor, a partir de sua retórica (cito a tradução francesa, et pour 

cause):  

 

La déconstruction n’est pas quelque chose que nous avons ajouté au texte; 
ele présidait à as constitution. Um texte littéraire afirme et nie au même temps 
l’autorité de son propre mode rhétorique, et en lisant le texte comme nous l’avons 
fait nous avons seulement essayé, em tant que lecteur, d’être aussi rigoureux que 
l’auteur à dû être pour écrire la phrase. L’écriture poétique est le mode de 
desconstruction le plus avancé et le plus raffiné; elle diffère peut-être de l’écriture 
critique ou discursive quant à l’économie de son articulation, mais pas em espèce. 
(De Man, 1989, p. 40-41) 

 
A desconstrução não é algo que acrescentamos ao texto: ela presidia à sua 

constituição. Um texto literário afirma e nega ao mesmo tempo a autoridade do 
seu próprio modo retórico, e, lendo o texto como fizemos, apenas tentamos, 
enquanto leitores, ser tão rigorosos quanto o autor teve que ser para escrever a sua 
frase. A escrita poética é o modo de desconstrução mais avançado e mais refinado; 
ela talvez difira da escrita crítica ou discursiva quanto à economia de sua 
articulação, mas não em espécie. 

 

Ainda havemos de voltar às flores (e quiçá às bombas). Cabe-nos, antes, retomar, 

depois do desvio De Man, a dialética dos vegetais. E a sua relação com o tempo. E com o 

espaço. E é claro, ao articular espaço e tempo, tudo se rearticula, num sistema reticular de 

escritura, inclusive a própria escrita. Senão, voltemos a “Fauna e Flora”: 

 

Le végétal est une analyse en acte, une dialectique originale dans l'espace. 
Progression par division de l'acte précédent. L'expression des animaux est orale, 
ou mimée par gestes qui s'effacent les uns les autres. L'expression des végétaux est 
écrite, une fois pour toutes. Pas moyen d'y revenir, repentirs impossibles: pour se 
corriger, il faut ajouter. Corriger un texte écrit, et paru, par des appendices, et ainsi 
de suite. Mais, il faut ajouter qu'ils ne se divisent pas à l'infini. Il existe à chacun 
une borne. 

Chacun de leurs gestes laisse non pas seulement une trace comme il en est 
de l'homme et de ses écrits, il laisse une présence, une naissance irrémédiable, et 
non détachée d'eux. (Ponge, 1999, p. 45) 

 
O vegetal é uma análise em ato, uma dialética original no espaço. 

Progressão por divisão do ato precedente. A expressão dos animais é oral, ou 
mimetizada por gestos que apagam uns aos outros. A expressão dos vegetais é 
escrita, uma vez por todas. Não há como voltar atrás, arrependimentos e emendas 
não são possíveis: para se corrigir, é preciso acrescentar. Corrigir um texto escrito, 
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e lançado, por apêndices, e assim por diante. Mas é preciso acrescentar que não se 
dividem ao infinito. Para cada um existe um limite.  

Cada um de seus gestos deixa não apenas um traço, como acontece com os 
homens e seus escritos, deixa uma presença, um nascimento irremediável, e não 
desprendida deles. 

 

Será preciso advertir que muitas das obsessões derridianas (espaço, escrita, ato, 

apêndice, traço, presença) já comparecem no texto de Francis Ponge? Não estou querendo 

encontrar uma origem, nem situar quem quer que seja em uma árvore genealógica (em que pese 

a conveniência da árvore para o nosso caso), mas, antes, revelar o negativo de uma assinatura 

(uma signatura). Tenho razões para crer que Derrida terá encontrado em Ponge algo como um 

estilo vegetal de pensar – e de escrever uma filosofia que pensa escrevendo – se lembrarmos 

que, para Mallarmé (1967) pensar já é “écrire sans accessoires”(p. 137). Voltaremos a esse tema 

com a “Mimosa”. Antes, temos que pensar ainda a questão do espaço e do tempo.  

Em L’animal que donc je suis, Derrida descreve o comportamento de desdém ou de 

ignorância da filosofia e dos filósofos com relação ao animal. O animal vai ser posto na escala 

da subserviência e inferioridade em relação ao humano, em função de dois fatores: falta de 

razão, falta de linguagem. Em Heidegger, a questão é redirecionada para o Dasein, e para a 

relação com o tempo. Como Derrida demonstra, quanto à pergunta se os animais “têm 

tempo”, ou seja, se eles experimentam a temporalidade, Heidegger simplesmente se cala. E 

esse silêncio de Heidegger é sintomático. A questão, como Derrida vai propor, não é a de saber 

se os animais tem isso ou aquilo, se eles podem pensar, sentir, comunicar-se, experimentar o 

tempo. A questão é saber se os animais podem sofrer. E a resposta é afirmativa, segundo 

Derrida. Mais do que isso, a questão para nós, a questão ética, e política, é saber de que modo 

administramos o sofrimento dos animais, desde a brutalidade dos frigoríficos até a 

manipulação genética – o que, aliás, também fazemos com as plantas. 

É mais difícil formular uma questão ética sobre a nossa relação com os vegetais, 

embora, ao final, eu espere fazer isso. Antes, é preciso pensar a relação dos vegetais com o 

tempo, já que se falou de tempo. Em primeiro lugar, notemos que não há uma temporalidade 

geral para os vegetais, até porque “o vegetal” é uma abstração tão enganosa quanto a apontada 

por Derrida em “o animal”. Em segundo lugar, é obvio que a temporalidade pressupõe um 

ponto de vista humano. Assim como Ponge diz das árvores que “L’on ne peut pas sortir de 

l’arbre par des moyens d’arbre” [“não se sai da árvore com meios de árvore”], não podemos 

sair do homem com meios de homem. No entanto, foi-nos dada (e não sabemos se só a nós) 
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essa capacidade de imaginar, de ficcionalizar, ou seja, de nos colocarmos em um lugar que não 

é o nosso – e, porque não, em um ponto de vista que não é o nosso, em uma perspectiva outra 

(como a de estar embaixo)? Ora, o que é a poesia, a literatura, a arte, a mímesis, senão o modo 

como exercitamos essa capacidade de modo mais pleno? O que seria, portanto, pensar 

poeticamente – ficticiamente, ou seja, de outro ponto de vista – o vegetal? E, nesse 

pensamento, o que seria a temporalidade dos vegetais?  

A resposta de Ponge vem em “L’asparagus” [O aspargo], texto publicado em 1962 em 

parceria com o artista Jean Fautrier. Depois de jogar com diversas associações em torno da 

verticalidade e do caráter fascicular do aspargo – inclusive de forma visual, à maneira de Un 

coup de dés/Um lance de dados – Ponge se detém sobre as características mais essenciais, naquilo 

que ele próprio chama de fragmento “metatécnico”. Descrevendo em seguida a planta das 

raízes ao talo ereto, Ponge se dedica a observar as flores e os frutos (lembrando que na verdade 

o aspargo que comemos é apenas o broto da planta, que se forma em seus rizomas; em outros 

termos, comemos o “feto” do aspargo): 

 

Oui, c’est alors, c’est ainsi que les ramures fanent, les fruits, globes 
graineux, restant suspendus em l’air, comme dans les cieux les étoiles, les astres, 
ces provisions de vie (coupés de la vie antérieure qui les a produits) ces bombes 
qui éclateront et se parsèmeront en temps utile, si besoin est. (Ponge, 1967, p. 136)  

  
Sim, é então que os ramos fanam, os frutos, globos em grão, ficam 

suspensos no ar, como as estrelas no céu, os astros, essas provisões de vida 
(cortados da vida anterior que os produziu), essas bombas que explodirão e se 
disseminarão [parsèmeront] em tempo útil, se houver necessidade. 

 

Numa nota de rodapé, Ponge descreve as flores: 

 

Dans le monde végétal, l’explosion est antérieure à la bombe, la levée de 
poignards au complot. La gloire n’y est qu’annonce, annontiation. La fleur est 
l’ange aux ailes pointues, annonciateur de la prochaine sphéricité: du fruit. (Ponge, 
1967, p. 137) 

 
No mundo vegetal, a explosão é anterior à bomba, a elevação dos punhos 

é anterior ao complô. A glória não passa de um anúncio, de uma anunciação. A 
flor é o anjo de asas pontiagudas, o anunciador da próxima esfericidade: do fruto.  

 

Aqui se vê o funcionamento (o “déclenchement”) da máquina retórica pongiana, aqui 

flore a poesia:  os frutos são bombas porque explodem – aliás, o termo militar “grenade” vem 
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da fruta que chamamos de romã; e não apenas a palavra, a ideia de granada5 –, mas são 

também estrelas: explodem e disseminam. Vale lembrar que disseminação, soltar sementes é 

um termo associado ao vegetal que Derrida usa desde cedo6. Como a retórica é vegetal, e 

procede por acréscimos no espaço, a palavra “bomba” irá se desdobrar em “complô” (revolta, 

revolução), ao passo que a palavra “parsèmeront” irá se desdobrar, por associação, com termos 

relacionados ao cristianismo (a estrela dos reis magos, o anjo da anunciação, a parábola do 

semeador)7. Mas é na relação de anterioridade que minha atenção se detém. Os vegetais 

parecem ter uma temporalidade invertida, já que a explosão (a flor, órgão sexual, aberta) 

antecede a bomba (o fruto, que contém a semente, e garante a reprodução). É a partir daí que 

Ponge irá disseminar uma série de imagens e argumentos, em que a botânica, a poesia e a 

filosofia são convocadas para um diálogo fictício: 

 

Ainsi, la lumière ne serait qu’une qualité seconde... Mais elle éclaire. Éclaire 
ce qui actuellement vit, c’est à dire ce qui est em train de mourir: le monde, 
l’étendue, les objets dans l’espace. Une qualité seconde du Temps. 

Le Temps, l’Écloulement, le Rhytme seraient premiers. L’espace, la lumière 
ne viendraient qu’ensuite comme apparences et qualités secondes. La lumière 
n’étant que les yeux brillants du temps, du temps noué em fruits, em astres, 
provisions de temps futur, d’avenir, de vie. (Ponge, 1967, p. 137-138) 

 
Assim, a luz não seria senão uma qualidade secundária...Mas ela esclarece. 

Esclarece o que atualmente vive, isto é, o que está morrendo: o mundo da 
extensão, os objetos no espaço. Uma qualidade secundária do tempo. 

O Tempo, o Fluir, o Ritmo seriam primários. O espaço, a luz, apenas 
viriam em seguida como aparências ou qualidades secundárias. A luz sendo apenas 
os olhos brilhantes do tempo, o tempo amarrado em frutos, em astros, provisões 
de tempo futuro [futur], de porvir [avenir], de vida. 

 
O que Ponge faz aqui é entrar na temporalidade do vegetal, através de uma genealogia. 

Não a genealogia como história teleológica, mas como história natural, na qual, mais do que a 

sucessão causal, interessa a conexão entre pontos desconexos, a aproximação das diferenças (o 

que Foucault chamará de arqueologia). Senão, vejamos essa ilustrativa passagem do prólogo da 

 
5 Segundo o Littré, a etimologia vem de granatum, “sous-entendu malum pomme à grains; de granum. grain.” 

6 Segundo o Littré: Dissémination: Action par laquelle les graines se dispersent naturellement sur la terre, à l'époque 
de la maturité ; manière dont les plantes répandent leurs graines mûres. La dissémination des graines. 

7 A relação de Ponge com o cristianismo é complexa, e não me cabe aqui desenvolvê-la. Apesar de afirmar-se 
materialista (à maneira de Lucrécio), Ponge sempre citou a Bíblia protestante de seu pai como um modelo de 
escrita e de edição.  
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Genealogia da Moral, em que Nietzsche nos conta como seus pensamentos foram enraizando e 

amadurecendo tal qual frutos. Ele adverte, esses pensamentos não nasceram ao acaso, nem 

“brotaram de maneira isolada”, mas sim a partir de uma “raiz comum”, de uma “vontade 

fundamental”. Ou seja, as ideias têm um caráter arborescente (um deleuziano preferiria 

rizomático, mas como veremos, o rizomático e o arborescente são modos vegetais): 

 
 Wir haben kein Recht darauf, irgendworin einzeln zu sein: wir dürfen 

weder einzeln irren noch einzeln die Wahrheit treffen. Vielmehr mit der 
Notwendigkeit, mit der ein Baum seine Früchte trägt, wachsen aus uns unsre 
Gedanken, unsre Werte, unsre Jas und Neins und Wenns und Obs – verwandt und 
bezüglich allesamt untereinander und Zeugnisse eines Willens, einer 
Gesundheit, eines Erdreichs, einer Sonne. – Ob sie euch schmecken, diese unsre 
Früchte? – Aber was geht das die Bäume an! Was geht das uns an, uns 
Philosophen! (Nietzsche, 2016, p. 187) 

 
Não temos o direito de nos dirigir isoladamente em nosso percurso: não 

podemos errar isolados, nem isolados encontrar a verdade. Mas sim, com aquela 
necessidade com que uma árvore carrega seus frutos, nascem de nós nossas ideias, 
nossos valores, nossos sins, e nãos, e quandos e ses – todos relacionados e 
relativos uns aos outros, e testemunhas de uma vontade, uma saúde, um território, 
um sol. – Acaso gostarão desses nossos frutos? – Mas que importa isso às árvores! 
Que importa isso a nós, filósofos!... 

 

Importa pensar a temporalidade do vegetal é pura duração (durée) na mesma medida em 

que é movimento. O vegetal se move na mesma medida em que vive e cresce. O movimento é 

a própria vida, do crescimento à morte. Desde o momento em que o grão se abre (explode) até 

a queda do fruto, o vegetal se moveu e viveu no tempo. Em alguns casos, esse tempo se mede 

em semanas ou meses (em flores sazonais). Em outros, em séculos (1800 anos, no caso de uma 

sequoia). À medida que cresce, e se movimenta, o vegetal se transforma, e se complexifica. Ao 

mesmo tempo, o vegetal se relaciona socialmente (ao contrário do que se imagina, os vegetais 

não são egoístas, mas antes solidários), e se relaciona ativamente com o ambiente (não haveria 

vida animal – inclusive humana – sem a vida vegetal, e a vida mineral seria radicalmente 

distinta sem eles). O vegetal, enfim, viaja, muda de continente, de clima, de paisagem, e as 

plantas e ervas também mudam o paladar e a economia dos humanos (pensemos nas 

especiarias, no açúcar, no café).  

Em suma, a resposta ao questionamento de Heidegger – que volta no texto de Derrida 

sobre o animal – sobre a questão do tempo e da temporalidade para os animais, poderia ser 
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ampliada. Citando novamente Ponge, de baixo das samamabaias, terei uma perspectiva do 

tempo?  

Mas é claro que estamos falando entre nós. Isto é, estou falando com vocês, e não com 

as samambaias – como fazia minha mãe, em seu viveiro. Se quisermos voltar a Derrida, e 

devemos voltar, estamos sempre falando de palavras. Ou com as palavras. Já que estamos 

falando nisso, o que é que a palavra samambaia diz ela mesma? Essa pergunta nos leva ao 

método de Ponge: para definir uma coisa, é preciso partir do dicionário. É preciso conhecer a 

“espessura semântica” das palavras. Ponge fazia isso com o Littré, dicionário marcado pela 

visão positivista de seu autor, Emile Littré. Mas o Littré também atrai Ponge por uma 

combinação rara entre uma precisão lexicográfica – cada palavra é descrita em várias entradas 

de forma taxonômica – e as ricas abonações que combinam uma pesquisa etimológica a uma 

pesquisa histórica da língua, e, por fim, exemplos retirados das ciências naturais. Enfim, vale a 

pena lembrar que o termo déconstruction vem do dicionário Littré, como afirma o próprio 

Derrida na “Carta a um amigo japonês”.  E vale lembrar que, desde os anos 40, Francis Ponge 

havia integrado a citação do Littré diretamente em seus textos como procedimento retórico.   

Voltemos à perspectiva da samambaia, ao estar sob, anunciado desde o início desta 

fala, e que constitui a perspectiva em que estou me colocando no debate sobre a 

desconstrução. Na ausência de um Littré nacional, vamos logo ao Houaiss: a etimologia da 

palavra samambaia é controversa, mas a palavra viria do tupi “ham ã’baê”, o que se torce em 

espiral. Essa etimologia parece convincente quando se observa o modo de crescimento dessas 

plantas, que em Portugal são chamados de fetos, porque quando nascem lembram pequenos 

fetos humanos enrolados para dentro, e que se vão desdobrando aos poucos à medida que 

crescem. Uma outra etimologia, mais poética (e não menos interessante) é a que me foi dada 

por um falante atual do guarani, Esteban “Papito” Saldívar: viria de “amambay”: amá (chuva) 

+ mbá (“acabou”, “cessou”) e “y” (água, aqui gota): gota de chuva que cessou. O tempo 

inscrito na folha e na imagem. Do feto aos esporos, a samambaia é uma duração em 

movimento.  

Aqui, faço um corte, uma incisão neste texto, para assinar (signar) um texto dentro 

desse texto, e para deixar as samambaias contra-assinarem (contra-signarem) a sua signatura, 

signo e natureza. O texto foi escrito originalmente em inglês para um livro que se intitularia My 

Mothers Garden. Devo observar que trago este texto aqui por uma dupla ou tripla razão: 1) para 

desenvolver a relação retórica entre literatura e as plantas; 2) para pensar a questão vegetal, de 
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acordo com um gesto desconstrutor; 3) por motivo autobiográfico, para lembrar minha mãe, a 

mesma citada anteriormente, e que deve fazer parte deste texto, pois está implicada nele desde 

o início.     

 

FERNS 
Ferns do move.  
Not like kangaroos running on the prairies, or a toddler searching for his 

favorite toy. More like a group of dancers in a cubist ballet. A silent and slow 
burst. First they unfold themselves from their manifold innards, unfurling their 
fronds to the point where they can look very much like a fetus.  

Formally, a fiddlehead.  
Then, when their weird branches become the majority, they dance a pas de 

deux with the wind. In other words, they have an intimate understanding of 
rhythm. In other words, ferns face the flow of life full of faith. And joy. And 
boldness. Their favorite phrase being: what if. The only answer being but: ferns, 
ferns.  

Some ferns behave almost like trees: they seem to grow a trunk, but this is 
in fact a rhizome, an intricate political structure with no center or core from which 
life is arisen, as with the beautiful diksonia. One can find new perspectives under 
their Brazil-like palms. A ferniture. 

But most ferns develop a multitude of brown tubular stems carrying 
several leaves, growing diametrically step by step from the bottom to the top. Each 
leaf displays a provision of small caramel powder bombs in the form of buttons, 
or spores. 

   Ferns do not carry flowers. In the same way that young brides use henna 
in some parts of India, ferns tattoo themselves with spores, and not just for 
aesthetic reasons. Spores are the future of ferns. They prepare for the explosion of 
life.  

[Adalberto Müller]  
 

SAMAMBAIAS 
Samambaias se movem. Não como cangurus correndo nas estepes, ou 

bebês buscando brinquedos. Antes, como bailarinas de um balé cubista. Uma 
explosão lenta e silenciosa. Primeiro se retorcem em espiral, abrindo as cabeças a 
ponto de se parecerem com os fetos.  

Uma voluta de rabeca, formalmente falando. 
Então, quando estendem seus ramos, dançam à pas de deux com o vento. 

Em outras palavras, elas têm uma compreensão íntima do ritmo. Em outras 
palavras, as samambaias balançam ao sabor dos ventos da bonança e da 
tempestade. Com alegria de criança, e crença na vida. Gostam de dizer “e se”, “e 
se”, mas tudo o que dizem é: samambaias, samambaias.  

Algumas samambaias são quase árvores: parece que crescem de um tronco, 
mas na verdade é um rizoma, uma estrutura política complicada sem um centro 
único que seria a origem, tal como ocorre com a bela diksonia ou xaxim. De baixo 
das saias das samambaias é possível encontrar novas perspectivas. Ou vaias.  
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Mas a maioria das samambaias se desenvolve a partir de vários tubos que 
conduzem o xilema e o floema e formam as folhas que crescem diametralmente do 
início até a ponta em seta. Cada folha carrega pequenas bombas de pólvora em 
forma de botões, ou esporos.  

As samambaias não dão flores. Pintam-se como as noivas indianas usam 
hena, como elas, tatuam não apenas por razões estéticas. Os esporos são a 
esperança das samambaias. Preparam a explosão da vida.   

 
[Tradução: Adalberto Müller] 

 

A samambaia é, aliás, uma planta em que as ideias de árvore e rizoma se confundem. 

Lembro isso como um pretexto para trazer à baila os conceitos de rizoma e árvore de Deleuze 

& Guattari (2011). Apesar de tão difundidos no meio acadêmico, a ponto de se tornarem um 

truísmo, do ponto de vista do vegetal (de baixo das samambaias terei uma perspectiva?) tal 

oposição não procede. Em primeiro lugar, a própria oposição binária8, que não deixa de ser 

logocêntrica, pelo seu modo como antagoniza dois modelos epistemológicos (rizoma/árvore) 

sem levar em conta certas peculiaridades do ser vegetal. De um certo ponto de vista, tanto a 

mangueira (árvore)  quanto o mangue (rizoma) possuem estruturas semelhantes. A principal 

delas, é o descentramento: a estrutura dos vegetais não é “orgânica”, não pressupõe órgãos 

específicos que se relacionam uns com os outros através de especificidade e dependência. Nos 

mamíferos, por exemplo, as funções do fígado e do cérebro são específicas e insubstituíveis, 

tanto que a morte de um desses órgãos provoca a morte do indivíduo. Na estrutura vegetal, há 

milhares de fígados e milhares de cérebros espalhados por toda a planta. Não há uma 

hierarquia entre a raiz e o tronco, ou entre as folhas e os ramos. Há uma diferenciação de 

funções. Nas árvores decíduas, por exemplo, quando caem as folhas, no final do outono, a 

parte superior da planta entra em estado de hibernação, enquanto a parte inferior (a raiz) passa 

a trabalhar full time, como se diz. Uma árvore (assim como uma planta rizomática) é uma rede 

de conexões, é um “coletivo”, como se diz hoje. A estrutura de uma árvore já é rizomática, no 

 
8 Em Plant Theory, Jeffrey T. Nealon (2015) defende Deleuze & Guattari contra os ataques que se lhes deferiram 
por essa distinção sumária entre rizoma e árvore. Para Nealon, D&G não estariam preocupados com a botânica, e 
sim com modos de pensamento humanos. As plantas (rizomas e árvores) servem apenas de metáforas para dois 
tipos de pensamento e de conduta, um mais “aberto”, “maquínico”, “molecular” (rizoma) e outro mais 
“fechado”, “orgânico”, “tradicional”. Além do mais, o modelo do rizoma serve para descrever plantas, animais, 
sistemas políticos, procedimentos estéticos. Minha objeção é que as plantas sempre serviram de metáforas, mas 
resta saber se essas metáforas podem ser “invertidas”, isto é, se uma “perspectiva das plantas” poderia 
desconstruir as metáforas, revelando, por trás dos mecanismos da linguagem, formas de dominantes e fixas 
pensar.   
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sentido apontado por Deleuze, não há hierarquia ou centro. Basta cortar uma árvore para 

entender isso: ela brotará do tronco cortado reproduzindo uma estrutura análoga.  

Talvez, mais importante que estabelecer tais dicotomias, seja importante entender a 

inteligência e a sensibilidade vegetal, como fazem Stefano Mancuso e Alessandra Viola (2015), 

para, a partir de aí, buscar outros modelos de conhecimento. Como argumentam Mancuso e 

Viola, se as plantas não são “racionais”, ou se não têm “linguagem” (apesar de falarmos de 

“linguagem das flores”), nem por isso deixam de ter três características que julgamos exclusivas 

dos animais: são dotadas de sentidos, sabem comunicar-se e, enfim, possuem sim inteligência, 

se se define inteligência como modo de resolver problemas a partir de dados externos e de 

uma memória.  

Dentre as faculdades mais curiosas das plantas está o mimetismo. Como demonstram 

Mancuso e Viola, certas orquídeas são capazes de mimetizar a fêmea de certos besouros, para 

que eles a polinizem, acreditando estar copulando com a sua fêmea.  

Do mimetismo à mímesis, chegamos enfim à mimosa.  

Essa planta, a mimosa pudica, também conhecida como sensitiva, sempre espantou os 

cientistas, pois é capaz de recolher as suas folhas diante do toque ou diante de situações que 

elas julgam desagradáveis ou perigosas. Da mimosa, chegamos a “Le mimosa” de Francis 

Ponge: 

 

Sur um fonds d’azur le voici, comme um personnage de la comédie 
italienne, avec um rien d’histrionisme saugrenu, poudré comme Pierrot, dans son 
costume à pois jaunes, le mimosa [...] 

Peut-être ce qui rend si difficile mon travail, est-ce que le nom du mimosa 
est déjà parfait. Connaissant et l’arbuste et le nom du mimosa, il devient difficile de 
trouver mieux pour definir la chose que ce nom même [...] 

Parvenu à ce point, j’allais à la bibliothèque consulter le Littré [...] 
Mimosa, s.f. (mais d’après les botanistes s.m.): nom latin d’um genre de 

légumineuses dont la plus connue est la sensitive (mimosa pudica). Etymologie: 
voir mimeux.  

Mimeux: se dit des plantes qui, lorsqu’on les touche, se contractent. Les 
plantes mimeuses. Etym.: de mimus, parce qu’en se contractant ces plantes 
semblent représenter les grimaces d’um mime [...] (Ponge, 2003, p. 13) 

 
Sobre um fundo azul, aqui está ela: como um personagem da comédia 

italiana, com uma pitada de histrionismo estrambótico, empoada como pierrô, 
com roupão de bolinha amarelinha, a mimosa [...] 
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Talvez o que torne tão difícil o meu trabalho seja o fato de que o nome da 
mimosa já é perfeito. Conhecendo tanto o arbusto quanto o nome da mimosa, 
torna-se difícil encontrar algo melhor que o próprio nome para definir a coisa [...] 

Havendo chegado a tal ponto, fui à biblioteca consultar o Littré [...] 
Mimosa, s.f. (mas segundo os botanistas, s.m.9): nome latino de uma espécie 

de leguminosas das quais a mais conhecida é a sensitiva (mimosa pudica). Etimologia: 
ver mimoso (mimeux).  

Mimoso (mimeux): diz-se das plantas que, quando as tocamos se contraem. 
As plantas mimosas. Etim.: de mimus, porque ao se contraírem essas plantas 
parecem representar as caretas de um mímico [...] 

 

A esta altura – à altura das mimosas, sentindo a fragrância de seus pompons de amarelo 

ouro sob um céu provençal – devo confessar que este texto (aqui) cresceu mais do que o 

esperado. Um texto tomado de uma arborescência rizomática (ou de uma rizomância 

arborescente) tinha que dar nisso mesmo. O crescimento é a sua contra-assi(g)natura, isto é, a 

do vegetal e da obra que é seu tempo, sua temporalidade lenta (sua forma de desvalorizar o 

tempo). O vegetal, que logo sou, me persegue, e agora vem me cobrar o valor de um contrato 

(o contrato em meu nome, de animal humano, que corre atrás do tempo ao invés de deixá-lo 

correr dentro de si). Em contrapartida, ofereço-vos Derrida. Assinando em nome de (sous le 

nom de) Ponge. Signéponge, ipsis litteris, escrito sobre “A mimosa”. Assim, Derrida evoca o que 

Ponge mesmo chama de uma “doce ilusão”, de querer falar da “mimosa sans moi”, que eu traduzi 

outrora por um “querer falar da mimosa sem mim” (Ponge, 2003)– o que, por sua vez, não 

pode ser traduzido para o francês sem perder-se o mim (minha assim-natura na língua geral). 

Mas, voltemos a Derrida, que já está tarde, nesta tarde: 

 

La “douce illusion” du mimosa sans moi dénonce cette quasi-hallucination 
mimétique, celle qui fait écriture de la chose et au nom de la chose. Cette opération 
de la mimesis, c’est encore une chance du mimosa, de son nom même et de as 
généalogie (“difficille de trouver mieux pour définir la chose que le nom même”). 
La chose, c’est la mimesis, elle est inscrite dans l’etymon. (Derrida, 1988: 110) 

 

A “doce ilusão” da mimosa sem mim denuncia essa quase-alucinação 
mimética, a que faz a escrita da coisa e em nome da coisa. Essa operação da 
mímesis, é ainda uma sorte da mimosa, de seu próprio nome e de sua genealogia 
(“difícil encontrar algo melhor que o próprio nome para definir a coisa”). A coisa, 
é a mímesis, ela está inscrita no étimo.      

 
9 Trata-se aqui de ajustar-se ao absurdo que é traduzir um verbete de dicionário, que, por natureza, deveria ser 
intraduzível.  
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Para não dizerem que só falei das flores, voltemos a Derrida. A Derrida e Ponge. 

Grosso modo, Signéponge é um livro que cresce, de forma rizomática, ou arborescente, em 

torno de alguns “temas” (sujets) sobre Francis Ponge: 1) O nome de Francis Ponge e sua 

assinatura em seus textos: Ponge escreveu muitos textos, sobre coisas e objetos, em que seu 

nome aparece no texto, diretamente ou de forma disfarçada ou anagramática; essa assinatura 

envolve um jogo entre o nome e a coisa, entre o signo e a natureza (signature); 2) segundo 

Derrida, a coisa descrita (seja a laranja ou a ostra) contra-assina-se no texto, impõe ao texto sua 

própria marca, não como presença, mas como um traço; um traço que inclusive se deixa apagar 

por uma “éponge”10 3) Entre Ponge e a coisa, ou entre a coisa e Ponge, há um contrato, e uma 

lei: se a coisa se deixa descrever através da assinatura de Ponge, ela igualmente impõe a sua lei, 

produzindo no texto a sua própria significação, a sua signatura; desse modo, Derrida foge da 

dicotomia indecidível entre o nome e a coisa; 4) para fugir a uma dicotomia logocêntrica, que 

jogaria, de um lado, Francis Ponge do lado da fenomenologia, e de outro, do puro literalismo 

(da literatura fechada em si mesma), Derrida desmembra a assinatura em três modalidades: a) a 

assinatura em  nome próprio, a “autografia” de seu nome no texto; b) a assinatura como o 

“estilo”, a marca do autor em uma língua/linguagem; c) a assinatura geral, ou “assinatura da 

assinatura”, que é o modo como a “écriture se désigne, décrit et inscrit elle même comme acte” 

[a “escrita se designa, descreve e inscreve a si mesma como ato”] (Derrida, 1988, p. 48).  

Esses três modos de assinar se articulam no texto pongiano, fazendo com que a sua 

assinatura apareça e, ao mesmo tempo, desapareça do texto, como uma forma de double bind 

(double bande), o que acaba por gerar o jeu e a juissance do texto de Ponge. Jogo que o poeta 

nomeia com as palavras objeu e objoie.  Por isso, num texto como “Le mimosa”, Ponge se refere 

tantas vezes ao nome da mimosa.  A partir da capacidade mimética da coisa (da planta), ela 

acaba assinando o texto, criando uma espécie de mimologique, para citar um título de Genette, 

uma nova lógica da mímesis inspirada na mimosa. Aliás, é o próprio Derrida quem ás-sina a 

questão da mímesis, fechando o cliclo de Ponge e da mimosa, em entrevista gravada em 1995 

com Gérard Farasse:  

 

 
10 O “jeu de mots” entre Ponge e “éponge” é usado por Ponge em vários textos, e é uma das formas como ele 
“assina” seus textos.   
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Si bien qu’en effet, ce n’est pas ce qu’on appelle couramment la mimêsis, 
encore moins l’imitation, mais il y a bien un mimeisthai, c’est à dire um 
mouvement de double identification, avec masques et simulacres, qui produit cette 
chose devenue texte, ce texte devenu chose. On ne peut pas évacuer d’un trait la 
mimêsis: il faut repenser le mimesthai avant l’imitation, avant ce que j’apelle aussi 
la mimétologie, mais je crois qu’on se tromperait à vouloir éliminer toute mimêsis 
du travail et de l’expérience de Ponge. Voyez ce qu’il dit du mimosa et du mot lui-
même: il y a du mimique. Et même le mimologique, au sens où l’entend Genette, 
devrait être ré-acredité. On ne peut l’évacuer purement et simplement, ni de Ponge 
ni d’ailleurs. Non, je serais tenté par une réelaboration de la question de la mimêsis 
chez Ponge, en évitant à la fois de céder à um concept mimétique de la mimêsis 
comme réalisme, et à la naiveté qui consiste à prétendre qu’on a rompu 
complètement avec le réalisme, comme si ce dédoublement ou cette duplicité de 
l’identification qui appartient à l’expérience du mimeisthai était une illusion 
mystifiante qu’on pouvait ou devait laisser derrière soi. [Derrida, 2005, p. 76-77] 

 

Se bem que, com efeito, não se trata daquilo que se chama correntemente de mímesis, e 

ainda menos da imitação, mas de um mimeisthai, isto é, de um movimento de dupla 

identificação, com máscaras e simulacros, que produz essa coisa que se tornou texto, esse texto 

que se tornou coisa. Não se pode evacuar com um só risco (d’un trait) a mímesis: é preciso 

repensar o mimeisthai antes da imitação, antes do que eu chamo de mimetologia, mas ainda 

penso que seria errado eliminar-se toda mímesis do trabalho e da experiência de Ponge. Vejam o 

que ele diz da mimosa e da própria palavra: há o mímico. E mesmo o mimológico, no sentido 

dado por Genette, deveria ser revalorizado. Não se pode pura e simplesmente evacuar essa 

questão, nem em Ponge e em lugar nenhum.  Não, sinto-me mais tentado por uma 

reelaboração da questão da mímesis em Ponge, evitando ceder a um conceito mimético da 

mímesis como realismo e, ao mesmo tempo, a ingenuidade que consiste em pretender que 

rompemos completamente com o realismo, como se esse desdobramento ou essa duplicidade 

da identificação que pertence à experiência do mimeisthai fosse uma ilusão mistificante, que se 

poderia ou se deveria deixar para trás de si.    

 

Falar de flores e plantas num tempo de crises, de guerras, de massacres, de genocídios, 

de fome e de intolerância, pode parecer uma forma de alienação, uma fuga dos problemas 

políticos atuais, dos problemas históricos, uma fuga da mímesis, do espaço histórico da arte 

como representação crítica e criativa dos problemas sociais. No entanto, se quisermos pensar a 

história de forma menos restrita – aquela história que se confunde com a história da escrita ou 

do capitalismo – se quisermos pensá-la como história e natureza, e se perguntarmos mais 
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radicalmente como viemos parar aqui, e para onde vamos, de alguma forma os vegetais estarão 

implicados em nossa vida (e não à toa falamos da árvore da vida).  

Se sabemos que estamos aqui por causa deles – isto é, que a vida animal, logo a 

humana, não seria possível sem os vegetais (das algas marinhas que criaram a atmosfera à soja 

transgênica que alimenta bilhões de aves, suínos, bovinos, ovinos e peixes de que nos 

alimentamos), sabemos que nossa vida futura depende de como nos relacionaremos esses outros 

radicalmente outros que são as plantas. Sabemos já há um bom tempo que os vegetais (sobretudo 

os vegetais silvestres) são as vítimas mais frágeis do ecossistema criado na era do Antropoceno, 

não apenas porque os destruímos com queimadas, tratores, motosserras, mas porque estamos 

modificando suas estruturas genéticas para adaptá-los às nossas urgências, estamos 

modificando o seu ser e a sua temporalidade. É claro que os vegetais não vão reagir como em 

filmes de ficção ou como a floresta de Dunsinane na profecia de Macbeth. Sua reação é bem 

mais lenta, obedece ao modo como se deixam absorver por nós e, uma vez dentro de nós, 

modificam lentamente a nossa estrutura, para o bem ou para o mal. 

Também não se trata apenas de lutar para proteger as florestas e as árvores, embora 

isso seja necessário (como fez Julia Butterfly Hill, que viveu no topo de uma sequoia por 783 

dias, para protegê-la do abate; assim como fez Chico Mendes para proteger a floresta 

amazônica, propondo novas formas de sustentabilidade). Não se trata de evitar pisar a grama 

para não ofendê-la (o que é ridículo e sem sentido) ou de não comer mais legumes e saladas (o 

que não é saudável nem viável economicamente). Trata-se de mudar nossa atitude diante de 

outras formas de vida, para saber viver em conjunto, “vivre ‘ensemble’”, “living ‘together’”, 

como propôs Derrida na conferência em Santa Barbara (Derrida, 2003). “Vivre ‘ensemble’” 

não significa abrir mão das diferenças, nem da diferença ontológica, nem da diferença em 

relação ao outro. Significa, mais do que esquecer-se da diferença, superar a indiferença.  

Nesse sentido, é tarefa do pensamento compreender o vegetal em sua diferença, assim 

como é tarefa da poesia pensar o vegetal a partir da linguagem e, sobretudo, na linguagem (o 

que é uma forma de différance). Como afirma Derrida no texto sobre a poesia e o hérisson 

(double-bind de porco-espinho e ouriço), a poesia não é a escrita de si, mas a escrita em si, 

“écriture en soi”  (Derrida, 1992: 305), e é essa escrita em si que pode trazer a radical diferança 

(différance) do vegetal para mais perto de nós. Nesse terreno pantanoso, nessa “anfibiguidade” 

em que poesia e filosofia crescem, nos interstícios da escrita-escritura, pode brotar e crescer 
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um outro modo de pensar o vegetal, que logo somos. E, como diz Ponge, modificar nossa 

opinião quanto às flores, liberando-as e liberando-nos:  

 

Pour nous libérer, libérons la fleur. Changeons d’opinion quant à elle. Hors 
de cet involucre: le concept qu’elle devint. Par quelque révolution dévolutive, 
rendons-la, sauve de toute définition, à ce qu’elle est. Mais quoi donc? – Bien 
évidemment : un conceptacle. (Ponge, 2002, p. 1204) 

 
Para nos liberarmos, liberemos a flor. Mudemos de opinião quanto a ela. 

Fora desse invólucro: o conceito em que ela se tornou. Por meio de alguma 
revolução devolutiva, devolvamo-la, salva de toda definição, ao que ela é. Mas o 
quê então? – Evidentemente isto: um conceptáculo.  

 

 Ao usar a palavra “conceptáculo”, Ponge está jogando com o termo técnico 

que designa o aparelho reprodutor de algumas plantas (que tem a forma de uma taça). Mas, a 

palavra poética – a palavra da escrita em si – se abre, tal como uma flor: para fazer pensar, é 

conceito; para comover, é espectáculo.  

Assim, por (a) colher as flores da retórica, a palavra poética é um saber de cor (par 

coeur), como afirma Derrida (1992, p.  304) um saber de coração, que mais que nunca é 

necessário, em tempos de violência, intolerância e indiferença. Nesses tempos em que a 

humanidade defunta vai preparando seu próprio velório, é bom lembrarmos de trazer as flores. 

Esperando que ainda haja flores. E rosas. Pois as rosas, que tudo sabem, inclusive sobre perder 

a cabeça, nada perguntam. Assim reza a rosa de Angelus Silesius (que cito, como quem traz 

flores de presente, flores de presença, aos 50 anos de Desconstrução):  

 

Die Ros' ist ohn warumb, 
sie blühet weil sie blühet. 
Sie achtt nicht jhrer selbst,  
fragt nicht ob man sie sihet. 
 
A Rosa não tem porquê 
Ela flore porque flore. 
Não admira o seu reflexo 
Nem pede que alguém a explore. 
 

Ao fim do fim, tenho que admitir que as reflexões que apresentei aqui estão apenas 

brotando, crescendo em várias direções, como “uma dialética original no espaço”. Entre outras 

coisas, acredito que pensar o vegetal, que logo somos, pode nos ajudar a questionar  o 
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modelito filosófico baseado no indivíduo (sustentado pelo cogito), que é o modelo animal, para 

um modelo de pensar baseado no divíduo – na dividuação do vegetal. Pois lá onde o animal quer 

recolher-se em si mesmo (em último limite, no egoísmo, na acumulação capitalista), o vegetal quer 

dividir(-se), quer integrar(-se), quer frutificar em direção ao futuro comum (avenir). O ato 

essencial do vegetal é o dom, no sentido de oferta (le don). E seu modo de viver é o "vivre 

‘ensemble’", “living ‘together’”, se quisermos remeter ainda uma vez a Derrida. Há uma palavra 

da língua inglesa que traduz bem isso, e que é intraduzível (para as línguas latinas): togetherness. 

O vegetal nos leva a pensar que há uma ética que se baseia mais em dividir do que em reter, em 

acolher mais do que escolher, em ofertar mais do que apartar. Uma ética da generosidade, que 

é, em última instância, uma ética da hospitalidade. Uma ética humilde, como aquela que dizia: 

“olhai os lírios do campo...” 
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Pensar Artaud só é “possível como uma experiência do impossível”? 
Sobre escritas cifradas 
 

Ana Kiffer1 

 
 

era como uma confrontação  
entre o meu corpo e o corpo social 

 que estava ali para que eu me perdesse.  
os cantores,  

os atores devem viver também 
 isso com o público.  

as pessoas que pagam para ouvir você  
cantar ou falar são os inimigos  

que lhe são necessário “ter” para  
que você possa viver. 

 tem-se a pretensão de não  
decepcionar esses que se  
deslocaram para te ouvir.  

mas ao mesmo tempo é um pouco  
mais do que isso,  

transbordando em parte sobre o  
assassinato desse que vem te julgar. 

M. Duras 
 

 

Notas marginais: 
 
Estou retornando dessa experiência. Uma experiência com cadernos de artistas no 

instituto Tomie Ohtake. E com Artaud.  

Nos últimos anos tornou-se absolutamente crucial as experiências que me fizeram 

sair do modo exclusivamente reflexivo, intelectivo e mais ou menos interpretativo que 

opera, cose e tantas vezes estratifica o pensamento acadêmico. Nenhum, em absoluto, 

demérito. Apenas algumas afecções. De claustrofobia. Vez por outra uma sensação de que 

meu modo “sensível” de pensar era invalidado ou de que me sentia como uma impostora 

no ambiente acadêmico. Aonde estou. Atuo. E que portanto define talvez uma das facetas 

mais sólidas do que sou. A gente poderia dizer que essa sensação acomete muitas mulheres. 

Que hoje começam a poder falar dela. Logo, sentir-se uma impostora no que se faz parece 

ser a condição ainda hoje da mulher, quando posta em cenas majoritariamente masculinas. 

Como a filosofia e o exercício crítico e público do seu modo de pensar, por exemplo.  

 
1 Ana Kiffer é doutora em Literatura Comparada, UERJ, 2000. Professora do programa de Pós-Graduação 
em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio. Professora Visitante Sênior pela CAPES em Paris 
7 (2018-19). Diretora de programa no CIPh em Paris (2006-12). Escritora, Colunista da Revista Pessoa. 
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Nada lá fora deve ser, no entanto, visto como fora. Aos poucos nota-se as 

sedimentações que estratificam, ao seu modo, os espaços. Isso quando não notamos que os 

modos de estratificação vão se unificando no deslizamento globalizado. Então cá como lá. 

Isso tudo. Em algum momento. Se repete. Mas a experiência de ser estrangeira não. Essa 

eu posso de novo ali agarrar. E ela certamente ajuda a deslocar alguns estratos dos nossos 

modos de pensar. E de dizer o que pensamos. As vezes incluso permite brincar. Voltar a 

sorrir. Apesar. E sim. Ao mesmo tempo pensar.  

Mas há um custo nessa proliferação de estrangeirizar-se.  

Veja agora. E aqui. Nesse importante congresso. Agora livro. Texto. Congregando 

especialistas em Derrida. Que não sou. Como não acentuar a minha impostura? Chegaria 

ao ponto de ser julgada impostora? Vândala acadêmica? Chegaremos aí também? 

É sob a ameaça desses tempos. E é com todas essas ressalvas que agradeço o risco 

tomado pelos organizadores. Especialmente Filippe Ceppas, Daniela Lima, e Rafael 

Hadocck Lobo, por terem me convidado. E agora poder deixar aqui, em texto, como traço, 

o percurso daquilo que foi a minha fala. Em salão nobre. O corpo aqui e ali pulsando. Esse 

modo de dizer. E errar. Um certo "como posso eu enfrentar essa tarefa?"   

* 

Este texto é feito de 3 blocos ou seções. São elas: Inflexões sobre a proposta 

apresentada; Os Cadernos de Antonin Artaud e a última seção intitulada Escrever sem ver.  

No meio de cada seção o texto é também entrecortado por Notas. Falarei sobre a 

função delas a seguir.  

 

Inflexões sobre a proposta apresentada: 
 
Buscarei aqui entrecortar o tópico da desconstrução partindo de dois vértices: os 

Cadernos de Artaud e a sua radical reivindicação para atravessar ali uma experiência de 

leitura do ilegível. Uma travessia sem caminho. Um impossível como possível. 

Reivindicações que obviamente estão aqui sendo tomadas por esse prisma de uma 

desconstrução radical.  

Esses vértices estarão eles mesmos todo o tempo atravessados pelas notas, gostaria 

de chamá-las de notas interjetivas, termo caro ao Artaud com o qual trabalho. Fruto desse 

espanto que coloca o dizer na beira de seu desmonte. Fazendo com que a linguagem 

bordeje –— através das figuras interjetivas –— a sua própria derrocada.  
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Essas notas participam do meu espanto e logo das minhas interrogações diante do 

nosso tempo presente. Quer dizer que o modo como busco pensar Artaud, assim como a 

escrita de cadernos é um modo em total atrito –— atravessada, diria mesmo atingida, pelo 

que vivemos hoje.  

Para tanto decido partir desse lodo, dessa sensação ou mesmo de uma certa 

constatação do impensável que atinge grande parte da experiência do pensamento em, com 

ou sobre Artaud. [nota 1: experiência essa que a meu ver retorna de modo contundente nos 

tempos atuais, como que estrangulando esse nosso tempo de uma proliferação incessante 

de impensáveis. E de um esgotamento. Por vezes até de um certo esboroamento dos 

conceitos, ferramentas e modos que dispomos para pensar o que se passa.] 

No caso de Artaud é preciso dizer que esse impensável atinge o próprio meio no 

qual essa experiência aporética acontece: ali onde somos convidados a experimentar o que 

não dá caminho ou a abrir essa experiência do impossível. Esse meio do qual falarei aqui 

mais especificamente são os seus cadernos. Ele começa a ‘escrevê-los’ (ali não há só escrita, 

como veremos) em 1943, em Rodez. Poderia dizer que a escrita dessas máquinas-textos 

transtornam a destinação de toda a sua obra. Não sendo apenas o testemunho das terríveis 

mazelas de sua trajetória ou da vida asilar. Tampouco da catástrofe da Segunda Guerra, 

mesmo que tudo isso também.  

Venho pensando os cadernos como um meio, para deslocá-lo da visão que o 

entende apenas como suporte. Isso me permite também pensar a sua materialidade 

desatada de sua forma. Incluso de um certo arcaísmo ou saudosismo dessa forma. O 

manuscrito. O caderno artesanal. O preciosismo das capas e revestimentos. O que para a 

parte de minha pesquisa que se debruça sobre cadernos atuais é importante. Isso porque no 

meu celular tenho um caderno. Alguns artistas fazem do instagram um caderno. Enfim. Para 

o que hoje nos interessa valeria dizer que a força que a noção de meio me oferece reside na 

possibilidade que o meio produz de singularizar o que ali acontece. Nesse caso singularizar 

a escrita de Artaud. Os meios são ativos. São transformados assim como transformam a 

matéria que ali se processa. Haveria mesmo como que uma relação processual entre o meio 

e a matéria. Um algo vivo dos dois. Interferindo-se. Ferindo-se. Permitindo zonas de 

indeterminação. É verdade que poderíamos também aproximar essa reflexão acerca do 

meio da noção de subjétil. Ela mesma proposta por Artaud para falar das suas primeiras 

manifestações escritas e desenhadas que precedem os Cadernos. Os Sorts, essas cartas que 

ele atribuía o poder mágico de agir sobre quem escreve e quem lê. Derrida (1986) mesmo 

será o primeiro teórico a considerar o subjétil uma noção fértil para fazer fugir a dicotomia 
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logocêntrica entre sujeito e objeto. Ou suporte e matéria. Mas prefiro optar pela noção de 

meio porque os cadernos, diferentes das cartas e dos Sorts, não se constroem a partir dessa 

força bélica de endereçamento e projétil que o subjétil encena e expõe. Parecendo mais 

buscar criar um corpo –— decerto desorganizado, sem obra –— que dobra 

constantemente interior/exterior.  

De fato os cadernos tornam-se prática, lócus e meio nos últimos 5 anos da vida do 

escritor. Interno em Rodez. Não sem antes ter passado por incursões que já arremetiam o 

plano escriturário para espaços nem sempre visitados pelo mesmo: tais como os ritos 

vividos na serra Taraumara e o efeito disso sobre o seu pensamento e escrita em 1936, ou 

mesmo seus estudos sobre a cabala que resultaram no livro as Novas Revelações do Ser.  

Mas tudo isso, até 1936 ainda fazia coincidir –— mesmo que não sem tremores — 

o texto com a escrita. Em 1937 quando Artaud é preso e deportado da Irlanda e vem a 

ficar por dois anos desaparecido -— Interno em Saint Anne e Ville Évrard — ele começa a 

escrever essas cartas mágicas, intituladas Sorts.  

Aqui algo diferente insurge. Algo que passados 10 anos, em 1947 ele assim enuncia: 

“Dez anos que a linguagem partiu e no seu lugar entrou esse trovão -atmosférico, esse raio. 

E desde um certo dia de 1937 nunca mais escrevi sem também desenhar”. (Artaud, 1995, p. 

206-207). Os cadernos de Rodez e de Ivry-sur-Seine, mesmo que já iniciados nessas 

espirais porque passou sua obra, são um acontecimento singular. E sobre isso gostaria de 

pensar aqui. 

Cito Derrida. Buscando iniciar localizando esse lodo do qual parto, qual seja: essa 

experiência de uma abertura fechada que sustenta, até certo ponto, a travessia pela obra de 

Artaud: 

 

Uma experiência é uma travessia. Como a palavra indica passa através e viaja a 
uma destinação para a qual ela encontra passagem. A experiência que encontra sua 
passagem é possível. Ora nesse sentido não pode haver experiência plena da 
aporia, isto é, daquilo que não dá passagem. A aporia é um não caminho. 
(Derrida, 2010, p. 29-30).  
 

Mesmo que prefira abandonar esse horizonte de fundo que ainda considera o pleno 

como norte de uma experiência, como deixa entrever tal citação, isso não serviria para 

invalidar a radicalidade desse pensamento –— que vem atingindo sobretudo desde a 

segunda metade do século XX –— o impossível como o único campo possível para 

‘experimentar’ o pensamento.  
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Entendo que esse impossível, como experiência do pensamento, forja-se nesse 

contexto arruinado do pós-guerra, e na falência da forma-homem, implodida de dentro do 

sonho utópico de sua própria superação. A bomba. E os corpos queimados. Essa massa 

indistinta do que teria sido –— quase como fábula –— o corpo humano. E que ali de 

modo irrevogável é o ponto, ou o resto, o traço de onde o pensamento eurocêntrico, 

humano, logo físico e metafísico, branco e masculino, terá que se refazer.  

[Nota 2: a força desse desmonte sente-se ainda hoje quando vemos amontoados de 

corpos –— em sua maioria negros –— queimados numa comunidade da zona sul do Rio 

de Janeiro. Amontoar. Empilhar e queimar corpos. Não pode ser visto como procedimento 

alheio a esse grande contexto. Que aparentemente incluiu e concebeu dentro ou ao menos 

nas bordas da ‘forma homem’ esse povo negro. Esse povo ameríndio. No entanto ainda 

hoje colocado num sem lugar mesmo que entre nós. Esse é o lodo a partir do qual 

deveríamos nos exigir pensar seja o que tivermos para pensar, hoje]. 

Artaud, por sua vez, fez proliferar esses mesmos corpos empilhados em sua prática 

plástica e poética. Dos Sorts aos Cadernos de Rodez e de Ivry-sur-Seine. Ele localiza-se 

justo nesse ponto de inflexão da guerra. Como se sobre a onda estivesse. Na sua crista. 

Sobre a atmosfera do gás. Sobre os muros dos campos.  Dentro e fora. Sobrevivente. Sem 

ser judeu. Interno. Sem ser na Alemanha. Da zona ocupada à zona livre. Sofrendo da 

expertise médica, psiquiátrica e psicanalítica, que, nesse momento, mas certamente não 

apenas ali, muitas vezes unem-se às expertises de extermínio ou de dominação, no caso a 

dos nazifascistas.  

[Nota 3: seria importante perceber como os discursos dos especialistas 

comparecem nesse momento atual. Na crista dessa nossa onda. Quando os corpos 

reaparecem em suas pilhagens. Amontoados. Ou quando por fim podemos falar nós 

mesmos dos nossos corpos violados. Sucessivamente violentados. Quando as mulheres 

negras podem por fim elas mesmas tomar a sua voz e contar a sua história. Como pensam 

os especialistas esse agora?] 

Não por acaso a sua obra não foi lida naquele momento imediato do pós-guerra. 

Onde ainda tentava-se a busca por um refazimento dessa mesma humanidade que foi 

radicalmente bombardeada pela obra de Artaud. O silêncio na recepção de muitos de seus 

textos reside também nisso. Efetivamente não era ali que ele poderia ser lido. Restava-lhe 

mais a censura. Ou alguma compaixão. Talvez um ou outro fascínio pela loucura e a 

incompreensão.  
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A obra de Artaud vai ter a sua primeira grande recepção apenas no final dos 

sessenta. Inscrevendo-se justo no momento em que a cultura já não buscava refazer o 

homem e destinava-se pouco a pouco a possibilidade de experimentar o seu próprio 

impossível. Será talvez porque ali havia-se deslocado o impossível da brutalidade concreta e 

literal da experiência dos corpos amontoados e incinerados? Permitindo que essa própria 

experiência adquirisse contornos mais fabulatórios? Irrepresentáveis, mas ainda assim, 

deslizando sobre algum horizonte, mesmo que não pleno, da representação?  

Mas isso já seria um outro rumo. Desviando-me dessa abertura fechada, dessa 

experiência aporética que a obra de Artaud propicia, não para ele mesmo, mas para nós. E 

sobremaneira para o pensamento para o qual hoje ainda voltamos. Ou para o qual o nosso 

mundo, ao menos até recentemente, ainda parece se destinar. A desconstrução, qual seja, 

nas palavras de seu mestre indócil: isso que só “é possível como uma experiência do 

impossível”. (Derrida, 2016, p. 27). 

Entendam portanto que será a partir de um momento de desconstrução radical da 

própria noção e experiência da cultura branca e europeia que a obra de Artaud poderá 

ganhar algum fôlego de recepção. Situando-se na base das primeiras interrogações de 

Derrida sobre a escritura, Artaud insurge como uma espécie de solo erodido –— o possível 

impossível –— que exige, por conseguinte, o gesto desconstrutor.  

No entanto, [e esse é o meu desafio enquanto impostora. Ou a minha impostura 

enquanto pensadora] não farei aqui essa leitura estável da recepção de Artaud no seio do 

pensamento, no caso do pensamento de Derrida. Nem mesmo de quando a experiência da 

loucura inspirou ou desregulou os contornos que balizavam o solo claro do pensamento. 

Provocando o seu tremor e erosão, mas ainda assim permitindo que o pensamento seguisse 

pensando. Não. Não lerei o Artaud de Derrida. Nem o Artaud de Deleuze-Guattari. 

Interessa-me chegar por outro caminho.  

Talvez, nesse caminho daqui, aqui e ali eu acabe por pensar Derrida através de 

Artaud. Sei que de todo modo vou usar um e outro para pensarmos juntos novas 

proposições acerca da escrita. Ou de uma certa escrita. Ou de um modo de escrever. Que 

parte dos cadernos. E daquilo que a problemática dos cadernos coloca para uma reflexão 

outra acerca da escrita. Então notem que sequer parto da reflexão sobre escritura nos 

textos derridianos. É importante dizer isso não como se estivesse negando ou anulando 

uma reflexão. Mas como gesto crítico que aqui deseja deslocar esse lugar que separa 

pensamento e arte. E coloca o pensamento sobre as coisas. Estou também buscando entrar 

por outra porta no pensamento do Derrida que não o acople apenas ao filósofo. Mas que 
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atente para a existência do seu próprio desejo de escrita. [O único que nesse momento da 

vida interessa-me fazer e pensar]. E para a potência poética e fabulatória disso. Nada novo. 

Mas ao menos aqui o encontro Derrida-Artaud desliza sobre outro plano. Talvez até onde 

valha mais a potência do que entendemos ser um encontro. E menos a oferta de um 

horizonte de compreensão de um filósofo sobre um artista.  

No que tange ao Derrida parto desse texto belo e estranho Memórias de cego — 

autorretrato e outras ruínas (1990). Feito sob encomenda para um museu, numa coleção que 

inaugura o filósofo, ela mesma estranha e nova, sob o título (ou seria sob jugo ou 

conceito?) de Parti Pris que delega a uma figura notória a seleção de desenhos e pinturas do 

Museu do Louvre a serem expostas sob o crivo do crítico, e posteriormente publicadas 

como livro de arte.  

[Tudo bastante atual. Já que sempre com muita nudez]. 

No que tange ao Artaud parto desse último momento de sua obra, quando em 

Rodez, baixo ainda muitos eletrochoques e depois de alguns anos de penúria ainda maior, 

ele recebe do médico chefe Gaston Ferdière esses cadernos escolares quadriculados, onde 

se aprende a caligrafia, e ali retoma de forma incansável a sua escrita. Destinando a sua 

obra a um espaço ainda hoje pouco legível. Pouco passível de ser recebido e mesmo de ser 

publicado. Mas também projetando-a sobre um complexo arco estético e conceitual, que o 

desgarra em definitivo dos movimentos vanguardistas, inserindo-o em complexidade como 

desafio e matriz para a arte e o pensamento contemporâneos.  

São 503 cadernos. O que representa em termos de volume textual dois terços de 

sua obra. Notem que em vinte anos ele escreveu o primeiro terço da obra. E os dois terços 

dos cadernos foram escritos em apenas 5 anos. Deve-se ao menos notar esse dado. Essa 

intensidade é extremamente relevante para se aproximar de uma geopolítica estético-afetiva 

da escrita tal como gostaria de pensá-la com os cadernos.   

[Nota 4: como olhar/sentir a intensidade fora do paradigma medicalizante? Aliás 

deveríamos interrogar quais os compromissos da crítica / do pensamento com o paradigma 

medicalizante. Hoje ele retorna com novas, potentes e muitas vezes múltiplas e 

desconhecidas facetas. Já não se trata mais da mesma figura de batina. Branca ou preta a 

nos perseguir pelos corredores das escolas ou dos hospitais. E como age hoje uma crítica 

medicalizante? Quais os seus bisturis, luvas, máscaras? Quais batinas vestem? Como lavam 

as mãos? Tocam ou não no corpo? Da obra. Do autor. No seu. Sei lá. Ou a própria nudez 

–— literal, metafórica e fabulatória, digamos uma nudez ética que vejo aqui como uma 
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certa carne viva do pensamento - — é impensável? Parece-me, ao contrário, que ela urge 

entre nós].   

A partir de agora quando eu falar de escrita em Artaud gostaria que vocês 

acoplassem a ela a experiência do pensamento –— produzindo noções, conceitos, e 

desfazendo também outros existentes. Assim como a experiência estética ou o que se 

convém chamar dos processos de criação ou invenção. Que eu não gosto, dado que há 

criação no pensamento. Assim como pensamento na criação. Mas apenas para ficar claro 

que a escrita de Artaud, tal como a penso, acontece nessa borda entre o conceito e a arte. E 

sobretudo sem destinar-se nem a um nem a outro. 

 

Os Cadernos: 
 
Quando em 1998 cheguei para pesquisar Artaud nem todos os seus cadernos 

estavam disponíveis para consulta. Hoje, com todo o setor de manuscritos refeito e a antiga 

biblioteca Richelieu modernizada já não escuto mais os ruídos que provocava para ler os 

seus cadernos – — em meio ao mar de silêncio do setor de manuscritos da BNF. Isso 

porque essas páginas dos cadernos de Artaud obrigavam-me [para conseguir ler] revirá-las 

em todas as direções permitidas pela máquina quadrada. Ficavam ainda de fora muitas das 

escritas transversais. Que talvez nunca entrem, nem em mim nem na máquina.  

Talvez essa escrita em algo se aproxime do momento germinal do ato de escrever. 

Como que nos deixando ver a singularidade da metamorfose do traço enquanto rabisco ao 

traço enquanto letra. Não por acaso Artaud dizia que desenhava com a consciência da 

criança. Reparem que ele chama pela consciência e não o inconsciente, o automático, o 

improvisado. Mas no entanto ele destina, entrega ou aloja essa consciência no seio da 

infância –— como que ainda ali desprovida desse aparato simbólico-legal que pudesse 

moralmente determinar ou enquadrar os nossos traços na vida. Sabemos quão cruel pode 

ser a consciência infantil. Desde Freud já não nos cabe olhar a infância como um mar de 

rosas. Ao contrário, como ele mesmo indicava, era necessário ficar com a água suja... 

O traço em sua gênese oscila, pendula entre a letra e o desenho. Algo ali está em 

seu momento final e nascente ao mesmo tempo. No surgir de seu próprio 

desaparecimento. Esse acontecimento que não se agarra. Mas que por um instante estopa a 

reflexão. Colocando-a diante do seu próprio muro. E nos faz assistir apenas esse esforço. 

Na presença de algo que tenta vir a ser. Esforço hercúleo. E delicado.  
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Talvez o mesmo que façamos todos agora. Buscando num mundo onde as palavras 

excedem. Ineficazes. Ainda. Tentar dizer. Tocar. E seria tentar dizer tocar? Seria ainda 

possível desejar apenas isso. Tocar como dizer. Dizer como tocar. Essa matéria tátil é 

obviamente a primeira que avulta nos cadernos. Nesses cadernos. Existem outros cadernos 

hoje. Imagéticos. Maquínicos. Mas agora estamos aqui. Nas minhas mãos revirando os 

comandos da antiga máquina enferrujada e barulhenta para tentar “ler” os cadernos de 

Artaud. Estamos ainda aqui nessa página que resiste. E resiste incluso a nossa invasão 

pensante. Estou aqui embrulhada nessa espiral do traço. Suspensa entre os cubos vazios e 

as letras arrancadas dali2. Como disse Derrida:  

 

Nada de saber. Nada de poder: a escrita entrega-se mais à antecipação. Antecipar 
é tomar a frente, tomar (capere) com antecedência (ante). Diferente da 
precipitação que expõe a cabeça (praecaput), a cabeça na frente, em primeiro, a 
antecipação seria mais uma coisa da mão. (Derrida, 1990, 12). [traduzido por 
mim]. 
 

Coisa da mão que nos coloca nesse universo dos cadernos como que às cegas. 

Resistindo portanto à leitura. Desorganizando as nossas hierarquias de sentido. O olhar 

sobre o tato. Sobre o cheiro. Sobre o paladar. Etc. Sentidos corpóreos antes mesmo de 

atribuírem-se valores conceituais aos mesmos. Mas tampouco tocar é sentir. E ler é pensar. 

O mundo seria muito mais simples. Se assim fosse. Mas “(...) um cego de pé explora 

tateando a extensão que deve reconhecer sem lhe conhecer ainda –— e o que ele apreende, 

na verdade, é o precipício, a queda”. (Derrida, 1990, 12). [traduzido por mim]. 

Escrita às cegas dos cadernos. Nos cadernos. Corpo instrumento. Tal como disse 

Derrida sobre o corpo cego. Tal como os pincéis de Van Gogh. Ali onde via Artaud a 

impressão do pelo do pincel sobre a tinta. Sobre o pelo o tremular das mãos do pintor. 

Aquele universo limítrofe dos corpos que vivia e buscava o poeta. Talvez, mais do que 

qualquer outro efeito de luz Artaud vê em primeira mão na obra do pintor holandês, essa 

presença tátil. Esse atrito entre corpos. Esses corpos empilhados, como disse no texto Van 

Gogh o suicidado da sociedade (Artaud, 2003). 

Empilhar corpos, antes de representar –— os horrores do campo –— aparecem 

como prática dessa escrita de cadernos em sua perspectiva propriamente performativa. 

Volto às Memórias de cego (1990) de Derrida quando diz que “o performativo que se coloca 

ali em cena é esse de um “dar a ver” mais do que o do “objeto visível”, mais do que a 

 
2 Indico ao leitor que consulte alguns desenhos dos Cadernos de Artaud disponíveis on-line. 
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descrição constatadora do que é ou do que se nota diante de si” (Derrida, 1990, 36). 

[traduzido por mim].  

Decerto era ainda impossível para o seu tempo performar, como fez Artaud, os 

horrores da Guerra. A falência mesma daquela cultura...ainda a nossa. Ainda hoje.  

Mas mesmo que performar pareça hoje possível. [Se você ultrapassa a censura, 

claro.] Os cadernos de Artaud continuam até certo ponto ilegíveis, se mantemos a ideia de 

que ler é passar os olhos da esquerda para direita, obedecendo a uma linearidade e 

consecução que permita com que algo faça sentido, quer dizer, que permita com que a 

gente alcance um lugar. E uma sensação de compreensão apazigue aquele precipício. 

Aquela queda antecipada no tatear do cego. Então, até certo ponto, continuamos nós às 

cegas, com os cadernos de Artaud. E garanto: não apenas com os dele.  

 

Escrever sem ver 
 
Última seção desse meu texto. Começo lendo uma citação do Derrida: 

Por acaso, e as vezes no limite do acidente, acontece-me de escrever sem ver. Não com os 

olhos fechados. Mas abertos e desorientados, de noite, ou de dia, ou ao contrário com os 

olhos fixados noutra coisa, olhando alhures, quando dirijo às vezes: rabisco alguns traços 

nervosos com a mão direita, sobre um papel pendurado no painel do carro ou jogado ao 

meu lado no banco. Algumas vezes sem mesmo ver sobre o volante. São notações de 

memória, grafites ilegíveis, em seguida diríamos uma escrita cifrada (Derrida, 1990, p. 11).  

Notação-grafite-ilegível. As escritas cifradas, em parte solo da experiência da 

desconstrução, dessa abertura fechada, atravessam de modo contundente inúmeras 

reflexões acerca da escrita. Derrida mesmo não se furtou a isso. Como me interessa pensar 

aqui há algo nos cadernos que recoloca essa ‘escrita cifrada´ -— para além de sua força 

performática –— o que Artaud chamava em suas Cartas Mágicas (Sorts) de uma ação que 

atinge tanto o corpo de quem escreve quanto o de quem lê –— numa cena onde o desejo 

de escrita já não se acopla à nenhuma história, nenhuma narrativa, nenhum enredo que o 

sustente. Algo como uma pulsão escriturária. Um circuito ininterrupto. Louise Beaurgois 

chamava de ´doce compulsão´3 aquela escrita insone de seus inúmeros cadernos.  

 
3  Faço referência aqui ao texto que apresentei na ABRALIC 2017 disponível no meu blog, link: 
https://anakiffer.blogspot.com.br/2017/08/fulminato-7.html 
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De fato aqui desloca-se a escrita legível de sua legibilidade. Diria mesmo que há um 

processo de desconstrução radical dos paradigmas que sustentam o campo do legível. E 

por conseguinte um questionar dos contornos do ilegível. A arte não para de fazer isso. 

Mas há algo no pensamento e na escrita que a fixam –— em seus modos, formas e destino 

–— de maneira muito mais contundente, impedindo que esses contornos sejam muitas 

vezes recolocados. Há decerto um custo nisso. Mas os cadernos vêm me indicando que 

algo até certo ponto surpreendente acontece nessa passagem constante entre legível e 

ilegível. Seu campo de experimentação permite também des-sacralizar os processos 

artísticos. Ou conceituais. Exigindo-nos seguir numa espécie de dispositivo anti-aura uma 

´leitura´ desobediente. Até certo ponto indócil. 

Desse modo o que estou aqui com Derrida chamando ou salientando como escrita 

cifrada, no caso dos cadernos, remete a esse traço pulsional do escrever, que nesses meios 

mais próximos aos corpos, (incluso o celular e muitos outros dispositivos tecnológicos 

hoje) em nada assemelha-se ao hermetismo. Ao ciframento como entendemos por 

exemplo da linguagem acadêmica. Que até certo ponto indica muito mais o elitismo do 

pensamento. Ou mesmo o seu descompromisso com a vida. Do que o ciframente que faz 

alusão Derrida em Memórias de Cego e que eu sublinho nos Cadernos de Artaud.  

Reivindicações contundentes feitas em sua maioria por mulheres, intelectuais 

negras, vem mudando esse status quo do pensamento fechado sobre si. Ou que dentro dele 

te encerra. Fazendo com que o hermetismo ceda a um ciframento outro –— que comporta 

o traço da vida. A dor da experiência no seio do conceito. E não mais o conceito limpo e 

desgarrado pensando a dor.  

Uma das hipóteses que levanto é que essa proliferação escriturária –— que a 

desestabiliza de seu assento legível e compreensível –— é antes a potência não 

medicalizada da compulsão. Fazendo-a fugir do vício repetitivo e vazio imposto 

cotidianamente como modo de vida normopático nos braços fortes do biopoder. 

Operando aí uma dobra minúscula, feita de um esforço tão pequeno como o de uma 

mosca, ou aranha, ir ali rabiscar toda noite. Ou no volante. Com os olhos fixos. No limite 

do acidente. Fazendo com que a escrita viva em regimes não visitados em suas descrições. 

Feito de um algo entre o brutal da vida e a fragilidade do papel. Quiçá seja o inverso –— a 

brutalidade desse papel. E a fragilidade da vida. A sua inscrição gráfica. Notacional. 

Repetitiva. Letras decaídas. Lembretes. É preciso não esquecer.  

Vejam esse trecho do caderno de Derrida.  
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fonte: BAILLY, J-Christophe. IMEC, 2016. 

 

Esse Dessein –— esse desejo anterior, ato mesmo de criação. Note as variáveis que 

assume. Suas combinatórias. Quero me preocupar menos com o sentido –— do ser, do 

seio, da saúde, do santo. Eles importam para mim agora em sua combinatória. Não 

isolados. Como testemunho dessa máquina fabulatória e poética que está na base da sua 

criação de um conceito. Sim, claro, poderíamos então afirmar que esse é o caderno de uma 

filosofia poética. Não de uma filosofia sobre a poética. Mas quais seriam as consequências 

dessa afirmação para o pensamento filosófico? e seu exercício?  

Fato é que essa filo-poética é atingida, digamos cegamente, pela potência sonora da 

palavra. Que a faz fugir em séries combinatórias de conceitos por vir. Ou mesmo que 

relança sobre um conceito existente uma máquina de corrosão inesperada. Tal como o 

traço entre a letra e o desenho nos Cadernos de Artaud –— onde algo desaparece no 

momento em que surge.  

Derrida trabalha com conexões a-lineares dos conceitos. Com aproximações e 

repulsas sob outra lógica –— a-histórica. Aproximando o pensamento do corpo na medida 

que afasta um e outro do lógos. Tensionando racional e o irracional. O mágico e o 

concreto. Mas não se trata aqui da lógica da rima ou da métrica. Como poderíamos ver no 

caderno de um poeta. Ou pictórica como notamos num caderno de um romancista. Veja o 

que diz Jean-Christophe Bailly sobre o caderno de Stendhal: “muitas vezes no seio da 

narrativa abre-se um outro modo de representação do passado, e com os seus desenhos, é 

como se algo do passado fosse relançado e recolocado no presente, como se o passado ao 

invés de ter-se ido pudesse também e sem fim voltar –— o desenho, o traço sendo a 

suspensão e o meio desse retorno”. (Bailly, 2016, XI). [traduzido por mim]. 

Então pensemos que essa potência do traço que assume contornos sonoros no 

pensamento de Derrida age em parte como essa força de suspensão da temporalidade 

cronológica. Em proveito de um certo impossível ali entrevisto. Uma compulsão da saúde. 

Deslocando-a de toda medicalização. Daí o risco ou o limite para com o acidente. Mas 



Pensar Artaud só é “possível como uma experiência do impossível”? Sobre escritas 
cifradas 

 109 

ainda assim. É uma aposta numa saúde. Redefinir os contornos entre o legível e o ilegível 

não significa abusar do hermetismo. Nos fecharmos no ciframento. Mas alargarmos a 

borda. Fazermos proliferar nas bordas novas linhas. Geradas na proliferação desses traços: 

 

Virtual, potencial, dinâmico, esse grafismo ultrapassa todas as fronteiras do 
sentido, seu ser em potência é ao mesmo tempo auditivo e visual, motor e tátil. 
Mais tarde sua forma aparecerá um dia como uma fotografia revelada. Mas nesse 
instante, no momento mesmo no qual escrevo eu não vejo literalmente nada das 
letras. (Derrida, 1990, p. 11). [traduzido por mim]. 
 

   Escreveu Derrida sobre os seus próprios cadernos.  

Mais tarde, no caso dele, uma fotografia revelada. O caderno sob esse aspecto 

aparece aqui como aquela cena do filme de Antonioni que parte do conto do Cortázar –— 

Blow up –— estava tudo ali. [E incluso o primeiro nu frontal do cinema]. Tudo ali na cena 

do crime. O corpo estava à vista. Mas era necessário tatear. Revirar. Virtualizar. Dinamizar. 

Dinamitar. Ouvir e ver ao mesmo tempo. Como diria Artaud, enfim: era necessário refazer 

a anatomia humana. Tarefa hercúlea e delicada. Até certo ponto delirante como os seus 

cadernos. Mas talvez hoje torne-se mais uma vez necessário refazer a anatomia humana 

para ao menos tentarmos olhar, tanto para o nu quanto para os cadáveres que nos cercam. 

Estão todos por aí. Por aqui. 

 

 

Referências bibliográficas 

ARTAUD, Antonin. (1995). Oeuvres sur Papier. Marseille: Musée Cantini, Réunion des 
Musées Nationaux.  
________. (2004). Oeuvres. Edition Etablie par Evelyne Grossman. Collection Quarto. 
Paris, Gallimard. 
_________. (2003). Van Gogh o suicida da sociedade. [trad. GULLAR, F.]. Rio de Janeiro, 
José Olympio Editora. 
BAILLY, Jean-Christophe. (2016). L’Ineffacé – brouillons, fragments, éclats. normandie, 
L’édition de l’IMEC. 
DERRIDA, Jacques. (1990). Mémoires d’aveugle – l’autoportrait et autres ruines. Paris, 
Reunion des Musees Nationaux. 
__________. (2016). Força de Lei – o fundamento místico da autoridade (Trad. Leyla 
Perrone Moysés). São Paulo, Martins Fontes. 
KIFFER, Ana. (2016). Antonin Artaud. rio de Janeiro, EDUERJ. 
__________. Do desejo de escrita – uma certa borra das coisas. 
https://anakiffer.blogspot.com.br/2017/08/fulminato-7.html 
 
 



 



Revista latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía · Revista latinoamericana do colégio 
internacional de filosofía 

 
A polícia como problema filosófico  

 

Carla Rodrigues1  

 

 

Desde que fui convidada para falar neste colóquio em homenagem aos 50 anos do 

pensamento da desconstrução, tive muitas dúvidas do que fazer. Por um lado, tenho estado 

afastada das pesquisas sobre a obra do filósofo Jacques Derrida, concluindo um projeto que 

traduziu quatro importantes textos que consideramos lacunas na recepção de sua obra no 

Brasil. Nos últimos anos, no entanto, meus cursos têm sido mais voltados para a leitura de 

textos da filósofa Judith Butler e do alemão Walter Benjamin. Por outro lado, nunca me senti 

tão próxima do seu modo desconstrutivo de pensar. Derrida é um filósofo marcado por 

inúmeras características singulares e, durante muito tempo, foi cobrado por uma definição 

de desconstrução que não fosse negativa. Essa cobrança se estende àqueles que, como nós, 

nos dedicamos a pensar com a desconstrução e somos convocados a explicar que não é um 

método, não é um sistema, não é niilista, não é destruição da metafísica, como em Heidegger; 

não é filosofar com um martelo, como em Nietzsche; não é outro nome para a dialética 

hegeliana, não é uma hermenêutica radical, embora possa ser um pouco disso tudo. Duas 

definições positivas me acompanham nesse longo percurso de estudos sobre e em torno de 

Derrida: a desconstrução é uma estratégia de pensamento, e eu espero fazer essa estratégia 

operar aqui hoje para abordar o meu tema; e, como tão bem propôs Jean-Luc Nancy (1983), 

a desconstrução é um pensamento cujo imperativo é manter em aberto a liberdade da 

questão.  

É dessa abertura que quero me valer para não falar nem sobre Derrida nem em torno 

de Derrida, embora em alguns momentos seu pensamento compareça no meu texto. Minha 

estratégia principal será falar ao modo de Derrida, o que vou fazer propondo a abertura da 

questão que está no meu título – a polícia como problema filosófico –, num texto que só 

pode ser escrito se sobre ele eu também puder contar um pouco da sua história.  

As últimas páginas da minha tese de doutorado (Rodrigues, 2010; 2013) esboçavam 

as primeiras aproximações entre Derrida e o filósofo alemão Walter Benjamin, dois 

pensadores que, entre tantos traços em comum, compartilham o interesse por aquilo que 

 
1 Carla Rodrigues é filósofa, professora do Departamento de Filosofia (UFRJ), pesquisadora do PPGF/IFCS 
e bolsista da FAPERJ, onde desenvolve um projeto sobre violência e estado. Coordena o laboratório Escritas 
- filosofia, gênero e psicanálise (UFRJ/CNPq). É doutora e mestre em Filosofia pela PUC-Rio. E-mail: 
carla.ifcs@gmail.com 
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está perdido, “pela singularidade do que é muito pequeno, muito finito, muito fraco diante 

da lei” (Cornell, 1992, p. 62). Dois pensadores que, como propõe a filósofa feminista Drucila 

Cornell, seriam como o “chiffonier” do poema de Baudelaire, maltrapilhos, catadores do lixo 

– numa tradução livre e muito próxima do nosso cenário carioca contemporâneo –, 

colecionadores das sobras, daquilo que não interessa ao grande filósofo. Desde então, meu 

trabalho tem sido ir atrás daquilo que resta, do que permanece impensado por não interessar 

aos metafísicos. É por isso que trago para o debate as execuções policiais, a nossa pena de 

morte cotidiana, tema de seminários de Derrida. A mim interessa pensar como a 

hospitalidade sem condição se expressa todos os dias no assassinato a que estão submetidas 

as pessoas pobres, pretas e moradoras de favelas e periferias.  

Derrida foi um pensador engajado em muitas das reivindicações de seu tempo, e essa 

é a herança que escolho da sua filosofia para fazer a minha filosofia. Ao modo dele, quero 

pensar a violência policial que me cerca porque pretende me proteger, e ao mesmo tempo 

me captura numa lógica de divisão entre os corpos que importam e os corpos que pesam, 

para falar como Butler, que são considerados um excesso indesejável na vida social e, 

portanto, nos são apresentados como corpos que podem ser eliminados sem que isso 

signifique uma perda.  

Essa pesquisa começa no primeiro semestre de 2016, quando decido me debruçar 

sobre três livros de Judith Butler – “O clamor de Antígona” (2000, [2014]), “Precarious Life” 

(2004) e “Quadros de guerra” (2009, [2015]) – para pensar como o luto funciona na sua 

filosofia e para interrogar, com ela, o problema político da distribuição desigual do luto 

público. Esse curso se desdobrou ao longo do ano de 2017 e espero que se desdobre ainda 

em 2018. Estamos seguindo uma trilha aberta por uma proposição de Butler, a necessidade 

de as democracias contemporâneas tomarem como principal tarefa política fazer a crítica à 

violência de Estado. Para isso, tenho contado com a contribuição inestimável de alunas e 

alunos que, postos diante do convite de compartilhar a pesquisa comigo, têm comparecido 

com suas questões, seus autores, suas interrogações, aos quais eu só posso agradecer hoje e 

em todos os nossos encontros tão instigantes. Muito do que apresento aqui não existiriam 

sem todos esses estudantes.2 

Para começar a fazer da polícia um problema filosófico ao modo da desconstrução, 

começo citando alguns dos pensadores que me inspiraram:  

 
2 Gostaria de agradecer a Ana Carolina Martins, Caio Paz, Isabela Pinho, Gabriel Lisboa, Pedro Poncioni, Pedro 
Oliveira, Thaís Bakker, Tássia Áquila, Vinicius Santiago e Sonia Corrêa. Gostaria de registrar um agradecimento 
especial ao professor e amigo Edson Teles (Unifesp) pela generosa partilha de temas e trabalhos e à professora 
Miriam Hermetto (UFMG) pela inspiração. 
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Walter Benjamin, “Por uma crítica da violência”, 1921 [2011]  

O “direito” da polícia assinala o ponto em que o Estado, seja por impotência, seja 
devido às conexões imanentes a qualquer ordem do direito, não consegue mais garantir, por 
meio dessa ordem, os fins empíricos que o Estado deseja alcançar. Por isso a polícia intervém 
“por razões de segurança” em um número incontável de casos nos quais não há nenhuma 
situação de direito clara (p. 135).  

 

Hannah Arendt, “Sobre a violência”, 1970 [2016] 

 A dominação totalitária, baseada no terror, é aquela que investe não apenas contra 
seus inimigos, mas também contra seus amigos e apoiadores, temendo todo poder, mesmo 
o poder de seus amigos. O ápice do terror é alcançado quando o Estado policial inicia a 
devoração de suas próprias crias, quando o executante de ontem se torna a vítima de hoje 
(p. 43-44).  

 

Michel Foucault, “Em defesa da sociedade”, 1976 [2000] 

A raça, o racismo, é a condição de aceitação de tirar a vida numa sociedade de 
normalização (...) o racismo é indispensável como condição para poder tirar a vida de alguém, 
para poder tirar a vida dos outros. A função assassina do Estado só pode ser assegurada 
desde que o Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo (p. 306).  

 

Michel Foucault, “Segurança, território e população”, 1978 [2008] 

A nova governamentabilidade (...) terá enfim de se dotar de um instrumento de 
intervenção direto, mas negativo, que vai ser a polícia. (...) O antigo projeto de polícia, tal 
como havia aparecido em correlação com a razão de Estado, se desarticula, ou antes, se 
decompõe entre quatro elementos: prática econômica, gestão da população, direito e respeito 
às liberdades, e polícia (p. 476). 

 

Jacques Derrida, “Força de lei”, 1989 [2007]   

A polícia que capitaliza a violência não é apenas a polícia. Não consiste somente em 
agentes policiais fardados, às vezes com capacetes, armados e organizados numa estrutura 
civil de modelo militar (...). Por definição, a polícia está presente ou representada em toda a 
parte onde há força de lei. Está presente, às vezes invisível, mas sempre eficaz, em toda parte 
onde há conservação da ordem social (p. 102). 

 

Jacques Rancière, “Nas margens do político”, 1998 [2014] 

O combate entre os “ricos” e os “pobres” é um combate acerca da possibilidade 
destas palavras se desdobrarem, de instituírem as categorias de uma outra contagem da 
comunidade. O objeto do litígio político é a existência litigiosa do próprio da política com o 
seu recorte das partes e dos espaços da comunidade. Há duas formas de contar as partes da 
comunidade. A primeira chama-se polícia e só conta partes reais, grupos efetivos definidos 
por diferenças de nascimento, de funções, de lugares e de interesses que constituem o corpo 
social e exclui todo e qualquer suplemento. A segunda chama-se política e conta como 
excesso uma parte dos sem-parte (p. 146).  
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Giorgio Agamben, “Estado de exceção”, 2003 [2007] 

O totalitarismo moderno pode ser definido como a instauração, por meio do estado 
de exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos adversários 
políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam 
não integráveis ao sistema político (p. 13). 

 

Judith Butler, “Quadros de guerra”, 2009 [2015]  

A precariedade perpassa as categorias identitárias e os mapas multiculturais, criando, 
assim, a base para uma aliança centrada na oposição à violência de Estado e sua capacidade 
de produzir, explorar e distribuir condições precárias e para fins de lucro e defesa territorial 
(p. 55). 

 

Alberto Pucheu, “Para que poetas em tempos de terrorismos?”, 2017 
 
(...) é guerra, eis a guerra, a polícia executa cinco jovens 
negros que comemoravam o primeiro emprego 
de um deles com 111 tiros metralhados,  
com 111 tiros fuzilados, contra o carro 
em que estavam, contra seus corpos 
e contra suas vidas, porque negro jovem não pode  
viver neste país que mata 84 negros por dia,  
a maioria jovem, guerre aux barbares. é guerra.  
e guerre aux barbares. é guerra, eis a guerra (p. 23-24). 
 

A escolha de Pucheu (2017), um poeta brasileiro contemporâneo, meu amigo, meu 

colega de universidade, é parte desse imperativo de manter em aberto não apenas a liberdade 

da questão, mas também abrir-se a outros discursos ditos não filosóficos, é uma estratégia 

de refazer, ao meu modo, a pergunta dele, para que filósofos em tempos de terrorismos?  

 

Em “Por uma crítica à violência”, Benjamin (2011) faz uma série de distinções: entre 

direito natural e direito positivo, entre violência fundadora e violência mantenedora do 

direito, entre violência divina e violência pura, para mencionar apenas as mais importantes. 

Nesse movimento, ele percebe que o ordenamento jurídico está baseado em um tripé de 

força, poder e violência: o militarismo ou o que hoje nós chamaríamos, no contexto 

brasileiro, das Forças Armadas, a pena de morte, e a polícia.  Interessa ao filósofo alemão 

perceber que o interesse do direito em ter o privilégio do monopólio da violência é garantir 

a sua própria existência, o que faz com que a violência instauradora do direito esteja presente 

nos atos de violência mantenedora do direito. É na polícia que Benjamin localiza a ligação 

mais evidente entre estes dois tipos de violência. 

Sabemos que o contexto europeu do início do século XX, entre as duas guerras, foi 

muito diferente do contexto brasileiro do início do século XXI. Numa Alemanha recém-
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unificada em Estado-Nação e derrotada na Primeira Guerra Mundial, Benjamin associa a 

polícia à pena de morte, “uma presença que molesta brutalmente ao longo de uma vida 

regulamentada por decretos, ou pura e simplesmente o vigia” (Benjamin, 2011 [1921], p. 

136). As distâncias temporais e geográficas não me impedirão de fazer da crítica de Benjamin 

o ponto de partida da minha crítica à violência de Estado tal qual ela se apresenta para nós, 

cidadãos e cidadãs fluminenses, submetidos não apenas ao que Benjamin identificou como 

privilégio da violência sob poder do Estado, mas, sobretudo, submetidos à violência policial 

mais cotidiana, mais destruidora, torturadora, aniquiladora de certas vidas em suposta 

proteção de outras, desta polícia que o filósofo associa à pena de morte, pautados por uma 

ideia de guerra que faz com que pareçam naturais as imagens que estão sendo exibidas aqui: 

capital e região metropolitana ocupadas pelas Forças Armadas, as áreas urbanas divididas em 

territórios, e sintagmas como “guerra ao tráfico”, “bala perdida” e “ocupação de território” 

incorporados como parte do nosso vocabulário cotidiano.  

Não é por acaso que uma importante leitora de Benjamin, Jeanne Marie Gagnebin 

(2010), faz a articulação entre a violência da Polícia Militar de hoje e a violência das Forças 

Armadas durante o período da ditadura. O ponto de encontro entre essas duas violências 

estaria, segundo ela, na anistia forçada que produziu no país um esquecimento silencioso. 

Segundo Gagnebin, quando não somos obrigados a esquecer temos diante de nós a tarefa de 

produzir instrumentos de reflexão para esclarecer também o presente, para evitar a repetição 

incessante, sob novas formas, das políticas de exclusão e de genocídio (Gangnebin, 2010).  

Essa incessante repetição a que ela se refere não foi eliminada no suposto regime 

democrático brasileiro. As políticas de segurança são políticas de exclusão, de racismo e de 

genocídio. Mais de dez mil pessoas foram mortas sob suspeita de confronto com a polícia 

fluminense entre os anos de 2001 e 2011. Em 2013, o Anuário do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública constatou que a ação da polícia havia matado, em 2012, cinco pessoas por 

dia no Brasil. Já segundo relatório da Anistia Internacional, do total de homicídios no Brasil 

em 2012, 56.337 são vítimas da violência policial, dos quais, 54% são jovens entre 15 a 29 

anos e 77% são negros. Ainda segundo a Anistia Internacional, em 2011 as polícias militares 

dos Estados do Rio e de São Paulo mataram 961 pessoas, mais do que o total de 676 pessoas 

executadas no mesmo ano nos 20 países nos quais vigora a pena de morte.  

Ao lado da violência policial, cresce o que Benjamin chamou de militarismo. Às 

Forças Armadas brasileiras, compostas de Exército, Marinha e Aeronáutica, se somam três 

forças policiais ligadas às três esferas de governo. No âmbito federal, temos a Polícia Federal 

e a recém-criada Força Tarefa Especial, acionada pela presidência da República em situações 
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classificadas como extraordinárias; nos 27 estados, atuam as Polícias Militares, cuja função é 

o chamado policiamento ostensivo; e no âmbito das prefeituras, crescem as guardas 

municipais, cada vez mais dotadas de poder de polícia. Tudo isso sem contabilizar o 

contingente de segurança privada que atua nos espaços ditos públicos. Em relação às guardas 

municipais, há um debate jurídico sobre a inconstitucionalidade de conceder a elas o direito 

de portarem arma de fogo. O caráter espectral da polícia, identificado por Benjamin e 

acentuado por Derrida, está cada vez menos fantasmático e cada vez mais presente na sua 

face armada e brutal.  

Fazer da polícia um problema filosófico me levou à leitura de duas aulas muito 

específicas de Foucault (2008) sobre a polícia em “Segurança, território e população”. Era o 

final dos anos 1970, quando o filósofo francês fez uma análise genealógica da instituição da 

polícia, cujo objetivo inicial era tomar conta do espaço das ruas e regular todas as formas de 

coexistência, de modo a zelar não apenas por boas condições de vida e de saúde, mas também 

pela circulação – de pessoas, mercadorias, dentro e fora das fronteiras de um Estado. Essas 

são as primeiras funções que a polícia vai assumindo na Europa dos séculos 17 e 18, 

momento em que seu objetivo era cuidar para que as pessoas vivessem. Interessa a Foucault 

pensar o deslocamento desse modelo de polícia que vigorou até o final do século 18 para um 

modelo moderno que ele chamará de governamentabilidade, antes estatística, hoje 

algorítmica, questão que talvez se torne um novo objeto da minha pesquisa. Foucault percebe 

que nos estados modernos a função da polícia se modifica e se desdobra em quatro aparelhos 

estatais: a prática econômica, a gestão da população, o direito e respeito às liberdades, e a 

polícia, que ganha caráter principalmente repressivo. 

Se de fato todos esses autores europeus nos ajudam a ter elementos teóricos para 

pensar a polícia como problema filosófico, há peculiaridades na violência policial carioca que 

eu gostaria de pensar com estes filósofos, numa estratégia de tomá-los como autores que nos 

fornecem chaves teóricas das quais posso me valer para pensar nossa questão local. Essa, 

para mim, tem sido a principal potência do chamado pensamento decolonial.  

Em agosto de 2017, um policial militar foi morto na favela do Jacarezinho, 

desencadeando a partir dali uma série de atuações violentas da polícia, a fim de vingar a morte 

do membro da corporação. Nos seus seminários sobre pena de morte, Derrida chama a 

atenção para o fato de que, quando o Estado mata e justifica que se mate, o Estado age a 

partir de uma lógica de vingança. A violência legal passa a ser igual à violência não legal, 

porém, justificada pelo Estado.  
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Uma das motivações para a filósofa Judith Butler (2004; 2015) escrever “Precarious 

Life” e “Quadros de guerra” foi a guerra dos EUA contra o Iraque depois do 11 de setembro. 

Ela percebe a diferença de enquadramento da perda dos soldados e dos prisioneiros mortos 

e torturados nas prisões; as primeiras, vidas vivíveis e passíveis de luto, as segundas, vidas 

matáveis e sem reconhecimento como vidas perdidas. Comecei a pensar na polícia como 

problema filosófico quando percebi que quando Butler diagnostica a “distribuição desigual 

do luto público” está imersa num contexto em que o Estado tem uma política de luto que 

explicita o valor da vida do soldado que defende a nação e a democracia e despreza toda a 

vida que ameaça a nação norte-americana.3 

Percebi que a mera desigualdade na distribuição do luto não era suficiente para pensar 

o problema local. Embora seja fácil elencar as inúmeras razões para não sermos capazes de 

dar nenhum valor à instituição policial, é preciso mais uma dobra para tentar entender por 

que a polícia não tem valor sequer para os estados que as comandam. Não tenho nenhum 

interesse em defender a instituição da polícia militar, ao contrário. Tenho participado de 

inúmeras manifestações ecoando a palavra de ordem “não acabou, tem que acabar, eu quero 

o fim da polícia militar”.  

Mas, há muito tempo me espanta a indiferença do governo do Estado em relação às 

mortes de policiais em serviço. O espanto vem da constatação da diferença entre a 

importância que os governos fluminenses parecem querer conferir à segurança pública e o 

desprezo pelas perdas em combate, para usar o vocabulário de guerra. Não encontro registro, 

por exemplo, da presença de um governador de Estado no enterro de um PM assassinado. 

Na maioria das vezes, a autoridade máxima presente é o comandante do Batalhão no qual 

servia o policial, o que termina por configurar aquela perda como exclusiva para a 

comunidade a qual ele pertencia. Família próxima e amigos completam a cena, em geral 

marcada pela indignação com a falta de condições de trabalho. O apelo por parte dos policiais 

militares por reconhecimento das vidas perdidas tem se dado em moldes muito próximos do 

apelo feito pelas famílias que perdem seus filhos para a violência policial. Há poucos meses, 

uma organização de defesa da vida dos policiais instalou nas grades de proteção da Lagoa 

Rodrigo de Freitas placas em homenagem aos mortos, manifestação do mesmo tipo das 

promovidas pelas organizações de vítimas da violência policial.  

 
3 Sobre o tema, permito-me referir a Bakker, Thaís. “O Estado-Nação a partir da filosofia de Judith Butler: 
reflexões sobre processos de congregação e segregação.”  Dissertação de mestrado, PPGF, UFRJ, 2018. 
Orientação profa. Carla Rodrigues. 
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Na tentativa de fazer mais uma dobra no pensamento, proponho como hipótese que 

o desprezo pela vida dos policiais faz parte de um paradigma de estado de exceção que 

permite à PM continuar agindo baseada na estrutura de vingança, com liberdade de atuação 

nesta chamada “guerra ao tráfico” e, portanto, autorização para matar qualquer um a 

qualquer tempo sob qualquer pretexto. Para isso, é preciso também que as mortes dos 

policiais não sejam passíveis de luto, o que termina por autorizar e legitimar a atuação violenta 

como vingança pessoal, individual. Uma institucionalidade fraca dá a liberdade necessária 

para que cada policial continue agindo do modo mais violento possível. Tudo se passa “como 

se” o Estado não fosse o assassino, tudo precisa se passar “como se” o Estado não fosse o 

assassino. É esse “como se” que autoriza a violência da PM e faz com que sintagmas como 

“bala perdida” ou “guerra ao tráfico” sejam empregados “como se” esta fosse uma guerra 

entre a polícia e os bandidos, na qual uma população civil muito específica e um contingente 

militar também muito específico morrem como meros danos colaterais, “como se” essa não 

fosse uma guerra de ricos contra pobres. É “como se” o Estado não participasse do seu 

próprio estado de exceção, confirmando os piores prognósticos de Derrida e, mais 

contemporaneamente, de Rancière: a desgenerescência da polícia é também o fracasso total 

da política.  

Na tão citada oitava tese sobre o conceito de história, Benjamin diz que a tradição 

dos oprimidos nos ensina que o "estado de exceção" em que vivemos é na verdade a regra 

geral, proposição que Agamben radicaliza quando diz que o estado de exceção é um 

paradigma de governo. Quase cinquenta anos depois, Rancière escreveu 10 teses sobre a 

política, e justo na sua oitava tese ele diz que a política é o que dá a ver aquilo que não tinha 

razão de ser visto, e cita os trabalhadores e as mulheres como exemplos do que a política não 

quer dar a ver. Eu, aqui no Rio de Janeiro de 2017, no IFCS de 2017, citaria os pobres, os 

pretos, os favelados, os moradores de rua da nossa rua, os catadores do nosso lixo. O legado 

dos 50 anos da desconstrução para mim é a chance ínfima e radical de dizer que fazer filosofia 

é hoje fazer filosofia política para dar a ver o que não pode ser visto, para a cada dia repetir 

Foucault e dizer, de um modo igual mas sempre diferente, que o racismo é a condição de 

aceitar a eliminação de uma vida em sociedade. Fazer filosofia política é aceitar a provocação 

de Pucheu e perguntar, com ele, para que filósofos em tempos de terrorismo? ou como fazer 

filosofia em tempos de terror, para deixar ecoar aqui um título de Derrida (Borradori, 2004). 

Fazer filosofia política é rasurar a linha que pretende separar a vida de valor incondicional 

dos que vivem e a vida sem condições dos que são mortos. 

 
 



A polícia como problema filosófico  
 

 119 

Referências Bibliográficas 
 

AGAMBEN, G. (2007). Estado de exceção (2ª edição). Tradução Iraci Poleti. São Paulo:  
Boitempo Editorial (Obra original publicada 2003).  

ARENDT, H. (2016). Sobre a violência (7ª edição). Tradução André de Macedo Duarte. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira. (Obra original publicada 1970) 

Bakker, T. (2018). O Estado-Nação a partir da filosofia de Judith Butler: reflexões sobre processos de 
congregação e segregação. Dissertação de mestrado não-publicada, Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

BENJAMIN, W. (2011). Por uma crítica da violência. Tradução de Ernani Chaves. IN: 
__________. Escritos sobre mito e linguagem. São Paulo: Editora 34. (Obra original publicada 
1921) 

BORRADORI, G. (2004). Filosofia em tempos de terror. Tradução de Roberto Mugiatti. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor. 

BUTLER, J. (2004). Precarious life. Nova York: Verso. 

_________. (2014). O clamor de Antígona. Tradução André Checinel. Florianópolis: Editora 
da UFSC. (Obra original publicada 2002) 

_________. (2015). Quadros de guerra. Tradução Sérgio Lamarão e Arnaldo Marques da 
Cunha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. (Obra original publicada 2009) 

CORNELL, Drucilla. (1992) The philosophy of the limity. New York and London: Routledge. 

DERRIDA, J. (2007). Força de lei – o fundamento ‘místico’ da autoridade. Tradução Leyla 
Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes. (Obra original publicada 1989) 

FOUCAULT, M. (2000). Em defesa da sociedade. Tradução Maria Prado Galvão. São Paulo: 
Martins Fontes. (Obra original publicada 1976) 

_________. (2008). Segurança, território, população. Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes. (Obra original publicada 1978) 

GAGNEBIN, J. (2010). O preço de uma reconciliação extorquida. IN: SAFATLE, V & 
TELES, E. (Orgs.) O que resta da ditadura. São Paulo: Boitempo Editorial. 

NANCY, J. (1983). L’impératif catégorique. Paris: Flammarion. 

PUCHEU, A. (2017). Para que poetas em tempos de terrorismos? Rio de Janeiro: Azougue Editorial. 

RANCIÈRE, J. (2014). Nas margens do político. Tradução Vanessa Brito e João Pedro Cachopo. 
Lisboa: KKYM. (Obra original publicada 1998) 

RODRIGUES, C. (2010). Duas palavras para o feminino: hospitalidade e responsabilidade em Jacques 
Derrida. Tese de Doutorado não-publicada, Programa de Pós-Graduação da Pontifícia 
Universidade Católica de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

_________. (2013) Duas palavras para o feminino – hospitalidade e responsabilidade. Sobre 
ética e política em Jacques Derrida. Rio de Janeiro: FAPERJ/NAU Editora. 

 
 
 



 



Revista latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía · Revista latinoamericana do colégio 
internacional de filosofía 
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“Não há testemunho que não implique estruturalmente nele mesmo a possibilidade 

de ficção, de simulacro, de dissimulação, de mentira ou de perjúrio [...] se o testemunho, 

doravante, se tornar prova jurídica, informação, certeza, ou arquivo, ele perderá a função 

de testemunho” (Derrida, 1998, 31). 3  Assim define Jacques Derrida o testemunho na 

conferência tornada livro, Demeure (Morada), sobre o texto-testemunho de Maurice 

Blanchot, O instante de minha morte. A definição se situa em uma veia que eu chamaria cética, 

classicamente desconstrutivista, sobre o valor da verdade, ou de prova jurídica, sentido que 

no entanto integra de maneira essencial o que entendemos por testemunho. Se todo o 

testemunho é tendido internamente pela ficção, pelo simulacro, pela dissimulação, pela 

mentira, ou pelo perjúrio, ou seja, por instâncias que fazem tremer nele o valor de verdade 

insofismável que o faria desempenhar qualquer papel, por exemplo, em um julgamento, o 

testemunho deveria de uma vez por todas abdicar da ambição de dizer a verdade? Esta a 

pergunta que dirigiríamos ao ceticismo de Derrida. 

E no entanto, o contexto em que a forma testemunho adquiriu sentido histórico no 

século XX, intrinsecamente ligada às grandes catástrofes humanas, políticas e biopolíticas, 

caminharia no sentido de enfatizar, ao contrário, este aspecto jurídico do testemunho. 

Nomeemos algumas das instâncias dessas catástrofes. Faço aqui uma lista quase que 

errática, sem que a ordem que utilizo implique em uma qualquer prioridade, antecedência 

ou hierarquia: a experiência concentracionária nazista; os depoimentos de presos em gulags 

durante a vigência do regime soviético, e em outros totalitarismos comunistas, como o de 

Pol-Pot na Indochina ou em Cuba; os testemunhos homossexuais nesses mesmos 

contextos; o genocídio ameríndio e a escravidão africana, que evidentemente não são 

exclusivos do século XX, mas são oriundos da colonização; as guerras étnicas e genocidas 

na África e na Europa; as infrações aos direitos humanos pelas ditaduras no Cône Sul, 

codificadas na experiência das Comissões da Verdade, que se espalharão pelo mundo a 
 

1 Na pesquisa desse texto, beneficiei-me da verba de uma bolsa de estudos da Faperj, Cientista de nosso 
estado, para financiar uma viagem à França no início de 2015, a fim de consultar os arquivos de Jacques 
Derrida no Imec (Instituto Memórias da Edição Contemporânea), na Abadia da Ardenha, em Caen.  

2 João Camillo Penna é professor de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Letras da 
UFRJ. E-mail: jcamillopenna@gmail.com 

3 Adapto o trecho ligeiramente às exigências de meu texto. 
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partir do modelo desenvolvido no Chile, pelo chamado Relatório Rettig, e que pautarão 

também a nossa tardia Comissão Nacional da Verdade de 2012-2014, que tenta com um 

atraso de mais de trinta anos restabelecer alguma coisa dos abusos de direitos humanos 

cometidos durante a ditadura civil-militar brasileira; as catástrofes climáticas, com vítimas 

não necessariamente humanas, que se defrontam com um mundo estranhamente 

negacionista diante de sua enunciação sobrevivente, o que nos forçaria a evocar os direitos 

não-humanos ou inumanos (por oposição aos direitos humanos). 

As experiências catastróficas são portanto as mais variadas. E em todas elas, a 

testemunha e o testemunho ocupam um lugar central. Qual seria ele? Essencialmente, o 

testemunho é a enunciação das vítimas, num espaço que adquiriu importância central com 

o surgimento da figura jurídica dos crimes contra a humanidade, e é mais ou menos na 

mesma época, em diversos quadrantes do globo, que a vítima começa a falar nos tribunais 

de justiça de direitos humanos. 4  O estatuto da vítima, enquanto foco de denúncia de 

injustiças, ganha projeção nos anos 1960, assumindo um lugar importante no direito 

internacional, onde adquire proeminência nos movimentos de minorias, e nas comissões da 

verdade que, a partir dos anos 1970, vão se multiplicar em muitos países, com o objetivo de 

avaliar o saldo do extermínio de militantes de esquerda pelas ditaduras militares. Neste 

sentido, enquanto fala da vítima, ao restabelecer a ordem dos fatos de uma experiência 

vitimária, o testemunho tem vocação de denúncia e se inspira na função jurídica do 

testemunho de acusação e da prova judicial. Interessante, nesse sentido, pensar que o 

testemunho surge, na segunda metade do século XX, sob a égide dos direitos humanos, e 

se desdobrará, no início do século XXI, com a intensificação e/ou a denúncia sistemática 

das catástrofes climáticas, sob a égide dos direitos não-humanos, dos animais, dos corpos, e 

das coisas. A enunciação da vítima terá assim percorrido ambos os campos do direito 

(humano e não-humano) enquanto ferramenta paradoxal: implicitamente ligada ao Estado, 

enquanto armação do direito, e arma contra os crimes contra a humanidade e inumanidade 

cometidos, em larga medida, e em geral, mas não só, pelo próprio Estado.  

No entanto, se lembrarmos de alguns dos exemplos mais importantes e 

significativos do testemunho do século XX, observaremos que, na mesma linha da 

definição de Derrida mencionada acima, o valor factual de verdade do testemunho é 

sistematicamente mitigado, posto em dúvida, nuançado, fazendo-o habitar um espaço 

 
4 Recopio aqui com modificações uma parte da entrevista que concedi a Jaime Ginzburg, publicada em: 
Revista Teresa. Revista de Literatura brasileira. 



Dizer a verdade 

 123 

limítrofe que tendencialmente pode se converter em ficção, o que, num primeiro nível, 

parece desqualificá-lo enquanto valor de verdade e de denúncia.  

Lembremos dos exemplos do testemunho concentracionário e do testimonio 

hispano-americano. As vítimas do holocausto judaico só foram convocadas a falar, no 

julgamento de Eichmann em Jerusalém, em 1961, já que nos diversos julgamentos de 

Nuremberg (1945-1949), as vítimas não testemunharam, os julgamentos sendo baseados 

exclusivamente em documentos. O que imediatamente instaura uma diferença entre 

testemunho e documento. Mais ou menos na mesma época, em 1966, em Cuba, Miguel 

Barnet publica Biografía de un cimarrón, um “romance-testemunho”, que narra a vida de um 

escravo fugitivo, baseado em gravações feitas com um sobrevivente da escravidão, Esteban 

Montejo, que tinha 103 anos na época das entrevistas com Barnet. Neste caso, o 

testemunho tende a se tornar uma forma mista, em parte literária, como diz o próprio 

gênero que instaura: o “romance-testemunho”. 

Mas é quem sabe o julgamento de Eichmann que estabelece o paradigma, 

mobilizando a figura jurídica do testemunho que encaminharia o seu uso artístico futuro. O 

julgamento de 1961 se transforma em um teatro, com o objetivo nítido de consolidação e 

unificação política do estado de Israel, sobredeterminado por uma realidade afetiva que 

extrapola de muito os quadros possíveis do direito, conforme demonstra o belo estudo de 

Shoshana Felman, O inconsciente jurídico. Julgamentos e traumas no século XX (Felman, 

2014). Cifrada na figura de Eichmann estava a denúncia do nazismo e da história milenar 

do antisemitismo; cifrada por detrás da acusação estavam os seis milhões de judeus 

exterminados no holocausto. Essa dupla metonímia arma um dispositivo poderoso que 

será em seguida utilizado para as denúncias as mais variadas. O grande interesse e 

efetividade desse achado é transpor uma cena originalmente concebida sob o signo da lei 

para uma outra eminentemente catártica e teatral. Evidentemente o papel do testemunho 

“literário” não pode ser o mesmo de uma prova ou de um documento no âmbito do 

tribunal. A deposição da testemunha sobrevivente em juízo, ao atestar sobre os 

sofrimentos que viveu, é necessariamente parcial, suscetível a imprecisões, a reconstituição 

que apresenta é muito mais afetiva que factual. Em seu célebre relatório sobre o julgamento 

de Eichmann, Um relatório sobre a banalidade do mal. Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt 

desvaloriza o papel da enunciação das vítimas, do ponto de vista de uma visão clássica do 

direito, no processo de construção da prova legal da culpa do réu.  No entender de Arendt 
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a testemunha fala sobre o seu sofrimento e não sobre os crimes do acusado, o que não é a 

mesma coisa (Arendt, 1977, 3-20).5   

O testemunho da ativista ameríndia quiché guatemalteca, Rigoberta Menchú, de 

1983, Meu nome é Rigoberta Menchú e assim me nasceu a consciência, propõe uma problema 

semelhante. Lembremos que Rigoberta recebeu, por conta de seu testemunho, o prêmio 

Nobel da Paz, em 1992, como gesto simbólico, discreto e largamente insuficiente, de 

compensão ou restituição para o genocídio dos povos que habitaram o continente 

americano, nos quinhentos anos da “conquista”, sinalizando um desdobramento 

importante para a crítica literária de esquerda, após a queda do muro de Berlim, e a ruína 

do dito socialismo real. No entanto, ele foi questionado do ponto de vista de sua 

factualidade em diversos de seus detalhes, notadamente, foi comprovada a impossibilidade 

de Rigoberta ter testemunhado a execução de seu irmão, conforme relata em seu livro. A 

sua réplica a respeito não deixa de ser interessante: o testemunho que presta não é dela, 

mas de um povo, o eu que narra não é Rigoberta, mas um eu coletivo que, ele sim, 

testemunhou a execução de seu irmão. Da mesma maneira, o psicanalista (e sobrevivente 

do Holocausto), Dori Laub, coautor do livro Testimony. Crises of Witnessing in Literature, 

Psychoanalysis, and History, com Shoshana Felman, inédito em português, narra uma 

entrevista com uma mulher que vivera a insurreição de Auschwitz, de outubro de 1944, e 

descrevera a explosão dos quatro crematórios do campo, quando na verdade apenas um 

fora destruído pelos insurretos. Olhemos no detalhe o modo como a questão é apresentada. 

A testemunha é descrita por Laub como uma mulher de 60 e muitos anos, miúda, recolhida, 

que falava sussurando “como se para si própria”.  

 

 Ela estava relatando as suas memórias enquanto testemunha ocular 
do levante de Auschwitz; uma repentina intensidade, paixão e cor foram 
infundidas na narrativa. Ela estava completamente ali. “De repente”, ela disse, 
“vimos quatro chaminés incendiadas, explodindo. As chamas lançadas ao céu, as 
pessoas corriam. Foi inacreditável.” Houve silêncio na sala, um silêncio fixo 
contra o qual as palavras da mulher reverberaram altas, como se elas carregassem 
consigo um eco dos sons jubilosos explodindo por detrás dos arames farpados, 
um estampido de pessoas escapando, gritos, tiros, gritos de guerra, explosões. 
Não era mais a ausência de tempo mortal de Auschwitz. Um momento 
deslumbrante e brilhante do passado varreu a paralisia gelada da paisagem muda e 
mortuária com velocidade […] 

 Muitos meses depois, uma conferência de historiadores, 
psicoanalistas, e artistas se reuniu para refletir sobre a relação entre educação e 
Holocausto, e viu o testemunho videografado da mulher, em uma tentativa de 
comprender melhor a época. Um vivo debate se sucedeu. O testemunho não era 

 
5 Sobre tudo isso cf. o livro de Shoshana Felman, O inconsciente jurídico. 
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preciso, argumentavam os historiadores. O número de chaminés foi representado 
errado. Historicamente, apenas uma chaminé havia explodido, não todas as quatro. 
Devido ao fato da memória da mulher testemunha ter se mostrado falível, não se 
poderia aceitar – nem creditar – a totalidade do seu relato dos acontecimentos. 
Era extremamente importante se permanecer exato, senão os revisionistas da 
história poderiam desacreditar tudo. 

 Um psicanalista [na verdade o próprio Dori Laub] que fora um dos 
entrevistadores dessa mulher, discordou profundamente. “A mulher estava 
depondo [testifying]”, afirmou ele, “não sobre o número das chaminés explodidas, 
mas sobre uma outra coisa, mais radical, mais crucial: a realidade de uma 
ocorrência inimaginável. A explosão de uma chaminé em Auschwitz era tão 
inacreditável quanto quatro. O número importava menos que o fato da ocorrência. 
O acontecimento era completamente inconcebível. A mulher depunha [testified] 
sobre um acontecimento que quebrou todo o quadro [frame] convincente de 
Auschwitz, no qual revoltas armadas judias simplesmente não aconteceram e não 
tinham lugar. Ela depunha sobre da destruição do quadro [framework]. Isto era 
uma verdade histórica (Felman e Laub, 1992, 59-60). 

 

O testemunho não pode aspirar a uma verdade documental, histórica, mas isso não 

o torna inferior a ela. Ele testemunha sobre o “real”, no sentido lacaniano do termo, da 

experiência traumática da testemunha (Cf. Lacan, 1988, 55-65).  

De fato, existe uma tensão interna à testemunha e ao testemunho, que transparece 

em uma simples olhada no dicionário (o Houaiss). A testemunha é, antes de mais nada, a 

“pessoa que testemunha, que assistiu a um acontecimento, um fato”, mas logo em seguida, 

é aquela que é “chamada ou indicada para depor numa causa ou investigação”, que 

“certifica ou atesta a veracidade de um ato”, essa atestação podendo ser transferida a uma 

coisa, que ela também está encarregada de atestar “a verdade de algum fato”. Esse sentido, 

por assim dizer, “garantidor” acaba se cristalizando numa função autenticadora. 

Testemunha é a “pessoa que assiste a certos atos para os tornar autênticos e valiosos”, por 

exemplo, a testemunha em um casamento, ou em um documento legal. Observe-se 

evidentemente a sobredeterminação jurídica de todo o dispositivo, embora ele estivesse 

presente apenas tendencialmente na primeira acepção: a testemunha como aquela que 

presenciou, que assistiu a um acontecimento ou fato. Este o sentido originário do histor 

grego, de onde derivamos “história”. Histor: “aquele que está lá para ver”. Como lembra 

François Hartog, ao descrever a etimologia da palavra história: “O histor seria em primeiro 

lugar ou de antemão um olho” (Hartog, 2011, 24). A testemunha é portanto aquela que 

sabe por que viu, no que denominamos de “testemunha ocular”. Ou seja, num primeiro 

momento a testemunha assiste, está presente, sem necessariamente participar, ou não 

devendo participar, pelo menos não enquanto protagonista de um acontecimento. Ela está 
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ao mesmo tempo fora deste acontecimento, mas já implicada nele, ela o assiste, a ser 

entendido com a complexidade que o verbo “assistir” tem nas línguas latinas.  

Nesta primeira acepção predomina, portanto, o valor factual do acontecimento. 

Mas a cena judicial que assombra o dispositivo quem sabe desde o início, aparece como 

uma enormidade inegável em seguida: a testemunha é agora aquela que depõe sobre um 

fato, mas para certificá-lo, atestá-lo ou autenticar-lhe a veracidade. 

A duplicidade existe na própria etimologia da palavra testemunho, desentranhada por 

Émile Benveniste em seu Vocabulário das Instituições Indo-européias. “Testemunho” tem duas 

etimologias: testis e superstes. Testis, explica Benveniste, é aquele que assiste como um 

“terceiro” (terstis) a um caso em que dois personagens estão envolvidos.” “Mas superstes 

descreve a ‘testemunha’ seja como aquele ‘que subsiste além de’, testemunha ao mesmo 

tempo sobrevivente, seja como ‘aquele que se mantém no fato’, que está aí presente” 

(Benveniste, 1995, 278) 6   Em testis já temos todos os elementos que depois se 

materializarão no dispositivo judicial: testis é aquele que testemunha enquanto um terceiro e 

pode intervir num litígio envolvendo duas pessoas. Algo de testis está em português em 

“atestar”, ou no inglês to testify, isto é na deposição em juízo, ou “prestar um testemunho”. 

Mas no sentido de superstestes está embutida a sobredeterminação da experiência e do 

acontecimento. A testemunha subsiste, mantém-se, está presente, no fato. Aqui sobressai 

um elemento digamos existencial da testemunha. Sabemos que, de maneira célebre, 

Giorgio Agamben, ao tratar do testemunho de Primo Levi, em O que resta de Auschwitz, 

tentou polemicamente evacuar, com precisão cirúrgica, o primeiro sentido de testis, e 

manter-se unicamente no domínio do superstes. O propósito para ele sendo precisamente 

dissociar a experiência do testemunho de qualquer dimensão jurídica, sublinhando as 

modulações éticas da proposição de Primo Levi sobre a impotentia judicandi da testemunha 

que viveu e sobreviveu à “zona cizenta” moral do campo de extermínio nazista. 

Entendemos a necessidade deste argumento na lógica interna de sua tetralogia, Homo sacer: 

aqui como no resto, trata-se de uma imenso processo não jurídico contra o jurídico e sua 

relevância determinante e crescente no mundo atual e não só nele. 

A desconstrução de Derrida caminha num sentido aparentemente oposto ao de 

Agamben. Trata-se, parece-me, para ele de levar o mais longe possível a aporia do 

testemunho, como que a se antecipar às possíveis ressalvas daqueles que poderiam duvidar 

da sua autenticidade, i.e. os argumentos negacionistas, sem no entanto duvidar dessa 

 
6 Ou como o retraduz Giorgio Agamben: testis é “a terceira parte entre duas partes em litígio, em um 
julgamento ou conflito legal;” e superstes é “aquele que viveu algo, passou por um acontecimento, e é capaz de 
testemunhar sobre ele” (Agamben, 1999, 17-18).  
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verdade e/ou autenticidade, ao contrário, estabelecendo as condições de possível 

impossibilidade do procedimento de autenticação ou veridição como um todo. Mas 

decomponhamos com um certo vagar a demonstração de Derrida. 

Ao estudar o testemunho no seminário “Responder – do segredo” (de 1992-1993), 

proferido no EHESS (Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais) e em Irvine, na 

Califórnia, Derrida parte de uma série de contradições internas ao testemunho. A começar 

pelo equívoco embutido na própria palavra, testemunho/testemunha, como vimos. Ser 

testemunha, testemunhar, pode querer dizer “assistir”: eu testemunhei quer dizer eu assisti, eu 

vi, senti, estive presente a alguma coisa; e por outro lado, ser testemunha, testemunhar pode 

querer dizer “prestar testemunho” ou “depor” diante de um tribunal ou da história. Cito o 

exemplo referido por Derrida: “fui testemunha do estupro da pequena Celina e fui 

testemunha quando do processo que se seguiu”. Em francês há uma diferença entre o 

substantivo e o adjetivo témoin, “testemunha”, e o verbo témoigner, “prestar testemunho”, 

“testemunhar”, que não existe em português. Derrida em seguida utiliza uma frase para 

demonstrar a diferença: “Não posso dizer, ‘eu presto testemunho’ (“je témoigne”) fora da 

cena do processo judicial, mesmo que este seja virtual. 7  Eu não presto testemunho 

simplesmente assistindo a um assassinato ou a um casamento, e os testemunhando [en étant 

témoin].” Esta equivocidade não é apenas uma particularidade interessante da língua e da 

linguagem. Ela toca em um problema essencial para toda a discussão da arte testemunhal, 

ou seja, das obras de arte que se querem por uma necessidade essencial testemunhos da 

catástrofe do humano.  

Derrida aborda aqui um texto de Shoshana Felman sobre o documentário Shoah de 

Claude Lanzmann, que ela diz se tratar de um “filme sobre a relação entre arte e 

testemunho”. Derrida localiza no texto de Felman uma equivocidade não tematizada, não 

elucidada e não analisada, que diz respeito uma dupla exigência colocada no documentário: 

que ele ao mesmo tempo preste testemunho e narre, que o testemunho se dê sob a forma 

de um relato. Seguindo a proposição de Felman, Shoah produziria uma generalização da 

função testemunhal, transformando o diretor, o historiador, o público, a partir 

evidentemente das testemunhas gravadas e filmadas, em testemunhas, que contam, ouvem 

e vêem seus relatos como que em uma deposição em tribunal. Ou seja: o documentário de 

Lanzmann é uma deposição em tribunal ao mesmo tempo que uma narrativa, como manter 

 
7 Cito o trecho do seminário: “J'ai été témoin du viol de la petite Céline et j'ai été témoin lors du procès qui a 
suivi. Mais je ne peux pas dire ‘je témoigne’ hors de la scène du procès, fût-elle virtuelle. Je ne témoigne pas 
en assistant simplement au meurtre ou au mariage, et en en étant témoin” (Aula de 6 de janeiro de 1993). 
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essa dupla exigência?, pergunta-se Derrida. Ele parte de uma citação de Elie Wiesel 

colocada como epígrafe do texto de Felman:  

 

Se uma outra pessoa pudesse ter escrito as minhas estórias, eu não teria 
podido escrevê-las. Escrevi-as para depor [to testify]. Meu papel é o papel da 
testemunha... Não dizer, ou dizer uma outra estória, é... cometer perjúrio (Felman, 
1992, 204-205). 

 

O texto de Felman começa em seguida assim: 

 

 Prestar testemunho [to bear witness] é assumir a responsabilidade pela 
verdade; falar, implicitamente, a partir do compromisso legal e do imperativo 
jurídico do juramento da testemunha. Depor [to testify] – diante do tribunal ou 
diante do tribunal da história e do futuro; depor [to testify], analogamente, diante 
de uma plateia de leitores e espectadores – é mais do que simplesmente relatar um 
fato ou um evento ou relatar o que foi vivido, gravado e lembrado.  

 

E comentando a frase de Wiesel segundo a qual “Se alguma outra pessoa pudesse 

ter escrito as minhas estórias, [ele] não teria podido escrevê-las.”, Felman escreve o 

seguinte: 

 

O que significa o fato de que o testemunho não pode ser simplesmente 
relatado [reported], ou narrado por um um outro no seu papel como testemunho? 
O que significa o fato de uma estória – ou história – não poder ser contada por 
uma outra pessoa? 

 

Como entender então a singularidade de Shoah (o filme), que se quer uma obra de 

arte que presta testemunho? Derrida observa o consenso legal e histórico que quer que, 

essencialmente, uma obra de arte não possa prestar testemunho. Haveria no caso da Shoah, 

o fato e não o filme, exceção, e poderíamos então ter as duas coisas em uma: uma obra que 

presta testemunho? No que toca, portanto, a moral, o direito, a verdade, etc., o testemunho 

não pode ser uma obra de arte. Ao mesmo tempo, nuança Derrida, não é menos verdade 

que existe uma “afinidade profunda e indestrutível entre o testemunho e a obra”. Ambas 

compartilham um tipo singular de performativo que não consiste em reportar fatos, o que 

faria delas enunciados constativos na classificação de John Austin, mas em comprometer-se, 

em assumir uma responsabilidade. 

Felman, de fato, sublinha que os testemunhos são mais do que relatos: “Depor [...] 

é mais do que simplesmente relatar um fato ou um evento ou relatar o que foi vivido, 

gravado e lembrado”. To testify, depor no sentido de “atestar”, produzir um atestado verbal 
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ou documental sobre o fato. Mas não resta dúvida de que são relatos. Da mesma maneira 

que Elie Wiesel, nas palavras postas em epígrafe, fala de escrever “suas histórias”, que são 

portanto contadas, narradas, relatadas. Ora, um relato não pode, por definição, ser único, 

ele é sempre, por definição, já uma repetição de si mesmo. Ao contar uma história ou uma 

estória (com his- e com es-), sempre nos colocamos diante da exterioridade de um terceiro. 

Por outro lado, é verdade que o testemunho é por definição algo que só ocorre uma vez. O 

mártir, a testemunha em grego, não veio ao mundo a passeio, mas se expõe absolutamente 

ao destino de sua fé. Donde o aspecto exemplar do testemunho. Em Demeure, Derrida 

explica de modo bastante claro o double-bind do testemunho: 

 

Sou o único que vi esta coisa única, que ouvi ou que fui posto em 
presença disso ou daquilo, em um instante determinado, indivisível; e é preciso 
crer em mim por que é preciso crer em mim – é a diferença, essencial para o 
testemunho, entre a crença e a prova – é preciso crer em mim por que eu sou 
insubstituível. Ali onde eu testemunho, sou único e insubstituível (Derrida, 1998, 
47).  

 

No entanto, a substituição começa a penetrar a estrutura por dentro. O exemplo 

não é substituível, mas ao mesmo tempo, sendo exemplar, essa insubstitutibilidade deverá 

ser necessariamente substituível. 

 

O insubstituível deve se deixar substituir em seu lugar. [O que significa] 
dizer: juro dizer a verdade ali onde fui o único a ver ou a ouvir, e onde sou o 
único a poder atestá-lo, é verdade na medida em que qualquer um em meu lugar, 
neste instante, teria visto, ouvido ou tocado a mesma coisa, poderia repetir 
exemplarmente, universalmente, a verdade de meu testemunho (Derrida, 1998,  
47-48). 

 

O testemunho é portanto esta singularidade infinitamente universalizável, uma 

presença única desde sempre, desde o início, dividida. Ou por outra: 

 

O que eu digo pela primeira vez, se é um testemunho, é já uma repetição, 
ou pelo menos uma repetibilidade; é já uma iteratividade, mais de uma vez em 
uma vez, mais de um instante em um instante, ao mesmo tempo [plus d’une fois en 
une fois, plus d’un instant dans un instant, en même temps]; e o instante, doravante se 
divide sempre em sua ponta mesma, na ponta de sua escrita (Derrida, 1998, 48). 

 

E é pela substitutibilidade universal que a técnica torna-se um problema para o 

testemunho. A escrita, por exemplo, e de início, já pressupõe uma técnica, uma 

mnemotécnica, é hypomnema, memória exterior, por oposição à mneme ou anamnesis, ou 
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memória interior (Derrida, 2011, 22). A divisão a que se refere aqui Derrida é precisamente 

a mesma analisada por ele ao pensar o arquivo, entre a memória exterior, fixada em um 

suporte, e a memória supostamente interior, sempre no entanto dividida, por dentro, por 

uma exterioridade que desde sempre a assombra, em uma interioridade sempre jogada fora 

de si mesma. Derrida explica que em princípio a tecnologia está excluída do testemunho, 

que solicita sempre a presença da viva voz em primeira pessoa. Porém, continua ele,  

 

A partir do momento que o testemunho deve poder ser repetido, a tekhné 
é admitida, ela é introduzida ali onde ela é excluída. Não é preciso para isso 
esperar as câmeras, os vídeos, as máquinas de escrever e os computadores. A 
partir do momento em que a frase é repetível [...] ela é já instrumentalizável, e 
afetada pela tecnologia (Derrida, 1998, 49). 

 

No seminário “Responder – do segredo”, ele elabora essa aporia a partir da  

oposição entre “quem” e o “o quê” (qui e quoi). De um lado, o testemunho põe em 

cena a experiência de um sujeito, um quem, que diz o que viveu, que fala da experiência 

única e intransferível do que viveu, e a qual ele sobreviveu. Este é, em linhas gerais, o 

sentido do superstes, na dupla etimologia de Benveniste. De outro lado, esse quem que diz 

“eu lhe falo agora” é imediatamente tomado por uma instância interna ao próprio 

dispositivo, embora lhe pareça ser exterior, um “o quê”, que fixa esta enunciação em um 

suporte, por exemplo, uma transcrição, uma fotografia, uma gravação, isto é, em 

“dispositivos tecno-protéticos” como instâncias de repetibilidade, iteratividade, que 

conferem à fala o seu valor de verdade, e sem a qual ele perderia toda a confiabilidade. Este 

“o quê” é lido por Derrida como aparato, um objeto – num dado momento Derrida 

menciona o interesse problemático de evocar a noção heideggeriana de Vorhanden, a coisa 

inerte ou objetiva – um suporte que permite a iteração, repetição, substituição, reprodução. 

De uma certa maneira, explica Derrida, tudo isso já está embutido na cena primitiva da 

testemunha enquanto testis, já no terceiro há algo dessa superfície que registra, reproduz, 

repete e assim garante, atesta, autentica. 

Em outras palavras, explica Derrida, o que define a testemunha ideal ou um ideal 

de testemunho, o testemunho “puro” é aquilo mesmo que pode a qualquer momento 

corrompê-lo, fazendo-o se tornar um simples “simulacro de testemunho”. Refaçamos o 

caminho da questão: o testemunho testemunha sobre uma experiência única, capturada 

pelo performativo “agora eu lhe falo”. Esta experiência é aquela que por definição só pode 

ocorrer uma vez, razão pela qual a verdade contida nele nos interessa de modo 

determinante. Por outro lado, esse testemunho parece, desde o início, essencialmente 
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“corrompido”, “assombrado” de dentro – já que seguindo a lógica do suplemento, isso que 

parece acidental ou exterior ao dispositivo faz parte de seu funcionamento próprio – pelos 

aparelhos, pelo “o quê”, que se substitui à testemunha, ocupando o seu lugar e, na verdade, 

testemunhando por ela. Citarei aqui um longo trecho deste seminário (trata-se da aula de 2 

de dezembro de 1992): 

 

É o que incita, certo ou errado, certo e errado, a tratar uma prótese técnica 
como testemunha, a dizer, por exemplo, que um registro fotográfico, vídeográfico, 
cinematográfico ou fonográfico, digamos mesmo, uma imagem ou uma 
reprodução qualquer, sejam testemunhas, ou testemunhem de alguma coisa, aqui, 
embora no entanto essas imagens ou essas próteses, esses duplos repetitivos, 
sejam totalmente incapazes desse engajamento performativo originário que 
consiste em dizer “agora eu lhe falo”. O que incita apesar de tudo a tratá-los como 
“testemunhas”, quando na verdade se tratam apenas de índices, de sinais, de 
hipóteses de prova, ou de peças de acusação, é justamente a sua impotência de 
reprodução, a sua reserva de iteratividade que lhes permite permanecer o mesmo, 
idênticos a si mesmos, indefinidamente repetíveis em princípio, como os mesmos, 
portanto, dotados de uma objetividade e de uma neutralidade acessível a todos, 
em um espaço público, subtraído à deformação subjetiva e oferecendo de cara 
essa dimensão do terceiro neutro, observador impassível e incorruptível, que se 
atribui à testemunha ou que se espera dela.  Mas se este poder de atestação que se 
confere aqui, sem dúvida abusivamente, mas inevitavelmente, à prótese do 
arquivo técnico se deve a seu poder de re-produção, é porque em todo lugar que 
há reprodução, repetição, iterabilidade, há ameaça de ver o testemunho, no 
sentido ideal e estrito, corromper-se ou evadir-se em prótese técnica, em 
simulacro de testemunho, e ver a pura atestação tornar-se signo, índice, prova, 
peça de acusação. Ora, esse risco de corrupção, esse risco para o testemunho, no 
sentido pretendidamente mais puro, o engajamento performativo do “eu lhe falo” 
e “juro dizer a verdade, toda a verdade, nada mais do que a verdade”, está 
engajado na repetição, e isso, desde a primeira vez que é também a última vez [...] 
Quando testemunho de alguma coisa sob fé ou juramento, comprometo-me, ao 
mesmo tempo, desde o início, a repetir o que digo, a dizer alguma coisa de 
iterativa, de idealizável portanto, que permanece idealmente a mesma através 
dessas repetições ou transformações empírico-sensíveis, e por isso colocadas sob 
o poder iterativo da própria linguagem (as mesmas palavras visando o mesmo 
sentido, identificáceis como tais, etc.) 

 

Observem de imediato que a cena do testemunho é transformada na cena, conexa, 

mas diferente, do juramento. Ambas compartilham um mesmo performativo, explica Derrida. 

A diferença entre as duas cenas é também evidente: o que está em jogo na fórmula do 

juramento é unicamente a verdade do dizer, enquanto que o que define a testemunha é a 

verdade dita sobre um acontecimento ou fato. O interesse de Derrida em juntar as duas 

cenas repousa evidentemente na desconstrução da própria noção epistemológica de 

verdade, fazendo-a constitutivamente tremer com seu outro: ficção, simulacro, 
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dissimulação, mentira ou perjúrio, para retormamos os termos da proposição derridiana 

sobre o testemunho, de onde partimos. 

Encontramos no tratamento dado por Derrida aqui, ao mesmo tempo, a estrutura 

do “perigoso suplemento” (de A gramatologia) e a figura da hypomnese, ou seja, da memória 

objetiva, protética, exterior/interior, inscrita em um suporte morto, como vimos, que 

macula o cerne de toda a psico-logia, misturando-a indissoluvelmente à exterioridade da 

ferramenta, e que, ao mesmo tempo, e inversamente, torna o suporte exterior parte 

intrínseca da memória, que o ocupa desde A farmácia de Platão (Cf. Derrida, 1973, 173-200; 

Derrida, 2005). Não se manda gravadores ou câmeras para a cena do testemunho, diz 

Derrida, em Demeure, mas no entanto, são essas próteses hipomnéticas que acabam se 

substituindo à testemunha, e falando por ela (Derrida, 1998, 49). O “o quê” que se 

substituiu ao “quem”. “Esta iteratividade”, diz Derrida na mesma aula do seminário 

“Responder – do segredo”, “que parece ameaçar o ‘quem’ originário do testemunho em ‘o 

quê’ da coisa-técnica, em signo, índice, peça de acusação”. Ou um pouco adiante: “Sem 

iteratividade, repetitividade, reprodutibilidade, não haveria testemunho puro. Sem 

iteratividade, ou seja, também sem substitutibilidade. Pois desde que há repetição ou 

iteração, a singularidade é duplicada e substituída”. 

Esta seria, portanto, nos termos de Derrida, a condição de (im)possibilidade do 

testemunho, o que o torna ao mesmo tempo possível e impossível. Reconstituamos aqui os 

passos da aporia derridiana do testemunho. De um lado, palavra única em presença que fala 

de uma presença única no seio de uma experiência intransponível, intraduzível, irrepetível e 

irreprodutível. O que remete claramente ao sentido de uma das etimologias do testemunho, 

o superstes. A testemunha “subsiste além de”, “se mantém no fato”, está aí presente, nos diz 

Benveniste. O que explica a parte de segredo do testemunho. Sem esta unicidade não há 

testemunho, não nos interessaríamos pela sua verdade única. Mas, de outro lado, desde o 

início, esta unicidade é assombrada por um terceiro, embutido na própria noção de testis, 

que introduz de imediato o espaço público, a atestação, a deposição, a divisão originária da 

singularidade única, tornando-a repetível, e “disponível permanentemente para um outro 

ou para qualquer um”. O outro se imisciu no meio do segredo da experiência única, e a 

altera de maneira irredutível, submetendo-a à duplicidade e à repetibilidade, e portanto ao 

perigo sempre presente da falsidade, da ficção. 

Em Morada, Derrida é explícito ao explicar que é por esta porta inicialmente exígua 

que entram no testemunho a literatura, o direito a ela, a escrita como técnicas, ou seja, 

como tekhnai.  
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E aqui se insinua, talvez, com a tecnologia, ao mesmo tempo como 
idealidade e como iteratividade protética, a possibilidade da ficção e da mentira, 
do simulacro e da literatura, do direito à literatura, que está na própria origem do 
testemunho veraz, da autobiografia de boa fé, da confissão sincera, como sua 
compossibilidade essencial (Derrida, 1998, 49).  

 

Entende-se, portanto, o problema, na verdade duplo, que enxerga Derrida no 

modo com que Shoshana Felman obriga o testemunho a ser, de um lado, palavra única do 

sobrevivente, e verdade atestada, deposição em tribunal, em um cinema convertido em 

tribunal, projetado sobre a superfície de uma hipomnese audiovisual; e de outro, deposição 

em juízo e relato, história contada e portanto remetida sempre à alteridade de uma relação 

que o duplica, que o recita – jogando um pouco com a palavra récit (“relato”) em francês. 

Estas contradições não tematizadas ou analisadas por Felman repetem evidentemente o 

cerne da aporia derridiana do testemunho, mas converte em possibilidade algo que deverá 

sempre se situar entre o possível e o impossível. Retomando os passos de uma 

demonstração que Derrida não realiza em seu seminário: em primeiro lugar, é bem verdade 

que a tecnologia já estava implícita no próprio dispositivo do testis e não surge com a 

câmera de Lanzmann, no entanto, é preciso rigorosamente levar a sério o efeito falsificador 

e disruptivo que esta, digamos, prótese originária, desempenha sobre o dispositivo 

testemunhal. Felman, em suma, “acredita” na verdade única da testemunha – lembremos 

da sua pergunta: “o que significa o fato de uma estória – ou história – não poder ser 

contada por uma outra pessoa?” – sem contrapô-la à sua intrínseca divisão. Em segundo 

lugar, o que os sobreviventes filmados por Lanzmann relatam não é, de fato, nada de 

narrável, mas remete à própria impossibilidade de contar o que quer que seja do 

testemunho concentracionário. O que contam eles senão a experiência de convivência 

seguida com a morte dos outros e da própria morte? Rigorosamente não se tratam de 

relatos. E no entanto, por uma inelutabilidade constitutiva, estes relatos impossíveis são, 

desde sempre, desde o início, capturados pela necessidade relacional, do terceiro, terstis, que 

ouve, que repete. O testemunho, no documentário de Lanzmann é, portanto, ao mesmo 

tempo impossível relato, mas ainda assim relato, e verdade única do sobrevivente, ao 

mesmo tempo que deposição pública, dividida e substituível. 

Não é por excesso de zelo que Derrida esboça essa crítica, mas por que ao deixar 

de circunscrever o caráter aporético do testemunho, ao deixar de fazê-lo tremer entre as 

suas condições de possibilidade que são também, e ao mesmo tempo, as suas condições de 

impossibilidade, a crítica norte-americana escamoteia a complexidade e simplifica o 
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testemunho. Ela o faz, quem sabe, em parte, para não dar munição àqueles que por 

quaisquer razões querem desacreditar o testemunho e duvidar de sua autenticidade, coisa 

que, poderíamos argumentar, Derrida acaba produzindo, ao levar o mais longe possível a 

(im)possibilidade do testemunho. Mas por outro lado, é por meio da dedução rigorosa da 

aporia testemunhal que se leva o mais longe possível a refutação ao negacionismo. Sem que 

isso resolva, de fato, a questão, um desdobramento necessário da própria lógica aporética. 

Repitamos então a estratégia de Derrida: o testemunho autêntico é rigorosamente 

impossível, ou melhor se situa entre uma possibilidade e uma impossibilidade, o que não 

significa que não exista, que não contenha verdade, e que não seja autêntico. Porém, a sua 

autenticidade ou inautenticidade não será diferente da de qualquer outro documento, que 

será sempre assombrado por uma falsificação constitutiva.   

Em “Poética e política do testemunho”, a bela conferência sobre Paul Celan, 

Derrida retoma os mesmos termos da questão, agora com relação ao poema, e à poesia 

como testemunho/a.O poema testemunha. Não se sabe de que e por que, de quem e para 

quem, testemunhando para o testemunho, ele testemunha. Mas ele testemunha. A partir daí, 

o que ele diz da testemunha ele o diz também de si mesmo como testemunha ou como 

testemunho. Como testemunho poético (Derrida, 2004, 534). 

 

A conferência inteira gira, essencialmente, em torno dos versos do poema “Glória 

de cinzas por trás”: 

 
Ninguém  
testemunha para a  
testemunha 
 
Niemand 
Zeugt für den 
Zeugen. 

 

Derrida fornece três interpretações da sintaxe equívoca do poema e da dificuldade 

de ler este para/ für, em “Niguém/testemunha para a/testemunha”: 1) este “para” 

significaria “em favor de” alguém; 2) o “para” indica uma substituição, “no lugar de”. 

Neste caso, o testemunho fala da impossibilidade de testemunhar no lugar de uma outra 

testemunha, como não se pode morrer no lugar de um outro. Neste sentido, o testemunho 

mostra a sua aliança com o segredo e com a morte; 3) o “para” pode ainda significar 

“diante de”: como o destinatário do testemunho, ninguém testemunha diante de uma outra 

testemunha. O juiz ou o tribunal que julga e avalia o testemunho não são testemunhas, já 
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que não participam, não são parte interessada, do/no testemunho, o que lhes permite 

justamente julgar e avaliar. No entanto, eles também são convocados a testemunhar sobre 

o que viram e ouviram, mesmo quando recusam ou aceitam a verdade do testemunho. 

 

Ele permanece uma testemunha, mesmo se ele recusa o primeiro 
testemunho, alegando que, pelo fato de ter sobrevivido, o sobrevivente [por 
exemplo, um sobrevivente de Auschwitz, explica Derrida] não pode ser uma 
testemunha segura e fiável do que aconteceu, em particular da existência neste fim, 
um fim de matança [mise à mort], de câmeras de gás ou de fornos crematórios – 
que portanto ele não pode testemunhar para as únicas e verdadeiras testemunhas, 
os que morreram, e que por definição não podem mais testemunhar, confirmar ou 
enfraquecer o testemunho de um outro (Derrida, 2004, 535). 

 

Neste último sentido, continua Derrida, o “para” poderia deixar ouvir um suspiro 

desesperado que tornaria impossível a tese revisionista segundo a qual o extermínio dos 

Lagers nazistas não ocorreu. Nenhuma testemunha poderá testemunhar nessa situação 

perversa que permitiria essa terrível interpretação. O “para”, então “für”, ao mesmo tempo: 

“a favor de”, “no lugar de” e “diante de” é o ponto, ao mesmo tempo, mais decisivo e 

indecidível do poema, em torno do qual todos os sentidos vacilam e coexistem na diferença 

que os fazem existir juntos. 

 A aporia do testemunho e do poema, do poema como testemunha e 

testemunho, consiste, em suma, nessa operação inoperante, que avança e é paralisada em 

seu avanço, que sem descurar da verdade do testemunho, a duplica (ou triplica) e 

diversifica. Verdade sempre assombrada pela falsidade, pela mentira e pela ficção, 

juramento que contém sempre o risco do perjúrio, palavra sobrevivente repetida como 

deposição pública em um tribunal. E, no entanto, ainda testemunhando para o testemunho: 

a testemunha.  
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A desconstrução em face da branca mitologia: Gramatologia contra o 

etnocentrismo e a experiência da crueldade colonial 
 

Prof. Dr. Rafael Haddock-Lobo1 

Aos meus alunos pretos. 
  

 

Em 16 de agosto de 2004, naquela que seria sua última conferência, a mais 

improvável, segundo o próprio, Derrida nos falava, aqui no Rio de Janeiro, sobre o perigo 

da ideia de “reconciliação” e das outras noções que ela carrega consigo de contrabando. 

Falava isso por ter em mente que as reflexões que resultaram de sua observação das 

comissões de verdade e reconciliação na África do Sul teriam em muito a contribuir às 

discussões étnico-raciais que começavam a tomar corpo no início dos anos 2000 na 

sociedade brasileira, sobretudo no que se referia à questão das cotas. Um dos pontos mais 

marcantes, pelo menos para mim à época, eu, doutorando, branco, estudando numa das 

mais reconhecidas universidades do país, em minha absoluta ignorância sobre tais questões, 

era a reflexão que o filósofo trazia sobre os riscos de o hegelianismo (aqui quase como 

metonímia para “europeísmo” ou ainda “mundo globalizado”) habitar, assumidamente ou 

não, inclusive os discursos que se pretendiam mais resistentes ao “sistema”. Naquele 

momento, Derrida apresentava pela primeira vez a muitos de nós a palavra “Ubuntu” e 

mostrava, ao mesmo tempo, como toda a lógica anglo-germânica-protestante traduzia-a (ou 

seja, inventava-a) como o lugar da reconciliação. Não me sentindo, ainda hoje, confortável 

para enfrentar a possibilidade de encontro entre a desconstrução e a filosofia Ubuntu, que 

penso ser tão delicada e complexa quanto necessária e apaixonante, e que tenho, à frente, 

como promessa que não pretendo perjurar, antecipo já que tal discussão apaixonante será 

aqui deixada em suspenso, mas não aufgehoben. 

Alguns dias depois desse inesquecível momento do qual fui testemunha, em sua 

última entrevista, publicada em 19 de agosto de 2004 no Le Monde, Derrida retoma um 

aspecto importante, presente em seus últimos textos, e que gostaria aqui de explorar. Ele 

diz:  

 

(...) desde o início do meu trabalho, e isso seria a própria 'desconstrução', 

 
1 Rafael Haddock-Lobo possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2000), 
com Mestrado (2003) e Doutorado (2007) em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. Professor do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-graduação em Filosofia da UFRJ. 
Coordenador do Laboratório KHÔRA de Filosofias da Alteridade (outramente@yahoo.com). 
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eu permaneci extremamente crítico com relação ao europeísmo, ou ao 
eurocentrismo (…). A desconstrução é um empreendimento em geral que muitos 
consideraram, com toda razão, como um gesto de desconfiança com relação a 
qualquer eurocentrismo. (Derrida, 2005, p. 41/42).  

 
Hoje, mais de uma década depois, e ainda impactado com a herança que o filósofo 

nos legou, gostaria de propor uma possibilidade de trajeto através da obra derridiana às 

sombras destas suas “últimas palavras”, sem pretender, é claro, como ele mesmo tanto se 

esforçou para nos mostrar, que tais indicações esgotariam ou mesmo apontariam a um 

único fio condutor à sua escrita. Nesse sentido, o que apenas pretendo fazer aqui é um 

passeio por algumas obras de Derrida, assombrado por essa ideia cujo aparecimento não 

me parece assim tão tardia no que diz respeito ao gesto da desconstrução. 

 
1. Gramatologia contra etnocentrismo  

 

Começando pelo começo, se houvesse algum; ou seja, lançando um olhar ao labirinto 

de inscrições ao qual Derrida nos arremeçou há cinquenta anos atrás, podemos ver, já na 

epígrafe de Gramatologia, grafada por sob as palavras de um escriba, que esse pensamento que 

entrava em cena tinha como pressuposto “concentrar a atenção sobre o etnocentrismo”, em sua 

relação com aquilo que o filósofo chamaria de logocentrismo,  

 

(...) que em seu fundo não foi mais do que o etnocentrismo mais original e 
mais poderoso, que hoje está em vias de se impor ao planeta, e que comanda (…) 
a história da metafísica que (…) sempre atribuiu ao logos a origem da verdade em 
geral. (Derrida, 1999, p. 3/4).  

 

Portanto, se há algum começo da desconstrução, sendo que esta sempre se 

preocupou em ser, justamente, uma crítica ao começo, se a tríade literária que se publicava 

em 1967, o tal labirinto ao qual se refere Derrida em Posições, pode ser pensada em termos de 

arquitetura filosófica (mesmo tendo A voz e o fenômeno como aquela que viria antes), 

Gramatologia é, contudo, a obra que traz de fato Derrida à cena filosófica, sobretudo por seu 

impacto na comunidade acadêmica mundial. Nesse sentido, supondo que o projeto 

gramatológico impulsiona o movimento da obra derridiana, é de se estranhar que seu primeiro 

enunciado, o que anuncia a relação entre etnocentrismo e logocentrismo, tenha sido, em quase 

sua totalidade, deixado de lado pelos intérpretes de sua obra, sendo privilegiadas, em sua 

maioria, outras facetas do logos, como a fala e o falo, e mesmo, mais recentemente, o 

carnocentrismo. Mais de se estranhar ainda, em nossa Terra Brasilis, a quem tanto deveria 
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interessar sua imediata conexão com a segunda parte do livro, que passeia de Rousseau a 

Lévi-Strauss, e suas passagens entre os Nhambiquara. 

 Isso talvez se deva ao fato de que a primeira parte de Gramatologia, certamente a 

mais lida e comentada, parece se restringir à ordem do que se poderia chamar de uma 

“filosofia da linguagem”, embora certamente ultrapasse todos e quaisquer desses limites à 

medida que aponta, exatamente, ao transbordamento do conceito de linguagem. Teço, 

portanto, algumas breves considerações a respeito de como a “filosofia da linguagem” de 

Derrida já é, desde sempre, uma crítica à atitude etnocêntrica da metafísica ocidental. 

 Em primeiro lugar, o que já foi mencionado acima: que a metafísica tem data e local 

de nascimento bem determinados, não é uma forma de pensar universal e atemporal; além 

disso, tal modo de pensar se constrói a partir da pressuposição da presença do sentido, 

sendo, por isso, vertiginosamente voltada a ficções como verdade, origem, fundamento e 

assim por diante; por essa razão, por se construir pressupondo o sentido como algo 

presente, seu modo de construção modela-se de modo dualista, a partir de oposições das 

consequentes hierarquias (entre a presença ou ausência de tal atributo, modificações da 

máxima ontológica do ser e do não ser); e, por tudo isso, a hipótese investigativa de 

Gramatologia leva muito a sério que tais características repousam sobre um certo 

pensamento sobre o que seria, ou o que deveria significar, “linguagem”. Os pensamentos 

sobre a linguagem são, assim, percorridos nesse livro, dos gregos antigos aos linguistas 

contemporâneos, através das subsequentes equivalências entre linguagem e fala nas teorias 

ocidentais e o consequente rebaixamento da escrita. O que nos vale aqui observar, como 

central à desconstrução do signo como a desconstrução paradigmática, é que, em todas as 

filosofias convocadas por Derrida, a linguagem seria pensada aos moldes da fala, daí o 

rebaixamento da escrita, pois o que aqui é tomado como universal se baseia, na realidade, 

em apenas uma entre outras possibilidades de relação fala/escrita, a escrita alfabética ou 

fonética. 

 Na tentativa de pensar às margens e para-além do ocidente, em sua cruel roupagem 

de universalidade, Gramatologia acena já ao Egito, à China e percorre estradas ameríndias: 

hieróglifos, ideogramas e a interdição do nome próprio delineiam esse limite do ocidente 

no qual Derrida, desde o início de seu “projeto” pretende trabalhar. E são essas margens 

que, assim como o filósofo, que vivia na aporia entre os dois lados do Mediterrâneo, 

fazem-nos viajar por poços e pirâmides, por farmácias e eclipses, até chegarmos a outro 

texto, aqui, central a nosso propósito: “A mitologia branca”. Esse texto, publicado em 

1971, dá prosseguimento à Gramatologia em mais de um aspecto: ao mesmo tempo 
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problematiza o signo, o conceito, a partir de uma defesa da metaforicidade, ou seja, 

aparentemente também se restringindo ao problema da retórica ou da estilística da 

linguagem; mas, uma vez mais, desde seu título, o texto diz muito mais:  

 

A metafísica – mitologia branca que reúne e reflete a cultura do Ocidente: 
o homem branco toma a sua própria mitologia, indo-européia, o seu logos, isto é, o 
mythos do seu idioma, pela forma universal do que ainda deve querer designar por 
Razão. O que não é de modo algum pacífico (Derrida, 1991, p. 253) 

 

 Ou seja, essa mitologia, que nada mais é que uma racionalidade restrita geográfica e 

historicamente, também mitologicamente, reveste-se com a roupagem de A Razão, e, num 

movimento absurdamente ficcional, afirma seu mito como o avesso do mito, como seu 

rival e superior. Mas Derrida prossegue: “Mitologia branca – a metafísica apagou em si 

própria a cena fabulosa que a produziu e que permanece, todavia, ativa, inquieta, inscrita a 

tinta branca, desenho invisível e recoberto no palimpsesto” (Derrida, 1991, p. 253/254). 

Esse gesto antípoda tem como veneno sua grafia transparente, cuja tinta dispendida não se 

faz ver, pretendendo que sua brancura seja tomada como ausência de cor e, nesse sentido, 

como possibilidade do neutro e do universal. Mas não – sua tinta branca jorra no sentido 

semântico e seminal de dissimular o movimento mitológico que a constitui, e quem a 

escreve não é de modo algum o Homem (com ‘h’ maiúsculo, pois tal coisa não existe), mas 

um determinado homem: do sexo masculino e branco. E mais, tentando apagar a cena 

fabulosa que a constituiu, essa branquitude que se impõe como destinação global, frente a 

tantas outras mitologias mais coloridas, mais alegres, mais povoadas, parece tão pálida e 

monótona em seu monoteísmo monogâmico da totalidade, que mereceria ser contaminada 

por tantos outros quanto o nosso pensamento conseguir convocar: cores, etnias, culturas, 

imagens, sexos, gêneros, gestos, paisagens, animais e assim por diante. Lembro aqui, para 

encerrar essa primeira parte de meu incurso sobre a escrita descolonial de Derrida, as 

palavras do filósofo anglo-ganês Kwame Appiah, quando ele diz que “a 'Filosofia' é o 

rótulo de maior status no humanismo ocidental. Pretender-se com direito à Filosofia é 

reivindicar o que há de mais importante, mais difícil e mais fundamental na tradição do 

ocidente (Appiah, 1997, p. 131), e, é claro que para sustentar essa posição de privilégio, fora 

necessário, num só e mesmo golpe, a dominação territorial e o rebaixamento de outros 

modos de pensar.  

 

2. Confusão e disseminação 
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A anteriormente aludida relação entre o sema e o sêmen, o que mostra a urgência 

da disseminação, da dispersão, da errância e da diáspora, contra a unidade e a totalidade da 

tribo dos brancos, parece apresentar uma outra face, ou outra máscara, em um mito ao qual 

Derrida dedica um belo texto: trata-se do mito do povo de Sem que pretende construir 

uma torre em sua homenagem e, com isso, impor sua língua aos outros povos. Torres de 

Babel, publicada trinta anos depois de Gramatologia, seguindo a ambiguidade à qual 

atentamos no estilo de Derrida, sendo aparentemente um texto sobre “tradução”, pode ser 

considerada uma das grandes obras da desconstrução no que se refere à crítica à 

globalização e à ocidentalização do mundo. Tentarei aqui reproduzir o lindo relato de 

Derrida. 

 ‘Babel’, aparentemente um nome próprio, marcaria na tradição o nome de uma 

torre, mas seria também o nome de um relato que diz respeito à multiplicidade de línguas, 

frente ao desejo de um povo de impor sua língua a tudo e todos. Preciso aqui sublinhar, 

como também se verá logo em seguida, que “língua” aqui diz muito mais do que o idioma: 

diz linguagem, cultura, contexto de certa comunidade. No relato bíblico, reescrito por 

Derrida, uma certa tribo, os Sem ou Schem, cujo nome literalmente quer dizer nome, 

anuncia seu intuito de construir uma torre cujo topo tocasse o céu para, com isso, impor 

seu nome e sua língua sobre toda a terra. “Façamo-nos um nome” (Derrida, 2002, p. 16), 

diziam eles, através da unidade da língua e da torre, do poder do um sobre todos, enfim. 

Tal torre, contudo, nunca teria sua edificação e nomeação terminada e, nesse momento, no 

erigir-nomear da torre que carregaria o nome dos Sem, o nome do nome, Deus entra em cena, 

como epíteto da própria desconstrução, e, Ele, batiza a torre no momento mesmo em que 

grita Seu nome e a destrói: “Babel”, grita Ele. 

 O grito de Deus, que apenas permite que a nomeação da torre aconteça quando ela 

se desfaz, que impede que ela comporte o nome do nome, chama-a não de um nome 

próprio, mas de um substantivo comum: babel. Esse estranho nome, que não nomeia nada 

no mundo, que não carrega nenhum significado e que, por isso, não é signo de nada, seria 

tão somente o nome de Deus. Contudo, não o nome próprio de Deus, grafado com letra 

maiúscula, mas um termo qualquer que, de modo confuso e arbitrário, parece parecer com 

outro substantivo comum da língua hebraica: “bavel”, confusão. Primeira consideração 

sobre o mito: O nome de Deus, babel, não é um nome no sentido próprio, mas um termo 

comum; segunda: esse termo comum não quer dizer nada, não carrega significado próprio; 

terceira: tal palavra sem sentido, assemelha-se, de modo confuso e não literal, à confusão. 

Ou seja, nem mesmo “quer dizer” confusão, mas, num processo confuso de identificação, 
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confuso como todo processo de identificação, identifica-se confusamente com outra palavra, e essa, 

sim, quer dizer confusão, como numa espécie de jogo diferencial. 

 Mas o que essa análise quase-genealógica teria a ver com o político? “Deus 

desconstrói”, diz Derrida (2002, p. 16). Ou seja, ele impõe a própria desconstrução ao impedir 

o erigir sêmico-semântico-seminal da Torre de Sem. Mais ainda, ele batiza a torre com seu 

nome ao demoli-la e impede que ela receba o nome do povo, o nome do nome: uma 

confusa confusão é imposta sobre a terra e o império de um povo sobre todos é 

impossibilitado na imposição da confusão. Deus traz a necessidade de tradução e marca, ao 

mesmo tempo sua impossibilidade: “ele impõe e interdiz ao mesmo tempo a tradução”, diz 

Derrida (2002, p. 18), numa sentença que carrega todo o peso do pensamento 

desconstrutivo do político: a posição da desconstrução contra qualquer hegemonia étnica, 

política ou cultural de um povo sobre o globo, o que obriga que as diferenças convivam 

entre si numa estranha relação de enfrentamento; essa estranha coabitação das diferenças é, 

ela também, o acento desconstrutivo concedido à impossibilidade de tradução, pois nunca 

haverá a possibilidade de uma perfeita tradução entre as diferentes experiências étnicas e 

culturais de uma língua a outra.  

Há uma tentativa de tradução sempre inacabada, o que grifa de modo radical a 

postura contra qualquer pressuposição de uma língua ou racionalidade universal, que 

deveria ser acionada nas negociações políticas e diplomáticas e que teria por objetivo 

amenizar os enfrentamentos entre diferentes povos e diferentes culturas. Essa “língua 

universal”, mesmo que seja ela a da racionalidade e da paz mundial, mesmo e inclusive com 

as melhores das intenções, ela ainda representa o mesmo desejo de dominação do 

imperialismo dos Sem: minha língua, no caso a da paz, a do fim dos conflitos, a de uma 

urgência do que se chamaria “o ocidente”, sobre todos os povos – ainda uma só torre, 

portanto. 

 “Se eu tivesse de arriscar, Deus me livre, uma única definição da desconstrução, 

breve, elíptica, econômica como uma palavra de ordem”, diz Derrida, “diria sem frase: plus 

d'une langue”2. Essa fórmula magistral, que diz, ao mesmo tempo e num só golpe, que o 

nome da desconstrução seria “mais de uma língua” e também “não mais uma língua”, à 

sombra da interdição Nhambiquara dos nomes próprios, ataca o eixo central da filosofia 

política ocidental, que pretende sempre convocar a pretensa neutralidade da Razão como 

idioma universal. Isso poderia seguir um interessante rumo digressivo aqui, se tomássemos, 

 
2 Cf. a este respeito Derrida, Jacques. Mémoires por Paul de Man, pg. 38 (Apud O monolinguismo do outro, pg. 
XIV).  
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portanto, a desconstrução como idioma avesso às proposições políticas de um Habermas, 

por exemplo. Aliás, talvez seja esse o grande motivo propulsor da desconstrução, não 

permitir que a língua habermasiana erija sua torre sobre a terra, como bem atesta a filósofa 

Giovana Borradori em um dos livros mais interessantes da história recente da filosofia: 

Filosofia em Tempos de Terror, que testemunha o improvável encontro e os diferentes e 

incomunicáveis idiomas de Habermas e Derrida, tendo como ponto de não-contato a 

experiência de pensamento diante da queda de outra torre, a do World Trade Center no 11 

de setembro de 2001.  

 E tal diálogo impossível, pois marca a impossibilidade do diálogo como exigência 

de uma racionalidade que determina uma substância, um substrato em comum, parece o 

pano de fundo, ou véu de cobertura, daquela que seria a grande obra de Derrida no que diz 

respeito às análises da experiência colonial do filósofo, e que, também ela, trata de língua, 

de linguagem e de cultura: O monolinguismo do outro, livro que merece algumas considerações 

mais demoradas para nosso intuito aqui e agora. “Assim começa este livro: ao mesmo 

tempo íntimo entre si e de si, e todavia 'fora de si', é uma espécie de conversa, o murmúrio 

de uma confissão animada, mas é também uma apóstrofe lançada, a ficção de uma 

entrevista dramática, um debate político enfim – numa língua a respeito da dita língua”, 

escreve Derrida numa peça a se juntar ao livro, intitulada “Prière d'insérer”. E prossegue:  

 

De passagem, uma discussão cerrada entrelaça outros temas: o fantasma 
da 'língua materna', a homo-hegemonia como 'política da língua', o colonialismo 
da escola e da cultura, a poética da tradução, o interdito quanto ao que falar quer 
dizer, a história antiga, recente e única dos judeus-franceses-da-Argélia, as 
premissas e os dias seguintes da guerra com o mesmo nome, os desvios, na língua 
do hóspede, entre os sefarditas e os asquenazes, a 'literatura francesa' quando ela 
se torna para o adolescente o exemplo, sem dúvida, mas também o modelo 
impossível, a infigurável língua do outro” (Derrida, 2016, p. XIV). 

 

3. A prótese de origem 
 

Na referida entrevista de 2004, quando Derrida respondia à forma de sua escrita 

como uma destinação à singularidade, em sua relação com a mortalidade e com a 

sobrevida, entre o rastro e o resto, Jean Birnbaum retoma a experiência da língua como 

ponto central nessas reflexões. E a resposta de Derrida nos serve aqui como ambientação 

àquilo que motiva a escrita de O monolinguismo do outro e de sua relação com a língua francesa 

“que não me pertence”, diz Derrida, “embora ela seja a única que 'eu tenho' à minha 

disposição” (Derrida, 2005, p. 36). Numa relação exemplar entre Argélia e França, Derrida, 
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de uma geração que não tinha mais nenhuma relação com a cultura árabe nem mesmo com 

uma tradição religiosa judaica, nascido francês em solo estrangeiro, depois radicado na 

metrópole, torna-se um caso exemplar do que ele mesmo chama de “crueldade colonial” 

por ter testemunhado seus “dois lados”, as duas costas e, nas duas, ficado à margem.  

 Ao retomar a “transformação extraordinária do judaísmo francês da Argélia”, 

Derrida relata:  

(...) os meus bisavós estavam ainda muito próximos dos Árabes pela 
língua, pelos costumes, etc. (…), a geração seguinte emburguesou-se (…), a minha 
avó educava já as filhas como burguesas parisienses (…). Depois foi a geração dos 
meus pais (…) em que alguns exploravam já uma situação colonial tornando-se os 
representantes exclusivos de grandes marcar metropolitanas (…) na África do 
Norte. A seguir foi minha geração (…) e quase toda essa gente está em França em 
1962. No meu caso, foi mais cedo (1949). É comigo, mal exagero, que os 
casamentos 'mistos' começaram. De maneira quase trágica, revolucionária, rara e 
arriscada (Derrida, 2005, p. 36/37).  

 

Essa contextualização autobiográfica é ao mesmo tempo a assinatura da marca, em 

Derrida, da violência do colonialismo francês e, ao mesmo tempo, a rubrica da remarca da 

relação de Derrida com a língua e com a cultura francesa: sua relação dupla, contraditória, 

mas apaixonada com a língua francesa, a única que ele possuía para expressar a cicatriz que 

a mesma cultura rasgara em sua pele. “E tal como eu amo a vida, e a minha vida”, diz ele, 

“eu amo aquilo que me constituiu, e de que o próprio elemento é a língua, esta língua 

francesa que é a única que me ensinaram a cultivar (…). Eis porque há na minha escrita 

uma maneira, não diria perversa, mas um pouco violenta, de tratar essa língua. Por amor” – 

e tal seria a fórmula máxima do amor em geral para Derrida, sua lei secreta da “fidelidade 

infiel”, seu impulso amoroso que trai, na escrita, seu amor à língua, no desejo de “deixar 

rastros na história da língua francesa”, de marcá-la por uma louca paixão, que é também 

invejosa e sedenta de vingança. Eis a contra-lógica do estrangeiro desterrado:  

 

(...) eu não tenho senão uma língua, e, ao mesmo tempo, de modo ao 
mesmo tempo singular e exemplar, esta língua não me pertence. (…) Uma história 
singular exacerbou em mim essa lei universal: uma língua, tal coisa não pertence. 
Naturalmente e por essência. Donde os fantasmas da propriedade, de apropriação 
e de imposição colonialista. (Derrida, 2005, p. 39) 

 

 Estranha aporia esta à qual a experiência descrita em O monolinguismo do outro nos 

leva: a experiência singular e exemplar de Derrida com relação ao colonialismo da língua 

francesa não pode nos servir de modelo no que diz respeito à dedução de uma fórmula 

universal do tipo ‘a relação de alguém com sua língua se dá dessa ou daquela maneira’. Ao 
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mesmo tempo, pode ser pensada de modo paradigmático em sua singularidade, marcando 

que há sempre uma relação de desapropriação e apropriação no que se refere à língua e à 

cultura, e que essa marca, apesar de acontecer de modo singular em cada um, tem em 

comum o fato de se dar nos moldes da marca, da impressão violenta, da crueldade, enfim, 

da imposição. “A anamnese autobiográfica pressupõe a identificação”, grifa Derrida, “não a 

identidade”. E conclui: “Uma identidade não é nunca dada, recebida ou alcançada, não, 

apenas se suporta o processo interminável, indefinidamente fantasmático, da identificação” 

(Derrida, 2016, p. 57). E, assim, expondo o duplo interdito de sua relação com a língua-

cultura francesa, ou seja, todas as censuras e interdições que se marcaram desde a sua vida 

escolar, seja com relação às línguas e culturas árabe e berbere e mesmo com relação ao 

judaísmo, que foram a cada passo colonial se distanciando a ponto de não se lhes ter mais 

acesso, seja com relação inclusive ao francês, a única língua e cultura que restara a Derrida, 

mas que, ao mesmo tempo, também lhe era interdita, pois ele, um “judeu indígena” de 

cultura Árabe, estaria sempre separado “por um mar”, como ele mesmo coloca, da “real 

experiência” da língua e da cultura francesa.  

 Essa fórmula de um duplo interdito que pressupõe a identificação pode fazer com 

que cada um de nós, a partir da experiência de Derrida, pense nossa relação ex-apropriada 

com nossa língua, aqui o português, e com nossa cultura, aqui chamada de “brasileira”. E 

essas experiências, que podem se identificar com aquilo que Derrida chamou acima de 

“crueldade colonial”, podem ser pensadas de modo muito mais exemplar, muito mais 

hiperbólico, quando dizem respeito a certas singularidades que vivenciaram ou que 

testemunharam “em carne viva” a estrutura cruel e colonial de toda nossa cultura, muito 

mais que nós, homens brancos, com acesso ao ensino superior, mesmo que brancos ou 

não, mesmo que homens ou não, mas que, aqui, reunimo-nos em torno de um pensador de 

língua e cultura “francesa” e que temos, ou que precisamos ter ou que pretendemos ter, 

para isso, tantos elementos que nos fazem ainda, como fizeram a Derrida, entes ainda 

privilegiados dentro do conjunto de entes que sofreram e sofrem a crueldade colonial.  

 É nesse sentido, que queria, aqui e agora, usar o privilégio de minha branquitude, 

eu, homem e branco, de classe média, homossexual mas cisgênero, com ensino superior e 

professor de uma das mais importantes universidades de nosso país, propor, aos estudantes 

que agora ingressam nas universidade, não mais brancos majoritariamente, não mais de 

classe média majoritariamente, e que tentam, a qualquer custo, encontrar algum espaço 

nesse templo da mitologia branca que é a academia, uma análise que creio poder nos 

interessar nesse momento em que tantas matizes, peles e interesses impõem-se a nós, 
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professores: uma análise de um símbolo gráfico que Derrida nos oferece em O 

monolinguismo do outro: o hífen, que lá marca-se sob a figura do Mediterrâneo e que, para nós, 

talvez tenha se marcado pela travessia do Atlântico. 

 “Havia o mar, um espaço simbolicamente infinito, um precipício para todos os 

alunos de escola francesa na Argélia, um abismo” (Derrida, 2016, p. 75). E esse mar parece 

marcar-se na distância que une e separa França e Argélia, a estrutura estranha que se marca, 

em sua identidade protética, como o hífen que articula e desarticula ao mesmo tempo o 

franco e o magrebino, identificando, portanto, um certo ‘estado’: “A esse estatuto, ao que 

assim se designa e que é bem o 'meu país', é dado o título de 'franco-magrebino'” (Derrida, 

2016, p. 35). E meu objetivo agora é analisar esse caráter de “refém dos franceses”, aquilo 

que provoca essa “perturbação da identidade” em Derrida, para que, respeitando as 

diferenças e singularidades, um dia eu seja capaz de pensar tantos outros mares ou hifens 

coloniais que nos marcam, como o afro-brasileiro, o latino-americano e o ameríndio 

(Derrida, 2016, p. 43/44). 

 

4. Brisuras coloniais 
 

Voltando cinquenta anos atrás, podemos ver que esse mar, esse hífen, faz parte do 

pensamento da desconstrução desde seu aparecimento. Em Gramatologia, retomando a 

definição de Roger Laporte, Derrida aponta nosso sonho de “encontrar uma única palavra 

para designar a diferença e a articulação”. Esta palavra, inexistente na língua portuguesa, 

seria brisura, tal como proposta na tradução brasileira, ou seja, “- parte fragmentada, 

quebrada. Cf. brecha, fratura, fenda, fragmento. - articulação por charneira de duas partes 

de uma obra de carpintaria, de serraria. A rotura de uma veneziana. Cf. junta” (Derrida, 

1999, p. 80).  

Ainda que, naquele momento, o termo tenha entrado em cena para pensar a relação 

estranha entre “o fora” e “o dentro”, ao longo da obra de Derrida tal “estrutura” se mostra 

de diferentes maneiras, desde o “élitro que flutua entre masculino e feminino”3, ao 

travessão que marca a escrita da distância de Nietzsche, até a disjunção espaço-temporal 

que o espectro traz com sua aparição. E a estrutura de uma identidade desconstruída, que 

faz com que o “eu” seja repensado à sombra da espectralidade, parece aqui, sob a marca da 
 

3 Cf. a este respeito Derrida, Jacques. (2013). Esporas – os estilos de Nietzsche. Tradução de Rafael Haddock-
Lobo e Carla Rodrigues. Rio de Janeiro: NAU Editora, p. 24. “Deixemos o élitro flutuar entre o masculino e o 
feminino”, diz Derrida. Élitro, denominação para a asa de determinados insetos, metaforiza a própria oscilação, 
onde a asa de uma libélula, por exemplo, como o cair de uma pluma, fosse plainando no ar, sem lugar 
determinado, sem direção, na absoluta destinerrância do entre-dois. 
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brisura, deixar-nos pensar a relação entre as duas margens que separam a metrópole da 

colônia.   

É tal identidade perturbada que faz com que Derrida se lance no “desejo de 

memória” e que “desespera o [seu] fantasma genealógico” (Derrida, 2016, p. 44). É isso 

também que o faz, naquele momento, num colóquio de filósofos francófonos, de várias 

culturas e vários estados, se perguntar: “Qual a natureza desse traço de união? O que quer 

ele? O que é franco-magrebino? Quem é franco-magrebino?”. Derrida só pode responder a 

essa questão tomando-se como exemplo, como se ele fora o franco-magrebino por excelência, 

por ter sentido na pele tal marca: 

 

Eis do que é que, no fundo, deveríamos falar, do que é que não cessamos 
de falar, mesmo quando o fazemos por omissão. O silêncio desse traço de união 
não pacifica ou não apazigua nada, nenhum tormento, nenhuma tortura. Não fará 
nunca calar a sua memória. Poderia mesmo agravar o terror, as lesões e as feridas. 
Um traço de união não é nunca suficiente para cobrir os protestos, os gritos de 
cólera ou de sofrimento, o barulho das armas, dos aviões e das bombas (Derrida, 
2016, p. 35/36). 

 

 Tomando-se como exemplo, portanto, pois tal é a única possibilidade de se pensar 

uma experiência, através de sua própria experiência, a mais própria, pois marca justamente 

a desapropriação, apresentando-se aos moldes do Ecce de um homo nascido do outro lado 

do Mediterrâneo, que ao longo de sua vida, ganhou, perdeu e ganhou de novo a cidadania 

francesa (como se o termo de fato marcasse um ganho, numa espécie de “enter the ghost, exit 

the ghost re-enter the ghost”, à la Hamlet), Derrida se põe a falar dessa marca, como ninguém, 

como só ele, pois cada eu só pode falar de si como ‘o único’, no sentido de que nenhum 

outro pode se colocar exatamente no seu lugar, e que, por isso, cada um deve e tem o dever 

de falar desde e a partir do seu lugar, da sua experiência: “há que não sorrir, do martírio do 

franco-magrebino que desde o nascimento, desde o nascimento mas também pelo 

nascimento, na outra costa, a sua, nada escolheu e nada compreendeu, no fundo, e que 

sofre ainda e testemunha” (Derrida, 2016, p. 45). 

 Ainda que, de modo lúcido e ciente, qua Estamira, Derrida saiba que toda cultura, 

toda língua, carrega necessariamente a marca da dominação colonial (ele chega a dar o 

exemplo de que os bretões também sofrem a síndrome da metrópole com relação a Paris, 

e, mesmo em Paris, a periferia parece sofrer da mesma melancolia), a marca da invasão, da 

guerra, da violência colonial que europeíza a cultura árabe e berbere, para ele é uma 

experiência que, de modo hiperbólico, deve ser pensada, sim, como exemplo. Sim, toda 

cultura é marcada por essa crueldade estrutural, justamente porque não há “a identidade”, 
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mas, como antes Derrida parece ter antecipado ao analisar a fábula babélica e o 

imperialismo da tribo do nome, certas experiências de exclusão são marcadas na pele, como 

uma tatuagem, como dirá Derrida, e, por isso mesmo, não podem ser pensadas no modelo 

neutro do “todos sofremos exclusão”. Sim, isso pode ser correto do ponto de vista da 

universalidade, mas se pensarmos singularmente, como nos exige Derrida, se pensarmos 

sob a fórmula do chaque fois unique, colocar todas as experiências no mesmo patamar não 

passaria de uma dupla crueldade com aqueles que, mais do que outros, de modo exemplar, 

sentiram e sentem na pele o duplo interdito: em primeiro lugar, ter sua cultura, seu 

sobrenome, sua história, sua linhagem, sua geografia, sua língua e sua religião destituídas; e 

depois disso, ao impor a cultura, a língua, o nome e a religião dominantes, essa mesma 

cultura torna-se, a eles, inacessível, condenando-os sempre ao “não acesso” a isto ou aquilo 

(escolas, igrejas, voto e tudo aquilo a que obrigamos ao invadi-los), tornando a cultura 

dominante de tal modo sedutora que, aos excluídos, só parecia restar o desejo de inclusão, 

de querer fazer parte daquilo que, no primeiro momento, foi justamente seu grilhão.  

 Gostaria aqui de pontuar uma ou duas breves considerações sobre algumas coisas 

que ando pensando: é claro que eu só posso me colocar a partir de um certo lugar nesse 

monolinguismo do outro: como eu, por tanto tempo, quis cruzar o Atlântico ou mesmo 

subir ao norte, pela cultura norte-americana que me colonizou e que de certo modo 

também me constituiu, com sua música, seu cinema, sua moda etc. Posso falar da 

“vergonha do colonizado”, daquele que não fala “perfeitamente” nenhuma língua, mas que 

quis sempre falar tantas quantas pudesse, e, ao mesmo tempo, sendo alguém que sempre 

tive como “marca” um imenso carinho pela chamada “cultura brasileira”, pela música, pela 

religião, pelas letras desse encontro múltiplo e lindo que nos constitui (e não sem sublinhar, 

de modo algum, a violência desse encontro). É desse lugar, o único, que posso falar. 

Contudo, cada vez mais penso ser fundamental, como alguém que viveu e nasceu na 

metrópole da colônia, marcar que precisamos aprender com tantos outros que nos cercam 

e que, de certa maneira, lutam por certo lugar de fala. Preciso pontuar que, de modo algum, 

em momento algum, pretenderei ser porta-voz desses outros, dessas outras experiências, 

pois isso seria, além de irresponsável, desrespeitoso. Mas creio me permitir aqui, ao mesmo 

tempo, pensar exemplarmente a experiência do outro a fim de pensar minha própria 

experiência e, com isso, construir um texto que, a partir da minha experiência de leitura, 

possa contribuir para tais questões que acho exemplares na constituição dessas violentas 

noções, como nação, povo, país, cultura etc. 

 Falava eu, então, da dupla exclusão e da inevitabilidade de uma “volta atrás” a uma 
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origem que só se coloca aos moldes míticos. No entanto, podemos aqui pensar com 

Derrida, há sempre o imperativo da invenção. De fato, “voltar à sua cultura” é algo 

impossível, tanto porque o processo de exclusão é de tal modo violento que não há mais 

chance de se voltar, como também porque nunca houve tal coisa, “a cultura original”. Por 

isso, gostaria aqui de pensar brevemente uma estratégia de resistência que me parece se 

marcar de modo exemplar no candomblé. E por que o candomblé ou por que os pretos? 

Pois queria aqui pensar um passo para-além da colonização in loco, quando o colonizador 

atravessa o mar, sempre de modo heroificado, e toma dos habitantes da terra “descoberta” 

sua terra e os desapropria de toda cultura, desbravando, também de modo heroificado, a 

terra que já era habitada. Minha proposta é pensar não a partir daquele que chega e, 

atravessando o mar, me desterra; quero me desafiar a pensar aquele tipo de colonização ex 

loco, quando pessoas são forçadas a atravessar o mar e, na travessia do mar, já vão tendo sua 

cultura e sua dignidade ao mesmo tempo desterradas. 

 Na verdade, o que aqui escrevo, nada mais é que uma prótese de pensamento 

construído a muitas mãos, graças às trocas com meus alunos e orientandos pretos, que me 

fazem pensar para além de mim: me fazem pensar, por exemplo, para alguém que vem de 

uma família que fora proprietária de terras, a experiência da escravidão, o que é, ao ser 

desapropriado de tudo, tornar-se propriedade. Foi assim que creio ter percebido as 

possibilidades de resistência das quais tomo aqui o candomblé como exemplo. Meus alunos 

pretos, e escrevo aqui em especial a uma aluna que me despertou tais questões desde que 

pisei como professor nessa universidade, ainda muito branca, mas muito menos branca do 

que na minha época ou mesmo na época dela, esses alunos me fizeram pensar nesse 

processo de desterritorialização da crueldade colonial, quando os pretos trazidos ou 

nascidos aqui perderam suas famílias, seus nomes e sobrenomes e suas culturas, pois era 

fundamental à estratégia colonial a desapropriação de qualquer possibilidade de identidade 

aos escravos, justamente para que a escravidão fosse bem sucedida, e cujo resultado desse 

processo é uma perda de tempo e espaço. É comum, por exemplo, um aluno negro (e aqui 

uso o “conceito de negro”, ou seja, pretos e pardos) saber exatamente onde nasceu tal avó 

ou avô branco, ter exatamente a data e o ponto preciso no mapa da localização de sua 

origem europeia, mas quanto à sua origem do hemisfério sul, sabe na maioria das vezes que 

veio da África, e quando muito, de uma ou outra etnia em geral de sua ancestralidade. 

 É nesse contexto que surge a resistência, através justamente de uma experiência, 

então, mais ancestral do que a ancestralidade sanguínea. Se no navio negreiro começava o 

processo de desterritorialização de jejes, nagôs, bantos, sua arquiancestralidade também se 
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encontrava lá, e o candomblé nasce, nesse momento, como resistência – na medida em 

que, na não aceitação de seu nome dado pelo colonizador, ou na revolta da perda de sua 

família e de sua raiz, um certo grupo de pessoas se encontra como família e são, sob as 

bênçãos de voduns, inquices e orixás, rebatizados por sua própria lei, não sob o cunho dos 

nomes e sobrenomes que eram concedidos aos escravos, mas a partir de uma certa 

experiência de ancestralidade. Reinventando-se, resistindo e, ainda por cima, sob a bênção de 

muitos deuses que dançam. 

 Para concluir, preciso marcar minha frustração com minha própria escrita. Gostaria, 

aqui, de ter falado tanta coisa ainda: de como Sloterdjk descreve Derrida a partir de sua 

relação com o Egito, como o limite entre monoteísmo e politeísmo, sobretudo a partir de 

sua crítica ao heliotropo, a metáfora solar, em nome então da possibilidade de se pensar 

para além do centro e do um, rumo à periferia e aos muitos deuses; de ter falado de como 

Derrida trata a lógica dos espectros, sempre múltiplos, em sua relação com uma 

temporalidade e com a política muito mais próxima do hemisfério sul do que do 

europeísmo, na qual são incorporadas a ancestralidade e o porvir, ou seja aqueles que já 

morreram e aqueles que não nasceram ainda, muito próximo da experiência política de 

certas tribos africanas; poderia, sobretudo, e talvez seja essa a minha possibilidade de 

escrita por vir, pensar a experiência de pensamento que o encontro de Derrida com a 

filosofia Ubuntu o propiciou. Ou seja, tantas coisas eu poderia ou ainda deveria ter feito 

aqui. Mas tais deveres ou quereres ficam aqui como promessa, a promessa de uma reflexão 

sobre quando, além de cruzar o mar, Derrida cruza o deserto e ruma ao Sul, pois tais pistas 

ele mesmo já nos legara em seus textos tardios. 

 Por fim, e por tudo isso, gostaria, deveria e queria ter feito, mas, nessa escrita que 

aqui encerro, acabei sendo levado a uma tentativa de êxodo ou diáspora de mim mesmo, 

pois, tanto como, por anos, Derrida me seduziu, e ainda me seduz, tais questões sobre 

“negritude”, “brasilidade”, “africanidade” têm se importo a mim e me seduzido de tal 

modo que não posso mais, e nem quero, deixar de respondê-las, e a cada dia fico mais feliz 

em ter me encontrado com o pensamento de um autor como Derrida, tão único e 

exemplar, que me ajudar a pensar todas essas e outras questões que me assombram, ao lado 

desse grande companheiro de viagens e travessias que é o pensamento da desconstrução. 

 E isso tudo porque aqui, como no caso de Derrida, também havia o mar... 
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O diálogo e a aprendizagem em Filosofia a Partir de Ricoeur e Derrida 
 

Alessandro Pimenta1 

 

 

Atribui-se a Aristóteles a primeira teorização sobre a metáfora na filosofia. De fato, 

em Poética (1457b 6-9) encontra-se esta passagem que é fundamental para a discussão deste 

tema na história da filosofia. A metáfora é a transposição de um nome de uma coisa para 

outra, seja do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou da espécie de uma 

para o gênero de outra, ou, também, por analogia. Nesta, a metáfora é definida como um 

transporte. Mas qual tipo de transporte? Há a possibilidade de se transportar a palavra para 

uma nova relação. Este transporte, segundo Aristóteles, dá-se do gênero para a espécie, por 

uma analogia, ou mesmo da espécie para a espécie. 

Certamente, Aristóteles não é o único a usar a metáfora para explicar ou introduzir 

um conceito filosófico. O Rei-Filósofo de Platão, no Livro X da República, atesta-o. Há 

inúmeros exemplos de tentativas de utilização da metáfora para expressar um conceito 

filosófico, apreendê-lo ou transmiti-lo2. Ora, o quê nos interessa na discussão entre Ricoeur 

e Derrida são, justamente, as possíveis consequências ou aberturas advindas do debate 

entre a hermenêutica e a desconstrução para o Ensino de Filosofia. Não se trata de 

sobrepor uma proposta à outra, ou mesmo tentar uma certa “fusão de horizontes”, como 

diria Gadamer. Não é o caso, nem seria possível.  

O que interessa na investigação sobre a metáfora e, por consequência, sobre a 

tradução3 é a potencialidade destes conceitos para um Ensino de Filosofia, marginal4. A 

 
1 Alessandro Pimenta fez pós-doutorado em Filosofia no PPGF-UFRJ, sob a Supervisão do Prof. Dr. Filipe 
Ceppas. É professor no PROF-FILO (UFT) e membro do Núcleo de Sustentação do GT Filosofar e Ensinar a 

Filosofar da Anpof. 

2 Há vários exemplos de metáforas usadas para expressar conceitos filosóficos. Aqui, explicitam-se dois, o rio 
de Heráclito para situar o ser no eterno devir e colocar o paradoxo da identidade e da diferença e Descartes, 
com a árvore da filosofia na Carta A Edição Francesa Aos Princípios De Filosofia: “Assim, toda a filosofia é como 
uma arvore” (AT, VII, 20). Evidentemente, como assinalado por diversos especialistas, este último exemplo é 
herdado dos estoicos.  

3 A hipótese de Jervolino no texto Para Uma Lectura Unitaria De La Obra De Paul Ricoeur (2005, p. 303) é que a 
tradução não é um tema tardio ou simplesmente uma forma de coroamento da obra de Ricoeur. Este seria o 
conceito unificador da obra de Ricoeur. Não seria propriamente a limitação da linguagem, mas a tradução que 
envolve tanto a linguagem, o símbolo e a ética vista sob o prisma da hospitalidade. Dessa forma, a tradução é 
tanto um conceito que envolve a linguagem como a ética.  

4 A marginalidade pode ser entendida em alguns sentidos, mas um, nota Jolibert (2015), destaca-se, fazendo 
referência ao trabalho de M. Tozzi, são as conversações filosóficas que podem ser realizadas com sucesso 
desde a escola primária. É a abertura, ou seja, o acolhimento que permite ao Ensino de Filosofia ser 
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marginalidade que se refere, aqui, é a marginalidade diante de uma hegemonia que durou 

pelo menos 40 anos no Brasil5. Como já demonstraram Ubirajara Marques, Oswaldo 

Porchat, Paulo Arantes e Julio Cabrera, a proposta estrutural no Ensino de Filosofia, 

trouxe um tecnicismo, colaborou para a profissionalização da filosofia, mas também, 

colaborou para uma filosofia distante das discussões no Ensino Médio e na Educação 

Básica, não colaborou para se criar uma cultura filosófica no que tange às discussões e a 

criatividade filosófica (Porchat). Enfim, a grandeza de um método não foi exatamente sua 

aplicação, mas sua aceitação passiva (U. Marques). É diante desta hegemonia que se situam 

a metáfora e a tradução6, como impertinências e marginalidades.  

 

A palavra, o ensino, a universidade e o compromisso 
  

Há uma relação entre palavra, verdade e trabalho já na primeira grande obra de 

Ricoeur, História e verdade, que é esclarecedora sobre a docência. 

 

A palavra (fala) é meu reino e não tenho vergonha disso; (...) Como 
universitário, ceio na eficácia da palavra que ensina; como professor de história da 
filosofia, creio no poder esclarecedor, mesmo para uma política, de uma palavra 
consagrada a elaborar nossa memória filosófica; como membro da equipe Esprit, 
creio na eficácia da palavra que retoma, reflexivamente, os temas geradores da 
civilização em marcha; como ouvinte da pregação cristã, creio que a palavra pode 
mudar o ‘coração’, isto é o núcleo onde brotam nossas preferências e atitudes 
decisivas (Ricoeur, 1967, p.13) 

 

Aquilo que perpassa a obra de Ricoeur é a finitude da fala e, ao mesmo tempo, uma 

noção já do homo capax. Não se trata de uma simples teorização da fala, mas de uma fala 

ensinante, uma fala de professor, uma fala que professa. O poder da fala é o poder de 

construir e desconstruir nossa memória filosófica. Se, mesmo observando a finitude da fala, 

“como universitário”, mas que acredita na eficácia da palavra que ensina, Ricoeur antecede 

o incondicional de Derrida na universidade, pois é nessa finitude que se pensa o poder de 

construir, reconstruir, desconstruir e conviver. Ora, o problema que tanto Ricoeur e 

 
filosófico, ou seja, a prática da escuta, do diálogo, por conseguinte, do viver em conjunto. De modo algum, 
sugere-se que esta potencialidade do Ensino de Filosofia em colaborar para o “viver-com” seja a 
materialização de um modo hegemônico de ensino. Trata-se de categorias de abertura.  

5 Cf. M. Guéroult. Méthode en Histoire de la Philosophie, 1974, p. 07-19. Recuperado em 24 de outubro, 2017, de 
<http://id.erudit.org/iderudit/203001ar>. 

6 Talvez por questão de espaço, não cheguemos a tratar, exaustivamente, a tradução, mas na análise de 
Jervolino (2005, p. 306) ela é um conceito unificador na obra de Ricoeur e, também, é a continuidade tanto de 
sua teoria da metáfora quanto de seu diálogo com Derrida.  
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Derrida estão de acordo é a materialidade e o exercício dessa fala, à medida que podem 

existir e, de fato, existem fatores externos ao “reino da fala ensinante” e ao “corpo 

docente” que podem condicionar a fala, o ensino e, evidentemente, o futuro desta 

instituição. É importante que ambos se situam no intra-universitário, na “maestria da 

soberania de seu dentro” (Derrida, 2003, p. 81). Não se referem a uma liberdade ou a uma 

idealização, mesmo individuação sobre a qual o pensador poderia se esquivar. É, em ambos 

os casos, a situação de um pensador que é professor.  Este é um dos pontos de partida.  

 

Eu acredito que nenhuma pesquisa é possível em uma comunidade (por 
exemplo, acadêmica) sem a busca prévia desse consenso mínimo (Derrida, 1990, 
p.269. Grifo meu).  

 

Segundo Critchley (1999, p. 24) este comunitário é uma comunidade de leitores. 

Sem este adaequatio mínimo não é possível a desconstrução. Esta comunidade de leitores 

com este consenso mínimo é necessária para que se possa ter competência de acesso aos 

originais de diversos pensadores, bem como informações em múltiplos contextos. Se a 

desconstrução é possível, salienta Critchley (1999, p. 25), então há uma pressuposição de 

uma interpretação dominante do texto em seus comentários.  

A sensibilidade de Derrida e de Ricoeur é colocar a filosofia dentro da instituição, 

sem certos idealismos ou visões de que a filosofia é tão livre que não cabe na universidade. 

Ao contrário, é um olhar crítico sobre a própria ideia de universidade e de docência que 

aponta para uma crítica interna cuja filosofia colabora para a realização. A instituição, neste 

caso, a universidade, segundo Derrida, possui uma dupla responsabilidade, a saber, guardar 

a memória e guardar a chance, a possibilidade de mudança. Pode-se entender que guardar a 

memória é guardar um passado vivo e este guardar é condição de possibilidade para uma 

mudança a partir de seu dentro universitário. Em todo o texto, A universidade sem condições, 

Derrida deixa claro que não é possível dissociar o trabalho filosófico de suas condições 

institucionais. Esta preocupação com a materialidade das condições de ensino aproxima A 

Crítica e a Convicção e A Universidade Sem Condições.  

Ao se colocar que o homem é linguagem (como professor) e que esta é finita e 

permeada de pré-conceitos ou de aspectos não-filosóficos que interferem no filosofar, a 

questão que emerge é: de que o homem é capaz? Ainda mais, o professor de filosofia? Em 

um artigo de 1953, Trabalho e palavra Ricoeur desloca a investigação mais comum à época, a 

marxista, para colocar justamente o trabalho docente ligado à fala. O trabalho não pode ser 

libertador, se não ligado à palavra e não se trata de uma palavra universalizante, mas de um 
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mínimo de consenso. Sem este, não há docente, não há, por conseguinte universidade. 

Dosse salienta que “a palavra precede o gesto” (2017, p. 158). 

 
Linguagem, metáfora e aprendizagem  
 

Por que a metáfora no Ensino de Filosofia? As razões alegadas sobre sua utilização 

desde o período grego são necessárias, mas não suficientes. Uma primeira tentativa de se 

pensar a metáfora no Ensino de Filosofia é aquela já apontada por J-L. Nancy na obra Le 

Partage des Voix. Nela, fica claro que não se filosofa sem pressupostos e é, justamente isso, 

que se pode identificar como abertura para a alteridade.  

 
O requisito filosófico da hermenêutica é, então, uma anterioridade da 

crença, isto é, uma antecipação pré-compreensiva daquilo mesmo que se trata de 
compreender, ou daquilo mesmo que a compreensão tem como finalidade 
conduzir” (Nancy, 1982, p. 17).  

 

O círculo hermenêutico deixa claro que o pressuposto é inerente ao trabalho do 

pensar, “mas no horizonte da confiança racional de o poder controlar” (Henriques, 2005, 

p. 295). A filosofia só pode existir a partir do não-filosófico, do seu outro. Entretanto, 

diferentemente de um viés derridiano, a via longa de ricoeriana ainda está presa a uma ideia 

de razão e de controle. Não há Ensino de Filosofia sem pressupostos. A isso Ricoeur 

muito bem diz sobre a abordagem do texto e sua possibilidade de utilização em sala de 

aula. O Estruturalismo, entre tantas coisas que trouxe, trouxe a invisibilidade do “professor 

universitário” (Ricoeur) ou da “comunidade de consenso” (Derrida). O ato de ensinar não 

prescinde de pressupostos, não prescinde de quem que é que fala, de onde fala e do que 

traz consigo quando fala. Mas sua fala não é uma luta constante para reconstruir um 

sentido. Por que não ir à margem, ou mesmo, desconstruir?  

Se é possível, rapidamente, compreender a separação de Ricoeur e de Derrida no 

que se trata neste texto, é justamente o entendimento sobre a metáfora. Enquanto Ricoeur 

busca recuperar um sentido conceitual, em Derrida não é possível tal acepção. No VIII 

estudo de A Metáfora Viva, Ricoeur inicia uma discussão com a Mitologia Branca de Derrida. 

Este último texto mencionado afirma que não é possível construir um discurso não 

metafórico sobre a metáfora. Não sendo possível, segundo Derrida, determinar com 

exatidão o que é metafórico ou não na filosofia. Para Derrida, o conceito é tão somente, 

uma metáfora que se esqueceu como metáfora e se estabeleceu sobre sua “usura” (1991, p. 

265). Se a análise de Derrida está correta, o projeto de A Metáfora Viva não subsiste. A saída 



O diálogo e a aprendizagem em Filosofia a Partir de Ricoeur e Derrida 

 157 

de A Metáfora Viva procurando rebater Derrida é não assumir o metafórico como 

originário, mas o trabalho conceitual em torno da metáfora como ação instauradora de 

sentido original. Segundo Henriques (2005, p. 296) o hiato entre as concepções de Ricoeur 

e Derrida sobre a metáfora é a concepção de linguagem subjacente a ambos. Em Derrida, a 

linguagem é um sistema fechado, cuja abertura é o transporte de línguas para outras, como 

se pode perceber em Glas. Em Ricoeur, a linguagem é um sistema aberto sobre uma 

realidade que a excede e que pede para ser dita, “faz da realidade a categoria última a partir 

da qual a totalidade da linguagem pode ser pensada, embora não possa ser conhecida, 

como o ser-dito da realidade” (1975, p. 386). Há, em A metáfora Viva, a potencialidade e a 

força para se pensar a Educação. Na verdade, esta obra de Ricoeur não fala de Educação, 

nem de Educação Filosófica, mas o que se pretende aqui e que se defende ser possível é 

uma apropriação da metáfora (e da discussão com Derrida) para a Educação e para o 

Ensino de Filosofia.  

De certa maneira, é uma boa estratégia, pois o ato de ensinar está permeado de 

pressupostos. Mas notemos que o ato de ensinar é o de desconstruir, visto que, mesmo em 

Ricoeur, a metáfora não é uma transmissão como em Aristóteles, mas uma significação 

emergente, uma ampliação de sentido. É uma “transgressão”, um acréscimo de ser. Não se 

trata de fusão, mas sentido novo. Esta é a impertinência e este é talvez um ponto de 

aproximação entre os dois pensadores, pois quando se têm “sentido novo” ou “acréscimo 

de ser”, têm-se, claro, desconstrução de sentido. Ainda que se permaneça a crítica de 

Derrida sobre a impossibilidade de se construir um discurso não metafórico sobre a 

metáfora, encontra-se na hermenêutica a impertinência semântica, acompanhada de inovação 

que é justamente a significação emergente, a “criação momentânea de sentido” (Ricoeur, 

1975, p. 250).  

Em 1978, o texto A Retirada da Metáfora no contexto da crítica de Ricoeur à 

Mitologia Branca, une ou acredita na crença na unidade de conceitos da metafísica (Critchley, 

1999, p. 73) como queria, na concepção de Derrida, Ricoeur7. Derrida, nota Critchley 

(1999, p.87), ao afirmar que o núcleo comum da metafísica se sustenta em um 

entendimento de que haveria tal núcleo, já criticado por ele e Heidegger, ignora os 

argumentos de Ricoeur (Amalric, 2006) 

A discussão contribui para o Ensino de Filosofia, pois com a linguagem como 

portadora de informação e, no caso a metáfora, abole-se a referência literal, abre-se para 

um novo referencial visado. Parece ser utópico, mas é a condição não somente de 

 
7 A mesma perspectiva de Derrida é encontrada, em 1984, em uma entrevista a Kearney (1984, p. 111). 
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ensinante (transmitidor) mas de quem “professa” de que a abolição da referência literal 

visada pode ser um caminho para o exercício do Ensino de Filosofia, então o texto poderá 

ser parafraseado, mas nunca transportado, de fato. Estaríamos na condição de afirmar um 

ensino no âmbito da criação e da intraduzibilidade? Se for, Derrida e Ricoeur não seriam 

tão incomunicáveis e o Ensino de Filosofia poderia pautar em duas alternativas à 

concepção estrutural.  

 

Uma metáfora do professor? 
  
A vida, hoje, força uma temporalidade que não é favorável ao Ensino de Filosofia. 

Tudo deve ser muito rápido. As pessoas estão sem tempo, o professor fatigado; o 

professor de filosofia ainda mais8. Mas existe um chamado, ou uma espécie de vocação à 

docência que justificaria o ato de professar?  Arriscaria a dizer que há uma metáfora ao 

docente (ensinante de filosofia). Este deveria ser um “hôte” (hospedeiro/anfitrião), 

paciente e dialógico9. Este, aberto às várias formas de alteridades, limitado em sua 

condição, já inserido na filosofia pelo não-filosófico e, talvez, caminhando para fora da 

filosofia, transforma-se de “estrangeiro de si” a hospedeiro. O termo “hôte” designa tanto 

a pessoa quanto o acolhimento, a identidade e a ação. Portanto, uma metáfora do professor 

é um convite semântico à reciprocidade num âmbito de hospitalidade universal10.  

 

 

Referência bibliográfica 
 
AMALRIC, J-L. (2006) Ricoeur, Derrida: l`enjeu de la métaphore. Paris: PUF.  

ARISTÓTELES. (1969). Poétique. Paris: Belles Lettres. 

CRITCHLEY, S. (1999). The ethics of deconstruction: Derrida and Levinas. Edinburgh: 
Edinburgh U. Press.  

DERRIDA, J. (2006). Gramatologia. São Paulo: Perspectiva.  

___. (1991). Mitologia branca. In.: Margens da Filosofia. Campinas: Papirus.  

 
8 Em muitos estados do Brasil, onde ainda existe a disciplina Filosofia na Educação Básica, há somente uma 
aula por semana. Isso leva o docente a ter em torno de 30 ou 40 diários e, ainda, para completar sua carga 
horária, fazer deslocamento de escolas a escolas, por vezes, muito distantes.  

9 Note-se que na dianoemática de M. Guéroult, não há reciprocidade, não há outro, não há eu. Há o texto em 
sua pura positividade. Tanto a hermenêutica como a desconstrução no Ensino de Filosofia são subversivas.  

10 A hospitalidade universal é uma expressão cara tanto a quanto a Derrida. Cf. P. Ricoeur. La Memoire, 

l´histoire, l´oubli. Paris. Seuil: 2000, p. 640. Cf.: J. Derrida. Papier machine. Paris: Galilée, 2001, p. 275.  



O diálogo e a aprendizagem em Filosofia a Partir de Ricoeur e Derrida 

 159 

___. (2003). A universidade sem condições. São Paulo: Estação Liberdade. 

___. (2001). Papier machine. Paris: Galilée.  

___.(1990) Limited Inc. Paris: Galilée. 
___. (1998) Le Retrait de la métaphore. In.: Psyché. Paris: Galilée. 

DESCARTES, R.(1994) Œuvres completes (AT). Paris: Vrin.  

DOSSE, F. (2017). Paul Ricoeur. filósofo em seu século. Rio de Janeiro: FGV. 

GENDE, C. (2005). Lenguaje e interpretación en Paul Ricoeur. Su teoría del texto como crítica a 
los reduccionismos de Umberto Eco y Jacques Derrida. Buenos Aires: Prometeo. 

GREISH, J. (1977). Herméneutique et grammatologie. Paris: CNRS. 

GUÉROULT. M. (1974). Méthode en histoire de la philosophie, 1974. Recuperado em 24 de outubro, 
2017 de <http://id.erudit.org/iderudit/203001ar> Acesso em 24/10/2017. 

HENRIQUES, F. (2005) Filosofia e literatura: um percurso hermenêutico com Paul Ricoeur. 
Porto: Afrontamento.  

___. (2006) O Papel de Kant na intertextualidade de Paul Ricoeur: dois exemplos. Colóquio 

Internacional Kant: posteridade e actualidade. Lisboa: CFUL, 2006 

JERVOLINO, D. (2005) Para uma lectura unitaria de la obra de Paul Ricoeur. In. AGÍS 
villaverde, M et al. Actas VII Encuentros intrnacionales de filosofia em el camino de Santiago. 
Hermenéutica y responsabilidade – homenaje a Paul Ricoeur. Santiago.  

JOLIBERT, B. (2015) Philosopher à l`école primaire? Revue philophique de la France et de 

l`étranger. N. 3, jul/set. Paris: PUF. 

KEARNEY, R. (1984). Dialogues with contemporary continental thinkers (Paul Ricoeur, Emmanuel 

Levinas, Herbert Marcuse, Stanislas Breton & Jacques Derrida): the phenomenological heritage. 
Manchester: Manchester U. Press.  

NANCY, J-L. (1982). Le partage des voix. Paris: Galilée.  

RICOEUR, P. (1975). Métaphore vive. Paris: Seuil.  

___. (2009). Educación y política. Buenos Aires: Prometeu. 

___. (1967). Histoire et verité. Paris: Seuil.  

___. (2000) La Memoire, l´histoire, l´oubli. Paris: Seuil. 

 

 



 



Revista latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía · Revista latinoamericana do colégio 
internacional de filosofía 

 
Resistência e aspectos internos da autocrítica universitária  

 

André de Barros Borges1  

 
 

 

No livro a Universidade sem condição Derrida2 começa abordando a questão do papel 

das humanidades na Universidade contemporânea, a partir da ideia de profissão de fé, 

que para ele marca o conceito de professor. É essa “fé” na “profissão de professor” que o 

conduz a pensar na Universidade do futuro. É a partir da percepção do declínio de ideias 

como Estado-nação, cultura e soberania que, sob o viés da desconstrução derridiana, 

repensamos a  Universidade contemporânea. 

A Universidade moderna foi marcada por uma liberdade incondicional de 

questionamento e de proposição e o direito de dizer publicamente tudo o que uma 

pesquisa e um  pensamento da verdade exigem. Derrida mostra que as ideias de 

“verdade” e de “luz” aparecem nas insígnias de várias Universidades – o que nos mostra 

a importância dessas ideias na história da instituição universitária. Assim, a Universidade 

faz profissão da verdade. Ela promete um compromisso sem limites com a verdade. O 

estatuto e o dever da verdade geram discussões infinitas, mas tais discussões têm, para 

Derrida, lugar privilegiado nos departamentos de humanidades. A questão da verdade e da 

luz sempre esteve ligada ao homem. Assim, a questão da verdade implica um conceito do 

“próprio do homem”, que, por sua vez, fundou a ideia de humanismo e, 

consequentemente, a de humanidades. 

É, então, a rede conceitual do homem, do próprio do homem, que organiza a 

globalização (direitos humanos, crimes contra a humanidade). A globalização é para 

Derrida também humanização. Ele mostra que o conceito de homem é, ao mesmo 

tempo, indispensável e  problemático, e que cabe às novas humanidades rediscuti-lo. As 

novas humanidades são, para Derrida, a denominação da ciências humanas após uma 

nova atitude: atitude crítica em relação à própria ideia de Universidade. E esta atitude cabe 

mais especialmente aos departamentos de humanidades. Uma atitude que preserve aquela 

autonomia, tão difundida no projeto moderno de Universidade, seja por Kant, Fichte ou 

Humboldt. Então, cabe às humanidades questionarem o próprio conceito de humano, 

 
1 Professor da UFRJ. 

2 As traduções de trechos das edições em inglês das obras de Derrida e outros autores foram realizadas 
pelo autor. 
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que sustenta sua significação. Essa posição crítica das humanidades é o que Derrida entende 

por desconstrução. 

Independentemente  das  condições  que  se  verificam  de  fato  para  suas 

atividades, a Universidade caracteriza-se por manter uma profissão de fé, ou antes, uma 

“profissão de verdade” (Derrida, 2003, p. 14). Por tal “profissão de verdade”, “ela 

declara, promete um compromisso  sem  limites para com a verdade”. Mas esse 

“compromisso” envolve dois outros aspectos. Ele  exige e implica aquilo que  

convencionalmente  se  chama  de  “liberdade  acadêmica”,  termo apontado por 

Nietzsche e retomado por Derrida, mas alterado s ign i f icamente  por ele. Para ele, é 

tal liberdade que caracterizaria o exercício do pensamento e a produção do saber nas 

Universidades modernas: 

 

Por “Universidade moderna” entendamos aquela cujo modelo europeu, 
depois de uma história medieval rica e complexa, tornou-se preponderante, ou seja, 
“clássico”, há dois séculos, em Estados de tipo democrático. Para além do que se 
chama liberdade acadêmica, essa Universidade exige e deveria ter reconhecida uma 
liberdade incondicional de questionamento e de proposição, ou até mesmo, e 
mais ainda, o direito de dizer politicamente tudo o que uma pesquisa, um saber e 
um pensamento da verdade exigem... (Derrida, 2003, p. 14). 
 

A “liberdade acadêmica” presente nessas instituições é, por sua vez, aquilo que as 

torna, ou deveria torná-las, “sem condição”.  

Derrida considera que o princípio de liberdade que vigora nas instituições 

universitárias não deveria se confundir, nem se limitar ao simples exercício da liberdade 

acadêmica. A noção de “liberdade”, nesse caso, descortina uma outra: a de independência e, 

sobretudo, de independência crítica, a independência como crítica 

A profissão de verdade implica liberdade, e a liberdade, por sua vez, determina-

se como uma potência crítica. É essa condição ou potência crítica que  define,  para Derrida, 

o lugar e o sentido da instituição universitária – que lhe confere, em especial, um caráter 

fundamentalmente crítico. Resumindo, a Universidade é uma instância (e mesmo que essa 

instância apareça de forma institucional, como uma instituição) que se caracteriza por uma 

expressão crítica. A Universidade existe para a crítica, em benefício da crítica, como uma 

força de expressão crítica. Não se trata, então, nesse caso, de uma simples cumulação e  

articulação dos diversos saberes, ou mesmo de uma “produção da verdade”. Professar a 

verdade é entendê-la em seu sentido profundo e, sobretudo, crítico. Esse é o sentido de uma 

profissão. Na verdade, isso já é o efeito da ampla montagem dos saberes na Universidade, 

que, em si mesmo, é crítica em princípio, e conforme sua vocação declarada, em virtude 
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de sua essência professada, ela (a Universidade) deveria permanecer como um derradeiro 

lugar de resistência crítica – e mais que crítica – a todos os poderes de apropriação 

dogmáticos e injustos (Derrida, 2003, p. 16.  

Mas é justamente esse caráter não apenas crítico, mas “mais do que crítico”, que 

revelaria  nela,  no  âmbito  da  instituição  universitária,  um  funcionamento tipicamente  

desconstrucionista.  Porque para Derrida, a característica maior da desconstrução é não 

se limitar à crítica e ir “além da crítica” – criticar a crítica, os valores e as motivações 

históricas da crítica na história do pensamento. 

 

Valho-me do direito à desconstrução como direito incondicional de colocar 
questões críticas, não somente à história do conceito de homem, mas à própria 
história da noção de crítica, à forma e à autoridade da questão, à forma 
interrogativa do pensamento (Derrida, 2003, p. 16). 
 

Assim, define-se muito claramente a concepção pela qual Derrida acredita poder 

conceituar, hoje, a Universidade segundo critérios desconstrucionistas. Pois na 

Universidade, necessariamente, mesmo as forças que marcaram a modernidade crítica, 

que definiram, em suas linhas mais amplas, as condições de pensamento e de vida em 

nosso tempo, são questionáveis: 

 

A Universidade deveria, portanto, ser também o lugar em que nada está livre 
do questionamento, nem mesmo a figura atual e determinada da democracia; nem 
mesmo a ideia tradicional de crítica, como crítica teórica, nem mesmo, ainda, a 
autoridade da forma “questão”, do pensamento como “questionamento”. Por esse 
motivo, falei sem demora e sem camuflagem de desconstrução (Derrida, 2003, p. 
18). 

 
 

O caráter desconstrucionista demarca essa Universidade dita sem condição. A 

Universidade  tem como princípio “o direito de dizer tudo, ainda que a título de ficção e 

de experimentação do saber, e o direito de dizê-lo publicamente” (Derrida, 2003, p. 18). 

Esse caráter “mais que crítico” faz com que a noção de desconstrução, 

aparentemente, alcance a Universidade segundo dois sentidos: um sentido que 

poderíamos dizer “interno”, que diz respeito à forma de como a Universidade faz a sua 

própria crítica, “é crítica de si mesma”, e um segundo sentido, que se desdobra desse 

primeiro, e que diz respeito ao modo como a Universidade se projeta (se é que ela pode 

efetivamente se projetar) para além de si, para o mundo. Esse segundo sentido envolve o 

seu direito ao acontecimento, à produção de  acontecimentos. O  direito  
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“descontrucionista”  da  Universidade  –  entendido  como  “o  direito incondicional de 

colocar questões críticas”, essa forma crítico-interrogativa do pensamento que 

caracteriza a Universidade, traz consigo uma produção particular que envolve a própria 

singularidade produtiva da Universidade: “Pois isso [o direito à desconstrução] implica o 

direito de fazê-lo afirmativa e performativamente, ou seja, produzindo acontecimentos, 

por exemplo, ao escrever, e ao dar lugar (...) a obras singulares” (Derrida, 2003, p. 17). 

Ao apontar (e mesmo insistir) sobre um determinado caráter “performativo” presente na 

Universidade, Derrida parece querer identificá-lo na dupla articulação (performativo-

constatativo),  ou antes, articular a duplicidade dessa condição à “produção” 

universitária – à luz da teoria dos atos de fala de Austin, em especial a partir da distinção 

estabelecida por Austin entre atos de fala performativos e atos de fala simplesmente 

constatativos. 

Como destruir a história (e, em primeiro lugar, a história acadêmica) do 

princípio de soberania indivisível, reivindicando concomitantemente o direito de dizer 

tudo – ou de não dizer tudo – , e colocar todas as questões desconstrutivas que se impõem 

a respeito do homem, da soberania, do próprio direito de dizer tudo, a respeito, 

portanto, da literatura e da democracia, da globalização em curso, de seus aspectos 

técnico-econômicos e confessionais, etc.? (Derrida, 2003, p. 22). 

Esse direito de dizer tudo tem seu lugar na Universidade, não somente nas 

ciências  ditas humanas. Mas para Derrida são as Humanidades que têm a 

responsabilidade de levar  esse movimento crítico que questiona toda rede de 

conceitualizações.  Cabe  às  Humanidades  uma  investigação  cuidadosa  sobre  o 

próprio conceito de Humanidade. É somente nesse movimento de crítica radical que a 

Universidade permanece em sua relação de compromisso  com a verdade. Noções-chave 

como cidadania, cultura, direito, Estado-nação envolvem assuntos de pertencimento e 

todo seu vínculo constitucional legal, institucional e material ganham forma a partir 

dessas ideias. 

Uma questão, não exclusivamente econômica, jurídica, ética ou política, se coloca 

então: pode a Universidade (e de que maneira) afirmar uma independência incondicional, 

reivindicar uma forma de soberania, uma espécie bem original, uma espécie excepcional de 

soberania, sem nunca se arriscar ao pior, a saber, em função da abstração impossível dessa 

soberana independência, ter que se render e capitular sem condição, deixar-se conquistar 

ou comprar a qualquer preço? (Derrida, 2003, p. 21-22). 

Isso distingue a instituição universitária de outras instituições fundadas no 
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direito ou no dever de dizer tudo. Por exemplo, a confissão religiosa. E mesmo a “livre 

associação” em situação psicanalítica (Derrida, 2003, p. 18-19). 

Existe uma profissão de fé presente na história das instituições, há uma 

relação entre fé, profissão e instituição. A Universidade faz a profissão da verdade 

prometendo um compromisso sem limites com a verdade. E esse tema é discutido mais  

amplamente na Universidade e mais especialmente nos departamentos das humanidades. 

É lançada a questão: como a Universidade se relaciona com a verdade? Antes de 

respondê-la, Derrida diz que a questão da verdade e da luz sempre esteve ligada à do 

homem. Ela implica um conceito do próprio do homem, o qual fundou, de uma só 

vez, o Humanismo e a ideia histórica das Humanidades. Essa questão é importante 

para percebemos como Derrida tenta pensar fora do homem. Todas as leituras 

derridianas sobre a história da filosofia mostram que ela é marcada por uma insistência no 

homem. Não se pensa a partir da ausência do homem, e o pensamento fica então 

demarcado e limitado. 

 

Mas esse princípio de incondicionalidade se apresenta, originalmente e por 
excelência, nas Humanidades... Isso passa tanto pela literatura e pelas línguas (ou 
seja, as ciências do homem e da cultura) quanto pelas artes não discursivas, pelo 
direito e pela filosofia, pela crítica, pelo questionamento e, para além da filosofia 
crítica e do questionamento, pela desconstrução – quando se trata, nada menos, de 
repensar o conceito de homem, a figura da humanidade em geral e, singularmente, 
aquela que pressupõe as assim chamadas, na Universidade, há séculos, 
Humanidades. Pelo me- nos desse ponto de vista, a desconstrução (não me 
incomoda em nada dizê-lo, nem mesmo reivindicá-lo) tem seu lugar privilegiado  
na Universidade e nas Humanidades como lugar de resistência irredentista, até 
mesmo, analogicamente, como uma espécie de princípio de desobediência civil, ou 
ainda, de dissidência em nome de uma lei superior e de uma justiça do pensamento 
(Derrida, 2003, p. 24). 
 

A Universidade,  embora  com  inúmeras  diferenças  em  relação  às  outras 

instituições, tem com elas um traço comum: certa “profissão de fé”, que, no caso da 

Universidade, aparece como uma “fé na verdade”. 

A significação da Universidade está estritamente relacionada à crença em uma 

“razão de ser”. Uma razão de ser que, por sua vez, implica um efeito, uma causa. Que 

efeitos causam à Universidade? Qual é o efeito causado pelos que estão dentro da  

Universidade  (funcionários, estudantes, professores)? Qual é a responsabilidade deles? 

No fundo, a genial invenção da distinção constatativo/performativo teria ainda 

procurado, na Universidade, tranquilizar a Universidade quanto à mestria soberana de seu 

dentro, quanto a seu poder em si, seu próprio poder. Toca-se assim no limite mesmo, 
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entre o “fora” e o “dentro”, especialmente na fronteira da Universidade mesma e, nela, 

das Humanidades (Derrida, 2003, p. 81). 

A Universidade, de algum modo, equilibra-se entre essas duas possibilidades; ela 

oscila entre a simples afirmação científica, entre uma dita “cientificidade pura” e o caráter 

efetivamente performativo e transformador daquilo que afirma. É preciso realmente 

assinalar que os enunciados constatativos e os discursos de puro saber,  na Universidade 

ou noutra parte, não dependem, enquanto tais, da profissão em sentido estrito. Talvez 

dependam do ofício (competência, saber, habilidade), mas não da profissão entendida 

num sentido rigoroso. O discurso da profissão é sempre, de uma maneira ou de outra, 

livre profissão de fé; ele ultrapassa o puro saber técnico-científico no compromisso da 

responsabilidade (Derrida, 2003, p. 39). Aqui, o discurso do professor se direciona e 

ganha o direito ao seu nome, a profissão de professor – na força dos atos da fala ou das 

obras singulares em que o que “acontece” como um evento não pode ser assimilado, 

dominado, exaurido, ou definido por “conhecimento baseado no discurso acadêmico” 

ou por concepções informativas da “verdade-conteúdo”. 

“Philosophiam profiteri” é professar a filosofia: não simplesmente ser filósofo, praticar 

ou ensinar a filosofia de maneira pertinente, mas, por uma promessa pública, comprometer-

se a se consagrar publicamente, a se dedicar à filosofia, a testemunhar, até mesmo a lutar, 

por ela (Derrida, 2003, p. 39). 

Dessa maneira, Derrida mostra que professar é um ato de fala performativo e o 

acontecimento produzido depende da promessa da linguagem que está sempre 

circundada por um “como se”, no qual uma comunidade institucional se funda e entra 

em acordo. 

Derrida fala de manter a fé na profissão – profissionalismo muito superior à  

profissionalização (que  não  pode  e  não  deve,  no  entanto,  ser  inteiramente 

descartado). Isso implica um tipo particular de performatividade, a suposição de uma certa 

teatralidade. E em tal teatralidade, encontramos, mais uma vez, esse “duplo acordo” 

entre visão e luz, som e sentido – tudo que remete à complexa cenografia institucional 

que Derrida alude em Cornell, e que veremos mais detalhadamente em um outro artigo a 

ser publicado sobre o texto As Pupilas da Universidade. 

Mas qual exatamente o caráter previsto por Derrida para esse performativo? 

Nesse caso, para Derrida, a atividade presente deve se definir como uma tarefa: uma 

tarefa em vista desse futuro, que a orienta e ao qual ela se dirige. A condição de 

performatividade presente na Universidade é, acima de tudo, aberta, indefinida e se 
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coloca como uma tarefa. Derrida apresenta uma distinção importante em sua 

reivindicação da teoria austiana, apresentando o sentido performativo a ser buscado pela 

Universidade (em especial pelas humanidades) como a sua tarefa própria: 

Diz-se demasiadas vezes que o performativo produz o acontecimento de que 

fala. Decerto. É preciso também saber que, inversamente, ali onde há performativo um 

acontecimento digno desse nome não pode acontecer. Se o que acontece pertence ao 

horizonte do possível, até mesmo de um performativo possível, “isso” não acontece no 

sentido pleno da palavra... Todos os exemplos por meio dos quais procurei fazer justiça a 

esse pensamento confirmavam esse pensamento do possível-impossível, do possível 

como impossível, de um possível-impossível que não se deixa mais determinar pela 

interpretação metafísica da possibilidade ou da virtualidade. Não direi que esse  

pensamento do “possível impossível”, esse outro pensamento do possível seja um 

pensamento da necessidade, mas sim, como tentei demonstrar noutra parte, um 

pensamento do “talvez”, dessa perigosa modalidade do “talvez” de que fala Nietzsche e 

que a filosofia sempre quis subjugar. Não há “por vir” nem relação com a vinda do 

acontecimento sem experiência do “talvez”. O que tem lugar não deve se anunciar como 

possível ou necessário; de outra maneira, sua irrupção de acontecimento é neutralizada 

de antemão. O acontecimento depende de um talvez que se não se afina com o possível, 

mas com o impossível. E sua força é então irredutível à força ou ao poder de um 

performativo, embora essa força dê finalmente sua chance e sua eficácia ao próprio 

performativo, ao que se chama a força (locutória, perlocutória, ilocutória) do 

performativo (Derrida, 2003, p. 78-79).  

 

O ensaio Onde começa e como termina um corpo docente, compartilha do teor de outros 

livros como Glas e Espectros de Marx. Neste último, Derrida vê um futuro que se desdobra 

assim: não há différance sem alteridade, não há alteridade sem singularidade, não há 

singularidade sem “aqui e agora” (Derrida, 1994, p. 51). 

Em Onde começa e como termina um corpo docente, a interação entre a “reunião” e a “não 

reunião” de “luz” implica certa virtualização do corpo docente “real”: a criação de um 

ambiente virtual que simula um ambiente real. É nesta aporia que se conduz as 

indagações de Derrida sobre parte importante da universidade: o corpo docente. 

Desta forma, esse ensaio pode ser situado ao lado de leituras mais contemporâneas da 

Universidade,  como, por exemplo, o capítulo do livro Institution and interpretation, de 

Samuel Weber, intitulado The future of University: The cutting edge . Nesse texto, Samuel Weber  
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se refere a uma aporia, nos conta que ainda hoje a bolsa de estudos acadêmica tradicional 

escolhe os beneficiários a partir da pesquisa inédita, do ainda não sabido, como se o não 

sabido pudesse ser assimiliado como p u ro  conhecimento. Atualmente, com a 

virtualização, “o desconhecido torna-se o elemento ou meio de  conhecimento  e não 

mais o meramente negativo” (Weber, 2001, p. 230-231). Para Weber, “a condição de 

conhecimento” da Universidade, hoje, está marcada pela virtualização, ou seja, espaços 

virtuais que substituem os tradicionais espaços universitários. É o que problematiza Bill 

Readings em The University in ruins, ao falar da “desrefencialização” da Universidade de 

Excelência. Se virtualização dentro e fora da Universidade permanece para ser pensada 

como uma questão do futuro, então, como Derrida disse em As pupilas da Universidade, esse 

pensamento deve estar calcado nas condições de visão e de invisibilidade no “olho” da 

Universidade.  As pupilas da Universidade é um dos textos de Derrida sobre a 

Universidade. Lá, ele mostra a importância de inúmeros elementos que sustentam ou 

ao menos assombram a ideia de universidade. 

Em Onde começa e como termina um corpo docente, Derrida supõe e executa uma 

virtualização (ou “actuvirtuality”) do corpo docente –dois anos antes do ensaio de Weber ser 

escrito. Assim, mantém aberta a questão do futuro, ligando sua possibilidade a uma série 

de relações e de resistências formadas em torno do “virtual”. Por todas essas razões, 

então, nós gostaríamos de pensar o texto Onde começa e como termina um corpo docente  como 

um sinal de “fidelidade de um guardião” empenhado num “duplo acordo”. Para 

compreender os termos “fidelidade de um guardião” e duplo acordo” é necessário nos 

remetermos ao texto Pupilas da Universidade em que Derrida mostra o abismo existente 

entre a ideia de Universidade e a realidade, entre o virtual e o cotidiano. Derrida fala da 

Universidade de Cornell e a tentativa de mudança de local por causa dos constantes 

suicídios. Derrida, nesse texto, exalta o Reitor da Universidade que resistiu a mudança. 

Era como se aquela paisagem entre os abismos corroborasse para a ideia de um local 

isolado, próximo a abismos, propício para o pensamento radical.  

                           

Entre 1974 e 1975, bem no princípio do seminário, na leitura do texto Onde começa e 

como termina um corpo docente, Derrida diz: 

 

Então, aqui eu sou o corpo docente. Eu – mas quem? – Representa o corpo 
docente, aqui em meu lugar, que não está indiferente... De que maneira é esse um 
corpo glorioso? O meu corpo é glorioso. Reúne toda a luz (Derrida, 2002, p. 90). 
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Um escárnio e tal declaração é exposta como a orquestração técnica, apoiando e 

produzindo a distribuição espacial, visual, auditiva, e os relacionamentos corpóreos na sala 

de aula – ligando-os  e separando-os de uma maneira muito particular e altamente 

determinada: hierarquia, deferência, vigilância, silêncio, questionamentos etc.( Wortham, 

2003) Isto nos serve para refletirmos sobre a situação que esse texto procura analisar: uma 

rede complicada ou a maquinaria de “poderes” e de “forças em  conflito, forças 

dominantes ou dominadas, forças conflituosas e contraditórias. É o que nós chamamos 

de “efeitos da diferença” (Derrida, 2002, p. 79) dentro de “um campo de luta constante” 

(Derrida, 2002, p. 69) – contra os ditos históricos, ideológicos, políticos e institucionais 

que estão presentes no campo da pedagogia. Isso significa que “nunca poderiam ser  um 

corpo docente, um corpo homogêneo, idêntico ao próprio corpo” (Derrida, 2002, p. 

80). A reunião maravilhosa de luz no corpo de ensino, portanto, inclui o suplemento da 

origem do “outro”, desde que esse próprio produz ou levanta a condição de uma série 

de relações divididas e antagônicas. Desse modo, o antagonismo pode ser definido, como 

Laclau e Mouffe escreveram, “não de totalidades plenas, mas da impossibilidade de sua 

constituição” (Laclau; Mouffe, 1985, p. 125).  Mais uma vez aqui aparece uma questão 

importante para Derrida: a aporia. O local em que vários caminhos são possíveis, onde 

ausência e presença se confundem. 

Assim, o corpo docente é “glorioso, pois ele não é mais simplesmente um 

corpo” (Derrida, 2002). Esse corpo é visível como fantasma, imagem virtual ou como 

efeito da máquina. É nesse sentido que devemos sempre observar a valorização da aporia 

no pensamento desconstrutor. Observando a ironia de Derrida na passagem “Meu corpo é 

glorioso e reúne toda a luz”,  percebemos que a luz que reúne “não é” e não pode ser 

visível nesse discurso, nesse texto que Derrida profere. De fato, o “caráter irregular de 

uma certa sobra” (Derrida, 2002) acompanha esse corpo docente como um efeito da 

différance – que é, ao mesmo tempo, sublimado na representação de um outro corpo de 

ensino – como, por exemplo, o “corpo” da tradição pedagógica, da instituição filosófica 

ou da educação nacional. Isto é, o “corpo” inteiro de que o corpo “glorioso” de ensino 

é parte – de acordo com uma complexa lógica que aparece aqui. 

O que o motivo da différance tem de universalizável em vista das diferenças é que 

ele permite pensar o processo de diferenciação para além de qualquer espécie de limites, 

quer se trate  de limites culturais, nacionais, linguísticos, ou mesmo humanos. Existe a 

différance desde que exista o traço vivo, uma relação vida/morte ou presença/ausência” 

(Derrida; Roudinesco, 2004, p. 33). 
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Duas perspectivas emanam dessa lógica: 

Primeira perspectiva: “Toda luz” que reúne esse corpo de ensino mostrado por 

Derrida pode ser encontrada na própria iniciativa de criação do Greph (Grupo de pesquisa 

sobre o ensino de filosofia). Olhando de outro modo, Samuel  Weber chama a atenção 

para o nome próprio de Freud na psicanálise. O capítulo The debts of deconstruction do 

livro Institution and interpretation, sugere um afinidade entre, por um lado, essa frágil redução 

da psicanálise para o nome de Freud como “origem” e, por outro, a  “limitação não 

contingente, no trabalho do complexo de Édipo”, que Derrida descreveu em o cartão-

postal: de Sócrates a Freud e além: “O Complexo de Édipo é reduzido a uma ficção regulável, 

uma mascarada parte do todo”, o que Derrida descreve como a “matriz nebulosa”5   do 

fort-da (Weber, 2001, p. 106-107). O fort da freudiano simboliza o desaparecimento e o 

retorno de determinado objeto ou pessoa. 

Como Derrida pontua, o que vai sob o nome de “Édipo” talvez seja dito para 

distinguir só um dos “filhos” dessa “matriz nebulosa, com suas correntes de fusões, suas 

permutações e comutações sem fim, suas disseminações sem retorno (Derrida; 

Roudinesco, 2004, p. 33). Como nota Samuel Weber, torna-se extremamente difícil explicar 

essa inevitável redução “não contingente” e necessária, quando tal redução parecia ser “a 

condição da possibilidade do relato em geral” (Weber, 2001, p. 106- 

107). A aporia é a base do relato em geral. Essa situação aporética acerca da 

redução do Édipo envolve as circunstâncias nas quais o complexo e as matrizes 

estavelmente interligadas da “psicanálise” são reduzidas ao nome de  “Freud”. Falamos 

aqui de “um corpo docente glorioso que reúne toda a luz”. Daqui em diante, a “não 

contingência” (o necessário) não pode dispensar o relato, como Weber diz: “um processo 

de repetição supõe uma atração pelo nome próprio” (Weber, 2001, p. 108). Mas tal 

repetição é a mesma que o “fort-da” efetuou na psicanálise3. Assim, um relato pode ocorrer 

somente em condição da mesma redução que é necessária para descrever ou relatar. O que 

Derrida quer acentuar são como os conceitos Freudianos são formados: como todo 

conceito, em um ambiente aporético. Mostrando esse ambiente, Derrida desconfia das 

generalizações feitas por Freud através de observações empíricas. Freud acaba por  

virtualizar as experiências cotidianas. 

                                        
 

3 Freud observou que seu neto repetia a mesma brincadeira toda vez que a mãe se ausentava. Ele jogava o 
carretel dizendo “fora” (fort) e o puxava novamente dizendo “aqui” (da), o que em psicanálise ficou 
conhecido como fort-da. 
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Aquilo que é relatado, chamemo-lo de “ lei do texto”, é precisamente o que não 

aparece, ou seja, aquilo que, enquanto tal, não se faz presente. Essa “lógica” do não 

aparecimento não se restringe à “ lei do texto”; ela se aplica também ao próprio relato. 

Como relação com o que é relatado, e dado que este último, o relatado, a lei do texto, 

não aparece enquanto tal, o relato 

 

– como relação com o que não aparece enquanto tal – também não pode 
por sua vez aparecer enquanto tal. É nesse sentido que Derrida fala de um 
comparecimento mútuo entre relato e lei, de uma convocação mútua entre ambos, 
que é marcada por isto que estamos chamando aqui de “lógica” do não 
aparecimento (Duque-Estrada,2004, p. 47). 
 

O nome próprio (pensemos aqui no conceito “Fort-da” freudiano) se faz via um 

processo de redução – que o amarra a uma repetição que  deve ser explicada como 

uma redução, que nos fornece o nome próprio. Assim, a fragilidade do nome próprio, 

que propicia seu cenário, sugere possibilidades complicadas. As relações incalculáveis de 

desejo, dívida, rejeição, posse, ressentimento, culpa estão presentes nessa “história 

interminável” da constituição de um nome (como Freud e seus conceitos, por exemplo). 

O benefício é derivado, sempre, dessa rasura gloriosa, da glória dessa rasura. 

Permanece para ser conhecido “pelo que”, “por quem”, “em vista de” ou “o que”. 

Relatar é sempre mais difícil do que se acredita, dado o caráter irregular de uma certa 

sobra. O mesmo vai para todos  os benefícios suplementares derivados da mesma 

articulação desses cálculos. Por exemplo,  aqui,  hoje, se diz: “Eu – mas quem? – 

representa um corpo docente” (Derrida, 2002, p. 90). 

 

Segunda perspectiva: O texto Glas, publicado no mesmo ano de Onde começa e como 

termina um corpo docente, fala sobre a questão da reunião, de unir outros. A reunião das 

flores está ligada à questão da luz reunida no corpo docente, e também à questão do texto 

como tal, que também representa um corpo que reúne. 

Em Glas, Derrida descobre a raiz da palavra antologia4 na reunião das flores. 

Esse enraizamento (referência, fundamento, literalidade) torna-se altamente complicado  

 
4 Antologia: estudo das flores; coleção de flores escolhidas; coleção de textos em prosa ou em verso, 
geralmente de autores consagrados, organizados segundo tema, época, autoria, etc.; livro que contém essa 
coleção. Etimologia gramatical: anthología, a “ação de colher flores, coleção de trechos literários”; ver ant(o) 
e logia. Sinônimos e variantes: analecto, catalecto, coletânea, crestomatia, espicilégio, florilégio, grinalda, 
pancárpia, parnaso, seleta. (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, p. 239). 
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em  vista da flor como “a excelência poética do objeto” ou mesmo “figura das figuras” 

tão  distante, como é considerada a retórica (Derrida, 1990, p. 14). O talo da flor é 

talvez menos enraizado que reunido. Mas em um “reunir” que compreende as flores, 

qual será a figura principal? A lógica da desconstrução impede a própria reunião. 

Glas reúne Hegel, Genet, Sartre, visivelmente e invisivelmente, juntos com tantos 

outros. O livro Glas, escrito em duas grandes colunas, seus dois galhos de escrito, 

ficando rigidamente ereto como pilares, como torres. Mas duas colunas que são também 

“feridas sobre” ou “feridas em volta” – duas colunas que de fato crescem do chão – , 

pelo que são plantadas e são propagadas em Glas. Genet, por exemplo: 

 

Fez-se numa flor. Enquanto tocavam o Glas (Sino), o puseram no chão, com a 
mesma grandeza, mas também como uma flor, seu nome próprio: os nomes e 
substantivos da lei comum, linguagem, verdade, sentido, literatura, retórica e, se 
possível, os restos (Derrida, 1990, p. 12). 

 

Em Glas, Derrida mostra a flor como algo ligado à retórica ou à poética 

(filosofia ou literatura também necessariamente são implicadas aqui) – que a flor não 

obstante delimita sua função como precisamente “a excelência poética do objeto” ou o 

mesmo como “figura de figuras”. Assim, a flor como “figura” de efeito antológico (a 

reunião) não pode ser “reunida” simplesmente nem pode ser entendida como a parte 

representativa de um corpo inteiro. Como Derrida observa, a flor vem “dominar todos os 

campos, pertencendo à série de corpos ou objetos de que forma uma parte” (Derrida, 

1990, p. 14). Isso lembra certa actuvirtuality do corpo docente, em que toda luz é reunida 

– ou, em outras palavras, o “efeito-fantasma” que acompanha a apresentação 

resplandecente desse “corpo glorioso” – “a força de uma excrescência transcendental”; 

aquilo que está em excesso, que provoca instabilidade. (Derrida, 1990, p. 14). Essa 

“excrescência transcendental” sugere um produto ímpar, uma parte “extra” em que 

ambos aumentam a figura (a flor), fazendo-a maior que o total, maior que a retórica ou o 

poético. O antológico torna- se um produto, suplemento e origem de outro corpo – 

onde ambos constituem e desconstituem, constroem e desconstroem (o corpo de ensino, 

por exemplo). A flor – a parte antológica que é (e não é) reunida – é “morta”. Então, 

por força dessa “excrescência  transcendental”, nem corpos, nem objetos formam uma 

parte. O antológico (reunião/não reunião) é, portanto, singular. O singular não é 

entendido aqui em termos de um “eu” individual. Antes, essa “parte” é singular no 

sentido de que está em desconstrução perpétua. É o que cresce para fora do fundamento. 

É nesse sentido também que o antológico é “defunto”. É defunto, pálido, mas que é 
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submetido à “força de uma excrescência transcendental”. Esses restos pálidos do 

antológico ou do “defunto” são, portanto, desde sempre, “a estrutura da flor” – a 

estrutura do  antológico que reúne – como uma “desconstrução prática do efeito 

transcendental” (Derrida,  1990, p. 14). Reunir flores não é apenas unir, mas é também 

cortar, decapitar. Em Glas, lembrando Genet em Nossa Senhora das Flores, Derrida diz: 

 

Ser decapitado é aparecer – erigir: como a “cabeça enfaixada” (a freira, o 
aviador, a múmia, o enfermeiro) e como o falo, o talo erétil – o estilo – de uma flor. 
Para aparecer… como um fantasma. Para reunir e decapitar, mas decapitar a fim de 
aparecer, como a aparência de um fantasma (Derrida, 1990, p. 1). 

 

Em Onde começa e como termina um corpo docente, Derrida conta-nos que o corpo 

docente levanta-se para cima como “falo transcendental” (Derrida, 2002, p. 81), de modo 

que a Universidade, em sua função como instituição que produz sinais, está sempre a 

constituir formas de “conhecimento” que são “tardias”, derivadas e secundárias. O 

“antológico” condiciona a reunião de luz. A autoridade de tal falo erétil é a essência da 

Universidade. O que faz o “falo transcendental” no momento em que toda luz se reúne 

no “glorioso” corpo docente? 

Se a prática pedagógica é sempre atrasada pelos costumes, ela negligencia o fato de 

possuir certa heterogeneidade em suas relações. Tal heterogeneidade não aparece, 

globalmente, muito questionável. Assim, a estrutura antiga de ensino sempre pode ser 

interrogada como repetição. Tal interrogação não se faz menos necessária que uma outra 

análise específica, mas essa indagação não deixa de ser uma preocupação com a estrutura 

invariável do ensino. Essa invariabilidade origina-se na estrutura da semiótica de ensino, 

na interpretação semiótica da relação pedagógica: O ensino entrega sinais. O corpo docente 

produz (expõe e propõe) sinais ou, mais precisamente, significados – supondo o 

conhecimento de um prévio significado. O significado – ou antes, o significado do 

significado – agora é colocado na posição transcendental em relação às mudanças que 

não ocorreram no sistema. A estrutura de uma linguagem semiótica didática é 

reproduzida na medida em que ela é dada num segundo momento. O conhecimento e o 

poder permanecem em seus princípios. O corpo docente, como organon de repetição, é tão 

velho quanto o sinal e tem a história do sinal. Vive da crença no significado 

transcendental. Volta à vida melhor que nunca, com a autoridade do significado do 

significado, autoridade do falo transcendental (Derrida, 2002, p. 81). 

Para finalizar, Derrida sugere a produção do corpo docente como uma reunião de 

luz – em que nós discernimos o efeito antológico de uma relação desconstrutiva. Isto 
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implica uma “cadaverização do meu corpo” (Derrida, 2002, p. 91). Desde que o corpo de 

ensino reúne toda a luz, de certa maneira, que também a “apaga”, esse corpo, como “o 

mal visível, representação inteiramente transparente do filosófico e do corpo 

sociopolítico,” aparece como uma “fascinante neutralização”. Fascina por “estar morto”, 

por parecer separar-se do tecido vivo ou da anatomia. Assim, esse corpo é também, 

paradoxalmente, vitalizado pelo desligamento aparente – e só  acontece morto. Mas “é 

erigido na rigidez do cadáver: duro, mas sem força adequada”. Como nota Derrida, 

talvez seja possível detectar uma “equivalência vaga entre a negatividade da morte e a 

remoção de um escrito”. Nessa mesma lógica, o corpo é indispensável a essa cena: “Todas 

as retóricas dessa rasura cadavérica são ‘corpos relacionados’ – de um corpo (docente) a 

outro”. Assim, o corpo docente é impossível, apesar de todas essas forças, interesses, ou 

efeitos que se combinam a fim de “supor que o meu corpo não tem nada a ver com ele”. 

Aqui, então, é onde o corpo docente começa e é também o modo como ele termina.  
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1.  
Si hay un problema que delineó tempranamente la política de la deconstrucción, fue 

el cuestionamiento de la institucionalidad de la filosofía. Testimonio de esto es, en un 

primer momento, el texto Los fines del hombre de 1968 donde Derrida (2008) expone la 

relación intrínseca entre política y filosofía desde su bordes institucionales, disciplinares y 

nacionales (Biset y Penchaszadeh: 2013). Unos años más tarde, la fundación del Greph3 en 

1975 lo sumerge directamente en el problema de la(s) política(s) de la filosofía movilizando 

la deconstrucción a la articulación teórico-práctica que supone la enseñanza de la filosofía 

en sus alcances institucionales, pedagógicos y jurídico. 4  Estos dos hitos los considero 

paradigmáticos a la hora de estimar la actualidad de la deconstrucción después de 50 años y 

valorar a Derrida como una figura (que piensa-hace) política. En efecto, porque para el 

argelino cada escena filosófica, llámese curso, conferencia, coloquio, entrevista, escritura, 

etc. siempre se enmarca en una disputa teórica-práctica de los espacios, las formas, las 

definiciones, los tipos, las normas, las prácticas, etc. de la filosofía. De aquí que no se 

debería hablar de deconstrucción – como una efectiva y sistemática deconstrucción de la 

metafísica occidental – sin la (auto)referencia a las implicancias filosófico-políticas de la 

institución filosófica. Considerar su revisión y análisis, es interrogar la posibilidad de una 

pureza de la filosofía así como cuestionar la ilusión de que se puede filosofar “tout droit”, 

derecho, directamente; es decir, que el ejercicio filosófico sea sinónimo de naturalidad, de 

universalidad y, por tanto, de inmediatez. De hecho, Derrida afirma que “este engaño tiene 

 
1 Las citas de los textos contenidos en Du droit à la philosophie de Jacques Derrida han sido traducidos por la 
autoras especialmente para esta publicación.  

2 Carolina Ávalos es profesora y Doctora en Filosofía por la Universidad Paris 8 y por la P. Universidad 
Católica de Valparaíso. Es académica del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral de Chile. Es 
secretaria tanto en la Red de Profesores de Filosofía de Chile (REPROFICH) y en la Red Iberoamericana de 
Filosofía (RIF). 

3 Groupe de Recherches sur l’Enseignement Philosophique (Grupo de Investigaciones sobre la Enseñanza 
Filosófica, constituido en 1975. Es el antecedente al Collège International de Philosophie. 

4 Aunque Carlos Contreras (2010) refiera que “la prolongación de la deconstrucción hacia el ámbito ‘práctico-
institucional’ […] [aparece] por lo menos desde 1964, desde la enunciación de ese ethos político de la 
comunidad de la cuestión en Violencia y metafísica”. 
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una historia, [tiene] intereses, una suerte de estructura hypocrítica que siempre es mejor 

comenzar por reconocerla dándose el tiempo del rodeo y del análisis. Porque se trata 

justamente de un cierto derecho a la filosofía” (Derrida: 1990, p. 15). El concepto de 

institución es clave en la articulación filosofía y política; esto porque analizar la estructura 

jurídica de la filosofía supone, de partida, interpelar el privilegio de la filosofía y analizar la 

posibilidad de democratizarla, y por tanto, trazar el campo de disputa que entraña una 

deconstrucción de la institución.  ¿Cómo desplazar a la filosofía de sus lugares de privilegio 

sin que, al mismo tiempo, lo pierda? ¿Cómo democratizar la filosofía sin que esto suponga 

su propia expropiación? 

 

2.  
Cuando Derrida materializa su interés por el problema de la enseñanza de la 

filosofía, llama a los filósofos a no “resignarse con una coartada verbal, con escaramuzas o 

arañazos que no afectan el sistema establecido [para comenzar] sistemática y 

efectivamente” (1990, p. 115) a desarrollar una crítica a la tradición filosófica que apunte a 

una verdadera transformación. ¡Cuánto le hace falta a la filosofía en Chile oír este llamado! 

Si bien contamos con grandes trabajos que son testimonio de una filosofía comprometida, 

con filósofos y filósofas de la promesa, el ejercicio filosófico en Chile ha sido insuficiente a 

la hora de intervenir y repensar la institucionalidad filosófica. La herencia de la dictadura en 

la confirmación y refortalecimiento de la educación neoliberal ha establecido las políticas 

educativas sobre un sistema económico que paraliza la circulación de la filosofía en la 

universidad, clausurándola en los escritorios de la productividad (Friz: 2016). Como lo ha 

demostrado José Santos (2012), el poder de la institucionalidad de la filosofía confirma su 

lugar de desarrollo en las esferas de las elites perpetuando su estancamiento, ya no tan solo 

en prácticas conservadoras, como por ejemplo en temas de investigación, lugares de 

estudio, filiación institucional, etc., sino que también en prácticas críticas y autocríticas que 

no tientan a su institucionalidad. En esta línea, en el 2015, Cecilia Sánchez, abordando la 

institucionalidad de la filosofía a partir de sus “fenómenos político-epistemológicos de 

enunciación”, ha dejado demostrado la tensión entre “una filosofía intraacadémica, que 

guarda la debida ‘distancia’ al momento de abordar los temas desde las pautas de 

especialización, y una filosofía mundana, que atiende al acontecer del mundo.” (Sánchez: 

2015). Ideas que vienen a complementar su trabajo publicado en 1992, con aquellos 

supuestos que invisibilizan tanto la filosofía en América Latina como las dificultades que 

experimentamos las mujeres en este ámbito del saber. El diagnóstico común de estos 



La actualidad de la deconstrucción y el paso de la filosofía por América Latina: la 
filosofía como derecho negado al saber popular 

 177 

autores muestra que la institucionalidad chilena de nuestra disciplina repite cánones 

epistemológicos eurocentristas enquistados en un periodo de normalización de la filosofía 

asociado a “un determinado esquema institucional […] cuya finalidad es organizar, 

administrar, pero también controlar, mantener dentro de determinados causes la actividad 

filosófica” (Santos: 2016, p. 19-20). Esto ha quedado demostrado también en la 

investigación que hizo Marcela Gaete sobre el currículo escolar donde una filosofía 

desarraigada de la realidad, dirigida a las elites y funcional a los poderes estatales se instala 

en la educación segundaria desde los comienzos de la República hasta nuestros días:  

 
Es una historia, como muchas en educación, acerca de la discriminación, de 

la separación de los jóvenes chilenos en clases, de la reproducción de los sistemas de 
poder. En fin, de la concretización de una educación chilena elitista, clasista, utilitaria, 
y actualmente altamente eficientista y lanzada a los vaivenes del mercado (Gaete: 
2017, p. 143).  

 

Este carácter de la filosofía terminó por sobresalir en la última defensa, en el año 

2016, a propósito de la amenaza a nuestra disciplina que dirigieron las políticas curriculares 

del Ministerio de Educación chileno. En una situación similar, Derrida ponía en discusión 

la efectividad de una defensa “ciega” de la asignatura, considerando la necesidad de una 

reflexión anterior en su contexto histórico y en sus condiciones institucionales. Porque, 

afirma: “la defensa-de-la-clase-de-filosofía ha sido siempre, ciertamente, más equivoca en 

sus motivaciones que lo que se cree en general” (Derrida: 1990, p. 232). Y los equívocos 

pronto se hicieron saber: se confirmó una vez más que los programas vigentes son débiles 

e insuficientes, pero – parafraseando a Derrida – no se trabajó “sistemáticamente” en el 

problema que conlleva la defensa: el qué, el por qué y el para qué de la defensa. A pesar de 

que los representantes de la filosofía chilena se alinearon rápidamente en la defensa de la 

disciplina, ésta no hizo más que develar el carácter normalizador de su institucionalidad sin 

lograr proponer un debate que supiera aprovechar los espacios políticos que se lograron 

conquistar. La defensa de la filosofía desde la universidad – y debido a su quehacer 

profesional – no pudo más que preservar su espacio naturalizado y normalizado a través de 

la repetición de “lo mismo”: de una filosofía “de clara raigambre europea y de tendencia 

europeizante, […] [que] es tributaria de la tradición filosófica universitaria europea” 

(Santos: 2016, p. 20). ¿Cómo combatir la circulación de la filosofía en un sistema que tiene 

normalizado y neutralizado el pasamiento europeo, que ha sobrevivido a las mutilaciones 

de la dictadura y que hoy resiste a la demanda de productividad intelectual? 
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3. 
José Santos sugiere volver a América Latina para repensar e incluso redefinir a la 

filosofía. Su trabajo considera la hipótesis de que el lugar de enunciación influye en las 

formas de hacer filosofía, de esta manera la pregunta por la nacionalidad adquiere una 

importancia radical: “América latina es el lugar donde surge la filosofía latinoamericana, que 

le da su nacionalidad, su nombre, pero también su figura y fisonomía, su especificidad” 

(Santos: 2010, p. 28). Así, definir lo que se entienda por América Latina, y más aún, 

identificar la multiplicidad de representaciones que a ella se le concede, aunque tarea 

inabarcable por completo, será la línea por la cual el autor propone el tránsito de la 

nacionalidad de la filosofía. El lugar ya no estará reducido a lo físico y temporal, sino que a 

lo que él puede llegar a representar. Nacionalidad y representación se establecen como 

conceptos base para comprender la filosofía en América Latina.  

Esta discusión no es nueva, ya a principios de los 70, Salazar Bondy afirma que 

referirse a la filosofía latinoamericana “es hacer el relato del paso de la filosofía occidental 

por nuestros países, la narración de la filosofía europea en américa hispánica” (1978, p. 14-

15). Esta idea del paso también es referida por Patrice Vermeren en el texto ¿Existe una 

filosofía latinoamericana? Relevando el carácter paradojal de lo que implica una nacionalidad de 

la filosofía, se apoya, en principio, en Macherey para desplazar la pregunta a “¿qué hacer de 

la filosofía en América Latina hoy?” La nacionalidad de la filosofía pondría el énfasis ya no 

al espacio geográfico ni al territorio, sino que al hacer, es decir, a la práctica como un 

elemento más del pensamiento, a la relación con su lugar de producción, al presente de la 

filosofía en su vínculo con el desarrollo de las condiciones materiales que hacen posible su 

futuro y su transformación (Vermeren: 2006, p. 12-13). Sin embargo, y como sucede con la 

hipótesis de Santos, la pregunta “¿qué hacer de la filosofía en América Latina hoy? no 

resolvería en nada aquella [formulación] de la anticipación de lo que se proyectaría en el 

porvenir como nuevas formas del filosofar en América Latina” (Vermeren: 2006, p. 13).  

Si se trata de pensar una filosofía transformadora, es decir, en distancia con lo que 

Derrida ha conferido llamar repetición de la matriz de la metafísica occidental – que puede 

llegar a sostener hasta la crítica más profunda a la filosofía –, me parece que es necesario 

repensar el paso y el lugar, incluso el-lugar-de-paso de la filosofía en Chile, para hablar de 

nacionalidad (si es que esto fuera posible). Se trataría más bien de pensar las apropiaciones, 

los desplazamientos, los intentos de identificación y des-identificación de la filosofía con un 

pueblo, una lengua y una nacionalidad. Se trata, afirma Derrida, del “vínculo entre el 

filosofar, la filosofía y su disciplina o del vínculo entre la necesidad de una escritura 
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deconstructiva, y, por otra parte, de una re-afirmación de la filosofía. Es más que un 

vínculo, es una conexión lógica o de coherencia de sistema, es una alianza esencial” 

(Derrida: 1990, p. 512-513). 

En el movimiento chileno de defensa de la filosofía del año 2016, la voz de la 

institución quedó desplazada, – casi silenciada – en el debate acerca de la filosofía en la 

escuela. La organización de los profesores (REPROFICH)5 se puso a la cabeza a partir de 

la idea que la experiencia de enseñar filosofía en las escuelas chilenas convertía a los 

profesores en sujetos expertos e idóneos para plantear, sino una propuesta, una estrategia 

que piense el lugar de nuestra disciplina en el liceo. Aunque se obtuvo logros, la 

institucionalidad universitaria se desentendió del asunto y, por consiguiente, el movimiento 

de profesores quedó sin el respaldo disciplinar necesario para mantener el vínculo con la 

reafirmación de la filosofía y las definiciones de la disciplina.  

A pesar de que las conquistas fueron insuficientes, en este trayecto el problema de 

la enseñanza de la filosofía sufrió un desplazamiento de su institucionalidad y se instaló en 

la organización social, revindicando la filosofía desde la práctica filosófico-pedagógica. Este 

desplazamiento puede ser leído como un cambio de “lugar de enunciación” que coincide 

con disputarle a esta institucionalidad elitista, conservadora y eurocéntrica, la “nacionalidad 

borrada” de la filosofía. ¿Cómo entender e identificar este desplazamiento del lugar de 

enunciación? 

 

4. 
En 1984 Patrice Vermeren organiza el coloquio Saberes populares, la instrucción de los 

proletarios y la filosofía de las clases pobres en el siglo XIX, donde se reúnen  distintos filósofos de 

la generación de los soixant-huitard. Ante la imposibilidad de asistir al evento, Derrida 

escribe a Patrice Vermeren una carta que contenía lo que iba a resultar el prefacio de la 

publicación colectiva. El mensaje llevaba consigo el texto Popularidad. Del derecho a la filosofía 

del derecho donde Derrida se refiere al carácter tradicional de lo que se ha llamado filosofía 

popular y a su posible transformación. El pretexto para abordar la distancia entre la 

filosofía y el pueblo es la polémica crítica que hace el filósofo polaco Christian Garve a 

Kant cuando publica La metafísica de las costumbres (Aramayo: 2012, p. 17). Este acusa la 
 

5  Red de Profesores de Filosofía de Chile. Esta organización nace en el año 2004 ante el intento de 
eliminación de la Filosofía del currículum de los dos últimos años de segundaria. En el año 2018 se convirtió 
en una Asociación Gremial con el fin de encontrar un respaldo legal de sus demandas, requerimientos y 
propuestas. Sin embargo, esta organización funciona más como un cuerpo de pensamiento filosófico y 
pedagógico que propone ideas, formas, metodologías, contenidos, didácticas, etc. desde el principio que la 
práctica y experiencia de enseñanza de los y las profesoras guardan un saber fundamental que pretende 
resguardar, desarrollar y cultivar. 
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inconveniencia de publicar una obra que trate de la moral y, por tanto, de la filosofía 

práctica y útil, de una manera difícil y en un lenguaje oscuro. Se le exige a Kant una filosofía 

popular que constituya un saber útil para la gente. A lo que responde:  

 

[…] yo bien habría podido darle popularidad a mi exposición, sino me 
hubiera importado tanto el provecho de la ciencia que tanto tiempo me tuvo 
atareado. […] La popularidad puede verse desplegada en indagaciones ulteriores, 
pero no suponer su comienzo (Kant en Aramayo: 2012, p. 16-17).  

 
En el prefacio Kant anuncia que luego de la crítica de la razón práctica debe venir el 

sistema, es decir, el sistema de la metafísica de las costumbres que se divide en la metafísica 

del derecho y la doctrina de la virtud: derecho y moral. Derrida identifica en este lugar la 

génesis del problema de lo popular: el derecho debe ser considerado como un concepto 

puro, pero, en cuanto tal, se apoya en la práctica y se aplica en los casos que se presenten 

en la experiencia. De aquí que este sistema deba tomar en consideración la multiplicidad 

empírica de todos los casos. Ante tal dificultad, Kant se contenta con los primeros 

principios metafísicos de una doctrina del derecho, lo que hace que el derecho nazca –  y de 

esto versa el texto kantiano –  de un sistema a priori. Los derechos, entonces, anclados al 

ámbito de lo empírico, se encontrarán en observaciones puntuales que se distinguen de la 

metafísica de la práctica empírica. Por lo tanto, la filosofía en cuanto metafísica del derecho 

no puede estar “dicha” en un lenguaje popular puesto que dejaría de ser ciencia y se 

reduciría a los elementos singulares de la práctica jurídica de los derechos. 

La filosofía del derecho queda sujeta a la oscuridad del lenguaje filosófico, queda 

subordinada al ámbito de lo metafísico y para que devenga popular habría que escolarizarla. 

De hecho, Kant acepta la crítica de Garve donde la popularidad estaría justificada, y al 

mismo tiempo afirma que se podría utilizar un lenguaje popular “salvo cuando se trata de la 

crítica del poder de la razón”(Derrida: 1985, p. 15). De este modo, la lógica binominal 

inteligibilidad-sensibilidad sitúa lo popular del lado de lo sensible, de lo empírico y de lo 

sentimental; de lo “metafísico que no se piensa como tal”, es decir, de lo metafísico que se 

ignora. En efecto, Derrida explica que “El sistema de esta razón, el sistema capaz de pensar 

lo supra-sensible jamás puede devenir popular, es decir, la razón como tal no puede ser 

accesible al pueblo como tal” (Derrida: 1985, p. 15). Ahora bien, si no se puede enseñar, de 

manera popular, la metafísica del derecho por ella misma, es decir, en sus principios y en sus 

estructuras formales, se tiene que poder exponer de manera clara los resultados de este 

sistema puro. Nos encontramos aquí con dos dimensiones del problema: una, la cuestión 

del derecho como principio a priori, es decir, ligado a una razón universal y por tanto 
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natural en los seres humanos, y la otra, la cuestión de la lengua de la filosofía en su 

articulación con lo popular.  

Derrida observa que se dibuja aquí un dispositivo de la escolaridad o de la disciplina 

filosófica, pero también, se diseña aquí una relación entre el discurso filosófico y el lenguaje 

popular. Habrá que explicar al pueblo los resultados del sistema puro del derecho puesto 

que estos deben ser accesibles a la “sana razón”, porque no puede acceder de otra forma a 

la filosofía del derecho. Sin embargo, Kant afirma que aunque se trate de exponer los 

resultados, no habría que enseñar con una lengua popular sino que imponer una 

“puntualidad escolástica”. Desde la idea kantiana que hay distintas formas de filosofar, pero 

solo una filosofía, hago el punto sobre tres derivadas que, por cuestiones de tiempo, no 

pueden ser desarrolladas aquí: 1) la pedagogía filosófica, en cuanto técnica comunicativa, 

implica marginar al pueblo de la lengua filosófica. 2) la pedagogía filosófica se funda a partir 

y en función de la ignorancia (Kant llama al pueblo “los metafísicos ignorantes”). 3) el 

enseñar de la filosofía consistiría en repetir el sistema que no reconoce de suyo el derecho 

del pueblo a la lengua de la filosofía.  

Aún así las cosas, Kant insiste en que el filósofo debe ocuparse de la popularidad, 

debe ser suficientemente sensible para atender a la comunicación. Como los principios del 

sistema no son sensibles, el filósofo debe preocuparse de tener una lengua clara que 

permita al pueblo aprender, aprender a saber y a saber el saber, aunque se trate de 

conclusiones pre-hechas y sin principios. De esta manera, Derrida identifica, en el texto de 

Kant, tres lugares para la pedagogía que se articulan con el mismo concepto de lo popular: 

1) “el ascenso a los principios de los metafísicos que se ignoran: pedagogía como toma de 

conciencia de la metafísica. 2) La pedagogía como mostración (Zeigen) o indicación de la 

relación entre los principios morales y sus consecuencias antropológicas: una suerte de 

instrucción teórica. 3) La pedagogía propedéutica, introducción a las condiciones de aplicación 

o de cumplimiento de los principios: educación moral en el campo de la antropología moral” 

(Derrida: 1985, p. 19). 

 

5. 
¿Cuál es entonces mi ánimo, hoy día, con respecto a una cosa, un mito ya en sí 

mismo, que se llama “Escuela y filosofía?” (Derrida, 1990, p. 512). Esta es la pregunta que 

se hace Derrida al comienzo de la carta titulada Las antinomias de la disciplina filosófica, enviada 

en 1984 a los amigos que participaban del Coloquio Encuentros Escuela y Filosofía. Esta carta 

trata de la infertilidad de la defensa de la filosofía y del desanimo que esto provoca en él. 
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Pero es justamente la desesperación lo que le permitirá afirmar la filosofía, así como también 

le ha permitido – a él y a algunos de los participantes del coloquio – encontrar fuerza y 

razón para “manifestar, testimoniar, militar, […] por la enseñanza filosófica” (Derrida, 1990, 

p. 512). El ataque y, por tanto, la defensa de la filosofía nace de la articulación filosofar-

filosofía-disciplina y del vínculo necesario entre la deconstrucción y la re-afirmación de la 

filosofía. Se tratará entonces, no de un simple lazo, ni de una conexión lógica, ni tampoco 

de una coherencia de un sistema, sino más bien de una alianza esencial. Es la alianza, es el 

mismo lazo lo que desespera, lo que no deja salida más que a comprometerse. La 

afirmación de la filosofía consistirá entonces en un compromiso e incluso en una 

responsabilidad, que está lejos de reducirse a una lógica de definición o de posición 

filosófica. Así, Derrida afirma:  

 

No, la desesperación no podría ni siquiera parecerse a lo que ella es, no 
podría ni si quiera tomar su figura de desesperación sin el fondo de una reafirmación 
filosófica. Esta desesperación, la siento hoy día ante una cierta evidencia de la 
repetición, una evidencia desolada (1990, 512).  

 

Derrida define dos tipos de repetición: la superficial y la profunda. La primera, en 

cuanto superficie de la segunda, “es aquella de los discursos y de las acciones políticas, la 

repetición compulsiva en lo que concierne a la disciplina filosófica” (Derrida: 1990, p. 513), 

aquella que opera como blanco de críticas tendientes a su desaparición ya que es 

considerada la causa del enclaustramiento de la filosofía. Y la profunda  es “aquella que 

encierra los discursos, las lógicas, las retóricas de todos los que, hablando ‘por la filosofía’ 

[…] reproducen los tipos donde la matriz es conocida y la combinatoria casi agotada” 

(Derrida: 1990, p. 515). Lo grave, subraya Derrida, no es la finitud de temas, problemas o –

en términos directamente pedagógicos – los programas y los contenidos, ni la necesidad de 

extraer de ellos una ilusión creativa que renueve la disciplina. Lo más grave, lo que 

desespera, agrega el filósofo, tiene dos lados: la estructura de la matriz de la repetición y la 

forma cómo los filósofos se relacionan con ella. En efecto, la estructura de esta matriz nos 

mantiene en una contradicción que en apariencia es insuperable, no dialectizable, lo cual se 

puede ver en una doble ley, en un double bind, en una antinomia. Y el otro lado, lo grave es 

que los filósofos, dice Derrida: “no buscamos pensar esta antinomia como tal, ni analizarla, 

interrogarla, ni situarla, etc., en la estructura de su autoridad, en las aporías que ella 

reproduce sin parar, en su origen o en su porvenir” (Derrida: 1990, p. 515).  

De este carácter de doble ley se hace cargo Derrida cuando plantea en este mismo 

texto, Los siete mandamientos contradictorios. Se compromete, por una parte, a mostrar y 



La actualidad de la deconstrucción y el paso de la filosofía por América Latina: la 
filosofía como derecho negado al saber popular 

 183 

demostrar la estructura antinómica de la disciplina filosófica, la matriz de la repetición. Y, 

por otra parte, la establece a través de mandamientos, de leyes contradictorias de la 

filosofía, bajo una forma casi legislativa, que permita, a los filósofos enfrentar y pensar a la 

disciplina filosófica desde las antinomias que la definen. Así, en el primer mandamiento, se 

muestra la antinomia de la finalidad de la filosofía, en el segundo se establece la pregunta 

¿cómo conciliar la identidad localizable y la ubicuidad desbordante de la filosofía? En el 

tercero la contradicción será a partir del lugar de la enseñanza filosófica, el cuarto, se 

pregunta la manera de conciliar el respeto y la transgresión de los límites institucionales, el 

quinto mandamiento refiere al problema que suscita la presencia del maestro, ¿cómo 

acordar en la filosofía misma la heterogeneidad y la autonomía que ella exige? El sexto, se 

refiere al tiempo (o a los tiempos) de la disciplina y, por último, el séptimo, muestra la 

contradicción  que implica el lugar del maestro. Aquí la desesperación de Derrida: una 

estructura que ya está, que por su forma, por esta terrible ley de duplicidad, no se deja pensar, 

pero sí deja leer los enunciados del problema de Escuela y filosofía, los escribe y los prescribe 

bajo los mandamientos contradictorios.  

 

6.  
El paso es el intermedio. Una zona, una dimensión del entre. Una posibilidad en 

conclusión, es identificar el paso con lo antinómico de la filosofía (como institución) y con 

el hacer de la filosofía en América Latina. La práctica de la filosofía como filosofía implica 

contradecirla, deconstruirla, conservarla y superarla. ¿Por qué y para qué conservar la 

enseñanza de la filosofía en la educación, si la lengua de la filosofía no le habla al pueblo?  
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Mutaciones infinitas de la deconstrucción 

Gustavo Celedón Bórquez1 

 

 

El presente texto es una reflexión a propósito de los cincuenta años de la 

deconstrucción2. Es decir, es una reflexión sobre y en una medida de tiempo y, particularmente, 

sobre una edad, sobre una edad de la deconstrucción. Quizás de manera más expandida, se 

trata también de una reflexión que subraya la temporalidad del acontecimiento —del 

acontecimiento como tal y del acontecimiento “deconstructivo”. ¿Se puede evaluar el 

acontecimiento de acuerdo a una medida de tiempo? ¿de acuerdo a un corte que implica una 

cierta cantidad de tiempo? No habría, en principio, porque negar el ejercicio. Pero de 

inmediato despejamos ciertas cosas:  

a) En primer lugar, no es deseable que estos cincuenta años –o esta “conciencia” de 

cincuenta años– comenzaran a sentenciar un ser de la deconstrucción, esto es, a fijar o 

archivar, en nombre del ser, en nombre de la identidad, ciertos rasgos que la deconstrucción ha 

podido repetir en este intervalo de tiempo. No hay un hábito deconstruccionista, un ethos 

deconstruccionista, menos el horror de una metodología de la deconstrucción. Al respecto, 

Derrida siempre lo advirtió, por ejemplo en Carta al amigo japonés3, en Limited Inc4 o en otros 

 
1 Dr. en Filosofía por la Universidad de París VIII. Profesor titular de la Escuela de Cine de la Universidad de 
Valparaíso. Director de la Revista Latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía.  

2 Este texto nace de la intervención realizada en el Coloquio 50 anos de desconstruçao realizado en la Universidade 
Federal do Janeiro entre el 17 y el 20 de octubre de 2017. Organizado por NUFFC (Núcleo de pesquisa em Filosofia 
Francesa Contemporânea) y dirigido por Filipe Ceppas y Gustavo Chataignier. El texto se inserta en una reflexión 
general sobre la deconstrucción hoy, inscrita en dos artículos anteriores Anticipar la forma (Revista Latinoamericana 
del Colegio Internacional de Filosofía, nº1, 2016, pp. 83-105) y Deconstruir la deconstrucción (Carlos Contreras; Javier 
Agüero, eds., Jacques Derrida. Envíos pendientes. Imposibilidades de la deconstrucción, Viña del Mar, Cenaltes Ediciones, 
2017, pp. 307-344) 

3 “La desconstrucción no es un método y no puede ser transformada en método. Sobre todo si se acentúa, en 
aquella palabra, la significación sumarial o técnica. Cierto es que, en ciertos medios universitarios o culturales, 
pienso en particular en Estados Unidos, la «metáfora» técnica y metodológica, que parece necesariamente unida a 
la palabra misma de «desconstrucción», ha podido seducir o despistar. De ahí el debate que se ha desarrollado en 
estos mismos medios: ¿puede convertirse la desconstrucción en una metodología de la lectura y de la 
interpretación? ¿Puede, de este modo, dejarse reapropiar y domesticar por las instituciones académicas? No basta 
con decir que la desconstrucción no puede reducirse a una mera instrumentalidad metodológica, a un conjunto de 
reglas y de procedimientos transportables. No basta con decir que cada «acontecimiento» de desconstrucción 
resulta singular o, en todo caso, lo más cercano posible a algo así como un idioma y una firma. Es preciso, 
asimismo, señalar que la desconstrucción no es siquiera un acto o una operación (Jacques Derrida, “Carta a un amigo 
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textos. Nosotros, lo subrayamos. Como si cincuenta años fuesen también la ocasión para 

recordar ciertas palabras o frases que nos parecieron y nos parecen decisivas. Decisivas no 

porque vienen a enmarcar lo que la deconstrucción es, sino porque constituyen momentos de 

decisión en la vida de la deconstrucción.  

Momento de decisión, es decir, momento en que se ha decidido que la deconstrucción 

no es un método, que es todo lo contrario a un método. Y como tal, esto es, como decisión, 

habrá sido un momento de locura, un momento en que el devenir habrá decidido a la 

deconstrucción y ésta, al sujeto deconstructivista —o, más bien, al sujeto que se deconstruye 

con la deconstrucción5. No a la inversa, es decir, no el deconstructivista eligiendo la condición 

no-metódica o no-metodológica de la deconstrucción.  

Al respecto, quisiera recordar un momento del pensamiento de la decisión en este 

intervalo de tiempo de la deconstrucción: la polémica con Michel Foucault. A propósito de una 

discusión sobre la cuestión de la locura en las Meditaciones Metafísicas de Descartes, ambos 

quedan posicionados. Tales posiciones se distribuyen de la siguiente manera:  

i.- Derrida piensa la decisión precisamente como una locura, como una apuesta frente a 

los hechos o, mejor, frente a los acontecimientos: la decisión reposa sobre la indecibilidad6. El 

sujeto que decide ignora el comportamiento de las conclusiones que se desprenden de una 

decisión –he ahí ya la incalculabilidad del acontecimiento y del por-venir. En la discusión, se 

trata del cogito como instante de locura de la decisión: Descartes “es” decidido, “está loco” 

cuando llega al cogito. La razón es una locura. 

 
japonés”, en El tiempo de una tesis: Deconstrucción e implicaciones conceptuales, Barcelona, Proyecto A Ediciones, 1997, 
pp. 23-27). 

4 “Esta es la verdadera fuente de ansiedad en ciertos círculos, simplemente puesta al descubierto por la 
“deconstrucción”: antes de convertirse en discurso, en una práctica organizada que parezca una filosofía, una 
teoría, un método, que no es, respecto a aquellas inestables estabilidades o esta desestabilización que se convierte 
en su tema principal, “deconstrucción” es primeramente esta desestabilización en movimiento, si así pudiéramos 
hablar, “de las cosas mismas”; pero no es negativa” (Jacques Derrida, Limited Inc., Evanston, IL, Northwestern 
University Press, 1992, p. 147. Traducción nuestra). 

5 Hacemos referencia al exergo con el cual Derrida da comienzo a “Cogito e historia de la locura”, cita de 
Kierkegaard: “El instante de la decisión es una locura”. (Jacques Derrida, “Cogito e historia de la locura”, en 
Jacques Derrida, La escritura y la diferencia, Anthropos, Barcelona, 1989, p. 47). 

6 Ibíd. La indecibilidad de la decisión es un tema sobre el cual Derrida siempre vuelve. Citamos, por ejemplo: 
“Incluso si una decisión parece tomar solo un segundo y no estar precedida por ninguna deliberación, está 
estructurada por esta experiencia y experimento de lo indecidible” (Jacques Derrida, Limited Inc., op. cit., p. 116. 
Traducción nuestra). 
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ii.- Por el contrario, Foucault sospecha inmediatamente de la decisión: quien decide, 

sabe su decisión, conoce las consecuencias, resulta incólume, gana. Hay un dominio sobre las 

fuerzas discursivas en juego que permite al sujeto tomar la decisión sin locura, con interés, 

como acto o gesto de poder7.  

Posiciones claras —o aparentemente claras. ¿Pero se deduce inmediatamente un ser de 

la deconstrucción? No, pues una decisión no es concluyente. La posición no sólo es dialéctica 

o dialógica. Es también práctica, deviene hacer. Hace —sin ser operación, acto, speech act. En 

este sentido, la deconstrucción no es un objeto de estudio. Puede serlo, ciertamente, pero el 

hacer deconstructivo se le opondrá, porque la deconstrucción no reposa en los enunciados 

sino, precisamente, en la deconstrucción de los enunciados. Saber de la deconstrucción es de 

alguna manera decidir, cada vez, lo que se sabe de la deconstrucción. Pues ella no soporta un 

examen puramente introspectivo. Este debe hacerse sin dejar de ejercer la deconstrucción. Y en 

ese sentido, el porvenir de la deconstrucción es el primero, dado su compromiso con el 

pensamiento, en inscribirse en la incalculabilidad y el acontecimiento.  

Cincuenta años de deconstrucción ponen en juego las tres coordenadas con las que 

pensamos habitualmente el tiempo: pasado, presente, futuro. Si acentuamos el pasado, por 

ejemplo, estamos quizás dando más importancia al futuro. He ahí también la indecibilidad de la 

decisión. El tiempo en el pensamiento derrideano, es resultante de la escritura8. Pero la 

escritura se ve absolutamente comprometida en el tiempo o los tiempos que engendra. La 

deconstrucción es temporal: si sale del tiempo, es a otro tiempo, consciente de la alteridad 

radical que hay en el corazón de la temporalidad.  

 
7 La discusión se desarrolla en los textos Cogito e Historia de la locura (Jacques Derrida, op. cit.) y Mi cuerpo, ese papel, 
ese fuego (Michel Foucault, en Historia de la locura en la época clásica III, Colombia, Fondo de Cultura Económica, 
1998). No abordamos su complejidad en el presente escrito. Sólo la utilizamos para acentuar el carácter de 
indecibilidad de la deconstrucción, oponiéndola a una posición, aquí la de Foucault, y con ello sugiriendo que en 
efecto dicho carácter sí implica una fuerza discursiva que, como tal, no se considera racional, metódica, activa, etc. 
Dicho de otra manera, las fuerzas discursivas que constituyen un texto o un dominio público, un punto de la 
historia si se quiere, no implicarían necesariamente un puro sujeto calculador o capaz de administrarlas para 
decidir lo conveniente. Dentro del movimiento general de las fuerzas, hay fuerzas no racionales, no “humanas”, 
dispersas, sin constituir un conjunto, grupo, unidad. No obstante, por otro lado, la crítica foucaultiana es 
sumamente pertinente: la deconstrucción, dice, no considera afuera, sólo dentro. Crítica a tomar en cuenta, porque 
pone el acento sobre una auto-determinación de la deconstrucción misma, a saber, precisamente, que no hay nada 
fuera del texto. Al final de este escrito también cuestionaremos esa imposibilidad del afuera en la deconstrucción, 
aunque por diferentes vías que las que confrontan a Foucault y Derrida. No obstante, existe el propósito de 
volver sobre esta discusión en algún futuro escrito.     

8 Différance como temporalización y espaciamiento. Cf. Jacques Derrida, “La différance”, en Marges de la 
philosophie, París, Les Éditions de Minuit, 1972, pp.13-14 
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b) En segundo lugar, siguiendo en la misma línea, cincuenta años no pueden indicar un 

tiempo de sobrevivencia. La duración no puede ser índice de pertenencia: a la historia de la 

filosofía por ejemplo; o a la estrategia política. Cincuenta años no pueden darle tampoco la 

razón a la deconstrucción porque el tiempo no es medida para la razón, porque las razones no 

se dan por insistencia, por repetición ni menos por hábito, no se dan por un supuesto 

esencialismo de la duración, porque justamente lo que no habríamos de hacer es pensar que el 

tiempo es razón o que la razón es tiempo, tal cual hacen hoy los poderes: el absoluto de la 

economía neoliberal se presenta precisamente como una razón del tiempo, como la revelación 

moderna y absoluta del ser de las cosas.    

c) En tercer lugar, cincuenta años pueden permitirnos una alegría, una alegría 

intelectual, una alegría sensible. Una promesa. Una alegría jamás insensible, es decir, jamás 

egoísta frente a todo lo que hoy ocurre: estos tiempos complejos y amenazantes. Pues esta 

alegría no es un estado del alma, no es el fruto de una vida mínima frente a la vida de la mayoría, 

no es capital ni seguridad intelectual: es aquello que reconoce el punto de no-absoluto en todo 

aquello que se presenta como absoluto.  

De ahí que los cincuenta años de la deconstrucción no son precisamente íntimos. Pues 

cincuenta años no declaran la inclusión de las/los deconstruccionistas a la historia. No se trata de 

un hito dentro de esta supuesta historia de la deconstrucción. No es ella pasando a otra edad, 

es decir, no es un ciclo.  

Diremos más bien que es el tiempo, aquí los cincuenta años, la medida llamada 

“cincuenta años”, la que debe dejarse sorprender por la deconstrucción. Si asistimos a pensar, 

celebrar, convivir a propósito de esta edad de la deconstrucción, tal edad no ocurre en un vacío 

histórico o, mejor, en un vacío de acontecimientos. Por el contrario, pasan hoy múltiples cosas 

que somos, un tanto todos, incapaces de asir, de comprender. Conviven hoy una sensación de 

deriva del mundo con una sensación de extrema seguridad acerca de lo que las cosas son. 

Conviven también impulsos políticos de carácter representativo con una caída prácticamente 

irremediable de la representación. La vida no parece querer seguir viviendo como solíamos 

vivirla, pero, por el contrario, la humanidad casi entera parece querer seguir viviendo de la 

misma forma. Parece una guerra contra la vida, contra el planeta. Cuando es necesario quizás 

más que nunca abrir la mente, considerar más que nunca que las cosas pueden ser de otra 

forma, las fuerzas reactivas se apoderan de todas las posibilidades, intelectuales y materiales, 
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para consagrar la peor máxima de todas: así son las cosas —aunque ellas mismas, las cosas, 

quieran cambiar.  

Diremos simplemente que tras estos cincuenta años la deconstrucción se encuentra en 

condiciones diferentes. Los acontecimientos son otros, por mucho que tengan algo o mucho 

de lo mismo. Diremos que el contexto contemporáneo de la deconstrucción, aquel que 

impugnaba a la representación, que intelectualmente podía oponer la no-representación a la 

representación, hoy no puede ya hacerlo pues, en efecto, la no-representación es hoy la 

condición. Y cuando decimos que la no-representación es la condición, no queremos decir que 

el discurso no-representativo se ha apoderado de la academia, de las palabras, de los sentires, 

de la gente, oficializándose. Queremos decir más bien que la representación misma se ha 

esfumado, que ya no hay un deseo de no-representación, sino que, simple y llanamente, y por decirlo 

de alguna manera, la vida no se deja vivir ya representativamente —a pesar de que la 

representación siga siendo el índice primordial que gestiona todo, volviéndose, por ello, un 

núcleo importante de reactividad. 

Efectivamente la relación sujeto-objeto deja de ser el blanco intelectual porque esa 

relación –ese molde– parece haberse roto para siempre. Y no porque ambos, sujeto y objeto, 

se desnivelaran o adquirieran medidas diferentes que los hacen incompatibles, condición por la 

cual, en todo caso, siempre se fundamentó esta división moderna. Sino más bien porque los 

acontecimientos, tal como ocurren, parecen no dejarse leer por la relación sujeto-objeto. Tal 

como los acontecimientos ocurren: queremos decir aquí que la deconstrucción pudo haber 

opuesto un acontecimiento no-representativo a la representación generalizada, 

institucionalizada, en funcionamiento… del acontecimiento. Pero hoy esa oposición pierde 

fuerza porque los acontecimientos se han desbordado y han desbordado a la representación.  

De este desborde se cuelga todo el discurso reaccionario actual. Se dice: “el mundo está 

deconstruido”, lo que quiere decir, “está profundamente relativizado”. La deconstrucción sería 

culpable de un desorden generalizado que no permite al público, a la ciudadanía general, 

distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. En este sentido, la deconstrucción no 

sólo no haría nada contra los poderes establecidos, sino también y por sobre todo los 

justificaría, sería uno de sus sustentos teóricos. Dicho de otra manera, se piensa que los 

poderes establecidos deconstruirían al pueblo para que este no sepa más ya de su horizonte, de 

lo que quiere y, lo que sería más conveniente, de su capacidad para distinguir la realidad, lo que 
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sucede, quiénes son los buenos y los malos. La crítica a la deconstrucción supone que esta 

opera como un arma, como un método. La deconstrucción estaría al medio entre el saber de 

las elites y el no saber del pueblo, acentuando de manera cruel y despiadada, la ignorancia de 

estos últimos. 

Esta crítica a la deconstrucción, que se asoma hoy en día como una de las formas 

predilectas de la crítica en general9, supone que algo verdaderamente ocurre y nos es vetado, 

entre otras cosas, por el accionar de la deconstrucción. Es decir, parte del convencimiento de 

que el acontecimiento es algo, de que es algo lo que ocurre. Retoma –aunque siempre ha estado 

retomado – la misma concepción clásica o aristotélica de siempre: un sujeto o hypokeimenon y 

sus accidentes, una sustancia a la cual le suceden cosas. La idea misma de acontecimiento 

queda supeditada al accidente, a la lógica de sujeto-predicado, ahí donde el acontecimiento se 

predica del sujeto10.    

El reaccionismo actual piensa que la desigualdad monstruosa que asola al planeta es 

ignorada por los pueblos a causa, entre otras cosas, de una progresiva deconstrucción del 

pensamiento popular, de la sensibilidad de la gente, de su capacidad de pensar. Asunto 

delicado, porque mucho de verdad tiene. ¿Pero se trata efectivamente de una deconstrucción? 

La publicidad, la prensa, la televisión, las redes sociales y, con mayor amplitud, las violencias de 

las elites, golpes de estado, dictaduras, estado de seguridad permanente, narcotráfico, 

destrucción de la educación, etc., destruyen día a día la mente y los cuerpos de la gente, la 

posibilidad misma de vivir, esto es, la precarización como norma de nuestras vidas actuales. 

Pero, nuevamente, ¿se trata, justamente, de una deconstrucción? 

 
9 Slavoj Zizek, por ejemplo 

10 El acontecimiento, en tanto noción a siempre pensar, es permanente en el texto derrideano. Cuando retoma, 
por ejemplo, la discusión con Austin en La universidad sin condición, Derrida insiste en que el acontecimiento 
desborda toda posibilidad de constatativo y performativo. No hay así ni constatación ni performance del 
acontecimiento. Por el contrario, el acontecimiento se mantiene irreductible, es esa su característica, sin depender 
de la logicidad articulatoria de un lenguaje capaz de dominarlo, esto es, de registrarlo y enunciarlo 
articulatoriamente: el acontecimiento, no depende, no se predica, no se “hace con el lenguaje”: “El 
acontecimiento debe no sólo sorprender al modo constatativo y proposicional del lenguaje del saber (S es P) sino 
que ni siquiera debe dejarse regir por el speech act performativo de un sujeto. Mientras yo puedo producir y 
determinar un acontecimiento mediante un acto performativo garantizado, como cualquier performativo, por 
unas convenciones, por unas ficciones legítimas y un determinado «como si», no diré, sin duda, que no pasa o no 
ocurre nada; pero diré que lo que tiene lugar, lo que ocurre o lo que me ocurre sigue siendo todavía controlable y 
programable dentro de un horizonte de anticipación o de pre-comprensión: dentro de un horizonte sin más. Forma 
parte del orden de lo posible controlable, es el despliegue de lo que ya es posible. Forma parte del orden del 
poder, del «yo puedo», del «yo estoy capacitado para» (I may, I can). No hay sorpresa alguna ni, por consiguiente, 
acontecimiento alguno en sentido fuerte” (Jacques Derrida, La universidad sin condición, Madrid, Trotta, 2002, p. 71).   
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No, se trata de violencia. El mercado no deconstruye, destruye. La relativización que 

emprende, no es otra cosa que traducir todo en valor. La relativización es espectáculo. Todo lo 

importante que constituye la vida de una persona o de una comunidad, cualquiera, es 

primeramente objetivado, parcializado, hecho mercancía, puesto en valor, hecho circular. 

Desde entonces, pasa a ser propiedad del concurso público que entrega poderes al dominio privado: 

se introduce a la especulación mercantil. Lo que realmente vale, es decir, lo invaluable 

(acontecimiento), ahora, simplemente, vale (moneda, punto especulativo). Lo que subyace a esta 

actividad, es lo que mencionamos un poco más arriba: el acontecimiento es considerado un 

nivel-de-valor, una cantidad de la sustancia, un momento cualquiera de la especulación 

monetaria infinita. En su forma más moderna, la del capitalismo actual, el acontecimiento es 

comprendido como aquello mismo que asigna el valor monetario, ocultándose. Es decir, 

acontecimiento como lo invaluable donador, lo incalculable calculador, la razón suficiente del 

valor económico, cuando, desde el punto de vista de la deconstrucción, podemos decir, tras 

cincuenta años, que el acontecimiento es todo lo contrario: punto invaluable (incalculable) que 

no soporta ni subyace a ningún accidente, dando no otra cosa que lo incalculable. Lo 

incalculable da lo incalculable, no constituyendo una tautología, sino una repetición diferida. 

Economía en eterno retorno, el valor no congela lo invaluable, sino que es, por el contrario, 

pulverizado por lo invaluable que se hace paso: el acontecimiento. Figura parecida a la que 

Nietzsche expone en El Nacimiento de la Tragedia: el principio de individuación (aquí el valor 

monetario) es disuelto por la potencia dionisiaca de la naturaleza, que para Nietzsche era el 

Uno primordial11. Esta idea nietzscheana, sin el Uno, puede pensarse bajo la siguiente figura: 

una realidad que en verdad no es otra cosa que el espejismo de un continuo proceso de 

monetarización (que transforma/traiciona el acontecimiento en cosa y valor asignable e 

intercambiable), deconstruida por un pensamiento del acontecimiento siempre porvenir, 

ejerciendo así a un proceso de desmonetarización en vistas al estado incalculable. La 

deconstrucción es ese continuo proceso de desvalorización como estrategia política y 

económica, es un agente fiel –que actúa cada vez, sin ser método– a este estado incalculable.    

Esta crítica a la deconstrucción, por lo demás, conjunta a la izquierda y la derecha. O a 

cierta izquierda y cierta derecha. Por un lado, desde la izquierda, se critica la relativización de 

los hechos: la desvalorización de las verdades, puestas en el mismo saco especulativo de 

 
11 Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, Madrid, Alianza editorial, 2012.  
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cualquier enunciado, de cualquier proposición, de cualquier estado de cosas. Nos permitimos 

un par de ejemplos tomados de las redes sociales, lugar de examen para al menos radiografiar 

las fuerzas discursivas actuales12. Imágenes que circulan:  desde la izquierda, por ejemplo, la de 

un empresario suponiendo el mismo derecho a igualdad que exige el obrero; desde la derecha, 

entre otras, la de un bus que circula con una leyenda impresa: “los hombres tienen pene, las 

mujeres tienen vulva: que no te engañen”. Ambas imágenes, desde diferentes polos políticos, 

atacan lo mismo: la relativización. Por una parte, la relativización de las luchas sociales 

históricas; por otro, la relativización del deseo y las posiciones sexuales. Y en este juego de 

fuerzas discursivas, la deconstrucción aparece como sinónimo de esta relativización: un 

pensamiento de la diferencia, como lo es la deconstrucción, habría minado la diferencia misma, 

la distinción entre patrón y obrero, entre hombre y mujer, poniendo a todos en la misma 

balanza y no siendo otra cosa que el discurso y el método de la desigualdad.  De hacer caso a 

esta acusación, y profundizando ligeramente en el texto derrideano, diríamos, entonces, que la 

différance es sinónimo de desigualdad, la verdad de la inaudible y profunda diferencia de las 

cosas. 

      

 
12 En redes sociales, pero también en la prensa y, con ello, en el discurso cotidiano, ha tomado fuerza el adjetivo 
“postmoderno” para referirse a la relativización generalizada que estaría el planeta sufriendo política, cultural y 
científicamente. A grandes rasgos, se trata simplemente de oponer la rigurosidad del hecho científico a la 
circulación de opiniones, vinculadas al narcisismo, al egoísmo, al neoliberalismo en general. Esta relativización por 
lo común es asociada a toda o casi toda la producción contemporánea, en especial a la producción artística y 
filosófica. De Nietzsche en adelante, todos son “postmodernos”. La deconstrucción –pero también el feminismo, 
el discurso trans, Deleuze, Foucault, etc.– sería, en esta lógica de red social, una faceta esencial de esta 
postmodernidad. Habría que ver hasta qué punto la postmodernidad es contemporánea y habría que ver también 
hasta qué punto esa necesidad de cientificidad en las redes sociales no es solidaria y dependiente del cientificismo 
monetario que se impone en las universidades y en los grupos que más se protegen del saber. En este sentido, las 
redes sociales parecen desplegar la argumentación que las instituciones no pueden desplegar institucionalmente. 
De ahí que las redes sociales se constituyan simplemente como opinión administrada por las instituciones y 
empresas a través de la idea de libre expresión. El “opinante” no es más que un usuario, mueve una 
argumentación que ya está previamente administrada. No hay acontecimiento en las redes sociales. El adjetivo 
“postmoderno” es utilizado por una fuerza reactiva más.  
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Tenemos entonces que, por un lado, la deconstrucción sería una causa teórica 

predilecta del silencio cínico que a través de un discurso de la igualdad de las diferencias 

esconde la realidad monstruosamente desigual que vivimos. Tenemos por el otro lado que la 

deconstrucción anularía las diferencias verdaderas por las cuales la vida es lo que es: hombre-

mujer por ejemplo. Pero también rico-pobre, blanco-negro, ciudad-provincia, etc. 

 

Esta banalización de la deconstrucción, ahora hablamos nosotros, nace no de otro 

lugar que el de la estrechez obscena de los espíritus actuales que dirigen hoy el mundo, las 

instituciones y las vidas individuales. Porque más allá de constituir una pésima y cínica lectura 

de la obra contemporánea en general y derrideana en particular, no es sino una reacción de 

aquello que fue el blanco primordial de la deconstrucción. Lo sabemos: deconstrucción de las 

oposiciones, incalculabilidad de la diferencia, no-pensamiento de la presencia, recusación de los 
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hechos, pues, efectivamente, es en nombre de los hechos que la deconstrucción es aquí blanco 

de críticas.  

 

Los hechos, es decir –corazón de la posición husserliana–, no como contingencias 

temporal y espacialmente situadas, sino como esencias inalterables que se dan a la conciencia, 

estableciendo no otra cosa que el ser certero de las cosas13. Cincuenta años después del germen 

de la deconstrucción, es como si nada hubiese pasado al respecto, como si todo aquello que era 

motivo de deconstrucción se hubiese replegado en sus comodidades. Porque, hay que decirlo, 

no es sino una metafísica la que hoy toma el mundo con un poder extremadamente grosero y, 

lo que es peor, se cree con el poder exclusivo de tomar las riendas del futuro.  

Frente a esto, en todo caso, poco ayuda el uso extendido que actualmente se hace del 

actuar deconstructivo. Particularmente desde ciertas posiciones que operan en el cotidiano, la 

deconstrucción se ha transformado en una suerte de imperativo categórico: deconstrúyete. 

Pero la deconstrucción no podría ser el diálogo entre dos personas gramaticales, menos un 

imperativo: la diferencia no se establece como el consejo ejemplar de un ente ya-deconstruido 

a un ente que no lo está, como si de algún modo la deconstrucción de la moralidad kantiana 

hubiese consistido en el paso que va de la ejemplaridad universal que validaba moralmente al 

imperativo, al de la ejemplaridad diferencial. En este sentido, la deconstrucción, cincuenta años 

después, aparece también como renovación ética, como renovación moral.   

 
13 Husserl: ““Cuando dijimos que todo hecho podría "bajo el punto de vista de su esencia peculiar" ser de otra 
manera, dimos ya expresión a la tesis de que al sentido de todo lo contingente es inherente tener precisamente una esencia y por 
lo tanto un eidos que hay que aprehender en su pureza, y este eidos se halla sujeto a verdades esenciales de diverso grado de 
universalidad” (Edmund Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, México, FCE, 1962, 
p.19).  
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Para resumir en una frase: el neoliberalismo actual es también ese convenio cada vez 

más implícito entre fenomenología y positivismo.  

¿Qué es lo que el estado general y oficial del mundo espera hoy? Una recomposición, 

una actualización de esa forma esclavizante del tiempo que es el tiempo económico. Hay 

efectivamente nuevas tecnologías, nueva relación con el espacio, con la geografía, con el 

tiempo, con las comunicaciones, posibilidad de otras experiencias. Sin embargo, no se aspira 

oficialmente sino a una actualización del orden existente que sea capaz de apropiarse 

fluidamente de todos estos elementos. Ya sea introduciéndolos en la lógica “natural” del 

sistema, ya sea introduciéndolos como objetos de una crítica bien posicionada frente a ellos. Es 

decir, se trata de re-construir la modernidad-representativa para que todos los elementos que 

ella ha creado a partir de su corazón industrializado vuelvan a su propia lógica. Dicho de otra 

manera, pues esto es, a nuestro parecer, lo que caracteriza a la crisis actual y la hace especial en 

cierto modo, la modernidad ha producido elementos, experiencias, vivencias de modo tal que 

hoy se ve superada por todo ello. Superada a tal punto que toda esta producción, con sus 

resultados esperados e inesperados, con sus elementos incluidos y con todo lo excluido, 

amenazan –si es que ya no lo hicieron– con dejar de ser modernos, esto es, con imposibilitar a 

la modernidad misma de comprenderlos.  

Y he ahí todo el problema que este texto quiere remarcar: frente a esta amenaza, la 

modernidad toma la forma de la alianza fenomenológico-positivista que, por un lado, suspende 

el juicio para el advenimiento de la forma, esto es, el advenimiento de la actualización del 

sistema, de la modernidad-representativa y, por otro, el positivismo que regula policialmente la 

crisis, a través de formularios, a través de la estupidez generalizada, a través de la policía, de la 

policía de los espíritus, o de los espectros, esto es, a través del impedimento de la apertura de 

cualquier otra posibilidad que pueda surgir de mentes inquietas y pensantes capaces de 

concebir otra cosa para este mundo desordenado e infernalmente desigual.    

A este supuesto relativismo se le oponen los hechos, la fenomenología avanza, delega 

representantes. Es la alianza científico-fenomenológica que se impone y que conocemos muy 

bien a propósito del mundo de los conocimientos: mientras esperamos la forma o la esencia de 

los fenómenos actuales, los formularios nos quieren quitar todo: creatividad, reflexión, decisión 

de la escritura. Pues el formulario actúa como el antecedente de la forma que quiere arribar, es 

decir, mientras la posibilidad de representarnos el mundo se suspende (epoché), el formulario –



Gustavo Celedón Bórquez 

 196 

ese agente de la forma– controla, en palabras de Bergson, toda la energía espiritual, es decir, 

cualquier posibilidad inteligente-sensible de hacer de la crisis el material de otro pensamiento, 

de otro mundo si se quiere. Este control del formulario, impone al presente la facticidad de los 

hechos, no otra cosa que la ley de la economía. Siempre en el paradigma sujeto-objeto, si el 

primero no puede representarse al segundo, basta un paradigma que universalice los hechos, es 

decir, que los introduzca según su propia ley y los presente públicamente según esa misma ley. 

Los conocimientos que hoy produce el plan académico global se rigen por esta forma de 

actuar: todos –la mayoría– no son sino la filtración, el secuestro de los acontecimientos por los 

formularios que los transforman en hechos, evidencias, datos, puntos de espera.  

Después de cincuenta años, hoy, con formularios digitales y artículos en línea, ¿qué 

podemos decir de la escritura en ese contexto? ¿cuál es el poder de la escritura para hoy? ¿no se 

transforma la deconstrucción misma?  

Lo vemos, después de cincuenta años todavía, para la deconstrucción, se trata de la 

fenomenología. Pero el contexto es diferente, pues el campo de acción de la filosofía también 

lo es. La “geografía” filosófica ya no es la misma. De alguna manera para la filosofía 

contemporánea la cuestión del sujeto no dejaba de ser moderna. Diremos, por ejemplo, que 

filósofos como Gilles Deleuze o Félix Guattari jamás pudieron abandonar al sujeto: Kant 

siempre estuvo ahí, por mucho que las coordenadas espacio-tiempo tomaran todo tipo de 

formas o virtualidades. Con la deconstrucción pasa lo mismo: los márgenes de la filosofía 

siempre fueron los márgenes de la representación moderna, de la representación en general: 

con el tiempo, la deconstrucción nos aparece como un pensamiento del sujeto, en el sujeto, 

cuyos límites son siempre el sujeto. Y no se trata, lo sabemos, de que los acontecimientos 

permanezcan iguales a sí mismos más allá de la configuración representativa humana que no 

tiene otra posibilidad que, justamente, representarlos. Se trataba y se trata de pensar que esa 

misma configuración sujeto-objeto era parte del juego representativo, pero ya no desde la 

conciencia, ni siquiera desde la inconsciencia, sino desde la escritura. Escritura que para 

Derrida era un “irse-progresivo” del sujeto que sin embargo no lograba nunca salir de sí: 

porque no se podía y porque Derrida no lo creía posible (ya en Posiciones Derrida advertía que 
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la deconstrucción opera siempre sobre las divisiones que constituyen el texto metafísica, sin 

salir jamás de ellas porque ellas se reproducen. Siempre14).  

La deconstrucción fue de alguna manera esa extensión del tiempo y del espacio a partir 

de la extensión infinita del sujeto, que para ello se sumergía más allá del inconsciente, hacia el 

inconsciente del otro, hacia las huellas más recónditas del germen de la cultura, del 

pensamiento, del hoy, del tiempo en general y, sobre todo, de la representación. Por ello, nada 

estaba para Derrida fuera del texto15. Porque el texto estaba fuera de sí pero dentro de sí, en 

esa huella recóndita que, de hecho, no estaba en la intimidad, sino en la intimidad de otro, en la 

intimidad de una piedra por ejemplo. La deconstrucción parece estar fuera de sí, pero siempre 

dentro.   

Podremos decir, con Derrida, que nada está fuera del texto. Pero habría que afirmar 

que hay más de un texto. Lo que puede constituir un afuera del texto, es otro texto. Otro texto 

en exterioridad radical para el texto que incluso comprende a la deconstrucción, hasta hoy, 

cincuenta años después. E incluso, y mejor, que hay otra cosa que el texto, un otro del texto y 

un otro en el texto. 

Hasta ahora, en efecto, la deconstrucción ha sido muy amiga del adentro. Pero, 

sabemos, su propuesta es el desarme de las divisiones binarias, afuera/adentro por ejemplo. Si 

es así, ¿por qué privilegiar, en la deconstrucción de los binarismos, uno de los extremos? Si aun 

así se habla de adentro, en deconstrucción, ¿por qué no hablar de afuera?  

Si se ha privilegiado el adentro, partiendo por el mismo Derrida, es porque el problema 

se centraba en la imposibilidad de concebir, de representar la no-representación. Hoy, en las 

cuestiones deconstructivas, este centro se descentra.   

 
14 “Deconstruir la oposición, significa, en un momento dado, invertir la jerarquía. Olvidar esta fase de inversión es 
olvidar la estructura conflictual y subordinante de la oposición. Significa pasar demasiado aprisa, sin detenerse 
sobre la oposición anterior, a una neutralización que, prácticamente, dejaría el campo anterior en su estado y se 
privaría de todo medio de intervenir efectivamente. Se sabe cuáles han sido siempre los efectos prácticos (en 
particular políticos) de los pasajes que saltan inmediatamente por encima de las oposiciones, y de las protestas en la 
simple forma del ni/ni. Cuando digo que esta fase es necesaria, la palabra fase no es quizá la más rigurosa. No se 
trata aquí de una fase cronológica, de un momento dado o de una página que un día podríamos volver para pasar 
simplemente a otra cosa. La necesidad de esta fase es estructural y es por lo tanto la de un análisis interminable: la 
jerarquía de la oposición dual se reconstruye siempre” (Jacques Derrida, Posiciones, Valencia, Pre-textos, 1977, pp. 
51-52). 

15 Jacques Derrida, De la Grammatologie, París, Les Editions de Minuit, 1967, p. 227.  
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Así la pregunta fundamental, creemos, es: ¿convendría a la deconstrucción el triunfo de 

la fenomenología, esto es, el ordenamiento de la crisis a favor de tal o cual poder para que ella 

pueda, efectivamente, ser la deconstrucción que ha sido? ¿O, por el contrario, se trata de una 

suerte de batalla determinante para impedir el advenimiento de la forma, en estos tiempos 

leídos como époché por los fenomenólogos? 

Sin duda, el segundo movimiento es lo justo. Lo deconstructivamente justo. Y ese es, a 

nuestro parecer, el instante de la deconstrucción hoy, cincuenta años después. Instante difícil, 

pues pone en cuestión ideas fundamentales, a saber, por ejemplo, la idea de que jamás 

saldremos de la metafísica, del sujeto, de la representación. El eco de los acontecimientos se 

escapa del sujeto. De hecho, ya no es un eco. La escritura se parte ella misma, hay escritura que 

no desemboca en nuestras vidas. Algunos acontecimientos no se escribieron, o, si lo hicieron, 

lo hicieron en una escritura que a la base necesita de otra sensibilidad de la materia, pues, de 

hecho, la escritura ya no es puramente analógica, es hoy, también, digital. Entre lo analógico y 

lo digital, una diferencia sin retorno en donde la materia no es representable ni por uno ni por 

otro: es la materia libre, condición actual para pensar y repensar la deconstrucción y los 

acontecimientos actuales.  

Ese otro pensamiento con el cual Derrida soñaba y no dejaba de soñar16, no es 

necesariamente nuestro sueño, sino nuestra realidad, nuestra materia. No está en nuestro 

inconsciente ni en las huellas que de alguna manera estallan fuerte o levemente en nuestras 

mentes o en nuestros pasos: está en nuestro actuar, floreciendo, naciendo. Hay que, por tanto, 

cultivarlo, hacerlo tierra y planta, materia y espíritu. Y ese es el punto: la deconstrucción no 

está ya solamente en la mente, en la estrategia política que se quiere sin estrategia, en la 

metodología investigativa que se quiere sin metodología, no está pensando los acontecimientos 

pues ella misma es ya acontecimiento: no recusa la representación porque ya vivimos la no-

representación, porque la representación recusada es parte de la vida, de la vida cotidiana. Si la 

deconstrucción piensa en el porvenir incalculable, habría que decir que uno de esos porvenires 

incalculables ya llegó, se instaló. El porvenir es también presente. El acontecimiento no 

 
16 “La posibilidad de lo imposible no puede sino ser soñada, pero el pensamiento, un pensamiento completamente 
diferente de la relación entre lo posible y lo imposible, ese otro pensamiento tras el que desde hace tanto tiempo 
respiro y a veces pierdo la respiración en mis cursos o en mis carreras, tiene quizá más afinidad que la filosofía 
misma con ese sueño” (Jacques Derrida, Acabados, seguido de Kant, el judío, el alemán, Madrid, Trotta, 2004, p. 17. 
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siempre está porvenir, sino que ya llegó. Cincuenta años después, es necesario pensar el 

porvenir en el presente, aunque el presente esté diferido. Pensar la incalculabilidad no antes ni 

después, sino ahora, aunque este último, más que el instante actual, es una sensibilidad del 

tiempo: sentir el acontecimiento en el tiempo, aun cuando no podamos representarnos ese 

ahora. Pero eso no importa, pues aprendemos a vivir −y ya hemos aprendido bastante− sin 

representar. 
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Rumo a uma Fenomenologia dos fatos no mundo: 
Breves considerações sobre o aparecer fenomenológico 

 
José Olímpio dos Santos Neto1 

 

 

 Introdução 
 

O objetivo desta apresentação é abordar mais detidamente um aspecto essencial da 

fenomenologia, que é o aparecer. Partindo de uma citação de Paul Ricouer: “Cabe à 

fenomenologia a glória de ter elevado à dignidade de ciência, mediante a “redução”, a 

investigação do aparecer” (Ricoeur, 2009, p.291), falaremos em primeiro lugar do aparecer em 

seu sentido etimológico, depois do aparecer fenomenológico — quando o relacionaremos à 

nossa proposta de fenomenologia dos fatos no mundo, embasada em alguns conceitos criados 

por Jacques Derrida —, e finalmente abordaremos outra dimensão do aparecer, o aparecer 

espectral. Neste trajeto de pensamento faremos uso de alguns neologismos, para ilustrar nossas 

ideias acerca dos momentos cruciais da nossa proposta de método fenomenológico. 

 

O Aparecer 
 

Etimologicamente, o que significa aparecer? O campo semântico do aparecer é 

bastante rico e quer dizer: começar a existir, tornar-se visível, mostrar-se, apresentar-se ao 

espírito, tornar-se evidente, manifestar-se, mostrar-se sob uma forma visível (sinônimo de 

aparição). Já aparição pode significar: ação de aparecer, de se mostrar aos olhos, manifestação 

— como por exemplo: a aparição de um fenômeno, a aparição do dia, o nascimento —, o fato 

de chegar, fazer sua aparição, visitar. Também em sentido corrente, aparição quer dizer: o fato 

de vir à existência, de se manifestar pela primeira vez, a aparição de uma nova tecnologia (ex.: 

uma invenção), o fato de se revelar, tornar-se manifesto, ou ainda: a manifestação de um ser 

invisível que se mostra de repente sob uma forma visível, ser imaginário na qual quem viu crê 

 
1 José Olímpio dos Santos Neto é graduado em Medicina e em Direito. Mestrado em Filosofia (2008) pela 

Universidade Gama Filho e Doutorado em Filosofia (2014) pela UFRJ-Universidade Federal do Rio de Janeiro. É 

pesquisador do Nuffc-Núcleo de Filosofia Francesa Contemporânea da UFRJ 
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que viu (fantasma, espectro, retornante). Como definição de aparecer fenomenológico citamos 

Natalie Depraz: “ao mesmo tempo aquilo que se dá a meu olhar e a maneira pela qual vejo 

como isso me é dado. Contém a ambivalência dos polos opostos do sujeito e do objeto: 

sinônimo de fenômeno e oposto à aparência ilusória” (Depraz, 2007, p.117). 

Jacques Derrida também teve contato íntimo com a fenomenologia de Husserl, pois 

esteve em Louvain (sede dos Arquivos Husserl) em 1954 e teve acesso aos manuscritos 

inéditos, de onde colheu material para escrever sua primeira obra, O problema da Gênese na 

Filosofia de Husserl. Além de Derrida, outros filósofos prosseguiram nos caminhos da 

fenomenologia abertos por Husserl, como por exemplo Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e 

Jan Patocka. Apresentaremos a seguir o que esses autores têm a dizer sobre o aparecer. Todos 

eles partiram de Husserl e posteriormente divergiram do antigo mestre, o que é natural, já que 

Husserl jamais concebeu a fenomenologia como um sistema fechado, muito pelo contrário, a 

fenomenologia sempre possibilitou abertura para recomeços e continuações. Nesse sentido de 

abertura da fenomenologia, Heidegger já disse que compreender a fenomenologia é captar as 

suas possibilidades.  

Derrida, afirmou, a respeito:  

 

A fenomenologia tem uma muito velha tradição (...) e trata-se todas as vezes 

de respeitar, sob o nome de a coisa mesma, mais precisamente, o aparecer da coisa, 

tal como ela aparece. E já esta noção de aparecer é ao mesmo tempo simples e 

enigmática, de onde a tentação de simplificar. Descrever a coisa tal como ela aparece 

(...) deveria ser simples (...) Fenômeno (...) não designa simplesmente a realidade da 

coisa mas a realidade da coisa enquanto aparece, o phainestai, que é o aparecer no seu 

brilho, na sua visibilidade, da própria coisa (...) Com que me confronto enquanto a 

coisa me aparece? É uma operação muito delicada, é muito difícil dissociar a realidade 

da coisa do aparecer dessa coisa. (Derrida, 2004, p.69-70). 

 

Heidegger, dentre os filósofos que mencionamos, foi sem dúvida o mais próximo a 

Husserl, pois trabalhou como seu assistente na Universidade de Freiburg de 1919 a 1923. 

Quando publicou Ser e Tempo, em 1927, a primeira edição tinha uma dedicatória ao mestre: a 

Edmund Husserl em testemunho de admiração e amizade. Husserl se aposenta em 1928 e 

indica Heidegger como seu sucessor na cátedra, contudo, decepcionado com o que considerou 

má compreensão da sua fenomenologia, por parte de seu discípulo, crescem as divergências 

entre ambos até culminar em um afastamento em 1929, que se aprofundará ainda mais com a 

nomeação de Heidegger para a reitoria da Universidade de Freiburg em 1933 e sua polêmica 
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adesão ao nazismo (não nos esqueçamos de que Husserl era judeu).  Em Ser e Tempo, Heidegger 

afirma que o fenômeno é o que se mostra (ou seja, o que aparece) em si mesmo (Heidegger, 

2011, p.67), os fenômenos constituem a totalidade do que está a luz do dia.  Ente até pode se 

mostrar como aquilo que ele, em si mesmo, não é. Neste modo de mostrar-se o ente “se faz 

ver assim como...”. Chamamos de aparecer, parecer e aparência a esse modo de mostrar-se 

(p.67). Heidegger define a fenomenologia como: “deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que 

se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo” (Heidegger, 2011, p.74). Em outras 

palavras, é o mesmo que o dito husserliano da necessidade de retornar às coisas mesmas! Para 

o filósofo alemão a tarefa da fenomenologia consiste em apreender o ser dos entes e explicar o 

próprio ser (Heidegger, 2011, p.66).  

Na concepção heideggeriana a fenomenologia se subordina ao projeto de ontologia 

fundamental. A ontologia só é possível como fenomenologia, entretanto, Heidegger diverge de 

Husserl na forma de pensar como a fenomenologia deve ser. Segundo David Cerbone:  

 

Se a tarefa da fenomenologia é explicar a estrutura da compreensão pré-

ontológica do Dasein, então ela deve focar na atividade do Dasein, o que significa que 

a fenomenologia não pode proceder parentesando (colocando em parêntesis, 

observação minha) ou excluindo entidades. Em outras palavras, Heidegger rejeita 

enfaticamente a redução fenomenológica como o ponto de partida para a 

fenomenologia (Cerbone, 2006, p.72). 

 

Para Sartre a fenomenologia apareceu então para “afirmar simultaneamente tanto a 

supremacia da razão como a realidade do mundo visível, tal como aparece a nossos sentidos” 

(Cerbone, 2006, p.107). Sartre conseguiu uma bolsa de estudos em Berlim nos anos de 1933 e 

1934, quando estudou com Husserl. Contrariamente a Heidegger, Sartre deixou uma boa 

impressão, no tocante à sua fidelidade à fenomenologia. Sua principal obra, O Ser e o Nada tem 

como subtítulo Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Husserl chegou a dizer que pela primeira vez 

se deparou com um pensador independente que demonstrou a fundo uma compreensão 

imediata da minha filosofia, de uma forma como nunca havia testemunhado antes. Contudo, 

Sartre também diverge de Husserl, com relação à concepção de ego: para Sartre o ego não está 

na consciência, pelo contrário, está fora, no mundo; é um ser do mundo. E já que é um ser do 

mundo, o ego não pode sobreviver à redução fenomenológica, um elemento constitutivo da 

“consciência pura” (Cerbone, 2006, p.111). Observo que Sartre é o segundo a não concordar 

com a teoria da redução, como Husserl a entende. Sartre em O Ser e O Nada relaciona as coisas, 
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que ele chama de existentes, com a série de aparições que se manifestam na consciência. A 

aparência remete à série total de aparências, e não a uma realidade oculta que drenasse para si 

todo o ser do existente. O ser de um existente é exatamente o que o existente aparenta, quer 

dizer, a sua aparência. A aparência não esconde a essência, mas a revela, logo a aparência é a 

própria essência. Se a transcendência do objeto se baseia na necessidade de que a aparição tem 

que sempre se fazer transcender, resulta que um objeto coloca, por princípio, como infinita a 

série de suas aparições, tantas forem as vezes que eu repetir a experiência. Enfim, a aparição 

tem o seu ser próprio, não é sustentada por nenhum existente diferente dela.  

Patocka se considerava imbuído da missão de devolver o verdadeiro sentido da 

fenomenologia de Husserl, desejava, de certo modo, ser mais husserliano do que o próprio. 

Todavia, ele também diverge do mestre, quando rejeita a ideia husserliana da constituição dos 

objetos numa subjetividade transcendental. Esse subjetivismo de Husserl é o ponto da 

discórdia que os afasta. Patocka entendia que o objeto próprio da fenomenologia é o 

“aparecer”. 

Em sua obra Qu’est-ce que la phénoménologie ele define a fenomenologia husserliana como 

“ciência a priori das leis essenciais da aparição do aparecendo enquanto tal” (Barbaras, 2011, 

p.96). Para ele a intenção originária da fenomenologia consiste em “levar ao parecer não o 

aparecendo, mas o aparecer, aparecer do aparecendo, que não aparece ele próprio na aparição 

do aparecendo” (Barbaras, 2011, p.96). A novidade da abordagem de Patocka é a distinção que 

ele faz da coisa que aparece (que ele denomina o aparecendo) do próprio aparecer. A partir daí 

a fenomenologia tem como objeto o modo como algo aparece, as condições de possibilidade de sua 

aparição, o esclarecimento de como funciona a estrutura da fenomenalidade, que evidencia a 

cena do mostrar-se. Renaud Barbaras, ao comentar a fenomenologia de Patocka, afirma que: 

“A aparição designa, então, a coisa aparecendo enquanto ela se submete às leis do aparecer, a 

sua inserção no tecido do aparecer, a sua vinda à cena do aparecer” (Barbaras, 2011, p.96). 

Barbaras prossegue e diz que toda a dificuldade da fenomenologia reside no acesso ao próprio 

aparecer, pois ele é escondido por aquilo que aparece: a aparição, como aparição de algo 

determinado, encobre o aparecer, isto é, a cena desta aparição. A dificuldade decorre do fato 

de a função das estruturas do aparecer residir precisamente em mostrar, deixar aparecer, 

apagar-se em proveito daquilo que aparece: o ser do aparecer é o mostrar, e por isso, fica 

escondido. 
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O método fenomenológico de Husserl 
 

A fenomenologia é o estudo dos fenômenos, ou seja, do modo como os objetos do 

mundo se apresentam à consciência, no curso de uma relação de conhecimento do homem 

com relação ao mundo. Fenômeno vem do substantivo grego phainomenon, que significa “aquilo 

que aparece”, que por sua vez deriva do verbo phainomenai, que quer dizer “eu apareço”. Então, 

o que “aparece” é aquilo que se mostra à luz, o “brilhante” (phaino). Fenômeno quer dizer duas 

coisas, possui dois significados que se imbricam: é o que aparece e também é o próprio 

aparecer. As definições de fenômeno e de aparição privilegiam a dimensão visual, a visão 

“externa”, do sujeito: o mostrar-se que caracteriza o fenômeno é um ato tipicamente visual, é 

luminoso, surge quando há luz; contudo, temos que registrar o surgimento de uma “segunda 

visão”, uma “visão sem visão, no sentido ótico”: a “visão interna” da consciência, que corresponde 

exatamente à maneira pela qual eu vejo como isso me é dado. 

A fenomenologia, portanto, é uma teoria do conhecimento, uma ciência focada no 

“como”, em vez de ser focada em “o quê”, logo a fenomenologia investiga como o fenômeno 

aparece, como as coisas aparecem, como abordá-las do modo correto, portanto não se valoriza 

tanto o que é investigado, mas como é investigado. O como se relaciona à descrição dos 

fenômenos, a descrevê-los mais do que explicá-los ou analisá-los. Relembramos que a 

fenomenologia nada mais é que o estudo do ser tal como se apresenta no próprio fenômeno. 

Trata-se de evidenciar o ser, de fazê-lo aparecer. O objetivo da fenomenologia husserliana é 

estudar o ser do modo como ele se apresenta, ou como aparece no próprio fenômeno, e 

Husserl ao longo de sua vida, sempre sentiu a necessidade de recomeçar suas investigações. 

Merleau-Ponty diz a respeito de Husserl: “O filósofo é alguém que perpetuamente começa” 

(Merleau-Ponty, 2011, p.11). Então, o inacabamento não deve ser encarado como um defeito 

ou um fracasso, mas como algo inerente à própria fenomenologia. Para David Cerbone a 

principal inovação metodológica de Husserl é a redução fenomenológica, já articulada na sua obra 

Ideia da Fenomenologia, de 1907, na qual podemos identificar a aparição com a própria 

experiência. A aparição se esgota pelo próprio aparecer, no sentido de que a minha experiência 

de um objeto percebido (ex: uma árvore) é uma só, não tenho como “girar o objeto”, no caso a 

árvore, na minha consciência, para todos os lados. Portanto, a redução é uma espécie de 

reflexão, de mudança da atenção de quem experencia. Uma citação literária para ilustrar o 
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processo de redução: Graciliano Ramos dizia que “É o processo que adoto: extraio dos 

acontecimentos algumas parcelas; o resto é bagaço”.  

O principal momento do método fenomenológico husserliano é a redução, que é 

marcada por uma mudança profunda da relação do meu ser com o mundo, que consiste no 

abandono da atitude natural, ingênua, acrítica, voltada para as coisas do mundo, entendidas 

como objetos puros e simples, para a atitude fenomenológica, pautada pela visada da 

consciência para os fenômenos. Em vez dos objetos puros e simples, reais, temos os objetos 

intencionais, visados pela intencionalidade da consciência. Husserl entende que a redução só é 

possível se estivermos imersos na atitude fenomenológica, e para isso devemos realizar a epoché, 

que consiste em colocar o mundo em parênteses, quer dizer nos desconectamos de tudo aquilo 

que espontaneamente (na atitude natural) teria validade para nós. A epoché, esta suspensão do 

nosso juízo sobre o mundo, interrompe o curso natural dos nossos pensamentos habituais para 

motivar o que Depraz chama de “conversão do olhar”, nesse sentido a epoché é o gesto 

redutivo original. Aliás Husserl utiliza epoché e redução como sinônimos. A redução tem duas 

fases, ou dois momentos: eidética e transcendental. 

Na redução eidética o foco é nos objetos, no meu ver dos objetos, e a visada da 

consciência se direciona e se limita aos fenômenos, ou seja, ao modo de aparecer dos objetos 

na consciência, se restringe aos puros fenômenos, a eliminação da existência dos objetos e a 

sua redução à essência. É o que denomino ver do ver. O fenomenólogo, neste caso, é mais um 

observador atento que descreve o fluxo da experiência e suas características. Pode-se descrever 

em linguagem mais técnica e precisa a redução eidética como uma análise intuitiva das 

essências da evidência perceptiva, a sua finalidade é captar o sentido elementar e definidor da 

essência da vivência perceptiva da subjetividade. Falamos há pouco em análise intuitiva e agora 

definiremos o que queremos dizer com intuição. A intuição é a visão direta de um objeto 

existente, que aparece, se mostra por si só, sem que seja preciso a intervenção de outros 

conteúdos cognitivos. A intuição fenomenológica é a apreensão imediata do que constitui a 

essência de um objeto. Então temos dois momentos na redução eidética: no primeiro 

momento os objetos aparecem à nossa percepção; no último momento, com o aparecimento 

das essências, temos o consequente desaparecimento dos objetos (é o que ocorre quando 

eliminamos os objetos e os reduzimos à essência). O ver dos objetos é uma experiência 

perceptual, com atenção direta nos objetos, é uma visão ótica, sensorial. Já o ver do ver é a 
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experiência da consciência, com atenção no objeto apreendido, é uma visão puramente 

intencional, “interiorizada”, e já idealizada. 

Já a redução transcendental se caracteriza por uma mudança no foco, que se dirige 

desta vez para o ato em si, para o processo noema-noemático. Neste caso, além da suspensão do 

mundo, ocorrida na epoché, temos também a suspensão do próprio sujeito que experencia, a 

redução transcendental foca no processo, no ato em si: na noese (nas experiências estruturadas 

no ato), e no noema (na estrutura correlata dada no ato). O noema é o aspecto objetivo da 

experiência vivida, o objeto considerado pela reflexão em seus diversos modos de ser dado, 

como percebido, imaginado, recordado, etc. O noema não é a coisa, não é o objeto, é o ato, é 

o conteúdo do que é experenciado, é o processo de apreensão do objeto em seus distintos 

modos de doação, quando a consciência lhe atribui sentido. Ex.: o objeto da percepção da 

pedra é a pedra, mas o seu noema é o conjunto dos modos de ser da pedra na experiência, 

como pedra percebida, lembrada, escura, clara, etc. A finalidade da redução transcendental é 

compreender de forma universal o movimento puro intencional da consciência. 

Segundo Cerbone, a redução é intencional porque possibilita pensar e responder 

questões sobre a possibilidade da intencionalidade da experiência. Assim como noema não é 

objeto, noesis não é sujeito. Noesis é um outro processo, que consiste em reunir, juntar, 

sintetizar os vários momentos da experiência. A noesis se confunde com a experiência, com o 

processo de experenciar. Noema e noesis estão unidos de forma intrincada. De acordo com 

Cerbone, o que a fenomenologia faz é revelar a natureza sistemática dos objetos no nível da 

experiência; os objetos são constituídos na consciência como sistemas de apresentações 

adumbrativas, que são modos de apresentações (sempre parciais) de objetos na consciência. 

Husserl denomina “síntese de identificação” a unificação dos momentos adumbrativos da 

experiência (ex.: a união de diversos momentos da apreensão de um dado, na primeira 

percepção vejo o lado 2, na segunda vejo o lado 3, na terceira vejo entre os lados 4 e 5, etc.). 

Então, de certo modo podemos dizer que a redução transcendental é um desdobramento e um 

aprofundamento da redução eidética, é o que denomino ver do ver do ver, consequência da maior 

internalização do processo redutivo na consciência. 

Finalmente, como o objetivo último da fenomenologia é o conhecimento verdadeiro, 

podemos definir conhecer como uma operação imanente na qual a consciência de um sujeito 

representa um objeto a si e torna um objeto pensado presente à sua imaginação, o presentifica, 

portanto, é o ato de sentir, perceber, imaginar ou pensar um objeto. Já o conhecimento é a 
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representação que a consciência do sujeito faz a si mesma de um objeto, é o próprio objeto 

tornado realidade psíquica, na imanência do sujeito que experencia.  

 

Por uma fenomenologia dos fatos 

 

Pretendemos partir da fenomenologia de Husserl para investigar a viabilidade de uma 

nova proposta de fenomenologia e seus possíveis limites. Partimos provisoriamente da 

premissa de que um método filosófico, no caso, o método fenomenológico, é um caminho 

para se conhecer a verdade, e que, enquanto tal, pode ser aplicado em vários contextos 

(premissa a ser posteriormente reavaliada). 

Nossa proposta de estudo do aparecer se insere no escopo de uma pesquisa, que 

denominamos provisoriamente como fenomenologia dos fatos no mundo: neste caso a 

intencionalidade da consciência se direciona para fatos no mundo (fatos de natureza política), 

ao invés de se voltar para objetos. Ressaltamos que a finalidade do método fenomenológico é 

atingir a verdade, ao final do processo, no estágio último que denominamos de conhecimento. 

Como reconhecemos que não é possível apreender as coisas diretamente, entendemos 

necessária a existência de uma instância de mediação. Mas por que é impossível ter acesso às 

coisas mesmas? Carlos Alberto Ribeiro de Moura explica que  

 

quando percebemos um objeto, ele sempre nos é dado segundo uma 

determinada perspectiva, segundo um certo modo de doação ou fenômeno. Podemos 

variar nossas perspectivas sobre esse objeto, mas ele sempre nos será dado segundo 

um ou outro modo subjetivo de doação. Nós nunca temos acesso à “coisa mesma”, 
se entendermos por isso um ser sem perspectivas subjacente a esse ser que nos é 

dado por perspectivas (Husserl, 2006, p.21). 

 

É a consciência que faz a mediação entre sujeito e coisas no mundo, mas o faz 

influenciada pela mídia, no processo que denominamos midiação. A midiação interfere em todo 

o processo fenomenológico, ao longo de toda a sua via, ou seja, interfere tanto na epoché como 

na redução. Existem dois momentos de redução, e neste caso entram em cena dois conceitos 

de Derrida, que são actuvirtualidade, a primeira redução, e artefactualidade, a segunda redução.  

Neste momento iremos mostrar como a filosofia derridiana se correlaciona com a 

nossa proposta de fenomenologia. Derrida sempre reconheceu sua “herança” husserliana, para 

ele, o mestre o ensinou a fenomenologia, que é uma técnica, um método, uma disciplina, e 
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mesmo quando questionou Husserl, o fez de “dentro” da fenomenologia, o que demostra sua 

fidelidade a esse método. Derrida também reconhece a fenomenologia “como fonte que 

alimenta a desconstrução, pois permite desfazer as sedimentações especulativas e teóricas, as 

pressuposições filosóficas” (Derrida, 2004, p.73). A desconstrução é simultaneamente um 

gesto fenomenológico e anti-fenomenológico. Fenomenológico porque permite a emancipação 

ou a libertação de pressuposições especulativas teóricas de uma certa herança, e anti-

fenomenológico por ser uma tentativa de detectar no edifício das teses filosóficas da 

fenomenologia algumas dessas pressuposições. No que tange às relações entre o aparecer e a 

redução, Derrida afirma que:  

 

Uma coisa aparece-me, a coisa é aparecente, o fenomenólogo descreverá, por 

meio de uma operação de redução, esta camada do aparecer, quer dizer não a coisa 

(percebida), mas o ser-percebido da coisa, a percepção (...) por outras palavras o 

fenômeno para mim, de onde a ligação da fenomenologia com a consciência, com o 

ego, o “para mim” da coisa. Para descolar esta película do aparecer e o distinguir ao 

mesmo tempo da realidade da coisa e do tecido psicológico da minha experiência, a 

operação é extremamente sutil (Derrida, 2004, ,p.70). 

 

Partindo da redução husserliana chegamos à nossa proposta de redução 

fenomenológica, com duas fases: a primeira é a actuvirtualidade, misto de atual, artificial e 

virtual. Significa que os fatos que intencionamos não são originados, digamos, 

espontaneamente, mas são fabricados pela mídia, daí seu caráter artificial. Aqui virtual também 

significa o que existe como potencialidade, anterior à visada da consciência. Então, esses fatos 

intencionados podem passar, em tese, de mera potencialidade para a “realidade” ao final das 

reduções, ou seja, se tornarem presentes e atuais na consciência. Diz Derrida, sobre a 

actuvirtualidade: “Ela não é dada mas ativamente produzida, interpretada performativamente 

por numerosos dispositivos artificiais, hierarquizantes e seletivos, sempre ao serviço de forças e 

interesses que os “sujeitos” e seus agentes (...) não perceberiam jamais bastante” (Derrida, 

1996, p.11). Os fatos são veiculados virtualmente pelas tele-tecnologias de comunicação 

midiáticas e são artificializados (produzidos artificialmente e transmitidos de modo também 

artificial pelas imagens, áudios, etc.).  A dimensão virtual dos fatos afeta e transtorna o tempo e 

o espaço, já que um fato que ocorreu há bastante tempo, por exemplo, quando só nos chega 

agora, parece acontecer agora, só nos aparece agora. Na actuvirtualidade a consciência se limita 
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aos fenômenos, ou seja, ao modo de aparecer dos fatos intencionados na consciência. O foco 

neste momento é nos fatos, no meu ver dos fatos.  

              A segunda e última redução é a artefactualidade: misto de artificial, factual e atual. 

Neste caso enfatizaremos o próprio processo de experenciar, o processo noema-noemático.  A 

artefactualidade é artificial e manipuladora., já que a atualidade — que não se confunde com o 

presente — é produzida pela mídia, que seleciona de antemão os fatos, submetendo-os a uma 

triagem. As escolhas dos fatos que serão veiculados na mídia nunca serão neutras, e o artificial, 

o artifício reside justamente na dissimulação dessa seletividade. Esses artifícios são controlados 

por instâncias privadas (concessionárias de televisão, que é uma concessão pública), o que nos 

coloca a questão dos interesses do mercado, e de interesses puramente econômicos na 

veiculação das notícias, na sua reprecussão e nos efeitos que irão produzir, e na consequente 

manipulação da opinião pública. Derrida afirma que não existe verdadeira atualidade, no 

sentido do que é atual (atual é o que ocorre no tempo presente, é o que tem existência real e 

efetiva, ou seja, caracteriza-se pela presença e pela existência no tempo), ou do que se difunde 

como atual nas rádios e televisões devido à filtragem do conjunto de uma grande quantidade 

de ocorrências, dos fatos que tem que constituir a atualidade. Diz Derrida: “Esta triagem 

interpretativa não se limita às mídias ou à informação. Ela se impõe desde o início de toda 

percepção ou toda experiência concluída em geral” (Derrida, 1996, p.52). Neste caso, a 

artefactualidade foca no ato da consciência de experenciar os fatos, e temos neste ato a 

suspensão do próprio sujeito que experencia, a experiência se dá, por assim dizer, “em piloto 

automático”. Poderemos, para efeito de clarificação, e para facilitar o entendimento, substituir 

“fato” por “notícia”. Na artefactualidade temos a atenção voltada para o conteúdo da 

experiência, para a apreensão da notícia em seus vários modos de doação, ou seja, em suas 

diversas facetas e ângulos, quando a consciência paulatinamente lhe dá sentido, e ao final do 

processo a consciência sintetiza os vários momentos da experiência de apreensão da notícia, 

temos, em conclusão, o resultado da experiência: o conhecimento, que é a representação, a 

leitura final que a consciência faz a si mesma da notícia, é a própria notícia apreendida, filtrada, 

processada, ressignificada, enfim tornada realidade psíquica na imanência consciente do sujeito 

que experencia. 

 Recorreremos a alguns neologismos como conceitos para ilustrar melhor tudo o que se 

relaciona com o aparecer. Temos de início o que denominamos apareceres, que são o aparecer 

fenomenológico e o aparecer espectral. Os aparesseres são o aparessente e a aparessência: o 
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aparessente é o ser que aparece ao final do processo de redução fenomenológica, já a 

aparessência é a aparição das essências na redução eidética. Todos os neologismos que 

apresentamos até aqui foram em sentido positivo. Outro neologismo, desta vez em sentido 

negativo, é o a-parecer, que tem o sentido de aparência ilusória, alucinação, erro de percepção e 

assimilação, desvio, seria o que Husserl chamou de explosão do noema, ou seja, ocorre quando há 

uma interrupção na série de possibilidades infinitas de objetos na consciência, o que termina 

por negar as experiências anteriores deles. 

 Pensamos o aparecer espectral a partir de textos como Échographies de la télévision e Pensar 

em não ver. Nestes textos Derrida tece algumas considerações sobre as teletecnologias 

midiáticas. Derrida entende que algumas teletecnologias como a televisão, o cinema e o 

telefone, por exemplo, têm o poder de aprofundar, de acentuar a nossa experiência com os 

fantasmas, ou espectros. Mas o que torna estas tecnologias espectrais? Três características: a 

reprodutibilidade, a retornância e a crença. Derrida liga a espectralidade ao fato da primeira 

percepção de uma imagem, no caso da televisão ou do cinema, ou de um som, no caso do 

telefone, estar ligada a uma estrutura que permite a reprodução. Depois que são gravadas, a 

imagem e a voz podem ser reproduzidas indefinidamente, o que também transtorna as relações 

entre tempo e espaço pois a reprodução vai além delas. Ver um filme com uma atriz que já 

morreu, como aconteceu com Derrida, no caso do filme Ghost Dance, é um exemplo. Derrida 

participou deste filme de 1983 interpretando um professor de filosofia, e contracenou com 

uma atriz chamada Pascale Ogier, que lhe pergunta se ele acredita em fantasmas. Pouco depois 

do filme, a atriz morreu e Derrida teve a experiência de se (re)ver na tela, com o espectro de 

Pascale, possibilitado pela reprodutibilidade técnica do cinema. Outra característica é a 

retornância: além do exemplo de Ghost Dance, Derrida menciona a voz ao telefone, que se for 

gravada por uma secretária eletrônica tem aparência fantasmática, não é nem real nem irreal, 

retorna porque pode ser reproduzida. A terceira característica é a crença: as teletecnologias 

operam dentro de um sistema de crença, por exemplo, no cinema Derrida diz que “cremos 

sem crer, mas esse crer sem crer permance um crer”. Basta pensar um telejornal qualquer, 

como o Jornal Nacional, para ilustrar o que digo aqui. 

Outro limite importante da fenomenologia nos é relatado por Robert Sokolowski, na 

sua obra Introdução à Fenomenologia: “Uma das grandes deficiências do movimento 

fenomenológico é sua total carência de qualquer filosofia política. Essa é claramente uma área 

na qual um suplemento é necessário” (Sokolowski, 2004, p.237). Portanto, pretendemos 
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explorar o viés político dessa nossa proposta de pensar a fenomenologia, a partir do proto-

conceito de midiação, que revela uma interferência técnica no processo de conhecimento do 

mundo, motivado pelas teletecnologias, que são um integrante a mais no tradicional método 

fenomenológico que integra sujeito, mundo e objeto. Além da interferência da mídia na 

redução, entendemos que também há interferência da mídia na própria epoché, pois esta 

interferência impede ou no mínimo dificulta o desligamento do mundo, a suspensão do nosso 

juízo, pois os fatos que serão objetos de nossa apreensão já foram ressignificados pela mídia, e 

isso, esta interferência da mídia na pureza da atitude natural, dá um exemplo da abrangência do 

que denominamos midiação. 

 A midiação, portanto, falseia a realidade e deturpa o próprio sentido da fenomenologia, 

que é a busca da verdade. Ao final do processo de conhecimento, após a interferência ativa da 

mídia nas reduções, deixamos de ter a verdade e surge algo como uma pós-verdade espectral, 

que revela a construção de uma “realidade pela mídia, e que por ser reprodutível, retornante e 

crível é espectral, um espectro que passará a nos assombrar.  
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Una inscripción deconstructiva del contexto de la globalización tecnológica 
 

Ricardo Viscardi1 

 

 

La lectura de la soberanía en términos de incondicionalidad no comporta, pese a las 

apariencias, sino un retorno desviante al antecedente teológico. Tal retorno se encuentra 

gobernado por el planteo deconstructivo, en tanto Derrida lo vincula a una “desobediencia 

civil generalizada” entendida como “ley superior y justicia del pensamiento” (L'université sans 

condition). No en vano el cuestionamiento de Kant toma por foco, en una obra 

inmediatamente posterior (Voyous) la noción de “como tal” (yo, sí mismo, ipseidad), es 

decir, “la presencia a sí del concepto” (de la presencia) (L'écriture et la différence). 

Aún cuando la incondicionalidad no puede ser leída (una vez contextualizada en 

tanto que  “globalización” y “cyberdemocracia”), desde el criterio teológico, la simple 

contextualización no es suficiente —ante todo para quien cuestionó el pensamiento de lo 

“simple” (La democracia, para otro día)— para dar cuenta de la incondicionalidad en términos 

de un abordaje deconstructivo. El trabajo se propone indagar desde la obra de Derrida, el 

planteto del par soberanía-incondicionalidad, en cuanto supone una inscripción 

deconstructiva del contexto de la globalización tecnológica.   

 

Las dos “máquinas de representación” 
 

En la presentación que hace Derrida de  la “Máquina de escritura”, a través del  

Wunder Block postulado por Freud como metaforización del aparato psíquico, el vínculo de 

representación   se impone a la teoría (Derrida, 1967, p. 297). Esta imposición está cargada 

de fuerza, en particular de la fuerza que Derrida denominará “fuerza de ley”, pero la 

cuestión de la fuerza, de su intervención en la estructura de la representación, es decir, en la 

deconstrucción de la representación, cambia de una a la otra versión de la “máquina de 

representación”.  

La primera versión, presentada en un trabajo cuya extensión no permitió la 

inclusión en la edición de L'écriture et la différence —exclusión de impresión que ya 
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deconstruye cierta plenitud del sentido avant la lettre—, se sitúa en una doble relación. Por 

un lado con relación a la cuestión de las comillas tal como determinan, para Derrida, el 

injerto sintagmático en la escritura (Derrida, 1972, p. 377),  por otro lado, con relación al 

aparato psíquico tal como Freud entiende explicarlo “metafóricamente” por medio de 

cierto artefacto que termina por ser  “un juguete para niños” (Derrida, 1967, p. 337).  

El centro neurálgico —valga la expresión con relación a una “representación” del 

aparato psíquico— que ocupa el Wunder Block, posibilita ante todo la propia presentación 

de la cuestión de la fuerza en la escritura. La fuerza no puede ser entendida, en tanto que 

deconstructiva, sino como un afuera del aparato psíquico, toda vez que éste sea entendido, a 

su vez, como origen soberano del pensamiento en un sistema. En cuanto todo 

pensamiento concebido como sistema significa para Derrida la clausura metafísica que 

origina la “presencia a sí del concepto” (Derrida, 1972b, p. 31-33), la fuerza en tanto que 

condición inherente al registro mnésico de marcas y por añadidura, a su propia inscripción a 

través de la presión sobre una superficie, provee el criterio de partición que permite injertar, 

recíprocamente de uno a otro, el sentido y la marca.  

La doble partición interna y externa provee, para tal sentido y tal marca, la contra-

estructura deconstructiva que consigna, con un sentido metafóricamente válido —para 

Derrida aunque no igualmente para Freud, la primera versión de la “Máquina de escritura”. 

Construida en su interior mediante superficies irreductiblemente separadas —base de cera, 

papel encerado que se adhiere a una superficie de celuloide y corredera que permite 

periódicamente separar el papel encerado de la base de cera, esta máquina presenta por su 

exterior un punzón capaz de impresionar, por presión sobre las superficies superpuestas 

que lo enfrentan, una marca. Tal marca se forma cuando el punzón oprime el celuloide, el 

que a su vez presiona el papel encerado, que bajo ese efecto de fuerza queda adherido a la 

base de cera, mientras la elasticidad del celuloide le permite, por su lado, retornar a la 

posición inicial (Derrida, 1967, p. 31-33).  

Aunque el punzón forma parte del aparato, no interviene sino desde un exterior, 

por lo tanto condiciona, en cuanto forma parte de un juego de fuerzas, el registro, la marca 

y los períodos de escritura y borrado. Este juego de fuerzas no interviene, a su vez, sino 

gracias a una actividad que se ejerce sobre la máquina que, por consiguiente, nos aclara 

Derrida, es menos una máquina que un útil (Derrida, 1967, p. 334). Efecto de una máquina 

y de su debido mantenimiento, la economía de escritura que determina tal juego de fuerzas 

se presenta bi-partita, por su misma condición técnica, en cuanto “no se la sostiene con una 

sola mano” (Derrida, 1967, p. 334). Como todos escribimos de dos manos, mientras una 

impulsa la impresión de la marca, por ejemplo mediante el punzón sobre la superficie de 
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celuloide, la otra mano se apoya para sostener el gesto de la que escribe.  Esta 

concentración (doble y redoblada, por lo tanto disociada en sí misma) disloca toda unidad 

posible de las fuerzas que se pone en juego, ya que  cada mano ejerce su fuerza propia por 

separado. De tal modo la temporalización técnica como ir entre uno y otro ya preside, de 

una a otra mano —dice el mismo texto, el ejercicio de la fuerza y sobre todo su efecto de 

marca, suplido en el origen por un juego de fuerzas separadas entre sí (Derrida, 1967, p. 334). 

Supuestamente originaria, virginal e incluso actualmente presente, la impresión en 

su momento es efecto de un “suplemento de origen”, en tanto la partición técnica que la 

gobierna también la anticipa como memoria,  dado que “se necesita al menos dos manos” 

(como condición simultánea y previa) para escribir. Tampoco nadie borra sin haber escrito, 

de forma que la partición técnica (de dos manos) determina tanto la escritura como el 

borrado, en una condición periódica de la máquina que termina por devenir, por períodos 

de marcado y borrado (Derrida, 1967, p. 336-337), hipo-mnésica, opuesta ante todo a la 

anamnesis —la memoria totalizante— hegeliana. 

La eficacia representativa de la “Máquina de escritura”, con relación al propio 

régimen de la representación, consiste en la partición técnica que “divide en el origen” todo 

efecto de marca: “(...esta alienación inalienable no es solamente el origen de nuestra 

responsabilidad sino que estructura lo propio y la propiedad de la lengua” (Derrida, 1997, p. 

40).  Así ocurre con la partición entre la firma y la contrafirma, que signa doblemente y por 

desdoblamiento de todo lugar de autor, la condición documental de “Firma, 

acontecimiento y contexto” (Derrida, 1972, p. 393). Pero asimismo culmina el texto con 

esa contextualización en la persona de Derrida, que incluye su propia firma y contrafirma 

en la diagramación del artículo. Esa irrupción del autor identifica, mediante firma y 

contrafirma en el propio texto que publica, el injerto y la citacionalidad con el estatuo de la 

fuerza, e incluso con el espaciamiento del sintagma, determinado por una “fuerza de 

ruptura con el contexto” (Derrida, 1972, p. 377), que habilita a su vez re-contextualizarlo 

en infinitas cadenas sintagmáticas (incluida la de Derrida en su propio texto).  

Subordinado a la marca que lo firma, el propio régimen del sentido que lo contrafirma 

queda periódicamente vinculado a la condición citacional del injerto, que emigra 

iterativamente es decir, alterando el sentido de la marca repetida, de un contexto a otro y 

por lo tanto, fuerza (sin forzar a ninguna otra marca) a ir de un sentido a otro (en una 

misma marca). 

Cierta condición atópica de la fuerza se encuentra alterada en una segunda versión 

de la “Máquina de Representación”. En la fundamentación que presenta Derrida de esta 

transformación, se plantean dos criterios capitales: el propio régimen de la marca ha 
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cambiado, como efecto de acaecimientos tecno-científicos (Derrida, 1995, p. 31), que 

determinan un régimen alternativo de la marca (archivo, impresión, traducción, 

formalización, cifrado, inscripción). 

Estas transformaciones propias de lo que se ha denominado “nuevas tecnologías”, 

podrían según se avanza en Mal de archivo afectar la “metáfora” que interviene gracias al 

Wunder Block, la que a su vez se encontraría superada (en una segunda versión del artefacto 

de escritura), por una economía alternativa del aparato psíquico, que viene a ser 

transformado en su “contexto interno”. Estas transformaciones tendrían que ver con el 

régimen de gestión de la marca, de forma que el binomio injerto/citacionalidad se vería 

suplantado por “otra lógica” (Derrida, 1995, p. 32). 

Según otra consecuencia cardinal que señala Derrida, sería el propio campo 

psicoanalítico el que se vería afectado en su devenir contingente. Esta afectación 

provendría de una “ciencia-ficción” que retro-proyectaría un campo psicoanalítico signado 

por la transformación de las técnicas de archivo, de transmisión de información y de 

vinculación personal (Derrida, 1995, p. 33), gobernadas desde ya por las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación (e-mail, bases de datos, teleconferencias, etc.).  

Esta transformación del psicoanálisis no sería mera prolongación técnica de los 

procedimientos de registro mnemotécnico, es decir de archivamiento, sino que habría 

determinado el propio contenido registrable, en cuanto tal contenido no puede, en una 

perspectiva de transformación de la marca por su propia economía de iteración, 

encontrarse separado de la estructura archivante (Derrida, 1995, p. 37). El sentido 

comienza, en este nuevo régimen de la marca, nos dice Derrida, en la impresora (Derrida, 

1995, p. 37), es decir, tiene inicio en aquel instrumento que condiciona cómo y a través de 

qué régimen de escritura, se constituye el vínculo entre presión/impresión. 

La consignación del sentido en la impresora, con ser una de las improntas de 

escritura más vigorosas y señeras del autor de Mal de archivo, no deja asimismo de contener, 

como impresión de impreso, la imposibilidad de desvincular el sentido de la máquina. Un 

acontecimiento de marca, que adviene de antemano (ante-mano) programado y por lo 

tanto desmarcado de toda fuerza de presión, marca la des-marcación que interviene entre el 

punzón y el chorro de tinta. Este advenimiento técnico es un acontecimiento, precisamente 

porque nada de lo humano interviene, para un comienzo del sentido en la impresora, que 

no sea maquinal y programable, de forma que cierta máquina-hombre (Gorz, 2003, p. 130) 

—si nos podemos permitir la reversión de la figura clásica de La Mettrie— posiciona a 

distancia la escritura de la marca que la con-firma (e incluso contra-firma) en un signo 

impreso (eventualmente escaneado) (Derrida, 1995, p. 36). 
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Desde el momento que la presión (de una idea, de una emoción, de una tecla) se 

vincula a través de un programa con la marca impresa, la fuerza de la escritura (y ya vimos 

que no existe para Derrida marca sin fuerza de injerto/citacionalidad), se encuentra suplida 

por la forma misma del espaciamiento, o sea, por la posibilidad para cualquier elemento de 

la cadena sintagmática de abandonar una sintaxis contextual por otra (oportunamente pro-

gramada).  

Inicialmente planteada por Derrida con relación al ingreso del lenguaje en el 

“campo problemático universal”, inaugurado a su vez por la “eficacia simbólica” lévi-

straussiana,  la infinita substitución discursiva (Derrida, 1967, p. 411) en el interior del 

conjunto finito de la lengua, es decir, la interiorización de la infinitud (Derrida, 1967, p. 

423), se convierte ahora en la propia condición eficaz de elementos consignados en un 

mundo posible. De ahí que no sea la unidad de los contrarios —signada por una dialéctica 

de proceso total, sino la unidad contradictoria en sí misma, la que signe la escritura (en 

régimen de máquina): el vínculo entre el “afuera doméstico” y la “prótesis del adentro” 

(Derrida, 1995, p. 37-38). Este re-doblamiento del lugar pro-gramado es inalterable e 

irreductible para una economía de emisión “a distancia” de máquina, de forma que des-

dobla (“afuera doméstico” y “prótesis del adentro”) (Derrida, 1995, p. 37-38) todo lo que 

con-signa a través del sentido de  una marca.  

Cierta “distancia en la distancia” se convierte en el régimen de iteración, en cuanto 

lo Uno no puede diferenciarse como tal sin revelar la injusticia que es por sí mismo, 

fatalmente vinculado a Otro que lo con-signa por el mero hecho de espaciarlo y suplirlo, 

máquina de por medio (Derrida, 1995, p. 124-125). Precedido por la máquina-hombre que 

escribe a través de un programa, todo Uno ya es Otro al diferenciarse como sí mismo, por 

anticipado “sentido archivado” por una “estructura archivante”, “dividida en el origen” de 

cualquier sí mismo por la programación de la máquina.  

 

La máquina del origen 
 

En cuanto la iteración (repetición y alteridad conjuntamente) supone una trópica, es 

decir un régimen de alteración del sentido, cabe preguntarse que trópica corresponde a un 

sentido que comienza en una máquina. Respecto a la artefactualidad, Derrida nos dice que 

antes que preguntarnos de qué esta hecha, conviene saber que está hecha (Derrida, 1998, 

p. 15). Privando a la artefactualidad de la preposición “de” (la cuestión no es “de” que está 

hecha, sino “que lo está”, sin materia ni procedencia), el autor de Ecografías de la Televisión 

también priva, a la misma artefactualidad, de toda condición previa a la propia máquina. Tal 
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origen maquinal está lejos de desvincularse de efectos, ya que concita la “actuvirtualidad”, 

que cabe entender como cierta “alter-factualidad” del artefacto, (actuvirtualidad: el acto de la 

virtualidad, la virtualidad en acto), “sobrenombre” (Derrida dixit) cuyo oximoron encadena 

una circunstancia en que perderemos para siempre —se nos advierte en el mismo texto— 

la “serenidad metafísica” (Derrida, 1998, p. 18-19).  

Tal “serenidad metafísica” se refiere a toda la tradición de la metafísica: “la potencia 

y el acto, la dynamis y la energeia, la potencialidad de una materia y la forma definitoria de 

un telos, el progreso, etc.”, confiere un sentido alternativo, es decir trópico, al vínculo entre 

una potencia que se materializa y la finalidad a que se la destina. La alteridad proviene de la 

propia actuvirtualidad, en tanto que “realidad implacable” de un “presente supuesto” por tal 

acto virtual. La artefactualidad determina, en cuanto alter-factualización del presente, la 

alteridad profesional del filósofo. No en tanto condición alterada, sino en tanto alteridad 

propia a la condición filosófica, cuando ingresa en un “presente supuesto”. 

Esta alteridad filosófica vincula al “filósofo del presente” tanto con un “filósofo de 

la actualidad del presente” como con un “filósofo de la presentación del presente”, de 

forma tal que “ningún filósofo digno de ese nombre” excluiría la unidad contradictoria de 

esas dos figuras (Derrida, 1998, p. 21). Tal unidad contradictoria deja en claro que el 

filósofo del presente es, en régimen de “actuvirtualidad”, tanto un filósofo de la actualidad 

periodística como un filósofo de la reflexión fundamental. Recordando que Hegel le 

aconsejaba a los filósofos de su tiempo leer los periódicos (Derrida, 1998, p. 15), Derrida 

subraya que lejos de clausurar lo filosófico en un contexto privilegiado o excluyente, el 

“presente supuesto” lo inscribe en la artefactualidad, que no está hecha de algo, sino que ante 

todo se supone que (como todo efecto de artefactualidad) “está hecha” de suponer. 

Surge aquí en el contexto del par de “sobrenombres” artefactual/actuvirtual la 

característica espectral que desde Mal de Archivo se anuncia (Derrida, 1995, p. 153) a través 

de la afirmación “el sentido comienza en la impresora”, es decir, en la máquina. Tal 

espectralidad se encuentra protagonizada por el hiperperformativo (Derrida dixit) “ven”, 

cuyo comienzo de abrirse a la venida (del otro) es igual al fin (del otro) de venir a un abrirse 

(Derrida, 1998, p. 25). Pivotando entre uno mismo que lo dice y el otro que lo encuentra 

dicho, “ven” presenta el presente supuesto, como suposición que se desdobla en el 

presente de otro, al igual que la diada “afuera doméstico”/”prótesis del adentro”.  

La expresión que vincula al “filósofo de la actualidad del presente” con el “filósofo 

de la presentación del presente” ingresa en la alternancia que introduce la conjunción 

disyuntiva entre la afirmación y la negación “no, empero sí” y “sí, empero no”. Lejos de 

suponer una exclusión recíproca entre el “sí” y el “no” (Derrida, 2003, p. 197), esta 
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expresión supone tanto el Uno como el Otro, es decir, sub-pone el Uno con relación al 

Otro, de forma que todo sí será asimismo la condición de su propio no y viceversa.  

Una conjunción disyuntiva preside desde entonces la experiencia de la actuvirtualidad, 

“sobrenombre” (Derrida dixit) de una transformación tecno-científica del régimen de la 

marca. Este régimen no sólo itera (repite y altera) la trópica de la marca, sino que además la 

con-vierte en lo que tal trópica no es, una vez que supera la “injusticia” que supone todo y 

cualquier “Uno mismo”. El hiper-performativo que en el comienzo-fin del “ven” supone la 

alter-factualización del Uno como el Otro, también “divide en el origen” toda marca 

originada por la máquina, le impone la “realidad implacable” de un “presente supuesto”. 

Tal presentación del presente bajo suposición de actualidad, con-vierte el comienzo en el 

fin: hiper-presenta un mundo globalizado. 

 

De la “máquina-útil” a la máquina del “reino de los fines” 
 

Una condición espectral no puede nunca presentarse igual, ni distinta a sí misma, 

aunque su mismidad se puede formular como iteración (repetición y alteridad) sobre todo 

en el término re-venant del francés, que en español conviene vertir por “aparecido”. En una 

de sus últimas obras, Voyous (que a nuestro entender convendría traducir por “Malandros”), 

Derrida destaca que la deconstrucción nunca supuso otra cosa que líneas de fuerza que se 

cruzan espaciándose y suplementándose recíprocamente. Este planteo toma distancia de 

cierta idea de fin (de época), que como círculo y particularmente saber, conduciría a la 

Destruktion heideggeriana que conllevaría, a su vez, el riesgo de confundirla con cierta 

economía de gestos que moviliza la deconstrucción (Derrida, 2003, p. 206-207).  

Si bien esta economía de gestos no se vincula nunca en el autor de L'écriture et la 

différence a un centro, significado trascendental o indivisibilidad soberana que pudieran 

dominar una estructura, es decir, una forma rectora de la deconstrucción, no es menos 

cierto que el registro temático y la problemática teórica involucradas en el planteamiento 

derridiano reconocen —incluso de puño y letra del mismo autor— variaciones 

significativas, particularmente con relación a la condición de la máquina.  

Para la consideración de la globalización en tanto que efecto inducido por una 

transformación tecno-científica, el lugar de la máquina como origen dividido de la 

conjunción disyuntiva (“sí, empero no/no, empero sí”),  “realidad implacable” propia de 

un “presente supuesto”, habilita un hiato transitivo que desborda el performativo por el 

comienzo y por el fin, transformándolo en hiper-performativo. No se trata en lo que sigue, 

de replantear o incluso “iterar” lo que se ha señalado anteriormente, sino de retomarlo 



 
 

Ricardo Viscardi 

 
220 

abreviadamente para cotejarlo con la primera formulación crítica de la “Máquina de 

Representación”, relativa, como también se ha planteado en lo anterior, al Wunder Block de 

Freud.  

En un momento clave para el planteo que desarrolla en la crítica de Freud, el texto 

desvía relativamente la propia denominación “máquina de escritura”, en cuanto la 

“temporalización” que se instruye “de dos manos”, como “coordinación de iniciativas 

independientes”, lleva a Derrida a señalar que el Wunder Block “es menos una máquina que 

un útil”.  Caracteriza a toda máquina y en particular al “hombre-máquina” de La Mettrie, en 

efecto, cierta autonomía de la función. Por más que esta función sea acotada, reiterativa y 

episódica se basta, una vez lanzada por fuerza de la decisión, o por la decisión de la fuerza, 

para cumplir una finalidad eficaz por medio de un procedimiento formal. 

Tal cualidad de autonomía relativa de la máquina la distingue del útil en un aspecto 

clave: la causa. Mientras la operación que cumple la máquina según el procedimiento que 

gobierna su constitución se vincula a una relación de causa a efecto, la operación que 

cumple el útil se vincula ante todo al empleo que se le asigna, tal la “caja de herramientas” 

que hiciera célebre, durante un diálogo con Foucault, la expresión de Deleuze (Foucault, 

1978, p. 77). La “caja de herramientas” de Deleuze-Foucault admite una ejemplificación en 

la lengua, que el discurso implementa en un contexto dado, para asegurar una destinación 

feliz del habla protagonizada por un individuo. En cuanto consigna el sentido por medio de 

un programa, la máquina pro-gramada no confirma a distancia la “separación entre sí de 

superficies”, que constituye la contra-memoria del Wunder Block, sino a través de decisiones 

sistemáticamente articuladas. Estas decisiones constituyen un procedimiento de 

programación y suponen, por consiguiente, una “realidad implacable”: el “presente 

supuesto”. 

En cuanto el sentido no se escinde del lugar de impresión sino des-dobládose a 

través de una decisión (y no a través de un juego de fuerzas), la decisión debe suponer un 

desdoblamiento de lo Uno, es decir, una injusticia que él hace y se hace, separándose del 

Otro al que pertenece por ser parte de un paso (de lo Uno a lo Otro o vice-versa). 

Presentándose como “afuera doméstico/prótesis del adentro”, “dar cierto paso” (Derrida, 

1996, p. 33) es des-doblarse, mientras el sentido, que comienza en la máquina, no deja de 

comenzar en lo que está “dividido en el origen”. De ahí que en Mal de Archivo la “Máquina 

de Representación” no se presente signada por la expresión adverbial “es menos una 

máquina que un útil” y se la presente como un mixto unido por un guión: “máquina-útil”. 

La unidad que presenta un guión, en tanto “signo de escritura”  —tal como lo consigna la 

tradición gramatical, es por demás sospechosa, en particular, de no contener nada más que 
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un hiato de sentido. Pero es un hiato de sentido vinculante, en particular, en tanto que 

disyunción: máquina por un lado, útil por el otro, la máquina-útil se coloca en una situación 

particularmente indecidible: entre el programa y el gesto.  

Todas las díadas indecidibles  que van a surgir hilvanadas en la lectura de la 

globalización, que habilita a su vez un replanteamiento de la racionalidad, se encuentran in-

limine pro-vistas por el desplazamiento criterial que lleva a Derrida,  de afirmar que el 

Wunder Block “es menos una máquina que un útil”, a emplear para escribir tal vínculo entre 

la máquina y el útil, un signo mediador (el guión, entre otros “signos de escritura”, como 

los paréntisis o las comillas) que no tiene en sí mismo sentido, pero cuyo uso afecta el 

sentido de los demás signos. Por esta vía la indecidibilidad interviene como parergon del des-

centramiento propio al par citacionalidad/injerto (por ejemplo en Marges), siempre y 

cuando ese par citara o injertara algo propio en algún sentido, propiedad de sentido de 

antemano excluida, como tal, tanto por la indecidibilidad como por la citación/injerto. 

En cuanto a la máquina el “como  tal” viene, para tal indecidibilidad,  a ser puesto 

en esa indelimitable relación indecidible con el “como si” kantiano. Cuando Derrida 

vincula la máquina al “como si” en Kant, en cuanto ese “como si” interviene por igual en el 

cálculo del “reino de los fines” (mundus intelligibilis) y en el cálculo de la naturaleza, la 

transitividad del “como si” articula la razón en su conjunto, en cuanto la posibilidad del 

propio “reino de los fines” requiere la analogía con la naturaleza. Asimismo subraya que 

Kant concibe a la naturaleza en tanto máquina (als Machine) y gobernada por consiguiente 

(Derrida dixit) por un “cálculo de reglas” (Derrida, 2003, p. 187).  

Desde entonces la cuestión de la máquina ocupa todo el escenario de la 

problemática tele-tecno-lógica y no se plantea en adelante la cuestión del “útil” (incluso 

cuando, pocas páginas más adelante, sea cuestión de la “virtualización en las tecno-

ciencias”) (Derrida, 2003, p. 191). Tal exclusión del útil es la solución a la cuestión de la 

artefactualidad, en cuanto aquel artefacto respecto al cual no importa de que está hecho, sino 

que está hecho,  reúne lo que divide en el origen, esto es, un  quiasma entre lo Uno y lo Otro, 

entre el “afuera doméstico” y la “prótesis del adentro”, entre “el filósofo de la actualidad 

del presente” y “el filósofo de la presentación del presente.” 

El régimen de decisión de esa indecidibilidad no puede, por consiguiente, 

sostenerse en un hiato del comienzo/fin sin desbordar hacia lo que no admite posibilidad 

ni previsibilidad: el acontecimiento. Este acontecimiento se presenta, ya en el umbral 

indecidible de un “cálculo de reglas” que vale tanto para la razón como para la naturaleza, 

como la conducción que lleva al piloto del navío, ante la inminencia del encallar 

catastrófico, a procurar el incidente sin consecuencias mayores de una encalladura en lecho 
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blando (Derrida, 2003, p. 173). Pero tanto el hundimiento que amenaza al navío en riesgo,  

como la maniobra que lleva a acostarlo in extremis a un obstáculo sin consecuencias, se le 

presentan al piloto bajo la faz del acontecimiento (Derrida, 2003, p. 171), como tal y como si el 

acontecimiento (encallar, encalladura) fuera la propia “realidad implacable” de un “presente 

supuesto” (que Derrida ya nos había anunciado en Ecografías de la televisión). 

Lo propio de la decisión que el piloto de la nave toma ante la catástrofe en ciernes, 

supone la indecidibilidad entre el encallar y la encalladura, no porque el piloto dude 

respecto al rumbo a seguir, sino porque el propio piloto interviene como un elemento más 

en un desenlace indecidible a priori, fuerza pugnando entre fuerzas, en medio de un mar 

embravecido.  

 

La causa razonable 
 

Derrida retoma la lectura de Husserl en el penúltimo capítulo de Voyous 

(“Téléologie et architectonique: la neutralisation de l'événement”), particularmente a través 

de Crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Se trata de un texto que Derrida 

conoce bien, como toda la obra de Husserl, a la que dedicó su tesis de doctorado. Este 

texto corresponde al último período de Husserl, que se cierra incluso con El origen de la 

geometría, al que el autor de La voz y el fenómeno dedicó una importante introducción, que 

constituye una temprana publicación académica en su carrera, del año 1962. Ese retorno 

sobre Husserl adquiere una importante significación generacional, en cuanto marca la 

relectura, desde un punto de vista signado por una posteridad tecno-tele-científica, de un 

contexto teórico inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial (es decir, el 

período de formación del propio Derrida). 

Foucault declara en la entrevista que concediera a Roger Pol-Droit inmediatamente 

después de la publicación de Vigilar y Castigar (Foucault, 1975), que en los años 50' la 

misma obra y el mismo período de Husserl constituían una referencia principal para los 

trabajos y preocupaciones de su generación. De la misma manera La técnica y la ciencia como 

ideología de Habermas dedica una atención principal a Husserl, precisamente sobre la 

perspectiva del positivismo y conoce una primera edición en 1968, pero recopila artículos 

entre los cuales el primero en orden de publicación data de 1964 (Habermas, 1973, p. 213). 

El retorno sobre Husserl es entonces un retorno sobre la cuestión de la 

racionalidad occidental en un momento signado por la globalizacion tecno-científica, para 

colocar bajo la perspectiva del presente, a inicios del siglo XXI, el balance de fracaso que 

hace Husserl en su momento. Este balance será analizado por el autor de Voyous tomando 
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particularmente en consideración, con relación al planteo husserliano, la posibilidad de una 

rehabilitación de la fenomenología trascendental y por su intermedio, de la tradición de la 

racionalidad europea, que en la Krisis se vincula incluso a la “existencia europea”.  

Husserl se propone cuestionar el “irracionalismo” del “naturalismo” y el 

“objetivismo”, que reducen la tarea infinita de la razón y la enquistan en una “vestidura” 

(Husserl, 1984, p. 56-57)  (Derrida emplea el término cocon), inducida por el inmediatismo 

formal de la técnica (el ejemplo que da Husserl se vincula a las matemáticas). De ahí que 

Husserl reivindique un “heroísmo” de la razón capaz de liberarla, desde el cometido 

infinito que le es propio en una perspectiva fenomenológico-trascendental, de ataduras 

técnicas y formalismos de procedimiento. El autor de Voyous descree, por su parte, de la 

eficacia de la consigna husserliana en torno a la liberación de la racionalidad europea, 

escepticismo que extiende no  sólo al reduccionismo técnico que inducen el “objetivismo” 

y el “naturalismo”, sino incluso al propio saber-poder que se consagra a través de la razón 

(particularmente cuando se inviste de “comités de ética”) (Derrida, 2003, p. 199). Este 

poder se consignaría en “la razón del más fuerte”, en cuanto vinculada a un principio único 

de la razón en el mismo Descartes, reivindicado una vez más por  Husserl en la Krisis 

(Derrida, 2003, p.194).  

El círculo que forman entre sí el reduccionismo de la técnica y la propia referencia 

del fenomenólogo a Descartes, no se reduce a la cuestión del Hombre-máquina que hizo 

célebre La Mettrie, por más que todo mecanismo manifieste la misma simplificación 

procedimental. Se expresa incluso, en  Los Principios de la Filosofía, a través de la 

identificación de la excelencia del artefacto con la excelencia de la inteligencia que lo ha 

ideado (Descartes, 87, p. 28). De esta forma se traduce, incluso a partir de la factualidad del 

artefacto, la solución de continuidad racional que consagra cierta celebración de la máquina, 

mera cristalización de facto de una regulación espiritual inalterable.  

Concebida en tanto “máquina de reglas”, la naturaleza no deja de incluir al humano 

que la conoce. Surgiendo de cara a la naturaleza que conoce, la razón práctica no deja de 

protagonizar, a su vez,  el conocimiento teórico de la propia naturaleza, pliegue de una 

razón (práctica) en la otra (teórica), por el que Kant subordina la razón teórica a la razón 

práctica como a su fundamento (Derrida, 2003, p. 184-185).  En ese “ponerse por debajo” 

como fundamento y causa del conocimiento como tal, la razón práctica no deja de 

inscribirse como cierta naturaleza del conocimiento, generando un pliegue que la 

posteridad de Kant denominará “la paradoja de la autonomía”. Una vez que ha sido 

investida como fundamento del conocimiento, la razón práctica no deja de infundirlo como 

si sostuviera su causa, anclada en la “naturaleza” antes que en la “libertad” (con el sentido 
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de oposición que reviste para  Kant el vínculo entre libertad y naturaleza, en tanto 

condiciona el uso de la razón).  

Tal sub-posición de una causa que trasciende a través del saber, es reivindicada por 

Derrida como posicionamiento de la hipótesis, “ponerse debajo” (Derrida, 2003, p. 169) que 

pauta un ordenamiento sin fin propio, como no sea expresar el “reino de los fines” que no 

puede conocerse sino por analogía con la naturaleza como tal, en cuanto tal “reino de los 

fines” no puede ser protagonizado sino  como si fuera una máquina de reglas, es decir, una 

máquina. 

En tanto sub-posición que conoce la naturaleza como efecto de la razón humana, la 

hipótesis  (hipo-tesis: ponerse debajo) provee un trabajo de ordenamiento sin fin exclusivo, 

esto es, interviene como una máquina dentro de la máquina. De esta manera la noción de 

causa racional se vincula asimismo a la de la dignidad humana, ya que esta dignidad 

proviene de la propia causa racional, diferenciada pero igualmente provista por una única 

Naturaleza. Ante un despliegue como tal de la “máquina de reglas”, el como si (fuera la 

“máquina de reglas” de la naturaleza) de la razón humana despliega su propia soberanía 

diferenciándose, pero no segmentándose, de la incondicionalidad del todo (de la 

Naturaleza).   

La equivalencia cognitiva que establece Kant entre el como tal del concepto 

trascendental y el como si del entendimiento a través de la experiencia, no permite establecer 

el designio de incondicionalidad tal como este se manifiesta como un venir (pro-venir, ad-

venir) (Derrida, 2003, p. 203) del acontecimiento por encima de la decisión. Por esa (razón 

de una) causa que no se subordina a ninguna soberanía que no condicione, Derrida debe 

recurrir a Platón, para plantear  lo que ad-viene de acontecimiento, ante todo, porque no deja 

de provenir de una misma causa incondicional. 

La deconstrucción de la noción de “causa” en tanto que operación de una 

“máquina de reglas” (es decir de una máquina), como tal tributaria de la soberanía operativa 

que le es propia, corresponde a la dignidad que atribuimos a la causa como si fuera última. La 

condición última y primera de la causa se manifiesta a través de la decisión, soberana como tal, 

de asumir incondicionalmente el acontecimiento, como si fuera propio a la razón. Esta 

propiedad de acontecer por encima de la decisión, es decir, indecidiblemente, habilita la 

incondicionalidad  con relación a elementos que superan toda regla y toda humana  

previsión, sin dejar pese a ello de formar parte de una libertad de conducirse con arreglo a 

razón, ante lo que (o quién) adviene.  

La postulación (Derrida dixit) de la causa como principio arquóntico (Derrida, 2003, 

p. 193), pero no por ello ajena a la situación, habilita una universalización que no se deja 
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determinar por reglas (Derrida, 2003, p. 216). Posicionada desde un tropismo hipotético, en 

cuanto incondicionalmente sub-puesta en el acontecimiento-por-venir  —como un encallar 

cuyo por-venir fuera un por-venir encalladura, la decisión im-posible (Derrida, 2003, p. 203) 

se moviliza ante el ad-venimiento del acontecimiento.  

Una decisión sin un único sentido que la gobierne disemina la racionalidad en la 

espectralidad ad-venticia (en cuanto ad-viene) del acontecimiento. Impedida desde 

entonces de gobernarse por un criterio soberano en medio de reglas maquinales, la 

racionalidad adviene razonable y “salva el honor de la razón”, sin dejar de ser la cosa más 

compartida del mundo (pese a Descartes, pero gracias a él) (Derrida, 2003, p. 217). La 

decisión se encuentra, en efecto, sujeta a la incondicionalidad por una vía que no incorpora 

reglas del método, sin dejar por ello de “salvar el honor de la razón”, en cuanto la persona 

se encuentra sujeta a lo imprevisible del acontecimiento pero, por la misma razón, 

incondicionalmente vinculada a una dignidad del fin que procura. 
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À guisa de introdução 
 
De início gostaria de pontuar um dos motivos, não o único, pelos quais, penso eu, 

nos reunimos nesse Colóquio tão relevante para os estudiosos do pensamento de Derrida. 

Neste ano de 2017 comemoramos 50 anos da publicação de três obras fundamentais do 

pensamento de Jacques Derrida. Quando dizemos que “tudo começou na Gramatologia” são 

50 anos dessa obra de Derrida editada pela Minuit, juntamente com A Escritura e a diferença 

(du Seuil) e A Voz e o fenômeno. Introdução ao problema do signo na fenomenologia de Husserl (PUF). 

Mas há ainda um quarto escrito de Derrida que apareceu nas éditions du Seuil em 1967: 

Cogito e História da Loucura. Então os três mosqueteiros que, na realidade, são quatro.  

Aproveito a oportunidade para lembrar que o grupo de pesquisa do CNPQ, do 

qual sou uma das líderes, Arquitetura, Derrida e Aproximações com o apoio do Grupo de 

trabalho que coordeno na ANPOF, Filosofia Contemporânea de Expressão Francesa, está 

homenageando Derrida num grande Colóquio Internacional agora em outubro de 2017, é o 

II também,  Espectralidades e Fantasmagorias na Arquitetura e Filosofia, em Ilha Grande aqui no 

Estado do Rio de Janeiro, onde a Universidade em que trabalho, a UERJ, e que passa 

atualmente por uma tentativa muito séria de desmonte da educação pública pelo governo 

atual, possui um antigo Centro de Pesquisa - CEADS - Centro de Estudo Ambientais e 

Desenvolvimento Sustentável.   

 
Exergo 
 
Em que espaço se inscreve a noção de monstro inumano na obra de Genet a partir 

de Glas de Derrida e como essa noção pode ser entendida como desconstrução espectral?  

A noção de monstro inumano foi cunhada por Max Stirner em O Único e sua Propriedade 

para fazer face ao conceito logocêntrico de humano que impregnou durante tantos séculos 

o pensamento ocidental e que hierarquiza e subordina o não humano ou inumano ao 
 

1 Dirce Eleonora Nigro Solis é professora titular de filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
possui inúmeros trabalhos publicados sobre Derrida, coordena o grupo de trabalho da ANPOF “Filosofia 
contemporânea de expressão francesa” e é líder com Fernando Fuão, do grupo de pesquisa do CNPQ 
“Arquitetura, Derrida e aproximações”. 
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humano. Traremos esta noção a partir da leitura do texto Glas (1974) de Derrida, texto 

instigante e pouco acadêmico apresentado em duas colunas —coluna Hegel e coluna Jean 

Genet— duas faces da mesma moeda, com inscrições que se relacionam, mas que se auto- 

independem.  Para os interesses de nossa abordagem aqui, iremos nos ater à coluna Genet. 

Na versão de 1974, Derrida coloca de forma textual bastante assimétrica, na coluna à 

esquerda Hegel e na coluna à direita Genet, conclamando para o “dobre de finados” (Glas) 

de todas as certezas logocêntricas morais, políticas, metafísicas e semânticas. Tomando a 

aparente monstruosidade do livro, que em nosso entendimento terá a capacidade da 

mostrosidade (do verbo mostrar) à la Derrida, iremos trabalhar a coluna Genet onde nos 

deparamos com a forma errante e imprevisível dos textos de Genet. À questão ‘O que foi 

feito do saber absoluto?’ O que foi feito da história, da filosofia, da economia política, da 

psicanálise, da semiótica, da linguística ou da poética; o que foi feito do trabalho, da 

linguagem, da sexualidade, da família, da religião, do Estado etc., Derrida responde 

apontando para a aporia, para o duplo das incertezas, para a realidade dobrada, e de um 

certo modo para o que se repete, para a repetição.  

É certo que o autor de O Único, Max Stirner, quer chegar com sua fala ao homem 

egoísta, àquele que supera o conceito de homem, ao qual o inumano supostamente faria 

oposição. Porém, como ele mesmo diria “Eu sou de fato, a um tempo, humano e inumano, 

porque sou homem e ao mesmo tempo mais do que homem, ou seja, sou o eu dessa minha 

mera qualidade.” (Stirner, 2004 p. 229).  Deste modo iremos considerar que a noção de 

monstro inumano pode ser apresentada nesse contexto como desconstrução da relação binária 

humano/não humano ou humano/inumano. Para dar conta da desconstrução do conceito 

de homem como monstro inumano, importante será resgatar especialmente a trajetória 

transgressora dos textos de Genet, dentre eles, Diário de um Ladrão e Note Dame des Fleurs, a 

partir da riqueza de perspectivas que é sugerida pela leitura de Glas de Derrida. 

Observo aqui que o trabalho sobre Glas de Derrida ainda é uma tarefa por fazer 

tanto para mim, quanto para outros inúmeros comentadores das áreas da linguagem, da 

filosofia, da arquitetura, com os quais venho mantendo contatos próximos. Então, o que 

apresento por agora é ainda embrionário, faz parte de um projeto maior, ainda em 

andamento.  
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Jean Genet a partir de Glas 
 

Glas aparece pela primeira vez na Revista L’Arc em 1973. O texto, de início, 

mimetiza parcialmente, em sua forma, um outro texto de Jean Genet: “O que restou de um 

Rembrandt rasgado em quadrados pequenos e muito regulares, jogado na privada”2 e que já 

era dividido em colunas assimétricas. Em Glas, Derrida posiciona lado a lado, com 

atribuição de igual importância, o texto filosófico (coluna Hegel) e o texto literário (coluna 

Genet), o que pode ser considerado como destituição da hierarquia logocêntrica. De um 

lado, o sólido saber absoluto, de outro, o saber imprevisível e errante de Genet.  

Desde o início de sua escrita Derrida assume: “(...) Uma dialética de um lado, uma 

galáctica de outro, heterogêneas, e, entretanto, indiscerníveis em seus efeitos, às vezes até à 

alucinação” (Derrida,1974, p. 1).  

Tentar colocar as duas colunas em paridade é tarefa impossível, aparentemente não 

há semelhança alguma entre elas, não há mesmo como comparar o conteúdo de uma e 

outra. No entanto, Derrida deixa implícita uma relação ambivalente, aporética mesmo, 

entre as duas. Cada uma das colunas deve ser lida a seu tempo, sem relações de 

justaposição imediata e nem tampouco como assemelhadas. 

As colunas de Glas foram impressas uma ao lado da outra, muitas vezes com estilos 

tipográficos, e formatos diferentes.  O texto da coluna à esquerda, sobre Hegel, teria sido 

preparado por Derrida para um seminário em 1971-1972. Mas nesta ocasião, o texto sobre 

Jean Genet, coluna à direita, já estava sendo gestado por Derrida. 

A coluna Hegel e a coluna Genet evocam de modos diversos a genealogia familiar, 

a moralidade, a lei. O mundo hegeliano é dialético, concilia antíteses numa qualidade 

superior, é mais afeito à binariedade logocêntrica; o mundo de Genet é marcado pelo 

irreconciliável e pela marca temática da traição, do roubo e da denúncia. Os dois lados são 

sustentados de certo modo pelo pensamento do dom, pelo excesso como transgressão e 

delito. É o caso da Antígona na coluna Hegel, é o caso dos personagens de Nossa Senhora da 

Flores (1943), O Milagre da Rosa (1946) ou do Diário de um ladrão (1949).  

Cada coluna imprime ainda marcas distintas, e as formatações diversas trazem a 

ideia de textos intercalados a outros textos e que podem ser inclusive notas retiradas de 

 
2 Texto de Jean Genet publicado pela primeira vez na Revista Tel Quel, 1967: “Ce qui est resté d’un Rembrandt 
déchiré en petits carrés bien réguliers, et foutu aux chiottes’. Quando do suicídio de seu companheiro Bentaga, Genet 
destrói vários manuscritos, dentre eles um sobre Rembrandt. No entanto, como dois de seus fragmentos 
haviam sido entregues pouco antes a um editor, restou alguma coisa do texto sobre Rembrandt, o que 
justifica o título da publicação. O texto era disposto em duas colunas, uma comentando a outra, de tal modo 
que dava a entender que toda a palavra é dupla, forma que irá inspirar as colunas em Glas.  
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dicionários a respeito dos temas ou da terminologia tratada. São notas laterais, 

configurando escritos à margem, comentários, definições, verbetes suplementares e 

também textos citados das obras dos autores. Essas notas funcionam como enxertos, 

duplas ligações ou rupturas entre distintas partes. As duas colunas desiguais de Glas 

induzem a um des-estilo ou então um estilo-Derrida poderíamos dizer, cada uma delas, 

envolvendo a outra, articulando-se e emergindo de dentro para fora, ora substituindo, ora 

observando uma a outra, ora se sobrepondo ou recobrindo a outra. 

Em Glas, não raro, as palavras ou as frases são interrompidas por notações ou 

observações de Derrida que perfazem um desvio desconstrutor muitas vezes tomando 

algumas páginas. Glas se assemelha a uma colagem ao mesmo tempo filosófica e literária e 

as fontes utilizadas de distintos tamanhos, a formatação, tudo enfim, imprime um caráter 

de desconstrução ao texto.  Para alguns comentadores as duas colunas poderiam ser 

interpretadas como símbolo fálico, mas trazendo o hymen, o feminino, o entre da 

desconstrução.  

Derrida era colaborador da Tel Quel e era um daqueles que nos anos 1960 pensaram 

em republicar o Rembrandt de Genet.  Discutia-se na ocasião a interface entre a filosofia 

clássica e a fenomenologia, os problemas da intersubjetividade e intertextualidade, os 

escritos de Artaud. E também a exploração de Mallarmé em termos de textualidade, 

visibilidade e semântica era crucial. Sem o texto de Genet sobre Rembrandt, e apenas com 

o Mallarmé (Mimique) e Platão (Filebo), onde temos um texto dentro de outro texto 

(Derrida, 1972, p. 217), Derrida talvez não tivesse explorado essa justaposição de textos em 

Glas. O formato retangular e o formato em L inspirado na apresentação de Mimique de 

Mallarmé e Filebo de Platão em La Double Séance, é por vezes mantido na coluna Genet de 

Glas (Derrida, 1974 pp. 37,187,190). 

Soma-se a isso o fato de alguns comentadores entenderem Glas como 

autobiográfico, a assinatura de Derrida identificando o autor com o narrador do texto. A 

coluna Genet traz os textos autobiográficos deste escritor e poeta, que desde o nascimento 

viveu num orfanato sem nunca conhecer a mãe. Conforme observa Jane Marie Todd em 

Autobiography and the case of signature: Reading Derrida’s Glas (2004), é como se Derrida quisesse 

dizer, inspirado na ideia de Platão de filiação, que o autor alternasse não entre o pai e a 

criança, mas fizesse, por vezes, o papel de pai e a mãe do texto.  

O texto, permeado pela aporia e por todo um movimento que traz a desconstrução, 

possibilita ainda, uma discussão bastante pertinente a ser feita e que envolve aqui as noções 
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de escrita e escritura em Derrida3. Glas é, pois, importante para a discussão do que significa 

a escritura para a desconstrução. Diríamos então que ele é um livro sobre a escritura, o 

modo como a escrita, para além do estilo, possibilita que o sentido não seja expulso do 

texto. 

Spivak em Glas-Pièce: A compte rendu (Diatrics,7 (3),1977) defende que Derrida deixa 

sua assinatura entre as duas colunas, em lugares variados do texto, o D de Derrida surgindo 

como “fragmento (débris) das d-palavras” disseminado pelas páginas. Derrida, diz ela, 

“descreve (décrit), escreve d (dé-écrit) e grita d (dé-crit)”. Glas pode ser lido “como uma ficção 

do nome próprio de Derrida transformando-se numa coisa, de uma autoterapia 

autobiográfica ou uma auto-análise interminável contra a auto-estupidez da auto-soberania, 

criptografando a assinatura de modo que seja impossível deixá-la mais clara”, dirá Spivak 

(1977, pp. 22-43). 

Há, também, todo um desfile em Glas de palavras com gl colhidas nas obras de 

Genet: glaïeul (gladíolo), glaviaux (escarros), glaner (recolher os restos) etc. As observações de 

Derrida sobre GL são várias: 

 

(...) não digo o significante GL, nem o fonema GL, nem o grafema GL. A 
marca seria melhor se fosse possível ouvir essa palavra ou abrir os ouvidos a ela; 
portanto, nem mesmo a marca.  É também imprudente fazer avançar ou colocar 
em movimento o ou a GL, escrevê-lo [a] ou o [a] articular em maiúsculas. Isso 
não tem identidade, sexo, gênero, não faz sentido, não é nem um todo definido, 
nem a parte destacada de um todo gl permanece gl (...) (Derrida,1974, p.137). 

 

Ou ainda: 

 

Se gl não lhe é suficiente, se não lhe resta qualquer prazer, se não se 
importa, se quer tornar gl, a mim mesmo ou a esse filho de galera chamado 
Gallien, ainda um esforço. Suponha que aquilo que se constrói como cadafalso 
aqui mais propriamente, tem ainda a forma de um A, para aí passar a cabeça e 
arriscar o golpe. Não para acrescentar o gl (desista uma vez mais4), mas para 
escrever tal itálico5 (Derrida,1974, p. 141-142). 

 

 
3  Embora em francês só exista o termo écriture que traduzindo ao pé da letra seria escritura, diferenciamos a 
partir de Derrida o ato de escrever —que denominamos escrita—, e aquilo que a partir deste ato é 
documental, é manutenção de sentido, escritura. Consideramos que a palavra escritura é muito mais antiga no 
léxico que a palavra escrita, esta mais moderna, portanto. Palavras terminadas em ure em francês, ura em 
português, têm uma força de deslocamento, força desconstrutora. Assim, dobradura sobre a dobra, abertura e 
seu oposto fechadura, sobre o aberto e o fecho etc.  

4  Em francês l’s tombé une fois plus. Derrida joga com som: laisse tomber, deixe cair, desista. 

5 Derrida justifica que “entre todas as costuras do texto genético, seis linhas entre parênteses e em itálico” (Cf. 
Derrida, 1974, p. 142). 
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Glas, o dobre de sinos ou dobre de finados, também engendra o duplo, a des-

harmonia e o desvio.  
Os parágrafos, notas, citações, espaços lacunares, espaços em branco imprimem ao 

texto um duplo movimento, ou seja, inversões que são incisões e que diferem de simples 

inserções; deslocamentos que des-hierarquizam elementos supostamente colocados em 

contiguidade ou em continuidade, trazendo o contexto da différance. 

Différance é uma noção derridiana que exprime pela substituição do e pelo a, o jogo 

das diferenças trazido pela desconstrução, não perceptível aos ouvidos, mas apenas à 

escrita, como escritura, portanto, implicando numa mudança radical de sentido. Différance e 

escritura são consideradas por Derrida quase-conceitos, no sentido de noções sem 

fechamento, sem clausura, ao contrário dos conceitos da metafísica ocidental. 

De modo breve, différance, para apenas lembrar mais uma vez, correlaciona-se com 

rastro, faz perder a conotação própria a toda origem, constitui o meio (milieu) possibilitador 

da constituição de todos os diferentes e diferenças. Deixa-se compreender por uma 

indecidibilidade entre passividade e atividade, é avessa à relação causa-efeito. Neste 

contexto, différance traz os sentidos de diferir, dilatar, adiar, prorrogar, esperar. Différance é 

correlato de temporização que tem o sentido de diferir por meio de um desvio temporal. 

Difere o que temporalmente se institui como adiamento, dilatação ou espera. Mas diferir 

tem o sentido também de não ser o mesmo, ser distinto e assim divergente ou oposto, ser 

outro. Temos, então, o espaçamento, termo advindo do Prefácio de Un coup de dés de 

Mallarmé.  

O texto Glas fala da différance, ele é a própria différance, incita a uma espécie de blue 

text para pensar a desconstrução. Trabalha com fragmentos aparentemente descosturados, 

com inúmeros processos de inversão da lógica binária logocêntrica e hierarquizada, e então 

desestabiliza as hierarquias, traz uma lei dupla de deslocamento e espaçamentos pensados 

sempre nas bordas, na limitrofia. 

A inspiração no pequeno texto de Genet “O que restou de um Rembrandt...” além 

de evidenciar a profunda relação que Genet tem com as obras do pintor, também se coloca 

como um momento importante no pensamento da desconstrução de Derrida. 

Genet parece possuir uma certa paixão pelos auto-retratos pintados pelo artista, 

mais de setenta e cinco. O auto-retrato pintado em 1659, por exemplo, onde Rembrandt já 

é mais idoso e possui uma certa flacidez dos músculos da face, mas olhos grandes e 

dominadores, fez Genet atribuir uma “firme bondade” ao quadro: “Sou de uma tal 
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inteligência que mesmo os animais selvagens perceberão minha bondade” teria dito com 

relação a esse quadro. 

Observando a obra do pintor durante várias de suas viagens (Londres, Amsterdã, 

Munique, Berlin, Dresden), Genet publica na revista L’Express o artigo “O segredo de 

Rembrandt”. Por ocasião da morte do amigo, Abdallah Bentaga, episódio que resulta na 

destruição de vários de seus manuscritos sobre o artista, Genet revela a impiedade de 

Rembrandt ao pintar retratos: “ele os pinta com prazer, finura, mas mesmo o de sua mãe, 

sem amor”. 

Voltemos ao texto de Derrida (Glas): ele induz a um sepultamento. Mas o 

sepultamento dentro deste texto do encontro de Genet com Rembrandt não é o enterro de 

uma fonte primária, mas sim o de uma relação entre palavra e imagem que Derrida trabalha 

de forma bastante prudente, via dobradura Platão e Mallarmé, em La Double Séance (1972), 

texto que podemos colocar como um entre o Rembrandt de Genet e Glas de Derrida.  

Glas vai buscar na flor, tantas vezes evocada por Genet, a ideia de uma flor que em 

realidade não é uma flor, mas um signo do deslocamento da desconstrução. A flor de 

Genet é evocada como flor inapreensível, é desviada e é desvio. Torna-se o símbolo da 

indecidibilidade (indécidabilité). Glas nos traz o tom aporético da flor. 

 

Na aparência, cedendo à Paixão da Escritura, Genet tornou-se uma flor. E 
ele plantou, em grande pompa, mas também como uma flor, soando o dobre de 
finados, seu nome próprio, os nomes de direito comum, a linguagem, a verdade, o 
sentido, a literatura, a retórica, e, se possível, o resto. Isso é pelo menos a 
aparência. E isso teria começado por envenenar as flores da retórica ou da 
poética. Estas, parodiadas, alteradas, transplantadas, começam muito rapidamente 
a apodrecer, a parecer essas coroas mortuárias que se lança por sobre os muros do 
cemitério. As flores não são nem artificiais nem totalmente naturais. Porque se diz 
as ‘flores da retórica?’ E o que seria a flor quando ela se torna somente uma das 
‘flores da retórica?’ (Derrida, 1974, p. 19). 

 

As flores da retórica fazem desencadear uma série de movimentos espectrais em 

Glas:   

O ramo de genet, vassoura de floração dourada de Morvan (maciço montanhoso na 

França) nos lembra Derrida, com o qual Genet se identificou e cujas flores se tornaram 

uma metáfora de sua abjeta prisão e de seu personagem Notre Dame-des-Fleurs (Nossa 

Senhora das Flores), e em contrapartida a imagem da guilhotina, máquina de guerra que 

decepa as cabeças dos personagens de Genet tal como o cavalete, fazendo as vezes de 

guilhotina, corta o corpo no retrato. Como na obra de Genet sobre Rembrandt, de onde 

vem a inspiração para as duplas colunas. 
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As violetas no velório de Divine, flores apodrecidas, violetas cujo buquê se 

compara aos guarda-chuvas: “os guarda-chuvas são como buquês” e vice-versa “os buquês 

são como guarda-chuvas” (Derrida, 1974, p. 33), homenageiam a morte. O lírio, o miosótis, 

flores que conduzem, como no episódio da escada que sobe ao sótão onde está o corpo de 

Divine, à morte. Uma “multidão de flores” aguarda sob guarda-chuvas o momento da 

despedida final da personagem. 

Nossa-Senhora-das-Flores, a que flores se refere? São textos compostos “de cipó e 

de hera” e de uma multiplicidade de flores que retornam à cena espectral. Ou então em O 

Condenado à morte, longo poema escrito em 1942, ocasião em que Genet estava na prisão de 

Fresnes, que “em seu próprio nome” —seu dobre de finados— já oferece “uma corbeille 

antológica” (Derrida,1974, p. 26-27).  

Do poema cita Derrida: 

 

sua boca é de uma morta onde teus olhos são rosas  
(Derrida,1974, p. 23) 
 
o céu pode despertar, as estrelas florescerem. 
Nem as flores suspirarem, e de perto a erva negra 
Acolher o orvalho onde a manhã vai beber, 
O sino vai poder soar; mas somente eu vou morrer 
(...) 
Vem meu céu rosa, ó minha corbeillle loura! 
Visita em sua noite teu condenado à morte  
(Derrida,1974, p. 27) 

 

E respondendo ao Saint Genet, onde Sartre chama a flor de “objeto poético por 

excelência”, surge a flor como espectral, isto é, mesmo “ausente de todos os buquês”, ela 

retorna sempre na poesia de Genet. 

No entanto, Derrida pergunta: “Mas o que é a poesia, desde que a flor é ‘o objeto 

poético por excelência?’ O que é a retórica, se a flor (da retórica), é a figura das figuras e o 

lugar dos lugares? Como ler? Como se elabora este efeito de excelência transcendental? Por 

que a flor domina todos os campos aos quais, entretanto, ela pertence? Por que ela cessa de 

pertencer à série dos corpos ou dos objetos dos quais ela faz parte?” (Derrida,1974, p. 21). 

Em Genet, Derrida vê o falocismo (não o falocentrismo, porque para Derrida esse 

autor não é falocêntrico) do sistema das duplas colunas. O que confirma para Derrida um 

Genet anti-Sartre, não poderíamos deixar de mencionar aqui, um ajuste de status, 

poderíamos dizer, para estar na mesma estatura sem hierarquias de Hegel em Glas. 
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Na coluna Genet temos, então, a referência ao Saint-Genet Comédien et Martyr (1952) 

de Sartre, com o qual Derrida não entra em embate direto, mas do qual Derrida sem 

dúvida, discorda. Ambos Sartre e Derrida construíram, cada qual ao seu modo, uma espécie 

de monumento textual para Genet. Os dois são o que Robert Harvey em seu artigo 

“Genet’s Open Enemies: Sartre and Derrida”, aproveitando-se do texto de Genet O Inimigo 

declarado (L’ennemi declaré), chamou de “open enemies” de Genet, conforme esta expressão do 

próprio poeta-escritor (Harvey, 1997, p. 104). 

E o que vem a ser um inimigo declarado? Genet procura por um inimigo total 

(completo, integral). Alguém com um ódio incomensurável e absolutamente espontâneo 

por ele. “Um inimigo submisso vencido por mim antes dele ter tido a chance de começar a 

me conhecer”, diz Genet. Irreconciliável com ele, em todo o caso. Nenhum amigo. Sem 

amigos, acima de tudo, um inimigo declarado ainda incólume.  

E é aqui que podemos introduzir a questão do monstro inumano de Stirner. 

 
O monstro inumano 
 
Um texto pouco explorado em filosofia política, a não ser muito recentemente em 

ciência política, e para o qual me voltei trazida pela enquete derridiana em Espectros de Marx 

sobre o embate Marx e Max Stirner no São Max da Ideologia Alemã. Considerada a obra 

mais relevante escrita pelo pensador Max Stirner em sua curta existência (morreu jovem, 

aos 50 anos), O Único e sua Propriedade (2004) será elucidativa da noção de monstro 

inumano. 

Venho apontando inúmeras desconstruções no texto stirneriano. Em O Único, 

inspirados em Derrida, a mostrosidade deixa exposto, então, a partir da expressão cunhada 

por Max Stirner, o monstro inumano (der Unmensch). 

Stirner está empenhado em buscar o próprio do homem, o egoísmo, não o 

vulgarmente conhecido, como facilmente oposto ao altruísmo, mas o verdadeiro egoísmo, 

aquele que deixa à mostra a singularidade do eu ou do próprio. Denuncia, com esse intuito, 

os vários supostos críticos do conceito clássico de homem, os vários “liberalismos” (o 

político, o social ou comunismo, o humanismo, notadamente o de Bruno Bauer), todos 

eles ainda presos às figuras que digo logocêntricas, de um certo tipo peculiar de homem.  

Mesmo com o intuito de querer criticar o que é humano ou o conceito de humano, 

como é o caso de algumas correntes de pensamento já naquele momento, o pressuposto 

continua sendo que o  humano é o verdadeiro, e quando o homem atua contra si próprio, 



Dirce Eleonora Nigro Solis 

 236 

contra a própria humanidade, põe em questão o próprio humano. Mesmo as massas, “as 

classes mais baixas do povo” serão simplesmente “massa”, ou “massa politicamente não 

relevante”, humanamente irrelevante, ou então massa inumana, uma multidão de monstros 

inumanos. O que essa crítica demonstra, segundo Stirner, é que o humano não existe fora 

da cabeça dos intelectuais, é ideia, espectro, portanto, enquanto o inumano estaria em toda 

a parte. O inumano é, então, o real, aquilo que existe de fato, e o crítico ao tentar 

demonstrar que isso não seria humano, afirmaria apenas uma tautologia (Stirner, 2004, 

p.190). 

O referencial continua sendo o humano, a relação é logocêntrica binária: 

homem/inumano. No entanto, podemos considerar no texto stirneriano o inumano como 

um primeiro momento da desconstrução: a inversão. 

 

Mas o que aconteceria se o inumano, voltando corajosamente as costas a 
si próprio, se afastasse também do crítico e o deixasse só? “Tu me chamas de 
inumano” ... e de fato sou-o para ti. Mas sou apenas porque tu me contrapões ao 
humano (Stirner, 2004, p.190-191), diria o monstro inumano. 

 

O que a sociedade busca e aceita é o homem definido e compreendido a partir de 

certos padrões de humanidade- o homem bom, temente a deus, respeitoso da pátria, 

família, tradição ou propriedade privada, o homem dos valores morais socialmente aceitos. 

Tudo aquilo que foge a essa regra pré-estabelecida, que coloca o indivíduo à margem, como 

marginal, portanto, faz parte do inumano.  Mas o homem de Stirner, em sua singularidade, 

a singularidade do próprio, o eu egoísta, seria sempre um ser desprezível na medida em que 

não buscaria mais “‘o melhor de si’ fora de si mesmo” (Stirner, 2004, p. 191). Isto é, o 

deslocamento desconstrutor não pode mais considerar o homem definido por parâmetros 

universalmente válidos, unitários, nem tampouco a busca da humanidade do homem no 

inumano. Pois como ressalta Stirner, o “inumano que sonha com o humano” ainda busca o 

seu verdadeiro eu no homem e só se imagina em comparação com o outro. No entanto, o 

egoísta estaria deslocado deste referencial, uma vez que é único e singular. A desconstrução 

acontece quando o homem deixa de se ver como inumano, pois como dirá Stirner,  isso é 

coisa do passado, “agora sou o único, sou —para teu horror— o egoísta, porém, não o 

egoísta que se deixa medir pela medida do humano, do humanitário e do altruísta, mas o 

egoísta enquanto... único” (Stirner, 2004, p.191). 

Quanto ao Estado, diante de delitos múltiplos quer se colocar como verdadeira 

comunidade humana, onde só é possível aceitar qualquer um que seja realmente homem, 

mas nunca um mostro inumano (der Unmensch). Temos, então que, “o limite da tolerância 
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do Estado é o do monstro não humano, de tudo que é inumano, Mas esse ‘monstro 

inumano’ sendo homem e o inumano algo de humano, ele é possibilidade apenas humana, 

e não possibilidade para qualquer outro animal” (Stirner, 2004, p. 228).  

No entanto, embora todo monstro inumano seja um homem, como o homem é 

medido por um terceiro situado fora dele sempre (o conceito de homem, Deus, pátria, 

sociedade) e não pelo próprio do homem, o Estado rejeita-o, já que é ameaça, ou seja, 

prende-o, retira-o do convívio com aqueles que podem ainda ser considerados “homens”, 

pois não fogem ou fogem pouco aos padrões aceitáveis. 

Em resumo, o monstro inumano “é um homem que não corresponde ao conceito 

[sempre logocêntrico] de homem, tal como o inumano é aquela forma do humano que não 

se adequa ao conceito do humano”. O autor aponta a contradição deste juízo: como pode a 

lógica formular que alguém possa ser homem sem ser homem, a não ser se fosse possível 

admitir a hipótese de que o conceito de homem possa ser separado de sua existência, ou a 

essência distinta do fenômeno? Seria o mesmo que afirmar: tem a aparência de um homem, 

mas não é um homem. E, no entanto, aponta novamente Stirner, como nenhum indivíduo 

corresponde integralmente ao seu conceito, temos que concluir que só existem monstros 

inumanos. Assim, “o homem real é apenas... o homem inumano” (Stirner, 2004, p.229). 

E daí advém a espectralidade: “Homens que não são homens — que outra coisa 

poderiam ser senão fantasmas? Todo homem real, porque não corresponde ao conceito de 

‘homem’ ou porque não é ‘ser da espécie’, é um espectro” (Stirner, 2004, p.229). 

Espectro para Derrida é uma noção em sintonia com a ambivalência e a dimensão 

aporética dos discursos e textos, cara à desconstrução. O espectro não é inteligível nem 

sensível, nem morto nem vivo e é capaz de resistir, como os quase-conceitos, às oposições 

conceituais hierarquizadas da filosofia. Um espectro funciona metaforicamente no texto, é 

uma textualidade no lugar de outra dita “mais real”. Obedece a uma lógica fantasmal, mas é 

igualmente real para a nossa experiência. 

Há toda uma lógica espectral que perpassa Genet e suas obras tal como tratadas em 

Glas de Derrida. Espectros e monstros inumanos rondam as prisões dos romances de 

Genet, obsidiam o dobrar dos sinos de Glas. É isso que estamos investigando. 

O autor de O Único quer chegar com este discurso ao homem egoísta, como já 

dissemos, aquele que supera o conceito de homem, ao qual o inumano faria oposição. O 

egoísta como único não mais estaria na oposição humano-inumano porque “sou homem e 

ao mesmo tempo mais do que homem, ou seja, sou o eu dessa minha mera qualidade.” 

(Stirner, 2004, p. 229).  Seria uma outra coisa. Tal é o caso do criminoso para a sociedade. 
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Em geral é aquele que transgride as leis, que comete “o erro” de desejar e tentar conseguir 

o que é dos outros em vez de seu (Stirner, 2004, p.260-261). 

Surge a respeito do marginal, do criminoso uma desconstrução sobremaneira 

desconcertante no pensamento de Stirner.  Às avessas do que seria moralmente condenado 

nos moldes de um padrão aceito socialmente, o autor declara que um criminoso não se 

envergonha de ter infringido as leis e se apropriado pelo roubo de bens que não lhe 

pertencem, mas sim “(...) por não vos ter desprezado e a tudo o que é vosso, por não ter 

sido suficientemente egoísta” (Stirner,2004, p. 261). E prossegue Stirner: 

 

Contudo não podeis falar com ele de forma egoísta porque não sois tão 
grandiosos como um criminoso, vós... não cometeis crimes. Vós não sabeis que 
um eu consciente de si não pode deixar de ser um criminoso, que o crime é a sua 
vida.  (...). Pois bem, continuai a fazer feliz o vosso senhor, agindo de forma justa! 
(Stirner, 2004, p.261). 

 

Assim, segundo Stirner, o homem da sociedade considerada dentro dos padrões 

aceitáveis não é tão grandioso quanto um criminoso, pois não comete crimes. De outro 

modo se conforma em servir aos seus patrões, isto é, o homem dos valores logocêntricos 

socialmente aceitos, o homem comum, não vive na transgressão, não tem nem capacidade 

para isso, tal o seu grau de subserviência.  Sendo assim, somente o criminoso pode ter a 

precisa noção do que é viver na marginalidade. 

Ao buscar a singularidade do próprio, o discurso de Stirner mais uma vez é 

desconcertante para os padrões da lógica binária que rege inclusive o entendimento sobre 

as instituições. Tal é, por exemplo, o caso das prisões: 

 

A prisão não é apenas um lugar, mas um lugar com uma relação precisa 
com aqueles que o habitam: só é prisão por se destinar a prisioneiros, sem os 
quais seria apenas mais um edifício. Quem é que confere uma marca de 
comunidade àqueles que aí se encontram reunidos?  A prisão, evidentemente, já 
que eles só são prisioneiros em razão da prisão. Quem é que determina então o 
modo de vida da sociedade prisional? A prisão! E quem determina suas relações? 
Será também a prisão? Não esqueçamos que eles, por enquanto prisioneiros, só 
podem entrar em relações quando as leis da prisão o permitem; mas o que não 
pode ser obra da prisão são as relações que eles próprios estabelecem, eu contigo, 
por exemplo; pelo contrário, ela tem de ser concebida para evitar esse tipo de 
relações egoístas, puramente pessoais (que só assim serão verdadeiramente 
relações entre mim e ti). A função de uma prisão é fazer com que nós, em conjunto, 
desempenhemos uma tarefa, trabalhemos como uma máquina, ponhamos 
qualquer coisa em ação. Porém a prisão é posta em perigo se eu esquecer que sou 
prisioneiro e entrar em relação contigo, que também esqueces essa condição: tal 
coisa não só não pode acontecer, como nem é permitida (Stirner,2004, p.281). 



Espectros e monstros inumanos: Jean Genet em Glas de Derrida 

 239 

 

A prisão acaba por alimentar sempre o desejo egoísta de liberdade, salienta Stirner: 

“Por isso, é evidente que as relações pessoais aqui se desenvolvem em hostilidade contra a 

sociedade prisional e tendem para a dissolução dessa sociedade, da detenção em comum” 

(Stirner, 2004, p.282). 

Considerando a prisão dos romances de Genet, a inspiração, além das 

desconstruções observadas no pensamento de Stirner, é sobretudo derridiana, mais 

especificamente trazida por Derrida em Glas. São espectralidades que oscilam entre o 

visível e o invisível, entre o inteligível e o sensível, entre o aceitável e inaceitável, o dentro e 

o fora, a inclusão e a transgressão, considerando aí a área limítrofe; mas espectros, 

consideremos, são sempre reais. Em Diário de um Ladrão e Nossa Senhora das Flores, dois 

romances que têm muito de autobiográficos, Genet nos dá a dimensão desconstruída de 

personagens que são monstros inumanos, como todos nós. Romanceando sua passagem 

pela prisão, Genet traz personagens em sua maioria inventados, mas inspirados em sua 

convivência na vida transgressora. 

Em Diário de um Ladrão (1986) temos a questão do duplo: Genet falando sem 

intermediários dele próprio; Genet como narrador trazendo a força do personagem 

Stilitano, com poder sobre Genet e as mulheres do Barrio Chino. 

O Diário de um Ladrão diz respeito à época em que Genet andou errante pela 

Europa como mendigo e prostituto convivendo com criminosos de várias espécies, 

travestis, cafetões, relatando uma vida de roubos, incluídos aí os livros que serviam de 

subsídios para suas obras; contravenções e expedientes ditos marginais. Genet devota uma 

espécie de culto erótico a esses personagens que encontra pelo caminho e aos furtos, 

elevando-os à categoria de atos heróicos concebidos como atitudes morais, mas de uma 

moral específica que foge aos padrões do comumente aceitável pelas sociedades. Furtos 

significativos de virilidade, virtudes desconstruídas enquanto virtudes. O livro possui uma 

trilogia dessas “virtudes” que fogem aos padrões daquelas socialmente aceitas, mas 

consideradas por Genet sagradas, ou seja, o homossexualismo, o roubo e a traição 

(incluindo a delação), que representam uma dimensão ética transversa com relação àquela 

da moral tradicional. Uma ética do desejo, uma estética da paixão. 

Diz Genet em Pompas Fúnebres:  

 

Quis-me traidor, ladrão, saqueador, delator, odiento, destruidor, 
desdenhoso, covarde. A golpe de machados e de gritos, cortava as cordas que me 
retinham no mundo da moral habitual, por vezes desfazia metodicamente os nós. 
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De maneira monstruosa, afastei-me de vós, de vosso mundo, de vossas cidades, 
de vossas instituições (Genet, 1968, p.157). 

 

No Diário, Genet utiliza a transgressão como espécie de disciplina moral, a 

vadiagem é o elemento deslocador, a submissão ao desejo do parceiro também criminoso, 

remete ao campo dos trabalhos forçados e ao amor que busca encontrar no corpo de um 

prisioneiro. 

A vivência do autor do Diário no Barrio Chino em Barcelona, faz o elogio da 

miséria em estado puro, como se ela fosse imagem de grandeza, valoriza a imagem abjeta, 

fugindo das regras e valores da moral tradicional, sempre logocêntrica. Estar à margem 

valoriza este ser abjeto que possui uma estética e moral totalmente inversas ao normal 

instituído e suas hierarquias logocêntricas.  Não se trata do mundo da estabilidade ou da 

segurança, mas do mundo que foge às normas, do imprevisível execrável, do abismo, do 

dejeto. É o mundo do monstro inumano, mas nem do monstro inumano, pois obedece a 

uma outra lógica que a do antropos, humano, uma outra lógica do sentido e nesse sentido 

pode-se chegar ao egoísmo anteriormente proclamado por Stirner. O egoísta desconstrói a 

imagem do humano inumano. 

Como Genet mesmo diz, o Diário “é a busca da Impossível Nulidade” (Genet, 

2005, p. 90). Vários de seus crimes são exaltados, o tráfico de ópio realizado por amor a 

Stilitano, maneta viril do qual se sentia o braço direito ou o membro que faltava, 

identificação imaginária do falo; na prostituição, o roubo aos fregueses; a falsificação de 

documentos;  a delação para se salvar de ser capturado. A própria traição tem um outro 

peso que aquela dos moldes logocêntricos: apesar de significar uma ruptura com as leis do 

amor, trair significava ser independente, não se prender às amarras de submissão, 

desembaraçar-se, para garantir sua autonomia, daqueles em relação aos quais se poderia 

sentir uma certa ternura: “Um verdadeiro traidor, um traidor por amor, não parece falso” 

(Genet, 2005, p.143). Pela traição se podia atingir a verdade do outro, fazer vir à tona o 

gozo do Outro, para lembrar Lacan. 

E as práticas onanísticas trazem novamente o egoísta puro de Stirner: “Fiz bem em 

elevar a masturbação egoísta à dignidade de um culto! Basta começar o gesto e uma 

transposição imunda e sobrenatural desloca a verdade. Tudo em mim se torna idolatria.” 

(Genet,1983, p. 146).  

Já em Nossa Senhora das Flores, Genet explora a história de vida e morte de um 

travesti de nome Divine (Louis Culafroy, quando pequeno) cuja paixão se volta para um 

cafetão e ladrão, Mignon. Divine é ornada com flores por Genet. Ela é um fantasma da 
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imaginação. Divine é espectral. Definida pela perversão do autor, ela é o fantasma na 

vertente imaginária do outro, duplo de si mesmo. 

Escrito durante o tempo em que Genet esteve preso em Fresnes, em 1942, Notre 

Dame des Fleurs é seu primeiro romance. No texto ora Genet se refere a si mesmo, ora às 

relações de Divine com Mignon-les-Petits-Pieds ou com Notre Dame, revelando o mundo das 

“tias” de Montmartre.  

Genet falará de Divine, como ele mesmo diz “de acordo com meu humor, 

misturando o masculino com o feminino e se acontecer durante a narração de eu precisar 

falar numa mulher, darei um jeito, encontrarei um estratagema, uma forma qualquer a fim 

de não haver confusão” (Genet, 1983, p.85). Divine na fantasmagoria de Genet é 

canonizada, um travesti em vias de santidade, um deus criado à sua própria imagem. Neste 

ambiente que Divine frequenta, surge um jovem assassino, de beleza estonteante e que será 

preso, processado e condenado à morte por ter matado um velho de forma estúpida: Nossa 

Senhora das Flores (Notre-Dame-des-Fleurs). O apelido Nossa Senhora pode se estender 

espectralmente à prisão onde está confinado, às condições miseráveis do espaço prisional, 

aos maus tratos no encarceramento, às relações sofríveis neste espaço, ao julgamento 

assistido por toda a marginália, à condenação de Adrien Baillon, o nome de Notre Dame, 

pronunciado naquele momento crucial, e ao rito da execução. Derrida explora muito bem 

este deslocamento em passagens de Glas: Por quem os sinos de finados dobram?  Dobram 

pelo fim do saber absoluto na coluna Hegel, mas dobram no mundo da transgressão, por 

Divine, por Notre-Dame-des-Fleurs, por Maurice Pilorge, assassino ao qual Genet dedicou 

o livro. 

É memorável a passagem em que Presidente da Corte que julga Nossa Senhora se 

dirige ao acusado: 

 

— Sim. Os seus colegas lhe deram um apelido. (Ele hesita): — Quer 
repeti-lo para a Corte. O assassino não respondeu, mas o nome, sem ser 
pronunciado, saiu alado do cérebro da multidão. Flutuou sobre a sala invisível, 
perfumado, secreto, misterioso (Genet, 1983, p.297). 

 

Genet não pode precisar porque escolheu os nomes dos “degenerados” e 

contraventores. Divina, Primeira Comunhão, Mimosa, Príncipe Monsenhor, Nossa 

Senhora das Flores... 

O autor admite, entretanto, que existe entre eles um parentesco, “um aroma de 

incenso, de círio” (Genet,1983, p. 303), e ele tem “a impressão de tê-los recolhido entre as 

flores artificiais ou naturais da capela da Virgem Maria, no mês de maio, debaixo e em volta 
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daquela estátua de gesso voraz por que Alberto estava apaixonado” (Genet,1983, p.303) e 

atrás da qual Genet escondia um vidrinho com seu esperma. E para Genet, todos esses 

personagens eram mais ou menos do universo dos santos, santificados e idolatrados. Um 

desejo de reduzir os personagens como a si próprio à miserabilidade dos santos, o deus 

criado à sua própria imagem.  

O romance foi escrito quando Genet se achava preso na Colônia Penal de Mettray, 

entre setembro de 1926 e março de 1929. Em 1946, é publicado o romance O Milagre da 

Rosa onde ele relata sua experiência nesta prisão e em Fontevrault, embora não haja 

evidência de que ele realmente tenha ficado preso nesta última. Genet irá descrever de 

forma poética seus desejos eróticos por um adolescente também detido e por um 

prisioneiro chamado Harcamone, condenado à morte por assassinato. A narrativa beira ao 

fantástico e desloca os valores para a dimensão do não humano e do egoísmo. Mais uma 

possibilidade de encarar o escrito trazendo a espectralidade. 

A frase “A palavra mata, envenena, mutila, deforma, suja”, retirada de Pompas 

Fúnebres (Genet,1968, p. 156) nos oferece a dimensão espectral das textualidades, ricas em 

personagens da transgressão em Genet. E Glas de Derrida nos possibilita usufruir de toda 

essa dimensão em sua textualidade desconstrutora. 

No entanto, estamos com Glas apenas começando. No dizer de Derrida: “É muito 

árido, na enorme esplanada, mas está apenas começando, o trabalho aqui, agora. Assim que 

se comece a escrever. Está apenas começando” (Derrida, 1974, p. 191). 
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Em um livro dedicado inteiramente ao poeta Fernando Pessoa, Judith Balso analisa 

a obra de seus grandes heterônimos à luz dos procedimentos particulares com que cada um 

reverbera, a seu modo, uma crise da filosofia. Longe de se referir a uma crise exposta por 

meio de textos filosóficos, Balso aponta uma condição que se verifica na relação que os 

poemas estabelecem com a metafísica, com efeito, separando-se de uma compreensão 

totalizante do mundo, ao mesmo tempo em que pensam, pelos poemas, esta separação. 

A obra pessoana nos permite traçar uma metodologia de percursos possíveis de 

análise que ajudam a tornar visível uma disposição aporética sobre o entrelaçamento entre 

Literatura e Filosofia: as ressonâncias e inter-intra-textualidades de sua obra, os seus 

aspectos que se impõem como pensamento literário e poético, não se restringem à matéria 

de um pensamento sobre a literatura. Com efeito, eles se dispõem como matéria intensa de 

um pensamento com a literatura, em que a filosofia aparece como operador a partir do qual 

seus nomes nutrem literariamente suas ideias. 

No decurso da pesquisa, evitamos uma metodologia que estabelecesse hierarquias 

entre os domínios analisados, apostando, por sua vez, na polifonia discursiva que os coloca 

em tensão, como analisou Pierre Macherey (1995). Na obra de Pessoa, a heteronímia se 

apresenta como um problema endereçado às definições possíveis dos discursos filosófico e 

literário. Esta indefinição, que se acentua pela dispersão e pela fragmentação de sua obra, 

antes de ser considerada uma falta, diz respeito a um projeto maior que detectamos não 

apenas como desestabilizador das fronteiras entre os discursos, mas que, de fato, permite a 

apreensão de uma dimensão impessoal que antecede a definição de seus limites, ao mesmo 

tempo em que também é partilhada por eles.  

Se a pretensão da razão está vinculada ao discurso, sua meta seria buscar a 

totalidade de tudo que pode ser dito. Desenvolve-se, desta forma, um modo próprio de 
 

1 Este texto é uma adaptação e um desdobramento de elementos específicos tratados na tese de 
doutorado posteriormente publicada em livro, intitulado A eloquência do mundo: Fernando Pessoa entre a 

literatura e a filosofia (Garcia, 2014). 

2 Gabriel Cid é doutor em Literatura Comparada, com pós-doutorado em Filosofia (UERJ). Graduado em 
Filosofia (UFRJ) e Mestre em Literatura Portuguesa (UERJ). É coordenador do Setor de Cultura da 
Faculdade de Educação da UFRJ e pesquisador do Núcleo de pesquisa em Filosofia Francesa 
Contemporânea da UFRJ. Email: gcidgarcia@gmail.com 
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definir o pensamento por meio de relações com o real que produzem um afastamento do 

sensível, do impuro e do incerto, donde o discurso filosófico passa a se referir ao Ser, à 

unidade, à identidade, sendo somente à medida que forja seus próprios critérios que ele 

mesmo pode arrogar o discurso da autoridade.  

É justamente este ato de forjar – no duplo sentido que o verbo comporta – os 

próprios critérios que situaremos como não separado dos elementos “impuros” dos quais o 

discurso buscava se afastar. Deleuze escreveu que a filosofia sempre se preocupou com a 

busca de princípios. Jacques Derrida, nas suas respostas endereçadas a John Searle, também 

problematizou o gesto metafísico de remontar às origens, ou, em suas palavras,  

     

o projeto de remontar ‘estrategicamente’, idealmente, a uma origem ou a uma 
‘prioridade’ simples, intacta, normal, pura, própria, para pensar em seguida a derivação, 
a complicação, a degradação, o acidente etc. Todos os metafísicos procederam assim, 
de Platão a Rousseau, de Descartes a Husserl: o bem antes do mal, o positivo antes 
do negativo, o puro antes do impuro, o simples antes do complicado, o essencial 
antes do acidenta, o imitado antes do imitador etc. Esse não é um gesto metafísico 
dentre outros, é a exigência metafísica mais contínua, profunda e mais poderosa. 
(Derrida, 1991a, p.130). 

 

No texto ‘A mitologia branca’, Derrida também analisou, na história da filosofia, 

um movimento de apagamento de elementos metafóricos que restringiriam a pureza tão 

almejada do conceito. De acordo com a hipótese analisada por Derrida, “a metáfora parece 

envolver na sua totalidade o uso da língua filosófica, nada menos do que o uso da língua 

natural no discurso filosófico, até mesmo a língua natural como língua filosófica.” (Derrida, 

1991, p.249)3 

O projeto de decifrar a metáfora no discurso filosófico adquire, no entanto, um 

estatuto que é, em si, um problema para a filosofia, ao qual Derrida nomeia sua “condição de 

impossibilidade” (1991, p.259): “a metáfora permanece, através de todos os seus traços 

essenciais, um filosofema clássico, um conceito metafísico” (p.259)4. Ou ainda, “o texto 

filosófico não está menos na metáfora do que esta no texto filosófico (e no texto retórico 

que aí se coordena).5” (Derrida, 1991, p.299) 

 
3 “La métaphore semble engager em sa totalité l'usage de la langue philosophique, rien de moins 
que l'usage de la langue dite naturelle dans le discours philosophique, voire de la langue naturelle 
comme langue philosophique.” (Derrida, 1972, p.249) 

4 “La métaphore reste, par tous ses traits essentiels, un philosophème classique, un concept 
métaphysique. (Derrida, 1972, p.261). 

5 La métaphore est moins dans le texte philosophique (et dans le texte rhétorique qui s'y 
coordonne) que celui-ci n'est dans la métaphore. (Derrida, 1972, p.308) 
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Similar a uma casa vazia, a verdade aparece como tributária de valores, perspectivas, 

como uma variação de forças e de estilo que adquire a aparência de solidez e estabilidade ao 

povo que a valoriza. Para Nietzsche, não passaria enfim, de “metáforas, metonímias, 

antropomorfismos”, perfazendo “uma soma de relações humanas, que foram enfatizadas 

poética e retoricamente” (Nietzsche, 1974b, p.56). 

A circularidade apontada por Derrida se refere também a uma insistência própria ao 

discurso filosófico da tradição. Parte-se do pressuposto de que o pensamento é algo 

conhecido, a partir do qual se vem a reconhecer, no mundo, as coisas e suas relações por 

meio de regras previamente instituídas. José Gil, em sua leitura da filosofia de Deleuze, já 

nos alertara para o fato de que 

 

Toda a filosofia supõe uma certa concepção do que é o pensamento e de 
como se deve pensar. Forma assim uma imagem “pré-concebida”, não filosófica, a 
partir da qual cria e desenvolve seus conceitos. Toda uma tradição filosófica, por 
exemplo, pressupõe uma “imagem dogmática do pensamento”, em que a natureza do 
pensamento é suposta a obedecer aos requisitos do senso comum e ao bom senso 
(doxa). Era a imagem do pensamento que pensa para procurar a Verdade e o Bem, 
quer dizer, que procura o que deve ser o pensamento puro. (Gil, 2008, p.115). 

 

A metafísica, enquanto pretensão de um pensamento puro, empreende uma busca 

circular – antropomórfica – ao elaborar, de antemão, as condições que pavimentam o seu 

caminho: a construção de um sentido próprio capaz de espelhar a correspondência entre a 

identidade - o nome próprio - e a verdade. No entanto, alerta-nos Derrida, “a filosofia seria 

este processo de metaforização que se conduz a si mesmo” (Derrida, 1991, p.251)6,  

Como nos mostrou Nietzsche e Derrida, o percurso da metafísica, que se ocupou 

em concretizar uma ideia de verdade baseada em categoriais universais e valores imutáveis, 

insinua-se como uma monumental construção retórica de domesticação do pensamento, 

uma vez que delimita, pelo discurso, modelos e sistemas que se encarregam da manutenção 

de dualismos, instaurados e erigidos como balizadores da experiência. 

Tendo em vista que todo discurso pode ser entendido como impuro, incluído o 

discurso da autoridade e do apelo à objetividade, pode-se concluir que tanto o discurso 

filosófico como o literário possuem sua gênese em perspectivas singulares que os 

antecedem e os constituem. Isto significa dizer que há um momento de contaminação entre 

 
6 “La philosophie serait ce procès de métaphorisation qui s'emporte lui-même.” (Derrida, 1972, 
p.251). 
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estes discursos que antecede o momento de sua separação, e continua insistindo em suas 

diversas formas posteriores de expressão. 

O filósofo Philippe Sabot, em seu livro Philosophie et littérature – Approches et enjeux 

d’une question (2002), já havia destacado na filosofia contemporânea de expressão francesa 

um modo próprio de fazer filosofia a partir da relação estabelecida com a literatura. 

Analisando elementos da obra de Derrida e Deleuze, Sabot salientava como comum a estes 

filósofos uma espécie de intensidade poética presente em sua escrita, autorizando-se à 

imbricação de gêneros que, via de regra, são caracterizados por distâncias e embates 

históricos. 

Ainda que existam estes distanciamentos e embates, Derrida nos alerta ser possível 

depreender das histórias, tanto da filosofia quanto da literatura, momentos de mútua 

contaminação. Evocamos aqui o exemplo de Valéry, privilegiado por Derrida, quem 

aproxima o gesto filosófico do estilo. Para Valéry, Descartes teria inaugurado, com o 

advento do cogito, menos o acesso à verdade do Eu que uma forma eloquente de 

apresentação da razão de estado, propondo uma ordenação ao discurso através do exercício 

de estilo. A força do argumento cartesiano se deve menos à lógica de sua argumentação e 

mais ao valor do estilo que imprimiu à expressão vazia e reiterada do Eu, à forma com que 

o Eu se arrisca e ousa na encenação de seu próprio drama: “este valor é um ato de 

violência, uma afirmação quase arbitrária de ordenação através do exercício do estilo, a 

impressão egoísta de uma forma, o estratagema de uma encenação suficientemente 

poderosa para se fazer passar por verdade...” (Derrida, 1991, p.336)7. 

Estendemos estas hipóteses e esta suspeita ao drama encenado pela obra de 

Fernando Pessoa, considerada aqui como uma das vias possíveis de visualizar estas tensões 

entre o filosófico e o literário. Se há, por um lado, uma disposição retórica constitutiva da 

organização da razão, por outro lado, há uma potência retórica impessoal atuando na 

linguagem, no fundo de cada discurso, para a qual o fenômeno da heteronímia pessoana 

daria visibilidade. Por meio da heteronímia, interessa-nos explorar a obra de Fernando 

Pessoa recolhendo indícios para se pensar a direção da multiplicidade como implosão do 

nome próprio, assim como recolocar o problema da relação entre a literatura e a filosofia a 

partir da questão, analisada por Derrida, da impossibilidade da pureza das assinaturas. Ao 

enviar a enunciação sempre a uma terceira pessoa, a uma voz delirante operando no fundo 

 
7 “Cette valeur est d'un coup de force, d'une affirmation quasi arbitraire de maîtrise à travers 
l'exercice du style, l'impression égotiste d'une forme, le stratagème d'une mise en scène assez 
puissante pour se passer de vérité (...)” (Derrida, 1972, p.351) 



Dos efeitos de assinatura à multiplicidade: a condição postiça do eu, entre Derrida e 
Pessoa 

 249 

de cada discurso, evidencia-se uma relação com o mundo anterior às significações e aos 

modelos de representação.  

Judith Balso atenta para o fato de que, em boa parte dos vários textos em prosa nos 

quais os heterônimos de Pessoa conversam entre si, eles procuram discutir aspectos que 

circundam o espanto causado pela singularidade filosófica da obra de um dos heterônimos 

pessoanos, Alberto Caeiro. Este espanto, portanto, é responsável por influenciar cada 

heterônimo poeta de forma diferente, mas possui ainda uma característica: ele teria feito 

surgir até mesmo os escritos de um heterônimo filósofo, António Mora, que escreve em 

prosa e mais detidamente se dedica a estas investigações em torno da singularidade da visão 

do poeta, Alberto Caeiro. 

Tendo em vista esta encenação de um embate entre filosofia e literatura no próprio 

palco do universo pessoano, a heteronímia apareceria, na análise de Judith Balso, como o 

procedimento através do qual se produz, nos escritos de Pessoa, uma provocação ao 

pensamento. Tal provocação, que se insinua de maneira específica em cada um dos 

heterônimos, oferece em conjunto uma reivindicação de um pensamento que se produz 

pela poesia. Veremos de que modo isso se opera. De acordo com Balso,  

 

A heteronímia constitui uma proposta sobre a poesia como pensamento da 
poesia enquanto pensamento. O redobramento é aqui essencial: ele indica 
primeiramente que este pensamento sobre o poema é um pensamento imanente ao 
poema. Poesia como pensamento dela mesma, enquanto se propõe como 
pensamento.  (Balso, 2006, p.217).8 

 

Haveria assim uma dupla tarefa do poema com relação à metafísica, já que ele se 

ocupa de sua derrocada – a partir da evidência, por exemplo, da multiplicidade – e ao 

mesmo tempo carrega a ambição metafísica que o influencia e o motiva a poetizar. Todos 

os heterônimos mantêm uma relação distinta com problemas metafísicos que os motivam e 

para os quais procuram buscar, por meio de seus escritos, explicações. Deste modo, 

quando a crítica à metafísica parte do poema e o influencia, temos a imanência da crítica ao 

poema, que seria, segundo Balso, a razão última da mestria de Caeiro. Ao tentar explicar a 

homogeneidade entre o pensamento e as coisas, contrariando o dualismo que vigora na 

tradição platônica, Caeiro o faz por meio da poesia e, portanto, mostra a arbitrariedade da 

 
8 “L'hétéronymie constitue une proposition sur la poésie comme pensée de la poésie comme 
pensée. Le redoublement est ici essentiel: il indique d’abord que cette pensée sur le poème est une 
pensée immanente au poème. La poésie comme pensée d'elle-même en tant qu'elle se propose 
d'être une pensée. (Balso, 2006, p.217). 
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separação das duas instâncias cujos problemas, ao longo da história da filosofia, 

pavimentaram as investigações em torno do conhecimento. 

Ainda que Álvaro de Campos apareça como discípulo rebelde do mestre – no qual 

a crítica aparece de forma menos vigorosa, pela atenção ao múltiplo a partir das explicações 

físicas que pautam o mundo das sensações – , e Ricardo Reis como um discípulo fascinado 

– ocupado em afirmar a vida tragicamente, a partir da constatação da angústia da existência 

– , o projeto de Caeiro é aquele que, de forma completa, instaura não só um pensamento 

que pode vir a reverberar na própria heteronímia, como também inaugura a forma própria 

de o pensamento se produzir enquanto poema. Seu projeto poderia ser definido, segundo 

Balso, como uma “metafísica sem metafísica”, ou uma ontologia poética que poderia já ser 

considerada – desde o momento em que libera a poesia da metafísica –uma ontologia não-

metafísica. 

Deste modo, atua no poema uma recusa em se estabelecer nos termos de um 

registro da verdade, do ser9. O pensamento associado à literatura estaria, antes, do lado da 

apresentação dos elementos fictícios que sustentam os registros de verdade da metafísica, 

onde o ser – via heteronímia e poema – pode ser pensado para além das estruturas que o 

fixam em um sentido e uma verdade. 

É nessa direção que Balso assevera que a heteronímia estaria, de fato, autorizada a 

suceder à metafísica, já que ela instaura uma configuração totalmente nova do que 

podemos chamar de pensamento, dada sua homogeneidade à ontologia que ela anuncia. A 

multiplicidade heterogênea a que ela alude é aquela que, por meio do(s) poeta(s), pode 

expressar a mesma multiplicidade da vida, e a indecidibilidade de fundo que garante a não-

totalização do conhecimento. No entanto, ao devir expressiva, e por estar vinculada a uma 

dimensão impessoal da vida, a multiplicidade requer que o poeta-autor – como ponto 

original e totalizante do elemento poético – desapareça para que os poemas venham a 

existir. Leiamos: 

 

A heteronímia é homogênea, em seu dispositivo formal, à ontologia que ela 
carrega. Com efeito, ela escapa à interpretação. Em seu princípio, ela não sugere 
senão pluralidade e multiplicidade; em seu cerne, existe apenas o vazio e a 
inconsistência; o próprio autor é uma figura evanescente; e, o que é ainda mais 
impressionante, com ela não há mais “o” poeta, mas “poetas”. A heteronímia resiste 
à interpretação porque resiste à totalização. Ela apresenta uma multiplicidade 

 
9 No entender de Maurice Blanchot, esta recusa [da filosofia, da morte] é uma das propriedades da 
literatura. (2001). 
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heterogênea, o que a assemelha à Natureza, segundo Caeiro: à imagem desta, ela é 
“partes sem um todo””. (Balso, 2006, p.221-222).10 

 

O verso culminante de Caeiro, “a natureza é partes sem um todo” (2005b), serve, 

portanto, de inspiração para toda a tentativa de interpretação filosófica da poesia de Caeiro 

empreendida pelo filósofo António Mora. O autor, evanescente, esvai-se por não haver 

também na Natureza a permanência, a estabilidade – que existe apenas enquanto efeito 

ilusório –, e, assumindo sua heterogeneidade, seu aspecto evanescente, ele se projeta de 

forma mais adequada no devir, trazendo à poesia a potência do pensamento, ou ao 

pensamento sua potência poética. “É esta heterogeneidade interna da heteronímia que 

autoriza o poema a carregar não apenas um pensamento da poesia, mas um pensamento da 

poesia enquanto pensamento.” (Balso, 2006, p.222)11. 

Ao elaborar a fundamentação de uma crítica, em seus escritos, à filosofia da 

tradição metafísica do Ocidente, pensamos que há em Mora um privilégio da associação do 

pensamento a um fluxo impessoal, atento ao exterior, que ultrapassa o sujeito – assim 

como em Caeiro temos a figura da Natureza, entendida como partes sem um todo. Deste 

modo, é possível construir a hipótese de que a própria heteronímia poderia ser considerada 

uma potência impessoal do pensamento: percebendo em seu procedimento a ambição de 

expressar um problema ontológico, a heteronímia se torna não apenas um procedimento 

literário ou artístico, mas uma disposição suficiente que diz respeito a uma teatralidade de 

fundo que nos atravessa, assim como não apenas em nossa cultura – herdeira da tradição 

metafísica ocidental –, mas, sobretudo nas tentativas de explicação do mundo e da 

existência. 

Judith Balso salienta o fato de a filosofia de Mora ser uma filosofia fracassada, dada 

a impossibilidade de abarcar por completo os problemas tratados por Caeiro. Este fracasso 

diz algo a respeito do pensamento e da literatura, pois, de fato, é possível atribuir ao lugar 

do poema – no caso, O Guardador de Rebanhos, de Caeiro, que lhe serve de inspiração – a 

exclusividade que situa o âmbito de ação do pensamento. Se o pensamento existe nos 
 

10 L'hétéronymie est homogène, dans son dispositif formel, à l'ontologie qu'elle declare porter. En 
effet, elle se soustrait à l'interprétation. Dans son principe, elle ne propose que pluralité et 
multiplicité; en son coeur, il n'existe que le vide et l'inconsistance; l'auteur lui-même y est une figure 
évanescente; et, plus frappant encore, avec elle il n'y a plus "le" poète mais "des" poètes. 
L'hétéronymie résiste à l'interpretation parce qu'elle résiste à la totalisation. Elle présente une 
multiplicité hétérogène, ce qui la rend semblable à la Nature selon Caeiro: à l'image de celle-ci, elle 
est "parties sans un tout". (Balso, 2006, p.221-222). 

11 “C'est cette hétérogénéité interne de l'hétéronymie que autorise le poème à porter non pas 
seulement une pensée de la poésie, mas une pensée de la poésie comme pensée.” (Balso, 2006, 
p.222). 
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poemas, ele só devém expressivo, só se dá a ser pensado através do próprio poema, e não 

por meio de sua tradução em sistema filosófico: 

 

A inconversibilidade da poesia heteronímica em uma filosofia se verifica em 
seu não--desenvolvimento de um ‘heterônimo filósofo’ – ele permanece em estado 
de sombra, sem obra própria –, mas igualmente na impossibilidade de transpor os 
poemas do Guardador de rebanhos em um discurso filosófico [...]” […] (Balso, 2006, 
p.39)12.   

  

Postos em tensão os poemas e as discussões que eles inspiram, restaria à 

heteronímia, de acordo com Balso, aparecer como o lugar de um embate entre a filosofia e 

a poesia, entre a filosofia e a literatura. Em nossa análise, as tentativas de interpretação que 

imprimem tensão à discussão intra-heteronímica, em ressonância com as investigações 

filosóficas contemporâneas, salientam e enfatizam a intensidade desta potência impessoal, 

desta multiplicidade que é expressa poeticamente, dando a ver a própria heteronímia como 

um expediente trágico do próprio pensamento. 

Transposto figuralmente no Paganismo de António Mora, o drama em gente 

pessoano funciona como um espelho invertido da heteronímia, como uma chave 

interpretativa que diz apenas sua própria multiplicidade. 'Múltiplo', com efeito, é uma 

palavra que aparece diversas vezes, ainda como adjetivo, na obra de Pessoa. Em um 

rascunho de 1935, ano de sua morte, Pessoa teorizou a respeito da gênese dos 

heterônimos. Sem contar as investidas teóricas de outros heterônimos que também 

enveredaram, diretamente ou indiretamente, no pensamento da heteronímia, nos 

restringiremos, neste primeiro momento, a este rascunho e à carta do mesmo ano 

endereçada a Adolfo Casais Monteiro. No rascunho, Pessoa comenta a respeito de sua 

necessidade, que remonta à infância, de “aumentar o mundo” por meio de personalidades 

fictícias, de se acercar de figuras de sonho que invadiriam involuntariamente a realidade. 

 

Além disso, esta tendência não passou com a infância, desenvolveu-se na 
adolescência, radicou-se com o crescimento dela, tornou-se finalmente a forma 
natural do meu espírito. Hoje já não tenho personalidade: quanto em mim haja de 
humano, eu o dividi entre os autores vários de cuja obra tenho sido o executor. Sou 
hoje o ponto de reunião de uma pequena humanidade só minha. (Pessoa, 2005a, 
p.92). 

 
 

12 “La non-convertibilité de la poésie hétéronymique en une philosophie se vérifie dans ce non-
déploiement d'un “hétéronyme philosophe” – il reste à l'état d'ombre, sans oeuvre propre –, mais 
tout autant dans l'impossibilité de transposer les poèmes du Gardeur de troupeaux en un discours 
philosophique […]” (Balso, 2006, p.39).   
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Tais características apontadas dão margem para que se perceba, nesta tendência, 

algum sintoma específico da psiquiatria. Pessoa o reconhece: “Não nego, porém – 

favoreço, até –, a explicação psiquiátrica”, deixando claro que “toda a atividade superior do 

espírito, porque é anormal, é igualmente suscetível de interpretação psiquiátrica” (Pessoa, 

2005a, p.92). 

Sua referência à divisão daquilo que definiria sua humanidade, ao processo que o 

faz tornar-se o executor de uma humanidade particular, acompanha a surpreendente 

constatação de que ele mesmo seria “menos real que os outros, menos coeso, menos 

pessoal, eminentemente influenciável por eles todos” (Pessoa, 2005a, p.92). Desta forma, 

seu estatuto de individualidade é posto em questão, e a soberania do autor e executor 

daquela humanidade é subvertida, reverberando outras passagens relevantes de sua obra 

poética, sobretudo os poemas de Álvaro de Campos, e em especial o seguinte trecho de 

Passagem das horas: 

 

Multipliquei-me, para me sentir, 
Para me sentir, precisei sentir tudo, 
Transbordei, não fiz senão extravasar-me, 
Despi-me, entreguei-me, 
E há em cada canto da minha alma um altar a um deus diferente. 
(Pessoa, 1951, p.221). 

 

Despido de sua autoridade e entregue ao fluxo impessoal que mescla as dimensões 

interior e exterior da sensação, o poeta, médium de si mesmo, pode então ocupar-se em dar 

forma às produções particulares das diversas vozes que o habitam e o influenciam. Este 

processo será profundamente analisado e precisamente diagnosticado por Pessoa na carta 

que mencionamos, em que responde à pergunta, feita por Adolfo Casais Monteiro, sobre a 

gênese de seus heterônimos. 

 

Começo pela parte psiquiátrica. A origem dos meus heterônimos é o fundo 
traço de histeria que existe em mim. Não sei se sou simplesmente histérico, se sou, 
mais propriamente, um histero-neurastênico. (...) Seja como for, a origem mental dos 
meus heterônimos está na minha tendência orgânica e constante para a 
despersonalização e para a simulação. (Pessoa, 2005a, p.95). 

 

A origem dos heterônimos é situada nesta própria tendência orgânica que 

caracterizaria a histeria, que faz com que o poeta simule e, ao simular, despersonalize-se, 

alcançando um campo de indiscernibilidade entre sua própria personalidade e a de suas 
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simulações. Temos aqui a arbitrariedade da organização da identidade na figura da pessoa 

do autor. Se este já pode ser influenciado por outros, diferentes de si mesmo, não há nada 

que lhe permita restituir para si qualquer autoridade. Caracterizando esta tendência à 

despersonalização como orgânica, Pessoa inscreve sua gênese nos limites do corpo. Este 

efeito “mental”, que desembocaria na heteronímia, tem, portanto, uma gênese somática, o 

que renderia outras análises, já empreendidas em outros trabalhos. 

É importante ressaltar que esta possível leitura da exposição destes estados doentios 

interessa menos por sua relevância científica que por sua contestação de uma esfera 

pretensamente normativa de racionalidade. Embora em António Mora – que se autodefine 

como o único discípulo de Caeiro –, a multiplicidade adquira a forma do Paganismo, 

podemos ver em um texto assinado por Pessoa, nas Páginas íntimas e de auto-interpretação, uma 

consciência desta fragmentação a partir da definição de sua própria multiplicidade: "Sinto-

me múltiplo. Sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos que torcem para 

reflexões falsas uma única anterior realidade que não está em nenhuma e está em todas." 

(Pessoa, 1966, p.93). 

Curioso notar que este relato, apenas um entre os numerosos relatos em que o 

próprio Pessoa teoriza sobre a heteronímia, evoca esta “única realidade anterior”, uma 

dimensão impessoal e originária que desestabiliza a unidade daquele que participa das 

realidades determinadas. Tal unidade, como se sabe, é aquela que se materializa a partir da 

assinatura “Fernando Pessoa”. O que percebemos é que esta assinatura, bem como sua 

referencialidade, esvazia-se à medida que tomamos conhecimento do projeto heterogêneo 

que, paradoxalmente, ela designa. 

A assinatura se define, de início, por uma pretensão. Derrida busca caracterizar esta 

pretensão, afirmando que qualquer assinatura se dá como “presença do 'autor' como 

'pessoa que enuncia', como 'fonte', na produção do enunciado.” (Derrida, 1991, p.371). 

Ora,  

 

Por definição, uma assinatura escrita implica a não-presença atual ou empírica 
do signatário, mas, dir-se-á, marca também e retém o seu ter-estado presente num 
agora passado, que permanecerá um agora futuro portanto num agora em geral, na 
forma transcendental da permanência. Esta permanência geral está de algum modo 
inscrita, pregada na pontualidade presente, sempre evidente e sempre singular, da 
forma de assinatura. É essa originalidade enigmática de qualquer rubrica. (Derrida, 
1991, p.371).13 

 
13 “Par définition, une signature écrite implique la non-présence actuelle ou empirique du signataire. 
Mais, dira-t-on, elle marque aussi et retient son avoir-été présent dans un maintenant passé, qui 
restera un maintenant futur, donc dans un maintenant em général, dans la forme transcendantale de 
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A assinatura “António Mora” (Figura 1), como aquela em que se lê “Fernando 

Pessoa”, enquanto assinaturas de obras singulares conseguem manter, na relação específica 

e diferenciada de cada produção, a marca de sua singularidade, ao mesmo tempo 

afirmando-a e apagando sua fonte pela produção de seu efeito. Para Derrida,  

 

os efeitos da assinatura são a coisa mais vulgar do mundo. Mas a condição 
de possibilidade desses efeitos é simultaneamente, ainda desta feita, a condição da 
sua impossibilidade, da impossibilidade da sua rigorosa pureza. Para funcionar, 
quer dizer, para ser legível, uma assinatura deve ter uma forma repetível, iterável, 
imitável, deve poder separar-se da intenção presente e singular da sua produção. É 
a sua mesmidade que, ao alterar a sua identidade e singularidade, lhe divide o 
cunho. (Derrida, 1991, p.371).14 

 

O que englobaria, portanto, a assinatura “Fernando Pessoa”, enquanto projeto? 

Antes “uma soma de não-eus sintetizados num eu postiço” (Pessoa, 1966, p.93), do que um 

sujeito reflexivo, fixo em sua gama de certezas representáveis. Os exercícios de assinatura 

de Fernando Pessoa (e de seus outros eus) aparece como contra-assinaturas que subvertem 

a promessa da identidade – e da verdade do Eu –, oferecendo-se como abertura ao(s) 

outro(s), uma abertura ao exterior, questionando a um só tempo a unidade, a legitimidade e 

a propriedade dos nomes.15 

 

 
la maintenance. Cette maintenance générale est en quelque sorte inscrite, épinglée dans la 
ponctualité présente, toujours évidente et toujours singulière, de la forme de signature. C'est là 
l'originalité énigmatique de tous les paraphes.” (Derrida, 1972, p.391) 

14 “Les effets de signature sont la chose la plus courante du monde. Mais la condition de possibilité 

de ces effets est simultanément, encore une fois, la condition de leur impossibilité, de l'impossibilité 
de leur rigoureuse pureté. Pour fonctionner, c'est-à-dire pour être lisible, une signature doit avoir 
une forme répétable, itérable, imitable; elle doit pouvoir se détacher de l'intention présente et 
singulière de sa production. C'est sa mêmeté qui, altérant son identité et sa singularité, em divise le 
sceau.” (Derrida, 1972, p.391). 

15   Em Ulysse gramophone, Derrida aborda a obra de Joyce e situa a definição da assinatura como 
“performativo sintético de uma promessa e de uma memória que constituem todo engajamento” 
(1987, p.94). Podemos aproximar a ideia de multiplicidade à noção de vibração, analisada por 
Derrida neste livro. A vibração, a abertura às diferentes tonalidades e ressonâncias da assinatura, 
permite a fuga da estabilidade e da identidade, funcionando já como uma “contra-assinatura do 
outro”, do fora. 
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Figura 1 – Exercício de assinatura de António Mora.  
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Figura 2 – Assinaturas de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro 

de Campos. 

 

Esta tese se confirma também, como vimos, quando, apesar de ter tentado 

diagnosticar a si mesmo como histérico à procura de uma justificativa psiquiátrica – i.é., 

uma justificativa aparentemente objetiva, racional –, Pessoa se dá conta da insuficiência 

mesma de um diagnóstico, destituindo qualquer tentativa teórica de seu propósito. Em suas 

palavras: 

 

Que esta qualidade no escritor seja uma forma da histeria, ou da chamada 
dissociação da personalidade, o autor destes livros nem o contesta, nem o apoia. De 
nada lhe serviriam, escravo como é da multiplicidade de si próprio, que concordasse 
com esta, ou com aquela, teoria, sobre os resultados escritos dessa multiplicidade. 
(Pessoa, 2005a, p.82). 
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A multiplicidade aparece vinculada ao Eu, como se fosse ele mesmo uma criação e 

assumisse, a partir da consciência da multiplicidade, a falta de garantias e certezas que 

estariam em jogo na constituição de um sujeito uno. Simultaneamente, a partir desta 

condição, Pessoa permite pensar não só a respeito de seus próprios aspectos localizados de 

escrita, mas uma questão geral: não estaria cada Eu particular se deparando a todo instante 

com sua condição postiça? 

Com a anterioridade hierárquica dissolvida, tornam-se indecidíveis os critérios a 

partir dos quais se pode situar origens e conclusões. É por isso que também finalizamos 

aqui, assumindo não uma conclusão, mas o próprio interregno. É a lição empirista, lida por 

Deleuze: sempre já se está no meio, nas relações, e não nos seus termos. 

Antes, no entanto, gostaríamos de marcar uma importante imagem trazida por 

Balso. Na conclusão de seu livro, ela busca uma bela definição da natureza de Pessoa, 

associando-o a um passeur, ou seja, uma palavra que pode tanto significar um barqueiro, 

associado à figura mítica de Caronte, transportando as sombras errantes, mas também à 

figura, mais mundana e corriqueira, do contrabandista, ou daquele que atua facilitando 

ilegalmente a passagem de estrangeiros em uma fronteira. Pela similaridade da palavra em 

francês com passant, Balso destaca o fato de Pessoa ter sido, ele-mesmo, um passante por 

Lisboa, sempre fotografado enquanto caminhava (como se pode ver na figura abaixo), 

“passante de sua própria vida” (Balso, 2006, p.223), como são os heterônimos que 

constantemente o desautorizam, com seus efeitos de assinatura que funcionam como 

promessas indecidíveis de uma obra sempre por vir. 
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Figura 3 – O passante Fernando Pessoa. 
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Máquinas Da Escritura: Devires Sensíveis 
 
Gustavo Chataignier1 

 
 
  
 
 Introdução 

 

Nosso intuito é o de, graças à caracterização da linguagem enquanto instauradora e 

detectora de topos, em um só tempo cortante e cortada, nos voltar à obra poética de Carlos 

Drummond de Andrade. Em particular, importa a análise do poema A máquina do mundo, contido 

no livro de sugestivo título, Claro enigma (1951). Pode um enigma ser “claro”? Em que consistiria, 

se aceitarmos o desafio do verso-universo drummondiano, a exatidão do enigma? Quais seriam, 

em suma, as “impurezas do branco”, outro título do itabirano? Acreditamos que o branco 

drummondiano responde ao absoluto espaçamento de uma alteridade sempre já lá, relançada 

pelo ato de criação poético. A Máquina do mundo, uma vez negada como oferenda pelo poeta 

caminhante e devolvida ao mundo, deve ser opaca, e não simplesmente muda. Desconstruída, 

melhor dizendo, como a tradição que a carrega. Em suma, a máquina é o jogo do poema, em 

oposição à razão instrumental. O que o itabirano nos dá a ver ou apresenta é uma “não presença” 

ou desapresentação, bomba desarmada. 

Some-se a isso a não negligenciável edição disponível tanto no próprio livro Claro enigma 

quando no volume Antologia poética. No primeiro caso, há uma seção com o título A Máquina no 

mundo, composta ainda por um segundo poema, Relógio do rosário; trata-se da sexta e última parte 

do livro2. Limitar-nos-emos a apontar sua constituição em díptico: dobrável e desdobrável, 

poema encenado em dois tempos ou atos, cuja outra cena, seu duplo, consiste no amor fati de um 

pensar ao meio-dia. Segundo a feliz fórmula de Karl Löwith (1988, p. 89), o amor fati, aceitação 

trágica do destino, é um “dever querer”. Crítica e suplemento à máquina do mundo abrem a 

questão.  

Acreditamos contra-assinar o texto, dele nos apropriando, ao indicar possíveis 

desdobramentos filosóficos, talvez não esperados por seu autor. Segundo Derrida (1972, p. 351), 

“como tudo começa na dobra da citação (...) o dentro do texto terá sempre sido fora dele”. 

Desconstruir por amor (como talvez Drummond tenha procedido com seus antepassados, 

 
1 Gustavo Chataignier é professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio; pesquisador 
associado ao Departamento de filosofia de Paris 8; líder do NuFFC. 

2 Eis aqui, primeiramente, um fragmento: “Era tão claro o dia, mas a treva,/ do som baixando, em seu baixar 
me leva/ pelo âmago de tudo, e no mais fundo/ decifro o choro pânico do mundo,/ que se entrelaça no meu 
próprio chôro,/ e compomos os dois um vasto côro” -  “O relógio do rosário” (Drummond, 2002, p.304-
305).   
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literários e familiares – os “monstros lajos e andridos” de “Os bens e o sangue”) (Drummond, 

2002, p.286), ser infiel por fidelidade. 

 

Relações entre Filosofia e Literatura 

 

A questão é se indagar como o acontecimento do poema A Máquina do mundo, se se 

insere numa tradição temática e formal (o mundo como máquina e forma em tercetos, embora na 

moderna roupagem de versos brancos), não faz da peça um pastiche ou mesmo imitação de seus 

ilustres antecessores – Dante e Camões (e mesmo Homero e Gregório de Matos3), dispostos em 

palimpsesto e em evocações etimológicas. Seus nomes próprios são mais sintomas de um real do 

que etiquetas cuja pronúncia, por passe de mágica, evocam presenças autoexplicativas. 

Concomitantemente foge-se do discurso de autoridade da tradição pela tradição.  

A negação do eu-lírico carrega, em verdade, o indecidível que o acompanha. Hímen que 

renasce, ou que se entrega sem se entregar, a poesia drummondiana cunha um espaço no seio 

mesmo da metafísica4. Vale recorrer a Jacques Derrida, quando este propõe um lugar, ao invés de 

um presença, para a literatura (“entre” – no caso, Platão e Mallarmé): “O hímen ‘tem lugar’ 

[acontece] no entre, no espaçamento entre o desejo e o cumprimento, entre a perpetração e sua 

lembrança” (Derrida, 1972, p. 261). Aprendemos com a fase memorialista de Carlos Drummond 

de Andrade, na qual, Proust mineiro5, sá-se um lugar na tradicional e autorreferente família 

(Santiago In Drummond, 2002). Afinal, recorrendo uma vez mais aos rastros da Antologia, a 

família é aquela que o poeta se deu nos versos. Nem virginal e tampouco decepcionante, a 

penetração da palavra na página branca faz circular dentro e fora, nas dobras e redobras do 

pensamento. Ao abordar a questão da “folha em branco” e o ato de criação literária Rafael 

Haddock-Lobo postula que a tinta derridiana “(...) é transparente e apenas multiplica a brancura 

da folha, a qual pode ser melhor observada, além de que sua nudez pode ser vista (a dele e a dela), 

pois não há mais ele nem ela (...)” (Haddock-Lobo, 2008, p. 274). Ao criar o visível se chega ao 

 
3 Cf. Figueiredo apud Sant’Anna (1992, p. 258, 310). Consulte-se, igualmente, o poema “À Conceição 
Puríssima de Santa Maria”, de Gregório de Matos (apud idem, ibidem). Veja-se ainda o tema renascentista do 
“livro do mundo”, retomado por Joyce (cf. idem, ibidem, p.239). 

4 Recordemo-nos dos versos de “Entre o ser e as coisas”. Ondas, amor, pedras e almas bailam, restando tão 
só hieróglifos da passagem do amor: “Onda e amor, onde amor, ando indagando/ ao largo vento e à rocha 
imperativa,/ e a tudo me arremesso, nesse quando/ amanhece frescor de coisa viva” (Claro enigma) - 
Drummond (2002, p.264). 

5 “Todos os meus mortos estavam de pé, em círculo,/ eu no centro./ Nenhum tinha rosto. Eram 
reconhecíveis/ pela expressão corporal e pelo que diziam/ no silêncio de suas roupas além da moda/ e de 
tecidos; roupas não anunciadas/ nem vendidas./ Nenhum tinha rosto. O que diziam/ escusava resposta,/ 
ficava parado, suspenso no salão, objeto/ denso, tranquilo./ Notei um lugar vazio na roda./ Lentamente fui 
ocupa-lo/ Surgiram todos os rostos, iluminados” –  “Comunhão”. A falta que ama [1968] (Drummond, 2002, 
p.688).  
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efeito, talvez inesperado, da opacidade constituinte – reerguida na criação e portanto criadora. Os 

títulos drummondianos nos auxiliam. Em “Opaco”, também de Claro enigma, lê-se: “Noite. 

Certo/ muitos são os astros./ Mas o edifício barra-me a vista./ (...) Assim ao luar é mais 

humilde./ Por ele é que sei do luar./ Não, não me barra/ a vista. A vista se barra/ a si mesma” 

(Drummond, 2002, p. 261-262). 

 

Différance6 e seus ritmos 

 

Enredar-se na obra derridiana implica em uma orquestração de conceitos, 

necessariamente não monolíticos e, mais ainda, em mútua contaminação. Ultrapassa nosso 

escopo a pretensão de esgotamento interpretativo. Todavia, propomos elencar questões 

pertinentes ao que se convencionou denominar por “desconstrução”, de modo que a 

reorientação do texto drummondiano (ou tão só alguma “explicitação” conceitual ou mesmo sua 

tradução – e traição – em um registro filosófico, nele e dele se erguendo, apresentando o jogo 

conceitual construído pelo poema) aí se reinscreva. 

A produção de Derrida se avoca a tarefa tanto de mostrar como a metafísica se tornou 

viável quanto o que ela teve de recalcar e excluir para obter êxito. Eis o programa da 

desconstrução. A simples constatação de que a tradição filosófica calcou-se na fala em detrimento 

da escrita já é forte indício de que tal teoria guarda lugar privilegiado para a escrita e suas 

posteriores formas literárias. Nosso poeta nos auxilia: “Mas que coisa é homem,/ que há sob o 

nome: uma geografia?/ um ser metafísico?/ uma fábula sem/ signo que a desmonte?” 

(Drummond, 2002, p. 428). 

O caminho construído por Derrida passa tanto pelo estabelecimento da metafísica 

ocidental quanto pelo seu desmonte a partir da preocupação com a linguagem. Nesse sentido, 

recorre-se a toda uma teoria do signo, notadamente a partir de Saussure e depois Platão. Ao se 

privilegiar a fala, o significante encontra seu Télos  na idealidade de um significado; paralelamente, 

o som que emana da fala remete a uma origem, a alma. Tal processo acarreta no apagamento do 

signo e no rebaixamento de tudo aquilo que não for de natureza oral. Eis, em suma, os 

pressupostos do falogocentrismo, onde logos e fala se identificam. Sua natureza se rebateria entre 

 
6 O termo se presta a confusões, discussões e dificuldades quanto a sua tradução, visto que se trata de um 
jogo de palavras intraduzível com o termo “diferença”, do francês différence (com um “e”). Tal distinção só se 
torna perceptível ao nível da leitura, sendo indiferente, ao menos imediatamente (sem repetição), no registro 
escrito. Já se optou em versões brasileiras por diferença, diferência, diferaença (e mesmo Evando Nascimento 
sugeriu, à la Glauber Rocha, dyferença – Nascimento (2015, p.156). Para evitar o emprego do termo em 
francês, optaremos, via de regra, por “dyferença”, variação que pode aludir a deslocamento intestino à 
homofonia.  
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o representacional (a intenção do sujeito e sua interioridade essencial) e o referencial (mundo 

objetivo “dado”)  (Haddock-Lobo, 2008, p. 54). 

Protocolo textual incapaz de remontar a um começo absoluto, a desconstrução aponta 

para um emaranhamento primevo de diferenças que se estabiliza, em termos necessariamente 

provisórios, por remetimentos e exclusões, sempre em movimento e em regime de contingência. 

Parte-se do texto, escusando-se o emprego de qualquer dever ser por ele legitimado e/ou 

interdito. Como procedimento, aponta-se para o duplo gesto de inversão e deslocamento (dupla 

sessão ou double séance). Inversão das forças hegemônicas e, sobretudo, deslocamento da velha 

dicotomia (posto que a mera inversão não superaria aquilo mesmo que tenciona criticar). Não se 

trata de se decretar “o fim da metafísica”, mas, antes, de apontar seus “limites”, ensejando outra 

forma de pensamento. A violência de uma intervenção instauradora ou de um golpe do acaso 

visa a fazer justiça à alteridade, gesto que paradoxalmente acarreta em uma circulação daquilo que 

desde sempre esteve ativo no seio do próprio pensamento (Derrida, 2001, p. 18-19). 

Há efeitos – que produzem tanto mais efeitos e existem enquanto tais. Trata-se de 

conceito distributivo, condição de possibilidade de circulação e contaminação. Isso posto, tem-se 

que o conceito de “différance” é diferenciador, ou seja, “(...) é, pois, a raiz comum de todas as 

oposições de conceitos que escondem nossa linguagem” (Derrida, 2001, p. 15). Note-se que 

mesmo a metafísica se vê aí incluída, haja vista que o fechamento é possibilidade inscrita na 

dyferença. Em A voz e o fenômeno, lê-se que “a linguagem guarda a diferença que guarda a 

linguagem” (Derrida, 1994, p. 21). Em seguida, na cola do que foi explanado, além de condição, a 

noção é produtora, aquilo que engendra a diferença das diferenças particulares (fato que não a torna 

tampouco “transcendente”) (Derrida, 2001, p. 16-17). O duplo gesto de deslocamento e 

afastamento, ensejando nova inscrição, aponta para uma “necessidade estrutural”, cuja dinâmica 

nos leva a uma “mudança de terreno”  (Derrida, 2001, p. 48-49). 

O esgotamento de temas aprioristicamente legitimados e sua formalização no exercício 

escrito pode se deparar com um objeto in (ou “a”) significante, que se furta à simbolização: 

obsedante retorna a pedra no meio do caminho. O texto literário-poético se erige em negociação 

e abertura, em suspensão à “ingenuidade referencial” e qualquer identidade consigo mesmo do 

texto. Com o epíteto da “coisa mais interessante do mundo”, quiçá mais do que o próprio 

mundo, a literatura é “experiência do Ser, nada mais, nada menos, à beira do metafísico”, cuja 

execução transborda suas premissas (Derrida, 2001, p. 69-70). Há que se ter cuidado, pois 

suspensão, em ambiente desconstrucionista, converte-se, em um só tempo, em condição, 

dependência. Quando a linguagem chega a seu limite, o exercício literário aponta para o excesso 

criativo – marca, remarca (com o jogo de palavras com remarquer, em francês, “apontar” ou 
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“observar”). O “resultado”, todavia, não é a pura presença, mas, antes, algo que difere de si. 

Talvez um estatuto que lhe caiba seja menos o de uma tekhnè produtora de exterioridade em 

relação ao sujeito, capaz então de dominar uma materialidade dócil, do que uma “técnica do 

acaso” suspensa a seus próprios atributos.  

 

Vasto mundo 

 

Entre idas e vindas, voltemos ao nosso “plano”. De início, mencionamos as referências 

de Drummond, o campo onde inscreve a poesia aqui analisada e com o qual dialoga, deslocando-

o. A crítica é unânime a creditar as ligações do cânone inaugurado por Dante e retomado por 

Camões. Talvez seja questão menos de negar a máquina do que investigar seus funcionamentos. 

Que forças ocupam seu lugar e a investem de visibilidade? Temos insistido na analogia entre a 

prática poética drummondiana e o desconstrutivismo. Se o texto instaura uma nova positividade 

autônoma e portanto constitui, por si só, uma crítica ou desvio da origem, cada texto é a teoria de 

sua própria fuga, como comenta Roland Barthes7. 

A Divina comédia (1304-1321) e Os Lusíadas (1572) são “(...) poemas totalizantes em que a 

ordem universal se abre aos olhos do poeta-personagem” – respectivamente, Dante e Camões/ 

Vasco da Gama. Na obra do florentino, o universo tripartite do medievo e a visão da divindade 

recompensam o percurso do eu-lírico. Já para o lusitano, a saga das caravelas portuguesas em 

torno do globo diviniza sua história (Wisnik, 2005, p. 55-56). Em ambas situações de escrita o 

cosmos tem como episteme o sistema ptolomaico8.  

Adotar o estilo clássico se acomoda mal tanto na canonização do passado quanto na sua 

liquidação. A estratégia classicizante de Drummond corresponderia a um exercício de escrita 

“após o moderno” – em ensaio terminológico que mantém uma referência temporal sem, 

contudo, atribuir a marca distintiva de literaturas contemporâneas. Contrariamente às máquinas 

pré-modernas, o segredo não se desvenda. Talvez a acepção mais apropriada seja postular que “a 

análise já era síntese”. Dito de outra forma: o que estava ali, o mistério, já era a resposta, já devia 

 
7 “O texto (que se analisa) vale por todos os textos da literatura, não porque os representa (os abstrai e iguala) 
mas porque a própria literatura não é senão um texto: o texto único não é acesso (indutivo) a um Modelo, 
mas entrada de um riacho com mil entradas” - Barthes, (1970, p.18-19). 

8 Não avançaremos aqui em discussões a respeito da física e de suas relações e imbricações com a filosofia. 
Todavia, cabe apontar que para o período pré-moderno a organização conceitual se dava pela busca de 
semelhanças entre termos, buscadas na natureza a ser lida, ou, posteriormente, na ordem representacional via 
identidade e diferença. Isso posto, trata-se menos de tomar a ciência enquanto objeto do que averiguar como 
certos discursos são possíveis. Em termos desconstrucionistas, a época é metafísica. Cf. Foucault (2008, p.45-
49).  



Gustavo Chataignier 

 266 

assim ser encarado; aberto e indecidível, permite deslocamentos. Não se volta à origem; na 

melhor das hipóteses, é ela que retorna enquanto diferença e processo de disseminação.  

 

Da máquina do mundo à máquina do poema 

 

A Máquina do mundo drummondiana não se furta ao jogo. Muito pelo contrário, a “regra” 

por ela criada o torna ainda mais sinuoso, na medida em que, ao negar o domínio do cosmos, só 

tem a oferecer as possibilidades da poesia. Neste sentido, deve ser lida como uma interrupção, no 

ritmo vagaroso que palmilha a estrada de Minas. Em uma palavra, A Máquina do mundo recebe a 

chave de leitura de um “anti-acontecimento” (o que é distinto de um “não-acontecimento”). 

Volta-se à epígrafe de Claro enigma, “les événements m’ennuient” [os acontecimentos me entediam], de 

Paul Valéry. Para além de um desinteresse para com o mundo, a frase de Valéry aponta para um 

estar no mundo regido por outro princípio, a saber, o da dyferença. O esgotamento do mundo 

quantificável, previsível e sem mistério, carrega, enquanto promessa que nada anuncia 

(materialidade da poesia), os gérmens futuros de rastros passados para, senão outro mundo, ao 

menos outra postura diante da alteridade, então não mais vista como ameaça ou objeto. Os 

efeitos de tal acontecimento não são imediatamente detectáveis, diferem. A senda se encontra 

aberta, sem que nada de fato aconteça. Há o errar da herança, (des)continuamente avaliada.  

Pensar o, ou dirigir-se ao, mundo como organismo, máquina, mecanismo ou objeto não 

o assenta no lugar da verdade. Em verdade, o nome “mundo” participa daquilo que Derrida 

chama de “inominável”. Este, por seu turno, não é algo que não recebe nome e do qual não nos 

aproximamos. Nomeia-se. O inominável permite que haja “efeitos nominais” imanentes ao jogo de 

remetimentos e “cadeias de substituições de nomes”; os indecidíveis “falsa entrada” e “falsa 

saída” nada mais são do que “função do sistema” (Derrida, 1991, p. 62). Esta longa citação de 

Derrida a respeito da obra de Phillipe Sollers aponta para o caráter maquínico da literatura 

imanente à metaforização: 

Pessoa alguma adentrará nestes lugares se tiver medo de máquinas e se acreditar ainda 

que a literatura, talvez o pensamento, deva, não tendo nada a ver com isto, exorcizar a máquina. 

Aqui a metáfora tecnológica, a tecnicidade como metáfora, transportando a vida na morte, não se 

acrescenta como acidente, um excedente, um simples adicional, à força viva da escrita (Derrida, 

1972, p. 297). 

Antes da Máquina se abrir, na abertura do poema, seus primeiros versos, já mostram 

movimento. Algo acontece, tem lugar; o poema já está aberto. O desventurado protagonista ou narrador 

se encontra a caminho. Tal cena será repetida ao fim do poema, o que fatalmente implicará em 
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deslocamento da relação entre narrador, mundo e Máquina. O texto começa com a conjunção 

“E”, indicando sequência: “E como eu palmilhasse vagamente”. Lentidão e indefinição 

prolongam a ação, concatenada com verbos no subjuntivo e no pretérito imperfeito (“mais do 

que imperfeito”, se tal tempo houvesse). Há preparação e descrição para o surgimento da 

Máquina em meio à deambulação; um dos efeitos constatados é a simbiose entre caminhante e 

caminho: passos, estrada, pedras e sino confluem no verso universo; aves negras dissolvem-se no 

céu sem luz. A irrupção do Ser é um “corte”, no pretérito perfeito: “se entreabriu”. A ação é 

suspensa. “Majestosa” e “circunspecta”, atenta espia qual esfinge (Bosi, 1988, p. 88). 

Quem a vê, a recebe, a Máquina? Um desenganado, aparentemente surpreendido: “para 

quem de a romper já se esquivava/ e só de o ter pensado se carpia”, se lamenta, no limite do 

descontrole. Percorrem-se “os mesmos roteiros de tristes périplos”, confidencia o poeta em seu 

eterno retorno do mesmo. Segundo Bosi, o fenômeno acarreta no reexame do passado de 

tentativas de compreensão, em rememoração da “luta fáustica pelo conhecimento” numa 

“história de esquivanças” deste (des)encontro.  

A Máquina fala sem fala, em “diálogo de impossíveis”. A constatação atesta antes à 

separação em relação ao mundo do que algo fusional como outrora se escrevera. Apenas o 

silêncio pode significar tal intervalo. Ela surge na montanha; ele, preso ao chão pedregoso. Talvez 

a natureza dominadora da vontade fáustica impedisse a recepção do “dom” em sua gratuidade. 

Assim, o universo surge como “sucessão de atributos”, de maneira geral e abstrata (Bosi, 1988, p. 

87, 89-90). Paixões, mitos, nexos, toda a natureza até o “sono rancoroso dos minérios” se 

concentram em um só ponto, “ultrapassada arduamente a opacidade do mundo”. A totalidade se 

condensa assustadoramente reunindo “o mundo da dominação e o mundo indominável” 

(Wisnik, 2005, p. 58), parecendo excluir qualquer tentativa de desconstrução. Sem 

particularizações, se resume a “estranha ordem geométrica de tudo”. Todavia, o “reino augusto” 

assim oferto à “visão” não pode ser exterior ao “sentimento de morte”.  

Do “E” ao “Mas”: “Mas, como eu relutasse em responder/ a tal apelo assim maravilho”. 

A Máquina, malgrado as maravilhas elencadas, foi repelida, negada. Inútil convocar “crenças 

defuntas”, não abrirás a porta; sem esperança, nos relata o poema, baixam-se os olhos – 

“incurioso”. O “acabamento” não é, necessariamente, o “fim”. A “não visão” se negocia, acredita 

Bosi, de duas maneiras. Até porque a não visão de algo implica na visão de outra cena. Em uma 

primeira camada de leitura, há a desistência, o pessimismo irrestrito diante de nosso estar no 

mundo e suas possibilidades. A assunção do absurdo da existência e dos delírios da razão funda a 

desconfiança diante de discursos calcados na onipresença do logos, abrindo o sujeito, ciente de sua 

finitude, a outros projetos. Já na segunda, as imagens do “palmilhar” e do caminho sugerem um 
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percurso ou historicidade. O desencanto é uma experiência possível, e não uma condição. Surge 

uma espécie de alter ego, não menos fantasmático do que Máquina, interrompendo a não resolução 

da cadeia de espantos/separações: “e como se outro ser, não mais aquele/ habitante de mim há 

tantos anos/ passasse a comandar minha vontade”. O desengano é enérgico, forte – e talvez, 

agora, atento (Bosi, 1988, p. 94), não deixando de ser “altivo” em meio à desistência. O 

dispositivo totalizador tem algo de “sobrante”, no dizer de Wisnik. A maneira ostensiva com que 

surge produz o seu outro, a “altivez” daquele que negou (Wisnik, 2005, p. 59). Neste contexto, o 

poema oscila entre a transcendência e, ainda que minimamente, a imanência. Assim, uma poesia 

hoje que ouse abordar o cosmos não o faz senão como um “canto chão” (Bosi, 1988, p. 94-95): 

“enquanto eu, avaliando o que perdera,/ seguia vagaroso, de mãos pensas”.  

O caminhar é repetido, vagaroso. Notemos que a Máquina não se “explode” ou se 

decompõe. Ela se recompõe, indestrutível: “se foi miudamente recompondo”. Wisnik sugere uma 

determinação historiográfica como chave de leitura de tal “máquina de produzir anti-história”, 

cuja presença impede novas repetições. O mundo do pós-guerra (lembremo-nos que Claro enigma 

sai em 1951) não é capaz de nutrir grandes esperanças no futuro (Wisnik, 2005, p. 59). A tentativa 

de estabelecimento de paralelismo e sinonímia entre filosofia e arte nos autoriza a afirmar que é 

igualmente tarefa da poesia fazer ver o que para trás ficou nisto que nos tornamos. Porém, não 

há, tampouco, paradeiro certo, Télos. Vive-se na e a abertura. 

Máquina que se abre, vista que fecha. Num piscar de olhos o poema cessou. O eu-lírico 

está a caminho, certamente não para o Paraíso ou para a construção de Império. Na 

interpretação de Villaça, o poema delineia uma série de “lugares da dissolução” – o que vale 

tanto para as prerrogativas da máquina quanto para seu sujeito cético. Todavia, o 

necessitarismo da efetivação maquínica parece se esconder sob uma “cláusula”. Em seu 

discurso direto a Máquina parece carecer da aquiescência de seu interlocutor: “vê, 

contempla,/ abre teu peito para agasalha-lo”. A condição do conhecimento é o querer, sem 

o qual o acolhimento se torna exterior à relação, elemento protocolar sem envolvimento. O 

“preço” a se pagar pode se revelar demasiado alto, uma vez que cobra aceitação irrestrita. 

O automatismo é posto em xeque já que uma avaliação é solicitada. Talvez a máquina não 

seja tão onipotente assim, eis o que o corpo do poema deixa entrever (Villaça, 2006, p. 82, 

96).   

Encontramo-nos em um impasse. Estamos no meio do caminho, entre uma desistência 

niilista e uma afirmação pela forma, aporia que se repete em cada tentativa de delimitação do 

poema. Temos defendido a tese segundo a qual a materialidade dos versos dissolvem intenções e 

temas, apontando para a abertura de sentido e sua consequente transformação. Contudo, tal 
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postura não pode ser considerada em uma perspectiva excludente, donde a dificuldade apontada 

acima. Em uma leitura trágico-desconstrutivista o passado da Máquina, ou a constatação de seus 

efeitos, é operador de recomposições. Sua aparição, com todo esplendor e terror, é a condição 

para seu desaparecimento (ou recomposição). Dito de outra maneira, “só apareceu porque seria 

recusada”. Explicamo-nos: a ciência dos fundamentos só pode ser recusada por quem já a 

conhece; a porta se fecha diante de quem estivera aberta (Sant’Anna, 1992, p. 245-246). A 

“Elegia” é seu maior elogio: “Ganhei (perdi) meu dia” (Drummond, 2002, p. 410-412). 

Como aponta Derrida, sem o que se sedimentou à época da metafísica muito 

provavelmente boa parte do que se oferece à compreensão não seria sequer pensável. Assim, o 

desafio consiste em, no interior da tradição, buscar brechas e ver o alcance das operações 

conceituais, em nome de um porvir indeterminado: 

No interior da clausura, por um movimento oblíquo e sempre perigoso, que corre 

permanentemente o risco de recair aquém daquilo que ele desconstrói, é preciso cercar os 

conceitos críticos por um discurso prudente e minucioso, marcar as condições, os meios e os 

limites da eficácia de tais conceitos, designar rigorosamente a sua pertença à máquina que eles 

permitem desconstruir; e, simultaneamente, a brecha por onde se deixa entrever, ainda inomeável, 

o brilho do além-clausura (Derrida, 1973, p. 16-17). 

 

Conclusão  

 

Propusemos que a linguagem se prestaria a um reexame graças à leitura dos poemas de 

Carlos Drummond de Andrade, em especial A Máquina do mundo. Vimo-nos carregados à 

interpretação do “estar no mundo”, conforme constatou-se no índice da Antologia poética 

organizada pelo próprio punho do itabirano. Note-se que a composição da obra Claro enigma 

igualmente impõe, haja vista título e temas ditos “pensantes”, parada e estadia. Tal apropriação 

não nos parece de todo indevida, na medida em que a filosofia contemporânea carrega as marcas 

do debate acerca de linguagem e tempo em suas renovadas tentativas de crítica à tradição 

metafísica. No bojo daquilo que se apresenta como eterno, busca-se outra eternidade, a do devir 

(ou da alteridade). Tempo e linguagem, expostos a este princípio, ou, antes, motores da não 

identidade, garantem posição privilegiada para arte em geral e literatura em particular.  

Entrosado labirinto de referências, os remetimentos a rastros de autores e campos 

teóricos findaram por consolidar um primeiro auxílio demandado a Jacques Derrida e a 

desconstrução. Sua crítica ao falogocentrismo ensejou a discussão sobre a autonomia da palavra 

escrita em detrimento da expressão da essência do logos. A partir daí, a positividade da posição 
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intermediária da escritura, sempre distinta da intenção e da idealidade, revaloriza o sensível então 

recalcado. Instaurou-se jogo de espelhos entre Derrida e a produção de Drummond. Cortante em 

determinações positivas e suas separações, porém concomitantemente cortada em seu exercício, a 

linguagem é guardiã da alteridade posto que cada repetição a altera e instaura novos ritmos. O 

círculo acentrado imanente à repetição mostra a diferença não só como produto final de 

enunciados, mas como sua produtora a atravessar aquilo com que se encontra.  

O que chama a atenção para A Máquina do mundo e os poemas que orbitam ao seu redor é 

gesto que tentamos caracterizar como desconstrutivo. O poeta não se contentou, ou assim não o 

desejou, de negar o passado tido como fardo ante às rupturas da modernidade. Denunciar, 

política ou ironicamente, costumes, desfeitas, hipocrisias e não ditos tampouco dá conta do que 

institui o poema. Um “memorialismo” supra-pessoal ou ontológico talvez venha a calhar como 

guia interpretativo. Melhor dizendo, tradição poética “pensante” de indagações sobre sentido, 

sem historicidade no plano imediato, se expressa por meio ora de sonetos ora por tercetos. Além 

disso, se o assinalou, toda uma plêiade de assinaturas compareceram à máquina e seu enigma – a 

começar pela epígrafe de Valéry, avessa a falatórios, até Dante, Camões e outros. A que chega 

Drummond ao repetir tais périplos? Como seriam eles “tristes”, se apontam para glórias? 

A tradição já não é a mesma; escrever não é o mesmo; o mesmo é aquilo que não se 

escreve. O não à Máquina converte-se em sim ao mundo, abre-o por meio de maquinação do 

amor. Avesso a ciúmes, o sentimento deixa ser. Este, por seu turno, é travestido em palavra, lavra 

de giro poético: a palavra que acolhe a alteridade, fugindo do próprio lar lógico-referencial, 

deixando-se levar e nisto levando escombros e ruínas, é a ferramenta mestra. Afinal, o que 

soberano engenho prometera (e ainda promete) é o silêncio. A lágrima que alaga os olhos, 

embota a visão e turva o pensamento é a mesma que alarga hemisférios e refresca os pés 

cansados. Cabe ao poeta fazer cantar, transcrever na dura pedra da folha o choro das coisas e 

com ele o seu próprio. 

 

Referências bibliográficas 

 

ADORNO, T. W. (1979). Trois études sur Hegel. Tradução Collège de philosophie. Paris: Payot. 

______________. (1989). Filosofia da Nova Música. Tradução Magda França. São Paulo: 

Perspectiva. 

______________. (2001). Dialectique négative. Tradução do grupo de tradução do Collège de 

Philosophie: Gérard Coffin, Joëlle Masson, Olivier Masson, Alain Renault e Dagmar Trousson. 

Paris: Payot. 



Máquinas Da Escritura: Devires Sensíveis 
 

 
 

271 

______________. (2001). Minima moralia. Tradução Artur Mourão. Lisboa: Edições 70. 

______________. (2001). “Crítica cultural e sociedade”. In: Prismas: crítica cultural e sociedade. 

Tradução Augustin Wernet e Jorge Mattos Brito De Almeida. São Paulo: Ática. 

______________. (2008). Teoria estética. Tradução Artur Mourão. Lisboa: Edições 70. 

ADORNO, T.W. & HORKHEIMER, M (2006). A dialética do esclarecimento. Tradução Guido 

Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar. 

AGAMBEN, G. (2009). O que é o contemporâneo? – e outros ensaios. Tradução Vinícius Nicastro 

Honesko. Chapecó: Argos. 

ALIGHIERI, D. (1991). A Divina comédia. Tradução, introdução e notas de Cristiano Martins. 

Belo Horizonte e Rio de Janeiro: Villa Rica. 

ARRIGUCCI JR., D. (2002). Coração partido. São Paulo: Cosac & Naify. 

Barthes, Roland (1970). SZ. Paris: Seuil. 

BENNINGTON, G. & DERRIDA, J. (1996). Jacques Derrida. Tradução Anamaria Skinner. Rio 

de Janeiro: Zahar. 

BENJAMIN, W. (1984). Origem do drama barroco alemão. Tradução Sergio Paulo Rouanet. São 

Paulo: Brasiliense. 

________________. (1987). Rua de mão única – Obras escolhidas II. Tradução Torres Filho e 

Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense. 

_________________. (1994).  Charles Baudelaire - Um lírico no auge do capitalismo - Obras escolhidas III. 

Tradução Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense. 

_________________. (2012). “Teses sobre o conceito de história”. In: Obras escolhidas I – magia e 

técnica, arte e política. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense. 

BENSAÏD, D. (1999). Marx o intempestivo – grandezas e misérias de uma aventura crítica. Tradução Luiz 

Cavalcanti de Menezes Guerra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 

BOSI, A. (1988). “‘A máquina do mundo’ entre o símbolo e a alegoria”. In: Céu, inferno – ensaios de 

crítica literária e ideologia. São Paulo: Ática. 

CAMÕES, L. (1979). Os Lusíadas. São Paulo: Abril Cultural. 

CAMPOS, H. (2000). A máquina do mundo repensada. São Paulo: Ateliê Editorial. 

CANÇADO, J. M. (1993). Os sapatos de Orfeu – biografia de Carlos Drummond de Andrade. São Paulo: 

Editora Página Aberta. 

DELEUZE, G. (1997). Logique du sens. Paris: Minuit. 

_______________. (1997). Crítica e clínica. Tradução Peter Pal Pelbart. São Paulo: Editora 34. 

_______________. (1988). Diferença e repetição. Tradução Luiz Orlandi e Roberto Machado. São 

Paulo: Graal. 



Gustavo Chataignier 

 272 

_______________. (1988 B). Nietzsche et la philosophie. Paris : PUF. 

DELEUZE, G. & GUATTARI, F. (1991). Qu’est-ce que la philosophie? Paris: Minuit. 

DERRIDA, J. (1971). “La Mythologie blanche”. In: Poétique n° 5, Rhétorique et philosophie. Paris: 

Seuil. 

_______________. (1972). La dissémination. Paris: Seuil. 

________________. (1973). Gramatologia. Tradução Miriam Schnaiderman e Renato Janine 

Ribeiro. São Paulo: Perspectiva. 

________________.  (1985). “Préjugés: devant la loi”. In: Derrida e al. La faculté de juger. Paris: 

Minuit.  

_______________. (1990). Limited inc. Tradução Elisabeth Weber. Paris: Galilée. 

________________. (1991). Margens da filosofia. Tradução Joaquim Torres Costa e Antônio M. 

Magalhães. Campinas: Papirus. 

________________. (1994). A voz e o fenômeno. Tradução Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Zahar. 

________________. (1995). A escritura e a diferença. Tradução Maria Beatriz Marques Nizza da 

Silva. São Paulo: Perspectiva. 

________________. (2001). Posições. Tradução Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: 

Autêntica. 

________________. (2014). Essa estranha instituição chamada literatura. Tradução Marileide Dias 

Esqueda. Belo Horizonte: UFMG. 

DRUMMOND DE ANDRADE, C. (1978). Antologia poética. Rio de Janeiro: José Olympio. 

________________________________. (2002). Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar. 

DUQUE-ESTRADA, P. C. (2002). “Derrida e a escritura”. In: ______. (Org.). Às margens – a 

propósito de Derrida. Rio de Janeiro/ São Paulo: Editora PUC-Rio e Loyola. 

____________________________. (Org.) (2004). Desconstrução e ética – ecos de Jacques Derrida. Rio 

de Janeiro/ São Paulo: PUC-Rio e Loyola.  

FOUCAULT, M. (2008). Les mots et les choses. Paris: Gallimard/Tel. 

Haddock-Lobo, R. (2008). Derrida e o labirinto de inscrições. Porto Alegre: Zouk. 

______________________. (2011). Por um pensamento úmido. Rio de Janeiro: PUC-Rio/ Nau.  

HANSEN, J. A. (2005). “A máquina do mundo”. In: Poetas que pensaram o mundo. Org. Adauto 

Novaes. São Paulo: Companhia das Letras. 

KOFMAN, S. (1993). Nietzssche and metaphor. Tradução Duncan Large. Londres: The Athlon 

Press. 

LÖWITH, Karl. (1967). “Nietzsche et sa tentative de récupération du monde”. In: Nietzsche, 

Cahiers de Royaumont. Tradução Kelkel. Paris: Minuit.  



Máquinas Da Escritura: Devires Sensíveis 
 

 
 

273 

_____________. (1998). Nietzsche: Philosophie de l’Éternel Retour du Même. Tradução Anne-Sophie 

Astrup.  Paris: Flammarion. 

MACHADO, R. (1985). Nietzsche e a verdade. Rio de Janeiro: Rocco. 

__________________. (2001). Zaratustra – Tragédia nietzscheana. Rio de Janeiro: Zahar. 

__________________. (2013). Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro: Zahar. 

MENKE, C. (1998). The sovereignty of art – Aesthetic negativity in Adorno and Derrida. Tradução Neil 

Solomon. Cambrigde/ Massachusetts/ Londres: MIT Press.  

MERQUIOR, J. G. (1965). “‘A Máquina do mundo’ de Drummond”. In: Razão do poema. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira. 

_______________________. (2015). Verso universo em Drummond. São Paulo: É Realizações. 

MURICY, K. (1999). Alegorias da dialética. Rio de Janeiro: Relume Dumará. 

Nascimento, E. (2015). Derrida e a literatura. São Paulo: É Realizações. 

____________________. (2014). “Introdução – A literatura à demanda do outro”. In: Derida, J. 

Essa estranha instituição chamada literatura. Tradução Marileide Dias Esqueda. Belo Horizonte: 

UFMG. 

___________________. (Org.). (2005). Pensar a desconstrução. São Paulo: Estação Liberdade. 

NIETZSCHE, F. (1977). Fragments posthumes début 1888 – début janvier 1889. In : Oeuvres 

philosophiques complètes XIV. Tradução Jean-Claude Hémery. Paris: Gallimard. 

___________________. (1982). Le gai savoir – et Fragments posthumes été 1881-1882. In: Œuvres 

philosophiques complètes tome V, tradução Pierre Klossowski. Paris: Gallimard. 

___________________. (1998). Assim falou Zaratustra. Tradução Mário Silva. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira. 

___________________. (1999). O nascimento da tragédia. Tradução Jacó Guinsburg. São Paulo: 

Companhia das Letras. 

__________________. (2001). “O último filósofo. Considerações sobre o conflito entre arte e 

conhecimento”. In: O Livro do filósofo. Tradução Rubens Eduardo Ferreira Frias. São Paulo: 

Centauro. 

__________________. (2001). “Introdução teorética sobre a verdade e a mentira no sentido 

extra moral”. In: O livro do filósofo. Tradução Rubens Eduardo Ferreira Frias. São Paulo: Centauro. 

___________________. (2004). Genealogia da moral. Tradução Paulo César de Souza. São Paulo: 

Companhia das Letras. 

___________________. (2007). Considérations inactuelles I et II. Tradução Pierre Rusch. Paris: 

Gallimard/Folio. 

POUND, E. (1934). Make it New. Londres: Faber.  



Gustavo Chataignier 

 274 

RICŒUR, P. (1983-1985). Temps et récit I, II e III. Paris: Seuil. 

ROMANO DE SANT’ANNA, A. (1992). Drummond – o gauche no tempo. Rio de Janeiro: Record. 

Santiago, S. (set/1966). “Camões e Drummond: a máquina do mundo”. In: Hispânia, volume 

XLIX, n.3. Baltimore: John Hopkins University Press.  

_________________. (1976). Carlos Drummond de Andrade. Petrópolis: Vozes. 

__________________. (2002).  “Introdução”. In: Carlos Drummond de Andrade, Poesia completa. 

Rio de Janeiro: Nova Aguilar. 

SHAKESPEARE, W. (1961). Hamlet. In: Obras Completas. Tradução Luis Astrana Marín. Madrid: 

Aguilar. 

SÓFOCLES (2011). Trilogia tebana. Tradução Mário da Gama Kury. Rio de Janeiro: Zahar. 

SZONDI, P. (2004). Ensaio sobre o trágico. Tradução Pedro Süssekind. Rio de Janeiro: Zahar. 

VILLAÇA, A. (2006). Passos de Drummond. São Paulo: Cosac Naify. 

WISNIK, J. M. (2005). “Drummond e o mundo”. In: Poetas que pensaram o mundo. Organização. 

Adauto Novaes. São Paulo: Companhia das Letras. 

ZOURABICHVILI, F. (1996). Deleuze, une philosophie de l’événement. Paris: PUF/ Philosophies.  

 

 

 



Revista latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía · Revista latinoamericana do colégio 
internacional de filosofía 

 

Desconstrução francesa e Literatura comparada 
 

Maria Antonieta Jordão de Oliveira Borba1 

 

 

 Na segunda metade do século XX, intensificou-se o interesse por temas como 

etnicidade, minoria, raça, à medida que ganhavam relevância objetos relacionados à noção 

de margem que deixassem de ser observados pelas análises metodológicas de caráter 

estruturalista. O recrudescimento de pesquisas acerca de manifestações lítero-culturais 

dispersas, gender, documentos de gaveta, fichas de arquivos marcou o final da década de 

setenta de tal modo que, por alguns teóricos, o período tornou-se conhecido pela passagem 

da época moderna para a contemporaneidade. De fato, os novos pressupostos das 

reflexões de variados saberes das Ciências humanas e sociais ocasionaram o surgimento de 

uma nova episteme, na medida em que se testemunhava a multiplicação de publicações 

voltadas para um corpus caracterizador de ocorrências relativas a globalização, 

multiculturalismo, trocas de bens simbólicos, cruzamentos culturais. 

  Nesse cenário de irrupções, muitas das investigações realizadas são tributárias, até 

hoje, da emergência de objetos que demandavam atenção para suas especificidades, um 

dado que explica terem sido anteriormente colocadas à parte do paradigma do cânone. 

Referimo-nos a textualidades refratárias às classificações do modelo da tradição tais como 

literaturas pertencentes a novos limites, autorias próprias de guetos, cruzamentos em 

vizinhanças culturais, textos que denotavam mutações linguísticas, enfim tudo o que, 

embora estivesse fazendo valer a força dos locais em que surgiam,  não encontravam lugar 

na tradição. Como consequência da instalação dessas ocorrências, já não mais se 

mostravam adequadas às práticas analíticas caracterizadas pela prevalência da metodologia 

de leitura cujos pressupostos se pautassem em conceitos relativos à análise binária com 

consequente abandono da diferença. Em contrapartida ao privilégio da tradição da metafísica 

ocidental, destacaram-se reflexões teórico-filosóficas, ao se incumbirem de rasurar os 

princípios vigentes, de modo que os novos objetos passassem a ser interpretados por 

processos metodológicos que lhes fossem apropriados e que inclusive dessem conta de seu 

caráter inaugural. Referimo-nos agora, mais especificamente, a uma proposta teórica de 

literatura comparada que se valeu de reflexões filosóficas produzidas na França.  

 
1 Professora do Instituto de Letras da UERJ. 
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O pensamento da Desconstrução francesa foi crucial para o incremento de estudos 

sobre objetos de margem. E isso se deu tanto porque o movimento partia de novas 

premissas, quanto por ter configurado um conceito de interpretação que, valendo-se da 

diferença, deslocava-se de noções do paradigma binário para outro modo de pensar o 

mundo, segundo o qual se poderia melhor compreender as irrupções e suas historicidades. 

Como se sabe, a Desconstrução operou uma ruptura no campo do conhecimento ao 

rasurar noções como centro, origem, estrutura fixa que mantinham as amarras com a tradição 

do pensamento ocidental.  

Foi no propósito de contribuir para um debate do II Colóquio do Núcleo de 

Pesquisa em Filosofia Francesa Contemporânea que colocamos em debate uma proposta 

de literatura comparada à luz dos pressupostos da Desconstrução francesa. Ao romper com 

a ideia de hierarquia entre produções artístico-culturais, a articulação ocorrida da confluência 

da Teoria da literatura com a Filosofia revelou, como veremos, um modo específico pelo 

qual as relações entre Portugal e Brasil, nas condições de países da tradição europeia e da 

expansão colonizadora na América latina, puderam ser compreendidos por uma 

perspectiva em que centro e margem deixam de ser ligar à ideia de dependência e concedem 

nuances de trocas recíprocas ao par opositivo entre universal e local.  

Comprometidos com uma revisão do pensamento ocidental, encontramos Michel 

Foucault e Jacques Derrida, dois dos principais filósofos franceses, colocando em xeque a 

principalidade da metafísica e configurando um entendimento específico de interpretação, 

através de um vasto campo conceitual, que abalou noções como continuidade histórica, 

unidade do sujeito, profundidade discursiva, valor de autoria, paradigma binário, verdade 

do discurso, representação de mundo, homem como o mais digno de ser pensado, centro, 

origem, fim, deus, telos, arquê. 

Foi também pelo novo conceito de interpretação decorrente da Desconstrução que o 

crítico, ensaísta, escritor e professor Silviano Santiago interrogou as leituras prevalentes 

sobre colonização na América latina, o que possibilitou uma visão diferenciada acerca do 

encontro entre colonizadores europeus e povos colonizados da América do sul. Sua matriz 

teórica de literatura comparada teve reconhecimento no meio acadêmico, em especial, por 

ter desconstruído concepções como hierarquia, atraso, oposição binária, ao se valer do 

conceito de diferença na análise das relações entre o mesmo e outro e na comparação entre 

literaturas de países economicamente avançados e aquelas que são criadas em culturas da 

dependência. O conjunto ensaístico de Silviano Santiago permanece, até hoje, abastecendo 
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vários estudos sobre América latina, além de ser referência em diferentes campos 

disciplinares como História, Literatura, Antropologia etc. 

Tendo em vista nosso propósito de tratar das relações lítero-culturais entre países 

de nacionalidades e tradições distintas, paralelamente à proposta de releitura da colonização 

brasileira por Portugal, desenvolveremos uma exposição das variantes conceituais que 

percorrem as ideias Michel Foucault e Jacques Derrida, bem como a concepção de 

interpretação de literatura comparada de Silviano Santiago construída no rastro das ideias dos 

filósofos franceses.  Vejamos por partes. 

 

A Desconstrução em Michel Foucault 
 
Uma das características fundamentais do conceito de interpretação configurado por 

Michel Foucault e Jacques Derrida decorre da leitura que fizeram de três outros grandes 

pensadores, em especial, quando ratificaram a crítica da “verdade” e da “profundidade” do 

discurso. Referimo-nos a Nietzsche, Freud e Marx, cuja influência sobre Foucault aparece 

explicitamente em livro de sua autoria, Nietzsche, Freud e Marx: Theatrum Philosoficum 

(Foucault, 1980). É nessa obra que Foucault desenvolve a crítica às noções de “verdade” 

das profundezas discursivas, ao declarar, por exemplo, que Marx nomeava por platitude os 

estudos profundos sobre a moeda, o valor, o capital. Lembra-nos ainda Foucault que, 

quando Marx passou a se interessar pelo estudo das relações de produção, entendeu-as já 

como interpretação, o que fez com que descartasse o estudo da profundidade discursiva e 

partisse da perspectiva de investigação sobre o percurso do caminho formado pela história 

dessas relações. No pensamento nietzschiano, a questão da crítica à “profundidade” 

revelou-se mais pontualmente no exame que fez da crença no abismo da consciência, algo 

por ele caracterizado como um engenho dos filósofos. Sabe-se que Nietzsche abandonou 

os conceitos de “ser” e de “verdade” que percorrem a linguagem da metafísica, ao dizer 

que o trabalho a caminho dos solos mais profundos, por obrigar a retirada da terra da 

superfície, só fazia revelar a exterioridade ou a superfície desta “profundidade”. 

Da mesma forma que em Nietzsche e em Marx, Foucault pôde observar que o 

pensamento de Freud apresentava sintomas de rejeição à ideia de que o conhecimento 

ocupa um lugar longe e abaixo daquilo que se oferece à superfície discursiva. Os indícios 

vieram sob a forma de “crítica da consciência”, ao dizer que, subjacente à suposta 

capacidade de domínio do discurso pelo sujeito, residia a crença de que haveria uma 

possibilidade de “verdade”, todas as vezes que se ativasse a movimentação das funções 
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cognitivas do homem. Em Freud, nos lembra Foucault, a noção de inconsciente como 

portador de uma gramática estranha à linguagem pela qual o homem se expressa e a 

submissão dessa linguagem à operação básica do inconsciente criavam um impasse à 

investigação do discurso como condição da verdade. As regras que Freud pensou para a 

“interpretação” no interior da Psicanálise dizem respeito a uma investigação da própria 

cadeia falada na superfície sintagmática, o que revelou que a atividade psicanalítica não 

implicava uma especulação no nível oculto do discurso. 

Toda essa rejeição às camadas palimpsestas acabou por remeter para a negação da 

existência de uma “origem” e Foucault compartilha desse questionamento em Nietzsche, 

Freud e Marx rompendo com a noção de que a “interpretação” exigiria uma escavação 

rumo às profundezas da linguagem. Para ele, quanto mais a interpretação avança para um 

suposto encontro com a verdade, mais caminha para a morte. O que existiria então de 

subjacente ao direcionamento para a profundidade seria o falso pressuposto de que a 

investigação do símbolo conduziria à coisa em si, como se este símbolo vivesse uma 

“origem” que lhe pertencesse ou fosse a própria coisa que apenas simboliza: “A morte da 

interpretação é o crer que há símbolos que existem primariamente, realmente, como marcas 

coerentes, pertinentes e sistemáticas. A vida da interpretação, pelo contrário, é o crer que 

não há mais do que interpretações” (Michel Foucault, 1980, 21.). 

A leitura de Nietzsche, Freud e Marx influenciou ainda a reflexão de Foucault no 

sentido de efetivar um novo olhar para a história em suas relações com a ideia de 

continuidade e com a noção de sujeito controlador do discurso. Seu projeto arqueológico 

abalou os conceitos dominantes sobre linguagem, história, sujeito, abrindo uma fenda no 

pensamento, que instaurou as condições de possibilidade de estudos sobre os saberes 

“instituintes”,2 aqueles que, por pressupostos da tradição, estariam fadados ao abandono, 

gesto típico do que se afirmava estar “fora de lugar”. Nesse sentido, Foucault abriu uma 

brecha essencial para que os temas de margem que irrompem em sociedade reivindicassem 

seus estatutos de objetos a serem observados. E a condição dessa abertura era justamente o 

fato de não pertencerem ao já instituído. 

Agindo no campo da epistemologia, Foucault recusa toda e qualquer compreensão 

da história das ideias como evolução da racionalidade humana. A concepção de história 

prevista em seu projeto arqueológico diz respeito à relação que uma ideia estabelece com 

 
2 Em “O discurso competente”, Marilena Chauí (1989, p.3-13) faz a seguinte distinção: o saber “instituinte” é 
inaugural e, por isso, guarda as diferenças típicas das ideias em suas remotas emergências; por outro lado, o 
“discurso do conhecimento” é cúmplice da “ciência institucionalizada”, o discurso que perdeu tais variações 
iniciais. Daí ser denominado por “instituído”. 
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outras epistemes em decorrência das rupturas no campo do conhecimento. Neste sentido, 

para ele, não importa definir o que significa um discurso, mas indagar por que uma 

episteme possibilitou o surgimento de um discurso e não de outros, ou ainda, por que e 

como um objeto pôde aparecer. Assim, a caracterização dos solos epistemológicos vincula-

se à determinação das regras de aparecimento de discursos e da verificação de suas 

condições de possibilidade. A história arqueológica foucaultiana praticada em As palavras e 

as coisas (Foucault, 1966) e retomada em A arqueologia do saber (Foucault, 1972) se propôs a 

interpretar as estruturas que percorrem os períodos, através da investigação de 

acontecimentos dispersos, acontecimentos estes que foram deixados de lado pela história 

tradicional. Quando Foucault indica a importância de se examinar a ruptura que uma ideia 

estabelece com outras, abala, consequentemente, a concepção de história contínua, além de 

apontar para a possibilidade de se compreender a formação das ideias, não mais em função 

de uma sequência evolutiva e progressiva da racionalidade humana, e sim da descontinuidade 

entre os períodos. Daí que a própria colocação de solos epistemológicos fez com que a 

classificação tradicional desses períodos já não fizesse mais sentido. A interpretação de um 

determinado objeto como doença mental, sexualidade, representação pictórica etc. supõe 

que cada um desses objetos participa de uma história que lhe é própria, mas não explicável 

pela noção de evolução. 

Várias foram as noções discutidas nas obras de Foucault que, remetendo direta ou 

indiretamente para a questão da interpretação, de qualquer forma dizem respeito a um modo 

diferenciado de entendimentos de “discurso”, “representação”, fazer histórico, leitura de 

significados. As distintas concepções de sujeito desenvolvidas ao longo de As palavras e as 

coisas (Foucault, 1966) acabam por delimitar epistemes em que (1) predomina o pensamento 

da tradição metafísica e (2) aquela que, com o advento da Psicanálise, Linguística e 

Etnologia, anuncia o surgimento de uma era em que o “sujeito fragmentado” (Psicanálise), 

o “jogo de linguagem” (Linguística), a “história circular” (Etnologia) indiciam a 

possibilidade de inclusão de temas periféricos e de um outro modo de se entender o 

discurso e as culturas. Vejamos. 

Na episteme clássica – séculos XVII e XVIII –, o lugar do conhecimento do sujeito 

é aquele a partir do qual o homem é capaz de explicar não só as coisas como o 

conhecimento que tem sobre as coisas. Daí se poder dizer que houve um período da 

história em que o sujeito foi entendido pela capacidade tanto de representar como a de ter 

a consciência da representação. Não é por acaso que Foucault escolhe o quadro Las 

meninas, do pintor espanhol Diego Velásquez para descrever, no prefácio de As Palavras e as 
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coisas (1966) noções como sujeito controlador do discurso e da representação, uma escrita 

filosófica – e poética – cujo cenário é o ateliê em que os monarcas posam para o artista. Aí 

são apresentados ao leitor os vários cruzamentos de linhas ligando as personagens do 

quadro, a visão de um espectador imaginado frente à obra e os direcionamentos 

provocados pelas estratégias da pintura, função do espelho, em especial, o gesto do artista 

que, ao se afastar da tela, mostra-se simultaneamente como modelador e modelo, pintor no 

interior do quadro e personagem para o espectador que o contempla de fora. Essa 

simultaneidade de significações acaba por conceder ao homem-artista o lugar de centro tanto 

da representação que realiza dos reis como de sua própria representação. O quadro de 

Velásquez ilustra bem a íntima relação entre as ideias de sujeito e de história, dominantes 

na época clássica. Esta relação entre história e sujeito clássico encontra-se bem 

caracterizada no seguinte trecho de Arqueologia do saber (Foucault, 1972): 

 
A história é o correlato indispensável à função fundadora do sujeito: a 

garantia de que tudo que lhe escapou poderá ser-lhe devolvido; a certeza de que o 
tempo não dispersará nada sem reconstituí-lo em uma unidade recomposta; a 
promessa de que todas essas coisas mantidas a uma grande distância pela 
diferença, o sujeito poderá um dia – sob a forma de consciência histórica – delas 
se apropriar novamente, restaurar seu domínio sobre elas e encontrar o que se 
pode bem chamar sua morada. (Foucault, 1972, p.21) 

 

Mas é em outro livro de sua autoria, As palavras e as coisas, que Foucault apresenta os 

indícios, na modernidade – século XIX/XX –, de uma marcante transformação no 

pensamento que apontava para uma nova concepção de sujeito e dizia do fim da episteme. A 

ruptura teria sido possibilitada, basicamente, pela contribuição dos saberes da Psicanálise, 

da Etnologia e da Linguística. Anuncia-se, então, um outro homem no solo epistemológico 

do século XX por conta desses saberes. Saberes que, embora frutos da episteme moderna, 

são igualmente indicadores do fim de sua época. Vejamos de que forma a Psicanálise 

tematiza a fragmentação do sujeito e suspende a ideia de representação. 

Quando a Psicanálise caracteriza o inconsciente como possuidor de uma sintaxe 

própria e estranha à do consciente, passa a ser uma região em que a representação fica 

interrompida. Essa interrupção se deve a três fenômenos interligados: a existência de uma 

barreira entre inconsciente e consciente; o inconsciente como produtor de símbolos 

relacionados entre si para formarem uma significação; o fato de tais símbolos e relações 

obedecerem a uma “Lei”, lei que é própria do inconsciente. A representação fica pois 

relacionada à impossibilidade da consciência de si pelo sujeito, pois, ao representar, o 

sujeito não apresenta o inconsciente e sim o deforma. 
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[...] diversamente das ciências humanas que, voltando-se, embora para o 
inconsciente, permanecem sempre no espaço do representável, a Psicanálise 
avança para tomar o passo da representação, galgá-la ao lado da finitude [...]. É 
nessa região onde a representação fica em suspenso, à beira de si mesma, aberta 
de algum modo sobre o fechamento da finitude, desenham-se três figuras pelas 
quais a vida, com as suas funções e as suas normas, vem fundar-se na muda 
repetição da Morte, os conflitos e as regras, na abertura desnudada do desejo, as 
significações e os sistemas, numa linguagem que é ao mesmo tempo Lei. 
(Foucault, 1986, p.486) 

 

Também o surgimento da Etnologia veio revelar um novo objeto, no sentido se 

não se deixar ler através de uma história linear – o mesmo que ocorre com os temas da 

margem – que não encontravam um tempo que dissesse da causa de seu aparecimento. A 

Etnologia não pode manter uma relação com a historicidade, já que ela trata de conhecer os 

povos sem registro, ou desprovida de arquivos. Seja pela dificuldade de se encontrarem 

documentos em culturas periféricas, seja por uma opção sistemática de estudo, a Etnologia 

investiga as invariantes de estruturas na sucessão de acontecimentos. No momento em que 

se aborda seu objeto por essa vertente e se diz de uma comparação entre a cultura ocidental 

e as culturas “sem-história”, coloca-se sob suspeita o critério de continuidade dos 

acontecimentos como sendo o único pelo qual as culturas em geral podem ser estudadas. 

Na verdade, a Etnologia vem mostrar um tipo de historicidade que não é linear, mas 

“circular”, de acordo com Foucault: 

 

[...] neste modo de interrogação, o problema da história acha-se invertido 
porque se trata então de determinar, segundo os sistemas simbólicos utilizados, 
segundo as regras prescritas, segundo as normas funcionais escolhidas e assentes, 
a espécie de devir histórico de que cada cultura é susceptível. Assim, a Etnologia 
procura reassumir, desde a raiz, o modo de historicidade que nela pode surgir, as 
razões pelas quais a história será aí necessariamente cumulativa ou circular, 
progressiva ou submetida a oscilações regulares, capazes de ajustamentos 
espontâneos ou submetida a crises. (Foucault, 1966, 490, grifo nosso) 

 

Ao revelar a possibilidade de uma história diferente daquela que analisa os períodos 

em sua continuidade, os estudos etnológicos colocam em xeque a soberania da história da 

tradição, o que possibilita o pensamento sobre os fatos pela perspectiva da 

“descontinuidade”. Esta perspectiva, por sua vez, cria as bases para a realização de um 

projeto, a partir do qual as culturas e os saberes aí produzidos podem ser examinados por 

suas relações de ruptura e de organizações em diferentes solos epistemológicos. 
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Os novos postulados referentes à história descontínua e ao sujeito partido 

(consciente/inconsciente) só se firmaram a partir da aliança que a Linguística promove 

com os saberes da Psicanálise e da Etnologia, no momento em que ela provoca uma nova 

concepção de linguagem no século XX. O aparecimento da Linguística muda o estatuto da 

referencialidade do conhecimento do homem, já que é por outro ângulo que se investiga a 

relação do sujeito com a linguagem. Decorrente da noção de “valor” em Saussure 

(Ferdinand de Saussure, 1974), a linguagem passa a ser compreendida como possuidora de 

uma ordem autônoma, independente do sujeito, marcando, por isso, um limite no homem. 

Neste sentido a Linguística veio se juntar à Psicanálise e à Etnologia para retirar o homem 

do lugar privilegiado do saber sobre as coisas. Ao aliar-se à Psicanálise e à Etnologia, a 

Linguística completa a formação de um campo bem específico de tematizações: linguagem, 

inconsciente, culturas a históricas, conforme se pode ver na seguinte passagem de Foucault: 

 

Por cima da Etnologia e da Psicanálise, mais exatamente entretecida com 
elas, uma terceira ‘contraciência’ (Linguística) viria percorrer, animar, inquietar 
todo o campo constituído das ciências humanas [...]. Tal como as outras duas 
‘contraciências’, ela faria surgir, segundo um modo discursivo, as formas-limites 
das ciências humanas; tal como essas duas, alojaria sua experiência nessas duas 
regiões iluminadas e perigosas onde o saber do homem estabelece, sob as formas 
do inconsciente e da historicidade, a sua relação com que as torna possíveis. 
Todas três põem em risco aquilo mesmo que permitiu ao homem ser conhecido. 
(Foucault, 1966, 494.) 

 

Essas três formas de saber do século XX permitiram antecipar uma nova 

concepção de sujeito e o surgimento de uma nova episteme, episteme esta correlata ao 

conceito de sujeito. O sujeito passou a ser configurado como ser partido, ambivalente, 

limitado por uma linguagem que, pertencendo a uma organização peculiar e estranha àquela 

da consciência, não se deixa determinar pela consciência. Perde, pois, a unidade da 

episteme clássica que o fazia supor ser o “centro” de sua história, o gerador dos 

acontecimentos, o elemento possibilitador do conhecimento e o mais digno de ser 

pensado. Fragmentado, vê-se impossibilitado de ocupar o “centro” de seu discurso, já que 

está inscrito num jogo de relações conflituosas: numa relação entre as partes de seu interior 

que se estranham (consciente/inconsciente), numa relação com os discursos que não mais 

controla e que, contudo, nele penetram pelas ideologias veiculadas, numa relação com os 

seus desiguais, membros de outras classes da sociedade. Se assim é configurado, a 

interpretação das palavras e das coisas nada mais significa do que um “jogo”, um “jogo” 

infinito de linguagem. 
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A Desconstrução em Jacques Derrida 
 
O pensamento de Jacques Derrida contribuiu significativamente para a fenda que se 

instaurou no pensamento da metafísica. Para se compreender a extensão desse feito, não é 

possível deixar de considerar que Derrida nos deixou a herança de uma reflexão que 

revolucionou o modo dicotômico e excludente pela qual a filosofia do ocidente havia 

firmado suas raízes, ao se valer do mito do nascimento da escrita, tematizado no diálogo 

entre Sócrates e Fedro (Platão, 2001) e ter escrito as obras A Farmácia de Platão (Derrida, 

1972) e A escritura e a diferença (Derrida, 1971). O pharmakon, que passa a ser chamada a 

escrita, ou ainda, a escritura, constituiu, junto à quebra da hierarquia entre fala e escrita, a 

melhor metáfora para Derrida abalar a base binária da metafísica, cuja evidência mais 

significativa era a parceria mantida com o princípio estruturalista. De fato, pautados 

exclusivamente nos elementos dicotômicos, os críticos literários, os cientistas sociais da 

primeira década do século XX, por exemplo, sempre privilegiaram as oposições – 

bem/mal; claro/escuro; dentro/fora – em detrimento da diferença, ou seja, de todo 

elemento deslocado desses paradigmas excludentes. O conceito de diferença – o que 

possibilita o resgate dos elementos que não pertencem nem a um nem a outro campo 

binário – constituiu um dos pontos fortes da crítica de Derrida ao pensamento filosófico, 

embora não possamos nos esquecer de que tal crítica, a escrita desconstrutora, ainda que 

pertencente “às margens” da filosofia, encontra-se no interior daquilo que ela própria 

denunciava. Não é por acaso que Derrida escreveu que “não tem nenhum sentido 

abandonar os conceitos da metafísica para abalar a metafísica; não dispomos de nenhuma 

linguagem – de nenhuma sintaxe e de nenhum léxico – que seja estranha a essa história”. 

(Derrida, 1971, p.233) 

Quando Derrida valeu-se do diálogo entre Sócrates e Fedro sobre o nascimento da 

escrita, percebeu que a escrita do mito foi tratada como pharmakon, uma invenção do deus 

Tot, por remeter simultaneamente a “remédio” e “veneno”, ou seja, a diferença no mesmo 

termo (pharmakon). Isso permitiu que o filósofo melhor expusesse sua rasura no 

pensamento ocidental, que sempre recalcou a “escrita”, em nome do privilégio da “fala”, a 

que só o “ser” em presença permitiria supor.  

Sua reflexão pôs em crise tanto a atividade estruturalista quanto o quadro mais 

amplo em que essa atividade se insere, a metafísica ocidental. Marcando as bases fono-

logo-cêntricas que sustentam o pensamento te(le)ológico do ocidente, Derrida promoveu o 
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questionamento de uma série de conceitos que aí prevalecem, sem contudo simplesmente 

virar a página da filosofia, conforme ele mesmo escreveu. Sua Gramatologia (Derrida, 1973) 

propôs-se a repensar os conceitos da tradição, examinando-os a partir de um gesto que 

consiste em ler os filósofos de uma certa maneira, maneira esta que implica situar suas 

ideias simultaneamente nas “margens” e na filosofia, já que se trata de uma escrita que 

emprega o mesmo discurso que visa rasurar. 

A importância do conceito de pharmakon da filosofia derridiana para a uma nova 

atitude por parte dos pesquisadores voltados para contato entre culturas, como veremos 

adiante, diz respeito ao olhar antropológico que resgata questões relativas ao outro (e à 

margem) como diferentes daquelas que dizem do mesmo (centro). Passemos aos aspectos 

nucleares da herança deixada por Derrida para que se pense na concepção de interpretação 

entre culturas distintas, subjacente às suas ideias. 

 Para Derrida, os caracteres finalista e religioso da filosofia do ocidente sempre 

giraram em torno da noção de “centro”. Entretanto, na medida em que o “centro” se 

refere a um ponto da estrutura do discurso, podia indiferentemente ser denominado  

“origem”, “consciência”, arquê, telos, “deus”, “homem”, todos esses termos designando a 

“invariante de uma presença”, sintetizada na expressão “significado transcendental”. 

Sabedor de que a metafísica se edificou pelo pré-conceito de que a phoné, inseparável do 

logos, se confundia com a presença do ser, pôde constatar que a metafísica se edificou pela 

crença numa escrita de natureza puramente fonética. Trata-se de um pensamento cujas 

origens se encontram em Platão, onde a “verdade”, ligada à “Ideia”, só podia ser buscada 

com a “presença” daquele que fala. A “interpretação” configurada nessa ordem de pensar 

“sempre afirmou o homem, sonhou a presença plena, o fundamento tranquilizador, a 

origem e o fim do jogo”. (Derrida, 1971, p.249) Neste sentido, o pensamento do ocidente 

procurou continuamente estancar a mobilidade própria de qualquer estrutura, ou seja, sua 

“estruturalidade”, pela atitude de lhe atribuir um ponto de presença ou um marco de 

“origem”. A crítica feita por Derrida a esse entendimento reside no fato de a investigação 

discursiva ter privilegiado o “significado”, recalcando, portanto, a própria força do 

“significante”. A interpretação guiada pelo pressuposto do privilégio do “significado”, ou 

pela crença da profundidade, orientou-se por se fixar na ideia de “centro” da estrutura do 

discurso e por um correlato a essa ideia, que é o pensamento binário. Este olhar colado nos 

elementos opositivos, comum tanto nos procedimentos da “análise” da literatura realizada 

pelos primeiros estruturalistas, quanto nas reflexões sobre cultura, pôde encontrar sua 

fundamentação em oposições metafísicas entre sensível e inteligível, essência e aparência, 
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verdadeiro e falso, dentro e fora etc. Abandonava-se, então, a diferença em si, entendida 

como différance (com “a”), ou seja, o momento anterior à diferenciação quando os 

significados ainda guardam todo o potencial de sua “força” de significação. 
Para melhor configurar esse fenômeno de anterioridade aos signos, lembramos uma 

metáfora que bem ilustra o fenômeno típico da escrita. O texto é semelhante a um palco e, 

neste palco, há o proscênio e o fundo da cena. É somente no momento em que se escreve 

que se determina qual significante vai ocupar o proscênio. Consequentemente, essa escolha 

promove sempre o recalcamento de outros significados. A propósito desse fenômeno, 

Silviano Santiago (1978) nos lembra que Robert Desnos faz uma “versão desobediente” da 

oração do Pai Nosso em L’Aumonyme (1923), ao escrever o poema do Pai Nosso assim: 

“Nounou laissez-nous succomber à la tentation et d’aile ivrez-nous du mal.”3 O autor 

explica que só aí, na escrita (no campo visual em que se vê a letra), há a transgressão ao 

modelo, isto é, a transgressão do poema de Desnos em relação ao Pai Nosso do 

catolicismo, “visto que o som das palavras combinadas pelo poeta perfaz, fonema por 

fonema, a totalidade da oração católica”. (Santiago, 1972, p.52, grifo nosso). Derrida vai 

dizer que, se o espaçamento entre os signos e a manifestação por grafemas revelam a 

impossibilidade de uma escrita puramente fonética, é preciso pensar essa escrita como 

“escritura”. 

Este fenômeno também pode ser ilustrado através do próprio grafema “a” de 

différance – ou pharmakon, ou “escritura” – que só marca a presença e caracteriza o conceito 

na língua francesa, quando se faz uso da língua escrita. A fala não permite que se distinga a 

différance com “a”, anterioridade da diferenciação, da différence com “e”, momento em que os 

significantes apontam para mais de um significado. Se a escrita tem esse poder de recalque, 

a interpretação pode vir a ser cúmplice desse gesto, caso se interesse somente pela cena e se 

esqueça de que essa cena promove o rebaixamento da diferença, ou de outros possíveis 

significados4. 

A interpretação que trabalha com a différance, ao invés de atribuir um sentido, ativa a 

força do pharmakon, dessa (cena da escrita) “escritura”, como denomina Derrida. A 

metáfora do pharmakon permite que Derrida defina a atividade interpretativa que não se 

decide por um significado específico do signo, pois, contrariamente, impulsiona a força do 

 
3 A distinção entre os versos do poema e as frases da oração só podem ser entendidas pela escrita, pelo 
espaçamento e pelo uso dos grafemas. Na fala, em francês, o som de ambas se assemelha. 

4 Isso não implica estudo da profundidade discursiva, mas da força do que está potencialmente ali. Ver, 
adiante, as possibilidades de outros significados da produção do país menos adiantado produzir a différence, ou 
diferença, em relação à de outro na linha do progresso.   
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significante. Remetendo ao mesmo tempo para “remédio” e “veneno”, o pharmakon é essa 

différance, esse instante em que os diferentes significados se encontram nele, pharmakon, 

potencialmente presentes. Pelos pressupostos derridianos, a interpretação não apaga 

nenhum dos significados. Deixa, pelo contrário, emergirem as forças de “remédio” e 

“veneno”, do “bem” e do “mal”, do “escuro” e do “claro”, do “dentro” e do “fora”, enfim 

de todas as oposições, de todas as distinções, de todas as différences (com “e”) passíveis de 

serem extraídas. A interpretação para Derrida não se confunde com leitura ideológica, tal qual 

se fez a história do sentido, baseando-se no valor de “verdade” da palavra e do ser 

enquanto presença – fono-logo-centrismo – e no centramento em uma cultura de 

referência – etnocentrismo. Deixar emergir a “força” do texto implica promover o 

“descentramento” da estrutura, isto é, não frear sua mobilidade, deixar movimentar sua 

“estruturalidade”. É assim que se ativa o “jogo” da estrutura. 

Analisadas as noções de Derrida junto ao projeto arqueológico de Foucault, 

verificamos que ambos instauraram as condições de possibilidade para que temas 

periféricos se impusessem como objeto de estudo. A crítica ao fono-logo-centrismo e ao 

etnocentrismo como valor de verdade da palavra e de centramento numa cultura de 

referência permite que a voz do outro seja resgatada na escritura do mesmo. Permite, ainda, que 

as manifestações deslocadas do canônico se imponham como saberes instituintes e que a 

história dos solos epistemológicos se construa através do exame de suas regras da 

dispersão. A partir do pensamento desconstrutor, todo um conjunto de temas, objetos de 

margem ou propostas artístico-culturais alternativas puderam ocupar o proscênio, com a 

mesma força no “jogo” das trocas sociais: as variedades de performances narrativas; as 

representações desreferencializadas; os diários; a sintaxe da marginalidade; a escrita em que 

ficção e realidade se avizinham sem demarcações; a sexualidade descentrada do lugar em 

que o corpo perpetua a espécie; os gêneros narrativos desvinculados da submissão 

classificatória; a resistência indígena na manutenção de seus rituais manifesta fora do 

espaço bíblico. Foram os objetos que se impuseram aos sujeitos para que inventasse um 

novo olhar para o espaço de “margem”. 

 

A Desconstrução em Silviano Santiago 
 
A obra de Silviano Santiago constitui a face mais visível da complexidade com que 

o autor compreende a literatura e a cultura de estados pós-colonialistas. Dizer seu nome é o 

mesmo que se referir ao reconhecido intérprete das textualidades plasticamente ligadas à 
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tradição latino-americana. Sua inserção na literatura reveste-se de um prisma específico de 

leitura das manifestações lítero-culturais, cujo penoso processo de colonização, ao invés de 

travar a imaginação criativa, permitiu que prosperasse, entre si, o valor de contribuição.  

A abordagem que o autor fez da cultura latino americana resulta da perspicácia de 

quem percebeu a condição do artista como sujeito atravessado pelo trauma gravado na 

história de seu país. Para ele, o artista da cultura dependente, ao mesmo tempo em que 

vislumbra a tradição, traz consigo o sentido de uma nacionalidade. Vive um estado de 

contradição, que, no entanto, não se dilui em síntese, como preveem as concepções 

ideológicas das sínteses. A interpretação de Silviano Santiago jamais pode conviver com a 

ideia hegeliana de tese, antítese e síntese.  

No aproveitamento do conceito nietzschiano de afirmação, Santiago entendeu que 

tanto o sentimento de raiz, quanto o apelo da forma universal, ou tanto o local quanto o 

universal, atuam como “forças” das subjetividades discursivas das culturas colonizadas. Daí 

as manifestações desse “entre-lugar” engendrarem maior rentabilidade, quando suas 

estéticas são observadas nos aspectos que elas mesmas capacitam: a “apropriação” e a 

“transgressão” da literatura de que se valeu o artista (a escrita anterior, a escrita da tradição, 

a escrita do progresso).  

No livro de Silviano Santiago O cosmopolitismo do pobre (Santiago, 2004), a 

Desconstrução dá sinais da vitalidade dos pressupostos nos quais o autor se baseou, 

quando nos lembra que os movimentos identitários de cultura buscam inventividades, sem 

se afastarem do que as formas estrangeiras realizam. Já nas páginas iniciais do capítulo 

“Atração do Mundo” (Santiago, 2004, p.11-44), fica evidente o lastro francês que perpassa 

a interpretação das mudanças dos modelos estéticos. Através da metáfora de “espectador do 

século”, presente no texto de Nabuco, Silviano vai desconstruindo, por um lado, os que 

sublinharam as mazelas de um Alencar em busca de mitos da identidade nacional e, por 

outro, explorando as lembranças de um narrador que, na velhice, confessa o fascínio que 

sempre sentiu pela geografia e pelo espetáculo cultural da tradição europeia. Por essa 

trajetória desestabilizadora de questões sobre nacionalidade, revela que a crítica tradicional 

produzida sobre Alencar, por exemplo, fala do índio não como personagem, mas como ser 

exótico, um sinal de nossa literatura presa aos parâmetros estrangeiros. Havia uma ideia de 

verticalidade entre literaturas pelo caráter ainda hierárquico que prevalecia em nossa 

sociedade. Silviano chega ao final do capítulo, lembrando-nos de um curioso fenômeno da 

sociedade contemporânea. Hoje somos testemunhas de duas tendências de manifestações 

artísticas que, por propósitos diferenciados, têm-se voltado para a expressão de novas 
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formas de identidade cultural. Por um lado, percebem-se certos “casulos” no “cotidiano de 

grandes cidades” (ibid, p. 40) “pipocando” aqui e ali e, apesar da dispersão, são capazes de 

se comunicar diretamente com grupos estrangeiros, firmando alianças cosmopolitas 

horizontalmente dialógicas, ou seja, sem depender da verticalidade própria de quem vai 

pedir o aval da concepção estabilizadora ou mesmo do Estado. Por outro lado, existem 

grupos que, “antipáticos” à globalização, se organizam em torno da defesa da preservação 

das tradições regionais, como forma de reagirem ao que denominam “mesmismo 

globalizado”. Ambos, porém, constituem movimentos de identidade que estão “aquém e 

além do nacional”, e que por isso se distanciam do modelo da tradição imposta pelas elites 

brancas, patriarcais, etnocêntricas. 

É essa dicção do discurso de Silviano Santiago que percorre suas obras desde a 

segunda metade do século XX e que ainda respondem pelo fato de não ter se deixado 

conduzir pelas aderências das ideologias ou pela defesa dos paradigmas binários da 

metafísica. Por volta dos anos 70, em seu retorno ao Brasil depois de atuar como professor 

na França, encontrou no meio acadêmico um clima propício para a expansão de uma 

proposta de literatura comparada, que rompeu com as análises baseadas no paradigma 

norteador de “cópia”, “imitação”, “fonte”, “influência”, “atraso”, “repetição”. Foi deste 

rompimento que pôde criar uma proposta diferenciada de literatura comparada. 

Sua nova grade conceitual serviu-lhe para que interpretasse as relações entre 

culturas, objetivando discorrer sobre o modo pelo qual as obras produzidas na margem 

apresentavam particularidades capazes de dialogar produtivamente com as da tradição. 

Criadas em condição de dependência – no sentido de serem construídas em países cujo 

estágio socioeconômico constitui um gap em relação às grandes colônias – as expressões 

lítero-culturais da América latina demandam que os intérpretes ultrapassem os parcos 

limites da “imitação”, a fim de explorá-las em suas mais abrangentes potencialidades. Para 

isso, é essencial a observação da positividade dos dados de diferença, principalmente quando 

essas marcas se inscrevem no interior das semelhanças, tendo em vista a estratégia do 

artista que se apropria do “já-dito” para nele interferir e desconstruir pela “apropriação”, 

“desarticulação” e “rearticulação”. Diferente das análises formais voltadas para a 

construção de um sentido, ou para o fator “influência” na capacidade de um escritor bem 

escrever grandes obras, a matriz de Silviano promove uma ampla revisão das proposições 

estruturalistas de Barthes e Lévi-Strauss. Subjacentes à teoria de Silviano, percorrem vários 

conceitos do pensamento filosófico francês da Desconstrução, dentre eles, o de 

“descontinuidade histórica”, de Michel Foucault (Foucault, 1972) e o de “escritura” 
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(pharmakon), de Jacques Derrida (Derrida, 1973) Trata-se de noções fundamentais para sua 

concepção de interpretação de que participa a ampla publicação de suas obras. 

A metáfora da “semente” empregada pelos colonizadores e jesuítas portugueses, 

comparada a seu sentido literal, é ilustrativa da peculiaridade da concepção de interpretação 

pela qual o autor abordou os primeiros textos escritos no Brasil e o tema da colonização 

portuguesa. Por essa perspectiva de herança do pensamento francês, Silviano faz uma 

crítica à ideia de construção de identidade atrelada ao etnocentrismo ou às marcas remotas 

do ideal vigente no já decantado romantismo. Recusando o coro do nacionalismo utópico, 

distante da lamúria na denúncia de perdas de nossas raízes, afastando-se do discurso oficial 

da História, as reflexões de nosso pensador da cultura revelam estreita aliança com a 

Etnologia e a Filosofia. Foi pelo pressuposto da Desconstrução que Silviano se aproximou 

de uma espécie de filosofia do “sim” – no sentido nietzschiano do termo – propondo uma 

interpretação segundo a qual os signos do discurso são afirmados pela força dos significantes 

de superfície, uma de potência da palavra, o que é bem diferente de escavação dos 

significados escondidos nas profundidades textuais, como quiseram o estruturalismo e a 

metafísica. Suas leituras vão ao encontro da positividade da diferença, o que implica fazer 

falar a escritura ou o pharmakon (remédio e o veneno) ou variante conceitual de escritura 

(Derrida, 1971, p.230) capaz de ressaltar os significados de que se reveste o termo 

“semente” na pregação da colonização. 

Remetendo a palavra “semente” tanto para o sentido metafórico – o sêmen da 

palavra de Deus –, quanto para o literal do “em se plantando tudo dá” da Carta de Pero 

Vaz de Caminha (Cortesão, 1943), a leitura da “semente” nos escritos em “terra firme” 

desmascarava a imagem de cordialidade, que, volta e meia, era passada a limpo pelos 

manuais da História, quando era descrito o encontro entre portugueses e indígenas. Não se 

pode falar de um encontro cordial, mas de imposição de uma cultura de referência, a 

dominante, sobre outra, vista pelos colonizadores como tabula rasa, em que se poderia 

mudar e impor crenças, valores, costumes. Aproximando essas observações com o 

pensamento de Derrida, verificamos que a interpretação permite ver, na própria escritura dos 

colonizadores, a violência do processo expansionista do Império. 

 O interessante é perceber que, pela concepção de comparada de Silviano, a 

resistência do outro (indígena) pode ser resgatada na palavra do mesmo (português), esteja ela 

compondo os poemas de José de Anchieta, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ou mesmo a 

correspondência entre Manuel da Nóbrega e o Rei de Portugal. Para isso, basta desconfiar 

do sentido metafórico de “semente” nos textos da catequese e pensar a “semente” pelo 
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“suplemento”, o que implica fazer emergir a potência dos significados literal e metafórico. 

Se o “complemento” sempre remeteu para a ideia de totalidade da metafísica, se a “análise” 

estruturalista sempre quis ser o “complemento” do objeto observado, o “suplemento” da 

interpretação santiago-derridiana foi diferente; o “suplemento” pôde dizer do acréscimo 

semântico que vem se alojar ao significante semente disseminado na escritura jesuítica. Pelas 

variantes nocionais desse pharmakon “semente”, a interpretação do termo faz entrar em 

ebulição aquilo que, na escritura do mesmo, esteve sempre silenciado pelo discurso da 

tradição, comprometido que se via com a linearidade dos acontecimentos e com a visão do 

colonizador. Pela proposta de Silviano Santiago, já não faz sentido falar de uma 

cordialidade na colonização. Portugal quis colonizar no sentido de impor sua cultura aos 

índios. Movimentar o texto português significa, portanto, abalar a “estrutura” centrada, 

permitir que a “estruturalidade da estrutura” entre no “jogo” da linguagem, conforme 

pensou Derrida. (Derrida, 1971, p.230) 

Como se pode entender, as ideias de Silviano Santiago se opõem ao paradigma 

binário do primeiro estruturalismo, desprendendo-se da “análise”, pela qual somente os 

elementos em oposição eram destacados do discurso para comporem o eixo de seleção, 

além de recusar em estabelecer qualquer pacto com a ficção criada pela História. O objetivo 

passou a ser o de levantar todas as possibilidades semânticas e foi assim que o pharmakon 

“semente” do campo da religiosidade do texto católico (remédio) poderia ser lido também 

pela “força” de um significado diferente: a violência (“veneno”) com que se deu a posse da 

terra brasileira pelo português. Impor nova ordem e destruir o “atraso” da cultura 

autóctone significavam, portanto, para os portugueses, o resultado das atitudes implicadas 

no gérmen missionário, do qual o colonizador precisava obter frutos religiosos e 

progressistas, a fim de repetir, etnocentricamente, em terra estrangeira, os valores que o 

orientavam em seu próprio país.  

Curioso notar que, nessa atividade desconstrutora do recalque metafísico5, também 

o texto do corpo foi entendido como um campo discursivo minado de dubiedades. Se as 

análises estruturalistas, leitura dos missionários e discursos da história sempre reiteraram a 

“imitação”, na interpretação de Silviano, o modo como o indígena posa, gesticula, olha ou se 

movimenta alimentou uma leitura que pôs em xeque o sentido de “cópia” compartilhado 

pela tradição. A teatralidade do indígena na “imitação” do mesmo português, praticada no 

ritual católico, não queria dizer, necessariamente, que ele compartilhava da fé do 

 
5 Conforme análises estruturalistas de literatura e cultura anteriores à proposta de literatura comparada de 
Silviano Santiago. 
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catolicismo. Poderia sinalizar para algo semelhante às experiências daqueles que viviam 

originariamente em Porto Rico. Nossos indígenas poderiam, nessa “imitação”, estar 

igualmente “sequiosos em contemplar o milagre bíblico, de provar o mistério religioso em 

todo seu esplendor de enigma” (Santiago, 1978, p.15), e não somente seguindo a mesma 

crença do mesmo. Se foi por este tipo de aparente passividade contemplativa das cenas 

católicas que os índios dispunham seus corpos, seus olhares, seus gestos, é porque, 

paralelamente à absorção da cultura do colonizador, convive uma outra versão de 

interpretação: o significado diria de um momento de comoção diante do mistério. Só que a 

“imitação”, neste caso, seria algo ligado à própria natureza de suas religiosidades, e não 

exclusivamente à crença no catolicismo europeu, como as análises etnocêntricas 

supuseram. 

Essa dupla possibilidade extraída do potencial de encenação do corpo ratifica-se em 

textos da catequese, quando se constatam as marcas de resistência que vêm habitar a 

escritura católica. Por elas, recupera-se, nas queixas dos textos portugueses, a perseverança 

de nossos bárbaros em se manterem nos costumes que lhes eram naturalmente afeitos. Não 

é de outra ordem o fenômeno que se observa nos textos da catequese. As demandas dos 

poemas, prosas e sermões portugueses permitem supor que, longe da máscara do rito 

católico, os índios conservavam a liturgia de suas crenças, nos momentos em que, 

terminada a festa cordial, os espaços se revestiam da familiaridade das tribos.  

A leitura de um trecho do Sermão do Espírito Santo de Padre Antonio Vieira (1975) 

permite ver, na escritura em língua portuguesa, a “dificuldade da conversão” admitida pelo 

próprio padre Antônio Vieira. Também na carta de Padre Manoel da Nóbrega (1931) fica 

clara a resistência indígena, particularmente no trecho em que o jesuíta escreve sobre a 

necessidade de virem para cá “muitos da Companhia”, de modo que fosse possível 

permanecer sustentando a palavra do “Rei” e do “Senhor dos Senhores”. Em ambos, 

percebe-se que o outro, antes silenciado pela História, passa a poder falar também, ainda que 

pela voz do mesmo português. 

Várias dessas noções fazem parte do livro Uma literatura nos trópicos, de 1978, sendo 

que, no ensaio de abertura “O entre-lugar do discurso latino-americano” (Santiago, 1972, 

p.11-44), Silviano Santiago termina por construir uma sintaxe teórica capaz de orientar os 

pressupostos pelos quais são discutidos os temas dos outros dez capítulos. As ideias desse 

ensaio decorrem de uma crítica às reflexões estruturalistas que sinalizam para a miopia do 

reiterado e insuficiente dado “invisível” que aproxima as literaturas colonizadas e 

dominantes. Em sintonia com as noções de “descontinuidade” e diferença, o conceito de 
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“entre-lugar” configura-se como uma espécie de resposta teórica ao questionamento que o 

próprio autor faz sobre o conceito de “imitação”, quando reflete sobre a condição de 

emergência dos discursos da América latina e a função do intelectual que interpreta as 

produções lítero-culturais de seu país. Condensando a dubiedade da literatura e do 

intelectual, o “entre-lugar” sinaliza para a necessária relativização da Antropologia e a 

ineficácia da História em dar suporte a uma visão crítica adequada sobre comparativismo, 

quando se trata de analisar discursos de países que passaram por processo de colonização. 

Articulando melhor o pensamento de Silviano Santiago, é na inter-relação das ideias 

de Uma literatura nos trópicos (Santiago, 1978) com Vale quanto pesa (Santiago, 1982) que 

melhor podemos compreender as interfaces de que o autor tira proveito, seja para discutir 

noções que restringem a comparação entre literaturas, seja para argumentar sobre aquelas 

que permitem compreender a contribuição das variadas formas de manifestação de margem. 

Quanto à História, ele nos lembra de que a afirmação dos dados duplicadores na análise 

dos acontecimentos nada mais fez do que realçar a glória do percurso da cultura dominante 

e o rebaixamento da cultura dominada. O inverso disso, que diria do estereotipado elogio 

ao somente nosso, também não levaria a uma reflexão produtiva, já que a defesa de um 

pensamento destituído de qualquer traço alienígena constituiria puro “devaneio verde-

amarelo”. (Santiago, 1982, p.20) Se a história universal relata nossos acontecimentos por 

pressupostos que leem aqui o que é para ser lido lá, ela só faz apagar o que pensa construir 

no interior do truncado discurso que produz. Por outro lado, embora a Antropologia se 

volte para a análise da cultura destituída de a priori, ela ainda não consolida a “explicação” 

de nossa “constituição”, tanto por falar do “ser enquanto destruição”, quanto por ocupar, 

para a História, um lugar de mera “ficção”. Foi preciso entender essas circunstâncias das 

variações disciplinares para que Santiago pensasse na função do intelectual estabelecido em 

países colonizados: “o intelectual brasileiro, no século XX, vive o drama de ter de recorrer 

a um discurso “histórico”, que o explica, mas que o destruiu, e a um discurso 

“antropológico”, que não mais o explica, mas que fala do seu ser enquanto destruição” 

(Santiago, 1982, p.17).  

Como então nos explicar e nos constituir? Perguntamo-nos junto com Silviano 

Santiago. Para ele, nenhum campo disciplinar se autoriza integralmente nesta tarefa. Se esta 

é a conclusão a que chega, seus ensaios nos conduzem para outro entendimento: a 

Etnologia e a Literatura comparada na matriz pela qual ele reflete sobre relações culturais. 

A proposta de analisar as sociedades colonizadas pelo conceito de “entre-lugar” resulta, 

sem dúvida, de um questionamento decisivo de sua função como intelectual, sendo que, 
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neste diagnóstico, percebo as raízes que a Antropologia – junto à Etnologia e a 

Desconstrução – foi capaz de fincar. Aquilo que Silviano espera da Antropologia – o 

questionamento das minorias em sua “integração ao processo de ocidentalização” – 

significa, na verdade, o que ele próprio faz: questiona a “integração histórica” por 

pressupostos antropológicos, sem cair na ilusão de que as minorias existiriam fora de um 

processo de ocidentalização do mundo. 

Para Silviano, é na configuração ambivalente do ser cultural que reside o drama 

ético do intelectual brasileiro em face de todas as minorias da América Latina. Sua 

compreensão dessas minorias pelo materialismo histórico tem de passar pela integração 

total e definitiva delas ao processo de ocidentalização do mundo; a compreensão dessas 

minorias pelo pensamento antropológico tem de questionar essa integração histórica, para 

que não continuem a viver uma “ficção” imposta como determinante do seu passado e do 

seu desaparecimento futuro. Difícil é o pacto entre o homem latino-americano e a História 

ocidental, a não ser que se caia em certas determinações de cunho desenvolvimentista, 

onde se afigura como capital a práxis ideológica do progresso. (Santiago, 1982, 18). 

Não é difícil concluir que o discurso latino-americano, por resistir pertencer 

exclusivamente a um campo – nem “materialismo histórico”, nem “pacto com a História 

ocidental”, nem “ufanismo” nacionalista – implica um entendimento apropriado à 

particularidade de sua condição. Nasce de um “entre-lugar” e este local, nos ensinam os 

escritores e os artistas, significa criar, na assimilação do progresso, a riqueza do repertório 

que faz emergir outra forma de expressão, a forma possível somente na condição do 

“entre”, dos dados “em diferença” manifestos na simultaneidade da diferença na 

semelhança assimilada antropofagicamente das grandes referências canônicas. Se assim é o 

discurso latino-americano, cabe também ao intelectual perceber o significado de sua 

ocupação neste “entre-lugar”, a fim de que a interpretação das condições das culturas e das 

literaturas de “margem” revele boa rentabilidade para os estudos comparatistas. É por essa 

via que fica claro por que Silviano refere-se à antropofagia de Oswald de Andrade como 

um “antídoto” do modernismo ao “enciclopedismo europeucêntrico”, assinalando a 

vontade desse nosso escritor em “incorporar, criativamente, a sua produção dentro de um 

movimento universal” (ibid, p. 21). Quando nos reportamos ao movimento de 22, 

percebemos que a literatura de Oswald expressa, de fato, o estatuto do escritor numa época 

em que seu país não era nem economicamente desenvolvido, nem se via imerso na radical 

incapacidade de vislumbrar as novas técnicas europeias. O compromisso de Oswald com a 

vanguarda modernista coloca-o no paradoxo de ser um soldado subalterno na tropa do 
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progresso europeu e, ao mesmo tempo, pertencer à avant-garde nacional. Isto significa 

ocupar um lugar do qual ora ele pode ver quem está à frente – o avanço estrangeiro –, ora 

voltar-se para a direção oposta e pensar no passado que ficou para trás. Essa condição de 

“entre-lugar”, propulsora de perguntas do tipo “fico com minhas raízes ou me entrego à 

modernidade da poesia estrangeira?”, resulta em resposta, já dada pela literatura de Oswald, 

e que poderia ser traduzida assim: “não fico nem com uma, nem com outra; vivo a 

experiência das duas”. A forma coloquial aqui imaginada para a resposta é um modo de 

traduzir aquilo que, em termos teóricos, é amplamente explanado por Silviano, ou seja, o 

modo como o movimento do discurso latino-americano se apropria do outro para 

transgredi-lo. O resultado é a instauração de uma tensão entre possibilidades. Neste 

sentido, ao autor e ao intérprete não devem escapar nem o “primeiro texto”, o que veio 

antes, nem a “rearticulação” decorrente da “desarticulação” promovida pelos povos 

colonizados. 

 

O texto se organiza a partir de uma meditação silenciosa e traiçoeira sobre 
o primeiro texto, e o leitor, transformado em autor, tenta surpreender o modelo 
original nas suas limitações, nas suas fraquezas, nas suas lacunas, desarticula-o e 
rearticula de acordo com suas intenções, seguindo sua própria direção ideológica, 
sua visão do tema, apresentado de início pelo original. (Santiago, 1978, p.22) 

 

Esse movimento de “apropriação, desarticulação e rearticulação” é recorrente na 

obra de Oswald como um todo, embora duas de suas manifestações sejam modelares para 

ilustrar a maneira pela qual o escritor da vanguarda de 22 absorveu antropofagicamente o 

dejà-dut, conforme escreveu Foucault, ou do “já escrito”, como pensou Santiago. (Santiago, 

1978, p.22) Uma delas diz respeito aos fragmentos que fazem parte da coleção de poemas 

Pau Brasil (Andrade, 1978).  Os trechos da Carta de Pero Vaz, transpostos para as páginas 

do poeta do século XX, acabam por fundar uma estética – a estética do modernismo de 

Oswald –, pela estratégia de Oswald penetrar primeiramente no que é nosso – a Carta –, 

retirá-la de sua procedência e reorganizá-la sob a condição de outra geografia temporal-

discursiva – o Poema. O olhar para o passado e o compromisso com a vanguarda aparecem 

através das estratégias de justaposição e de ressignificação dos dados de uma história que já 

havia sido contada. A ausência de cerimônia na nova assinatura do “já-dito” – “por ocasião 

da descoberta do Brasil” – em Pau Brasil remete para a “descontinuidade”. Melhor do que 

isso, contudo, foi a bela criação artística que daí resultou. 
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Pau-Brasil, primeira coleção de poemas de Oswald de Andrade, serve para 
espicaçar os historiadores que são servos obedientes da cronologia e os que são 
defensores de princípios históricos normativos. Para dramatizar a situação lacunar, 
resolve bagunçar o coreto do tempo e da história ocidental. Faz ele questão de 
assinalar, desde o pórtico do livro, que aqueles poemas escritos em 1924 o foram 
“por ocasião da descoberta do Brasil”. (Silviano Santiago, 1995, 8-10.) 

 

É esse tipo de estética antropofágica que aparece também na “Canção de exílio” de 

Oswald de Andrade. (ibid, p.17) Além da apropriação literal do primeiro título, 

desarticulando-o pela lacuna instaurada entre vanguarda e romantismo, o poeta rearticula-o 

quando introduz, nessa semelhança, o dado da diferença, que é a palavra “palmares” do 

primeiro verso modernista – “Minha terra tem palmares”. Diferente das leituras mais 

conhecidas desse fragmento, que dizem da crítica que o modernismo faz ao romantismo 

(leitura ideológica ou de pressuposto hegeliano), a interpretação pode tomar outro rumo: 

revelar a convivência de forças canônicas e vanguardistas. Remeteria então tanto para a 

referência do “já dito” por Gonçalves Dias – Minha terra tem palmeiras –, a metáfora de 

nosso passado enaltecedor da natureza, quanto para “palmares” – a diferença resultante da 

estética antropofágica, que enaltece o passado e diz que também fizemos rebelião 

libertadora. Ao invés do sentido único, aquele que subverte o significado do ufanismo 

romântico pela paródia, a interpretação remete para as forças do nacional expressas na 

superfície dos significantes: somos “palmeiras” e somos “palmares”; somos ufanistas e 

somos revolucionários; somos românticos e somos modernistas. 

As interpretações desses dois momentos na literatura de Oswald – os poemas 

“Canção do Exílio” e “Pau Brasil” (Andrade, 1971) – revelam, por fim, que, junto à 

absorção que sua poesia faz do cânone, convive uma outra espécie de antropofagia, desta 

vez, a antropofagia teórica de Santiago em relação ao pharmakon de Derrida e à 

“descontinuidade” de Foucault. Se através de sua matriz resgatamos a beleza de Pau Brasil 

pela interferência da “descontinuidade”; se na Canção do exílio (ibid) não se apaga nem o 

significado da tradição nem o da vanguarda; se é no lugar paradoxal que a literatura da 

cultura dominada melhor revela suas potencialidades estéticas, isso só pôde ocorrer porque 

coube ao crítico Silviano Santiago apropriar-se antropofagicamente das noções dos 

filósofos franceses, rearticulando seus conceitos em outro campo do saber, de modo que 

sua literatura comparada fosse ao encontro do que a própria obra provocava. Em 

compasso com os filósofos da desconstrução, a interpretação do “entre-lugar” abriu as 

portas para que nosso intelectual, na inevitável condição de leitor de uma cultura diferente 

da europeia, se posicionasse conceitualmente, de modo a fazer emergir a riqueza, a 
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complexidade e o paradoxo da condição de nossa literatura e daquele que fala desse lugar 

em que ela é produzida. 
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