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EDITORIAL

Ultrapassar os muros da universidade, tornando possível o encontro, a troca
de experiências, e a constituição de uma fronteira, um espaço no qual seja
possível desenvolver uma pauta comum em torno dos dilemas da produção e
universalização dos direitos, da ampliação do acesso ao conhecimento, da
implantação da renda mínima universal, mudanças necessárias para alterar o
cenário de desigualdade e injustiça social em que vivemos. O projeto da
Revista LUGAR COMUM, que chega agora ao número duplo 21-22, é o
desafio de pensar a partir desses dilemas.
O número 21 da LUGAR COMUM introduz uma mudança com relação
aos anteriores: os artigos e seções da revista foram tecidos e alinhavados
em torno do eixo temático central P O L Í T I C A S D O D E S E J O D E S F I G U R A Ç Õ E S D O C O R P O , coordenado pelos professores
Carlos Augusto Peixoto Junior e Ana Kiff e r, da PUC-Rio, e nossa pr o p o s t a
é continuar organizando e apresentando desta maneira os próximos números
da Revista, em eixos temáticos coordenados ad-hoc por membros do comitê
editorial ou convidados.
Além da novidade de um eixo temático em torno das temáticas do corpo, da
política e da construção da subjetividade, este número está sendo finalizado
no momento em que vivemos uma crise política de grandes proporções, que
nos afeta em vários sentidos mas que também abre muitas possibilidades de
mudança.

EDITORIAL

A crise do governo Lula, iniciada com denúncias de corrupção que repercutiram e foram amplificadas de maneira oportunista pela grande midia, deu
ensejo a que a Rede Universidade Nômade iniciasse um fórum de debates
pela radicalização democrática – nos locais emblemáticos do Centro de
Teatro do Oprimido, CTO - Rio – onde se pudesse discutir, apresentar
idéias, fazer reflexões, propor ações. Nosso desejo, neste momento, é de não
só apoiar as conquistas do governo do Presidente Lula, eleito por mais de
50 milhões de brasileiros, mas também apostar no aprofundamento e na
radicalização da democracia que ele encarna.
Uma expressão material deste desejo é o Manifesto pela Radicalização
Democrática, que hoje conta com mais de 2500 assinaturas, de diferentes
municípios e regiões, com as mais variadas formações e ocupações, de
dentro e de fora da universidade, que publicamos na íntegra, junto com a
carta aberta do filósofo italiano Antonio Negri, um candente apelo em favor
do companheiro de lutas Piero Mancini.
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MANIFESTO

Pela radicalização democrática
e contra a desestabilização
do gover no Lula
Para ver as assinaturas e assinar, acesse o site:

w w w. u n i v e r s i d a d e n o m a d e . o r g . b r
O que nós, abaixo assinados, temos em comum é uma viva esperança
no processo de transformação democrática da sociedade brasileira, aliada a uma
saudável descrença em relação à democracia representativa. Descrença por considerar que seus ritos e mentiras funcionam na base da limitação da própria
democracia; e por acreditar também que não há democracia sem sujeitos e
movimentos capazes de renovar e materializar diariamente suas bases constituintes.
A democracia representativa é parte determinante da corrupção da
própria democracia. Por isso nossa relação com o candidato Lula e com o
Presidente Lula nunca foi (e não é) marcada pela ilusão e nem pela desilusão.
Nunca consideramos o candidato Lula (e menos ainda o seu partido,
o PT) o anjo redentor capaz de resolver todos os "problemas". Pelo contrário,
sempre soubemos que a conquista do poder implicava homologar práticas de
governabilidade viciadas. Isto não justifica nada, é apenas uma constatação.
Poderia ser de outro jeito? Talvez, mas as correções necessárias do regime
democrático não passam pela desestabilização deste governo. Pelas mesmas
razões, nunca consideramos o governo Lula e suas opções em termos de políticas
econômicas uma traição (da ilusão). Entendemos que se trata da política de um
governo de coalizão, sustentado por um sistema representativo inserido em uma
sociedade marcada, por um lado, pelos quebra-cabeças das obrigações externas
e, por outro, por uma estrutura social profundamente desigual, na qual a
concentração da renda e a estrutura sócio-econômica hierarquizada se misturam
e se alimentam reciprocamente.
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Ao mesmo tempo, se o governo Lula devia e deve ser enxergado como um
governo "qualquer", isso não significa que esse governo seja igual aos outros!
Que Lula e o PT tenham tido que se "enquadrar" para "chegar lá" não significa
que o governo Lula seja uma continuação da mesmice repetida há séculos pela
direita e pelas elites. O governo Lula é o governo mais democrático de nosso
país! Não é democrático porque enquadrado, nem por "respeitar" as instituições
representativas, e ainda menos pela moderação de sua política econômica. É
democrático porque, apesar de todas as concessões e dos graves erros, constitui
a expressão da multidão dos "sem-direitos" que construíram esse país
maravilhosamente criativo e terrivelmente desigual.
Há um simbolismo cheio de conteúdo material na composição social desse
governo. Esse simbolismo está longe de se reduzir à figura do operário retirante
nordestino semi-analfabeto. Com Lula e o PT, pela primeira vez, o governo não
se reduziu apenas aos acertos internos das elites. Apesar de os avanços não
terem sido tão profundos quanto desejávamos (e ainda desejamos), o governo
matizou-se na multidão de cores que constitui o Brasil dos sem-direitos: os
retirantes, os operários, os sindicalistas, os militantes negros, os professores do
setor público.
Há também um conteúdo cheio de simbolismo na prática do governo que está
longe de se reduzir à política econômica e que envolve a potente definição
(mesmo que confusa) de um novo marco de políticas sociais constitutivas dos
direitos. O atual governo vem enfrentando de fato o desafio da distribuição da
renda e da luta contra todas as formas de exclusão, adotando políticas sociais
que, pela primeira vez, vão além da mera retórica. Algumas dessas políticas,
ainda em andamento, compreendem a Reforma Universitária, o Prouni, a política
afirmativa contra o racismo, o Fundeb, o Bolsa família, Ancine-Ancinav, a
preocupação com o fim da endemia da seca e sua indústria política, a autosuficiência da extração de petróleo, a política de pesquisa em Ciência e
Tecnologia, a política das patentes, as reformasmicroeconômicas para multiplicar as condições de acesso dos informais e dos "pobres" ao crédito e à

Universidade Nômade

regularização da situação de empresas que engrossam o caldo da informalidade
no Brasil, dentre outras. Ainda é fundamental acrescentar às políticas sociais a
adoção de uma nova compreensão da política internacional, fundada na gestão
da interdependência global, com uma visão inclusiva da globalização e a
aproximação com países que estão fora do arquipélago da prosperidade.
A campanha desestabilizadora desencadeada a partir do uso político hipócrita e
moralista do escândalo dos Correios e das declarações do novo porta-voz da
classe política – o dublê de cantor Roberto Jefferson – é uma ameaça golpista,
arrivista ou simplesmente conservadora (qualificação que pouco importa), ao
símbolo e ao conteúdo desse governo e do Presidente Lula.
Essa campanha precisa ser derrotada pela mais ampla mobilização democrática,
em suas mais diversas formas de expressão: social, intelectual e política.
O estopim da crise parece ter se originado no âmbito das inevitáveis e violentas
contradições internas ao próprio pragmatismo político do governo e de suas
alianças. Roberto Jefferson é, nesse sentido, uma causa e um efeito. O pragmatismo do antigo campo "majoritário" do PT não inventou o Jefferson, mas não
soube avaliar o verdadeiro "custo" desse tipo de alianças. Com efeito, a elite
econômica e a direita social e política estão comemorando cinicamente o fato de
o PT e Lula terem caído na armadilha da "continuidade". Contra os
"usurpadores" sempre se usou a arma do medo.
Mas, a verdadeira crise é outra. É a crise da representação e de seu modo básico de funcionar pela inversão do próprio processo de legitimação democrática:
poucos “representantes” eleitos pelo voto de “todos” acabam definindo
(“governando”) as condições de expressão de “todos” (os “governados”). O
próprio mecanismo da representação corrompe o poder de “todos” reduzindo-o
em poder de “alguns”. Isso não significa acharmos que todos os políticos são
corruptos. Muito pelo contrário, trata-se de afirmar que uma luta não hipócrita
(não moralista) contra a corrupção não passa pelo respeito do “decoro” da representação, mas pelo reforço dos laços não-representativos entre governantes e
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governados, bem além dos ritos (e dos vícios) eleitorais. O orçamento
participativo e o Portal da Transparência são experiências concretas – ainda
bem limitadas – que vão nesse sentido.
Contra o autoritarismo da grande imprensa, pela radicalização democrática.
O que deveria interessar ao governo Lula (e ao partido que o sustenta) não é
apenas a moralização das práticas de governo, mas a transformação de seus
princípios de gestão. A defesa do governo Lula não é a defesa de práticas
condenáveis geradas pelo aparelhamento do Estado, mas a crença de que qualquer
transformação ética da política brasileira passa por uma radicalização
democrática. Este é o único caminho – exatamente porque ele é, por definição,
múltiplo e aberto – para a recomposição dos meios e dos fins, momento no qual
a virtude se ergue contra a fortuna, contra o acaso, contra o passado, contra tudo
que é estabelecido.
Praticamente toda a grande imprensa está linchando o PT, o Governo e o
Presidente. Há uma lógica revanchista perversa que diz que este governo
merece ser condenado pelas práticas abusivas de quando era oposição. A crítica
das velhaspráticas de oposição de um país recém saído da ditadura é mais
importante do que a própria estabilidade de um governo eleito pelo voto de mais
de 50 milhões de brasileiros. Existe algo mais autoritário do que essa inacreditável falta de pluralismo dos meios de comunicação?
Quando os sindicatos e os movimentos sociais manifestam suas inquietações
diante dessa campanha política inusitada e autoritária, recorre-se imediatamente
ao que seria o "espectro" da "venezuelização", entendendo-se com isso uma
virada "autoritária" do Governo. Com efeito, os arautos da moralização da
democracia condenam qualquer iniciativa de mobilização democrática nãor epresentativa. Para eles, a Venezuela dos “sem direitos” é uma ameaça.
Ao contrário, a perspectiva ética passa pela disseminação de um espaço
democrático e plural pautado pelo dissenso e pela dinâmica dos movimentos.

Universidade Nômade

Só assim veremos surgir uma alternativa concreta (e múltipla) às soluções
populistas e autoritárias de sempre.
O caminho da refundação democrática está nas relações possíveis, abertas,
conflituais – dinâmica e essencialmente múltiplas – que hoje podem se
constituir entre este governo e os movimentos sociais (que por vezes ele se viu
tentado a usar, neutralizar, ou mesmo cooptar).
Esse é o único terreno ético possível a partir do qual avaliar o governo do
ponto de vista da ampliação (e não da regressão) do processo democrático.
Nesse sentido, essa crise pode vir a ter para a esquerda brasileira um efeito
positivo e libertador. Varridas certas práticas político-partidárias e respectivos
pressupostos ideológicos, poderia reabrir o campo da imaginação política e
subjetiva que este governo, até o momento, não soube reinventar. Para isto,
claro, é preciso que o desfecho desse processo não seja regressivo. Em face
desse grave risco, precisamos buscar fortalecer as potências legítimas de
transformação, ou seja, de radicalização da democracia.
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Apelo para Piero Mancini

Acabo de saber que Piero Mancini foi preso no Brasil e que o Estado
italiano pede a sua deportação. Gostaria de oferecer aqui um pequeno testemunho
sobre esse meu amigo e companheiro, uma figura luminosa das lutas operárias e
estudantis dos anos que se seguiram a maio de 68 na Itália.
Piero Mancini é um companheiro que lutou e organizou as lutas dos
operários, dos estudantes e dos desempregados ao longo de toda a década de
1970. Estudante brilhante e sociólogo da Universidade de Trento, após terminar
sua graduação, organizou dentro do sindicato da esquerda católica (a Federação
Italiana dos Trabalhadores Metalúrgicos) um importante grupo de militância e
de estudo. Participou, junto com outros jovens intelectuais como Giovanni
Arrighi e Romano Madera, da organização do movimento estudantil de Milão.
No auge das lutas da década 68-79, Piero Mancini optou pela autonomia
de classe, com grupos que faziam dentro da classe operária italiana o mesmo
trabalho que o PT fez no Brasil. Piero participou e apoiou os primeiros coletivos
formados por feministas e trabalhadores autônomos e pioneiros do precariado
metropolitano. Quando começou a repressão contra a autonomia da Itália do
Norte, Piero – então um dos dirigentes dos movimentos em Milão extremamente
crítico com relação às formas violentas que alguns setores tinham escolhido –
deixou a Itália, num momento de grande consciência critica e antecipação das
involuções possíveis no interior do próprio movimento.
Posso testemunhar tudo isso. E o faço em nome da grande amizade e
estima por Piero Mancini. Mesmo que nosso diálogo tenha sido esporádico
depois de 1979, sei que ele manteve o tempo todo uma grande fidelidade aos
ideais de renovação que animaram sua juventude, além de grande lucidez na
interpretação da crise da cultura, da política e da civilização italiana.

Toni Negri

Sinto-me inconformado pelo fato de que esse homem sábio e
ino c e n te possa hoje estar sendo perseguido por uma justiça italiana cega,
partidária e fratricida. E isso justamente quando o único problema pendente
atualmente na Itália é a anistia e o reconhecimento da função cívica dos movimentos dos anos 1970. E, nesse exato momento, um governo quase fascista,
feroz em suas opções anti-libertárias e vingativo, pede ao Brasil a extradição
para a Itália de um homem livre, para aprisioná-lo.
Esperamos, pelo respeito que temos por nós mesmos e pela parte da
história italiana que vivenciamos, que essa abjeta tentativa dos reacionários
italianos – vulgares defensores de uma pátria exaurida – responsáveis pela morte
de Moro, seja barrada e que Piero Mancini seja libertado imediatamente.
Principalmente quando sabemos que Piero, um fiel e agudo intérprete da
revolução democrática ora em curso no Brasil, vê na chegada do governo do PT
e do presidente Lula ao poder a realização de alguns ideais de sua juventude
militante. Sendo assim, como poderia um governo do PT manter na prisão um
homem que compartilha da mesma paixão pela reconstrução democrática?
Saúdo cordialmente a todos os amigos e companheiros brasileiros,
suplicando que se juntem a mim na mobilização em favor de Piero Mancini.
Afetuosamente,
Toni Negri
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APRESENTAÇÃO

Políticas do Desejo
Desfigurações do Corpo
Ana Kiffer
Carlos Augusto Peixoto Junior

Pretendemos, com este eixo temático do número 21 da Lugar Comum,
abordar, entrelaçar, discutir, discordar e afirmar desejos através de um espaço
múltiplo, diverso e oriundo de meios distintos de reflexão, mas que se guia por
interrogações e angústias comuns. O comum deve ser entendido no duplo sentido, de algo que pertence a todos e também de algo t r i v i a l, que abrace o qualquer. As perguntas que norteiam esses trabalhos desembocam na possibilidade
permanente de se reinventar, de se recriar caminhos possíveis de existência no
mundo contemporâneo. Tais perguntas partem do pressuposto -também comumde que as transformações e as experiências do século XX (no plano econômico,
político e subjetivo) exigem hoje ainda a interrogação diante das formas petrificadas, sejam estas do saber ou do sujeito. O recriar e o reinventar é visto aqui
como condição de possibilidade para emergência de outras formas, talvez mais
informes e transitórias, de pensar e viver.
No artigo intitulado A Desidentidade, escrito por Évelyne Grossman, os
editores deste número encontraram, de maneira resumida e concentrada, os eixos
cruciais de nossa empreitada. Dessa forma, tal texto deverá também ser lido como
uma introdução possível aos questionamentos que se desdobrarão e se multiplicarão nos artigos seguintes. Esses eixos versam sob a força da desfiguração não
mais vista ou pensada enquanto força destrutiva e avassaladora, mas ao contrário,
como possibilidade apaixonada de interrogar e de des-petrificar formas instituídas.
A violência que contém qualquer impressão da força sobre os corpos é aqui curvada,
de maneira que a própria força, voltando-se sobre si, crie um caminho inesperado,
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inusitado. Ou seja, que essa violência seja aquela mesma da paixão que viola a forma morta do corpo insuflando-lhe vida. Desse modo, a desfiguração é entendida
como força capaz de agir face à “normopatia contemporânea” ou ao “narcisismo
gregário, socialmente gratificado”, nas palavras de Grossman.
Nesse sentido, os artigos aqui reunidos buscam perguntar e percorrer
os modos de ação dessas forças desfigurantes. De que maneira elas podem nos
desprender das formas duras e imóveis? Seria possível inventar ainda e a cada
instante figuras de ação subjetivas ou sociais mais pantanosas e movediças? Qual
o risco comum na perda das identidades fixas? Como poderia o crítico hoje mapear
estratégias sobre cartas tão móveis? Qual o preço também comum de nos atrelarmos incansavelmente a mesmas formas mortas do ‘eu “, do” outro “, do sujeito ou
de um corpo social? Quais os modos de ação política fora dos esquemas de representação de um corpo coletivo monolítico? Apostamos nessa possibilidade de mais
uma vez deixarmos o porto em direção ao alto mar. E repetimos com Grossman que
“pode ser, que, aí ainda, a desfiguração do corpo político nos ajude a reinventar,
longe do culto narcísico do espetáculo e da representação, um espaço vivo, esta carne
do social que só reprimimos, como o corpo pré-genital, pagando o preço do vazio
e da reprodução da morte: telenovela do poder em escala global – TV Globo “.
Reunindo artigos que versam a partir de uma reflexão psicanalítica,
política e literária é que desejamos cruzar domínios afins, inquietações comuns,
que, no entanto, não buscam nenhuma complementaridade, senão que na própria
diversidade buscam deixar falar múltiplas vozes. È assim que no artigo intitulado
Os Corpos Políticos de Marguerite Duras, a autora indaga a passagem e a crise
do paradigma marxista, tal qual imposto pelo Partido Comunista francês à época
de Duras, e a re-invenção na escrita da possibilidade de sair de um corpo Uno e
identitário em direção às vozes despersonalizadas da literatura e da filmografia
dessa escritora. Assim Grossman observa: “(...) há em sua multiplicidade de
vozes, as vozes da perda, da destruição, da “despessoa”, a constatação extremamente acurada da falência de nossos sistemas de representação, de delegação –
essas formas esgotadas dos poderes e dos partidos”.
No artigo intitulado Expressão ou Pressão: Desfigurações poéticoplásticas em Antonin Artaud, Ana Kiffer também parte de uma reflexão acerca
do literário mas que, como no caso de Grossman com Duras, visa dificultar, senão

Ana Kiffer
Carlos Augusto Peixoto Junior

impossibilitar, a apreensão de um corpo de escrita enquanto representação de
gênero. De qualquer gênero. Neste texto trata-se, sobretudo, de indicar os modos
de funcionamento da desfiguração como ferramenta que possibilita a destituição
do texto literário como lugar de produção unificadora de sentido. Encontra-se aí
uma reflexão sobre o funcionamento das forças sobre os sentidos, os significados
ou as formas instituídas. Trata-se de um modo de sair dos paradigmas dicotômicos: homem-mulher, dentro-fora, corpo-alma etc. que perseguem e atormentam a aventura de Artaud. Ou como disse a autora, se quer “pensar o regime
da escrita e dos corpos num trabalho sobre o corpo da língua -a própria letra- que
para além dela encarna doravante a necessidade em se destituir os paradigmas
dicotômicos que ainda sustentam, e muito, nossas apreensões do homem e do
mundo”. A saída dos paradigmas dicotômicos reverbera mais uma vez o desejo
de uma ação política que abrace ao mesmo tempo o comum e o qualquer. Uma
aproximação às vozes múltiplas que destituem o personalismo literário que
parece, mais uma vez, querer invadir e dominar, centralizando e escasseando as
ações culturais e artísticas contemporâneas.
Retomando o artigo de Grossman, se poderia dizer que através dessas
experiências artísticas e subjetivas temos a possibilidade de interrogar com maior
precisão se ainda “devemos ater-nos a esse poder gramatical e ontológico de dizer
Eu?” Ou se: “a liberdade é ainda atributo de um ser consciente, voluntário e intencional?”; ou ainda: “como tentar pensar ‘uma democracia não egológica’?”.
Estas questões permitem ressaltar mais uma vez a importância do questionamento sobre o desejo numa dimensão de diferença e multiplicidade no qual
o comum, implicando o qualquer, viabiliza alternativas de criação e reinvenção
como possibilidade de abertura para novos modos de pensar e criar.
É justamente nesta direção que caminha o artigo Sobre o corpo social
como espaço de resistência e reinvenção subjetiva, de Carlos Augusto Peixoto
Junior, ao se propor a discutir a imanência do corpo individual ao corpo social.
Trata-se, no caso, da constituição de um campo no qual se torna possível resistir
às estratégias de captura do poder e reinventar a subjetivação através de novas
estéticas da existência. Nesta discussão, o autor procura destacar especialmente
as noções de singularidade e individuação como pontos a partir dos quais uma
nova visão sobre a comunidade possa ganhar alguma potência constituinte. Com
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isso, torna-se viável uma nova concepção de corpo social como espaço potencial
comum de construção de singularidades fundadas na reinvenção criativa de si, e
compreendidas como formas de experimentação resistentes aos mecanismos de
dominação identitária que caracterizam o mundo contemporâneo. Encontra-se aí
também uma nova definição para a política baseada na resistência e na reinvenção, a qual implica, nas palavras do autor, em “fazer fugir, traçar uma linha
de fuga, criar um novo estilo, uma nova forma de experimentar os mundos individual e coletivo, de modo a fazer do socius uma experiência de construção da
realidade onde a produção desejante não seja esmagada, mas potencializada
pelas práticas sociais”.
A política do desejo como resistência é abordada pelo viés do reconhecimento jurídico do casal homossexual no artigo de Márcia Arán, que analisa
o potencial subversivo e instituinte do debate político atual a propósito deste
tema. Segundo a autora, seria “pela reivindicação do estatuto de igualdade de
direitos que os reconhecimentos jurídicos, sociais e simbólicos do casal homossexual pode subverter ou pelo menos provocar deslocamentos num dos pilares
no qual repousa a moral sexual, qual seja, a diferença sexual, supostamente
fundadora da cultura e da subjetividade”. Com isso, Arán também supõe que se
possa questionar a necessidade de preservação de certos domínios universais tais
como ”O simbólico” – assegurado por normas jurídicas e fundado na tríade
heterossexualidade/casamento/filiaçao – para que se possa preservar a cultura.
Como se só fosse possível pensar num tipo de produção de subjetividade que
tivesse como referência apenas um modelo vertical transcendente (a Lei, a
Família e o Estado), desconsiderando as possibilidades horizontais de outras
modalidades de subjetivação ou de constituição do comum. Sendo assim, como
sugere Michel Foucault, o laço homossexual pode ser uma ocasião histórica para
reabrir as virtualidades relacionais e afetivas no tecido social.
Centrando as discussões a propósito do desejo numa vertente mais
estritamente psicanalítica e priorizando o campo da “Clínica como política de
resistência da vida”, Regina Néri nos mostra como, diante do capitalismo
globalizado entendido como máquina de captura e controle de subjetivações
trata-se, como indicou Antonio Negri, de encontrar forças subjetivas coletivas
de inovação política. Nestas condições, a tentativa empreendida é a de cavar a
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partir do ponto mais baixo, onde as pessoas sofrem, onde são mais exploradas,
para buscar o que ainda pode resistir às tentativas de homogeneizar a diferença
e unificar a multiplicidade. A partir daí, pode-se avaliar em que medida o dispositivo teórico-clínico da psicanálise se constitui como um dos pólos de
resistência desejante aos processos de discriminação e exclusão predominantes
na cultura atual. Apostando na fecundidade da interlocução crítica das obras
de Foucault, Deleuze e Guattari com a psicanálise, a autora se propõe a retomar
esse debate menos em termos de oposição e mais na perspectiva de uma interlocução que, potencializando novos devires para a teoria e a prática psicanalíticas, possa levar ao fortalecimento de redes micropolíticas de resistência
da vida. Mantida uma tal interlocução, afirma a autora, pode-se “escutar o sintoma
como produção de modos de subjetivação, o que implica em conceber a prática e
a clínica como um espaço político de acolhimento e gestação de subjetividades
que pedem passagem, ouvindo a narrativa do paciente não apenas como uma
enunciação individual, mas como um modo singular de dizer uma história que
é necessariamente coletiva”.
Ampliando a discussão sobre a resistência para o domínio do trabalho
imaterial, Eduardo Rozenthal afirma que este se expressa por sua autonomia frente
ao conjunto de relações tradicionais do capital, dada a radicalidade do novo modo
de relação trabalhista que ele promove. Assim, a resistência elabora outras práticas
normativas que correspondem a um novo conceito de trabalho, independente das
figuras teóricas do capitalismo de acumulação. Criticando a noção de identidade
e as instituições sociais tais como se encontravam valorizadas no interior da
sociedade disciplinar própria ao período industrial, a definição de trabalho imaterial iria ao encontro da necessidade de entendimento do trabalho tal como ele se
apresenta na atualidade da sociedade de controle. Com isso, não se colocaria mais
a separação tradicional entre os mundos do trabalho e da vida. E, mesmo que a
exploração capitalista ainda se exerça hoje em dia, com um número crescente de
excluídos, a autonomia da constituição e da dinâmica, bem como a potência inovadora do trabalho imaterial, não poderiam jamais ser tolhidos em seu potencial
ou virtualidade. É assim que, conforme sublinha o autor, “o espaço da experiência
do trabalho se abre para a contingência da criação ou para os traçados de uma
resistência que inscreve a dinâmica da criação no coração do nosso tempo”.
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Percorrendo os diversos artigos deste número da revista Lugar Comum,
nos quais estão esboçadas algumas estratégias possíveis para as desfigurações
inventivas dos corpos social e individual, e formuladas algumas linhas abstratas
para a formulação de novas políticas do desejo, o leitor poderá perceber que, apesar
dos diferentes referenciais, trata-se de repensar a política pela produção de novas
subjetividades tendo sempre em conta as novas possibilidades de constituição do
comum. Trata-se portanto de buscar uma re-elaboração radical das formas de
pensar e sentir padronizadas, as quais, a partir de então, passam a favorecer
expressões das singularidades que nunca se identificam a forma do conjunto e
tampouco se consubstanciam como indivíduos separados. Como Negri já havia
lembrado em suas Lições sobre o Império, “a singularidade é feita do conjunto e
faz conjunto”. O que de fato mantém de pé a singularidade, mesmo quando ela
se apresenta sem substância, é a sua capacidade constituinte, sua potência. Deste
ponto de vista, poder constituinte e novas subjetividades qualificam e determinam, de forma marcante, a produção do ser comum. Potência espinosista
de um desejo que constitui novas maneiras de existir para o indivíduo social;
a multidão como multiplicidade de singularidades criando um dispositivo ao
mesmo tempo subjetivo e revolucionário.
Ana Kiffer
Carlos Augusto Peixoto Junior
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A Desidentidade*
Evelyne Grossman

As obras desfiguradas do século XX (as de Artaud, Beckett, Michaux
e muitos outros) colocam em causa nossos sistemas, nossas categorias e a tranqüila estabilidade das oposições que freqüentemente os governam. Elas nos convidam a fazer-nos algumas perguntas perturbadoras. Entre as quais as que se
seguem: face à normopatia contemporânea, esse véu que recobre uma depressão
inconfessável, face a esse narcisismo gregário, socialmente gratificado, no qual
cada um se reconhece no olhar de admiração que um semelhante lança em sua
direção, para que este, por sua vez, lho relance, como inventar as formas plásticas,
plurais de uma resistência à imagem? Como se desprender das formas petrificadas do identitário? Como inventar a cada instante as figuras movediças da
representação do eu e do outro sem perder aí toda identidade?
Questão que Artaud formula da seguinte maneira : como conservar a
permanência do eu recusando “o princípio inconsciente das efígies, das estátuas
morais pré-moldadas e já prontas?” Que forma inventar para dizer a carne viva
dos corpos sem petrificá-la, trancá-la in vivo em uma tumba? Questão que foi
também, como sabemos, a obsessão de Poe. Formulada de outra maneira: como
desencarcerar-se do corpo-tumba, esta velha cumplicidade do soma-sema, se não
mais acreditamos na alma eterna e na ressurreição dos corpos?
“Sei que meus ‘eus’choram em seus sonhos e não podem mais pretender
para a continuidade de seu princípio e de seu ser esta duração que a
alma imortal lhes dava alguns séculos atrás. O que quer dizer que sem

* Tradução de Eduardo Rego.
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o corpo que mantém a continuidade pessoal das impressões, os seres
seriam mais mutáveis que o espetáculo da natureza que se desenrola da
montanha ao mar e do iceberg à floresta.”1
Um perigo duplo margeia efetivamente a desfiguração em seu movimento: a forma em excesso e o informe. De um lado a captação petrificada na
imagem do eu, as formas mortas de um narcisismo calcificado. De outro, ao
contrário, a dissolução melancólica das formas, o buraco negro de um espelho
sem reflexo, a fusão com um infigurável arcaico com o qual tentamos formar um
corpo, o ódio por si mesmo como informe. A escrita moderna se reinventa nesse
espaço entre narcisismo e melancolia, entre o amor pela forma-língua e o fascínio
de uma hemorragia sem fim pelo sentido e pelas palavras. De Beckett a Céline,
de Michaux a Artaud, Leiris, Cioran, Blanchot, para citar apenas estes, os
escritores não cessam de inventar uma forma, um estilo que figura/desfigura o
informe – uma escrita cujo movimento incessante não fixe e sim mantenha aberta
a oscilação, idéia fixa em alguns, jogos infinitos de uma negatividade em movimento para outros, força de uma língua em suspenso de uma forma a outra. Neles
a desfiguração é esse movimento de reinvenção de um eu vivo na escrita, um eu
que não afunde nem na loucura dissolvente, nem na crispação narcísica, que não
sucumba nem à miragem das formas, nem à sedução mortal do informe.
A identidade então se torna desidentidade. Trata-se ao mesmo tempo
de desfazer a identificação narcísica de uma forma que imobilizamos, uma
imagem/miragem cristalizada (meu pai, minha mãe, este aqui a minha frente e
que se parece comigo, este homem/esta mulher que eu encarno) e de inventar as
figuras plurais, provisórias de uma identidade em movimento – as identidades.
Ao mesmo tempo uma e mais de uma. O que significa identificar-se não a uma
imagem e sim ao movimento de uma imagem em cada um dos pontos em que ela
se estabiliza provisoriamente, nesse desfile que a torna plural, mutante. A desidentidade diria desse laço incessante da forma aos movimentos que a deformam.
A identidade é então um teatro. A própria inversão da representação narcísica do
eu, esta cena que se representa no palco vazio de uma psiquê desertada.
1

Antonin Artaud, Carta a Jean Paulhan de 16 de fevereiro de 1945 (XI, 44-45).
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E também o inverso da normopatia de nossos sistemas esgotados da
representação social, mediática, política. Abro um último parêntese que não chega
a ser um propriamente dito: Claude Lefort analisou após os trabalhos de Ernst
Kantorowicz a descorporificação que se deu em nossas sociedades democráticas.
Na monarquia, lembra ele, o poder era corporificado pela pessoa do príncipe.
Este era um mediador entre os homens e os deuses, ele encarnava em seu corpo,
ao mesmo tempo mortal e imortal, o princípio da geração e da ordem do reino.
“Corporificado no príncipe, o poder dava corpo à sociedade”2. Infigurável, o lugar
do poder é a partir daí um lugar vazio que nenhum governante, por definição
provisório, pode encarnar. Descorporificado, o poder cessa de manter o princípio
de geração e de organização de um corpo social. É o processo que descreve Claude
Lefort – o de um movimento contínuo de corporificação/descorporificação ao sabor
de um debate permanente em “um espaço público sempre em gestação”3.
É esta teatralidade movediça, este “palco” no qual o conflito é representado diante dos olhos de todos, impedindo a sociedade de se petrificar em sua
ordem, que me interessa. E não a “representação” por delegação, a representação/imagem do povo como Unidade, corpo suposto próprio e indivisível da
multidão informe, e sim, ao contrário, a figura aí inventada de um corpo polimorfo,
configuração imprópria e viva, cujo laço com os signos do poder deve ser
constantemente recriado. Pode ser, que, aí ainda, a desfiguração do corpo político
nos ajude e reinventar, longe do culto narcísico do espetáculo e da representação,
um espaço vivo, esta carne do social que só reprimimos, como o corpo prégenital, pagando o preço do vazio e da reprodução da morte: teleno.

2
3

Claude Lefort, Essais sur le politique (Séculos XIX-XX), (1986), Points-Seuil, p.28.
Ibid., p. 52.
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Os corpos políticos
de Mar guerite Duras
Evelyne Grossman1

Poderíamos começar com uma história em forma de apólogo, uma
história de amor passional e dolorosa, daquelas que Marguerite Duras adora contar. Seria uma história de laços profundos e depois de desamor, uma história de
violência e traição. Tratar-se-ia de um relato do amor e em seguida da ruptura de
Marguerite Duras e do Partido Comunista Francês. Se tivéssemos tempo de contar
todos os seus episódios, ouviríamos falar do brutal desmoronamento de uma
crença, de um compromisso, de uma fé militante total até então, a ferida de um
amor menosprezado, uma perda que nunca mais será reparada.
Existe aqui algo que lembra um desespero amoroso.
Ela havia aderido secretamente ao então clandestino PC durante a
guerra, em 1944. Nessa época ela faz parte de um grupo de resistentes. Ela é
então de bom grado descrita como uma comunista atípica, exaltada, utópica,
idealista. Sem dúvida já pouco inclinada a se deixar forjar ao molde ideológico
que prega o PC. Foi no entanto ao “partido da classe operária” que ela aderiu,
àquele que defende os pobres, os fracos e excluídos. Lembremo-nos de que era
a época em que se falava da luta de classes.
Após toda uma série de conflitos ideológicos que seria tedioso lembrar,
ela se desliga do PC em janeiro de 1950; em março ela é excluída oficialmente,
junto a um certo número de amigos seus, considerados desviacionistas com
respeito à linha do partido (Robert Antelme – seu primeiro marido, e Dionys
Mascolo – seu companheiro). Segue aqui um trecho da carta de 8 de março de
1950, assinada pelo secretário da célula do PCF, que enumera os motivos da
exclusão de Marguerite Duras :
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Motivos:
1) Tentativa de sabotagem do Partido pela desorganização da célula
e pelo permanente ataque ao Comitê de seção em particular, fazendo
uso de insultos e de calúnias e também de pretextos que escondem uma
profunda discordância com a linha política do Partido.
2) Contato com trotskistas como David Rousset e outros inimigos da
classe operária da União Soviética (em especial um ex-adido da
embaixada iugoslava, atualmente redator em chefe do Borba).
3) Freqüentação das casas noturnas de Saint-Germain-des-Prés, onde
reina a corrupção política, intelectual e moral, que condenam vigo rosamente e com razão a população trabalhadora e os intelectuais
honestos daquela área.2
Não vamos definitivamente nos ater a este discurso já em desuso, com
traços de ciúme matrimonial (ela freqüenta casas noturnas em vez de cuidar da
casa), vamos antes ressaltar o que se segue e que pode ser considerado interessante:
até o final da vida Marguerite Duras vai afirmar ser comunista. Uma espécie de fé
de estivador que se viu livre do jugo do patronato. Há o testemunho do que ela
afirma ainda em 1977 em uma entrevista: “Sou comunista. Vivo um comunismo
ridicularizado, degolado”. Em todo caso, há na lembrança de seus anos de engajamento algo que não se pode apagar - a cicatriz de um verdadeiro arrebatamento
pelo que então constituía um grupo fraterno, uma comunidade de pensamento e de
ação. Uma fraternidade? Uma família? Todos os intelectuais de sua geração que se
engajaram nas fileiras do PC conheceram mais ou menos, em um momento ou
noutro, a mesma violência, a mesma ruptura que deixa uma ferida aberta.
Para ela, sem dúvida, acresce-se ainda algo que se parece com a reativação de sua experiência no exílio, sua partida definitiva aos 18 anos de sua
Indochina natal. Ela é novamente rejeitada, está novamente longe da família,
afastada, obrigada a reconstruir uma identidade, uma série de referências... a não

2

VIRCONDELET, Alain, Duras, biographie, edições François Bourin, 1991, p. 171.
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ser que para ela isso se trate de algo completamente diferente – não mais de
reconstruir, mas sim de destruir incansavelmente, no sentido particular que ela
dá à palavra destruir e ao qual voltarei mais tarde.
O que me interessa no momento é ver como essa história é reorganizada nos textos de Marguerite Duras, em qual ficção do pensamento e da escrita
a “célula” comunista é retomada. É preciso ressaltar de início que essa
Internacional comunista ou socialista é o que poderíamos chamar de mundiali zação da época de Marguerite Duras. O que ela rechaça veementemente, de fato,
é essa espécie de uniformização global do pensamento e do poder que para ela
encarna o PC. O que a máquina comunista criou, diz ela em “Les Yeux Verts”,
em 1980, foi “o homem feito de medo”, o homem “de cabeça oca”; tanto na
Rússia soviética, quanto em Praga, na Polônia, na China, no Afeganistão. A seu
ver a internacionalização é uma globalização – a globalização do medo, das
relações de forças cegas, da proibição de pensar.
E mais: para ela, o que resume o PC e a Rússia soviética (essa
expressão aparece freqüentemente em seus textos e entrevistas dos anos 70 e 80)
é a representação de um vasto corpo coletivo, não apenas monolítico, mas que
teria certamente se tornado um cadáver. Talvez seja isso, aliás, que ela chama de
“corpo morto do mundo”. Para ela, o poder comunista, de maneira amplamente
fantasiosa sem dúvida, mas não apenas (é preciso ter em mente que o Gulag nada
tinha de fantasia), é antes de tudo um vasto corpo totalitário. Ele responde por
essa mística do Uno, que como demonstrou Claude Lefort se encarna em uma
espécie de grande corpo coletivo, um corpo político totalizante, que submete cada
um de seus membros à obediência ao Todo.
A “Doença da morte”, a doença política da morte, Marguerite Duras a
vê nesse corpo global petrificado, disseminado por toda a Europa. É o que ela
denomina em um texto de L’Eté 80, redigido durante a greve dos canteiros navais
de Gdansk “a grande descarga nauseabunda do socialismo europeu.” Para ela
esse corpo monolítico resume tudo em que consiste o horror da violência política
cega, a restrição das liberdades, o impedir de viver – aquilo que ela chama de o
poder (que outros chamariam de pulsão da morte). Tem-se como exemplo o que
ela escreve no seguinte texto de “Les Yeux Verts”, em 1980, e que se intitula “O
gás e a eletricidade” :
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Acredito que as gerações atuais estão tão habituadas à idéia do poder,
de submissão ao poder, que crêem que é assim que as coisas são, que
isso faz parte de um estado de coisas que anda de braços dados com
a história do homem. Que é assim mesmo. Da mesma forma que a
polícia, o casal, a fiscalização, a gripe, as férias obrigatórias, os cor reios, o gás e a eletricidade. A Rússia soviética, da mesma maneira
que o PC, ocuparia para muitos deles o lugar reservado ao horror, na
medida em que ele não deve ficar vazio.3
Já em 1968, sobretudo em 1968, deve-se dizer, a morte política para
Duras, a pulsão de morte que ataca a formidável potência, a efervescência vital que
então surge na França, e na qual ela se reconhece é o Partido Comunista Francês.
Na mesma época curiosamente, em 1968, Maurice Blanchot escreve um texto de
extrema violência intitulado “A Morte Política”.4 O que Blanchot diz essencialmente
é que “a morte política não é um fenômeno individual”, ela atinge toda a sociedade
francesa. “Não pensemos que estamos nós em vida política, diz ele, porque participamos comedidamente de uma oposição regulamentar”. Ou seja, não basta votar
para considerar-se participante de uma vida política; o que não necessariamente quer
dizer, notemo-lo no trecho, que basta não mais votar para permanecer politicamente
vivo. O horror político para Blanchot não é o PCF, é De Gaulle, esse “velhote
espectral que parece se perguntar sempre se está ou não no Panthéon”. Como um
eco à análise de Mémoires, de De Gaulle, proposta neste mesmo livro por Jean-Louis
Jeannelle, gostaria de citar algumas linhas de Blanchot que falam de De Gaulle :
É um ator que desempenha um papel tomado emprestado à mais
arcaica história, da mesma maneira que sua linguagem é a linguagem
de um personagem, uma fala imitada, tão anacrônica por vezes, que
parece póstuma desde sempre. Ele não sabe disso, naturalmente. Ele
acredita em seu personagem, supondo tornar magnífico o presente,
quando de fato parodia o passado. E esse morto, que ignora estar morto,
3

“Marguerite Duras – Les Yeux Verts”, Cahiers du Cinema, números 312-313, junho de 1980, p. 31.
BLANCHOT, Maurice, Ecrits Politiques (1958 – 1993), edições Lignes – Léo Scheer, 2003, p. 108110.
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é impressionante com sua grande estatura de morto, com essa obsti nação morta que faz pose de autoridade e por vezes a penosa e
distinta vulgaridade que significa a dissolução do estar morto.5
O que me interessa no que escreve Blanchot é que ele usa o mesmo tom
de Marguerite Duras sobre a necessidade, para uma pessoa, se ela deseja permanecer
viva e subtrair-se das figuras totalizantes, de uma língua petrificada, das formas
imutáveis das identidades fixas que acabam formando um corpo com a morte. Diz
Blanchot que é preciso “sair de si mesmo”, “ouvir o chamado do lado de fora”:
Marx disse com uma força tranqüila: o fim da alienação só começa se
o homem aceita sair de si mesmo (de tudo o que o institui como inte rioridade), sair da religião, da família, do Estado. O chamado do lado
de fora, um lado de fora que não seja nem um outro mundo, nem um
mundo oculto - não existe outro movimento que oponha todas as formas
de patriotismo, quaisquer que sejam.6
Ora, para Blanchot é precisamente o papel da literatura, o papel dessa
“exigência de escrever”, como ele a denomina, “encarregar-se de todas as forças
e formas de dissolução, de transformação”.7 Sair daquilo que nos institui como
interioridades... É preciso entender aí a invenção de outras formas de escrita além
das que totalizam em uma identidade definida, circunscrita, em uma forma Una,
o indivíduo que escreve. Não uma literatura nacional portanto (a voz da nação),
mas uma escrita que invente “linhas de fuga”, como dizia Deleuze, vias de saída,
uma escrita que lute ativamente contra a totalização – o Sentido Uno imóvel, fixo,
acabado. O espaço da escrita de Duras ou de Blanchot precisa ser entendido, creio
eu, como o espaço de uma nova utopia política. O discurso utópico, Louis Marin
demonstrou-o muito bem, é um discurso que funciona como um esquema de
imaginação e como uma figura textual8. Em Duras ele é visto na invenção de um

5

Ibid,
“Le communisme sans héritage”, Ibid., p. 113.
7
Ibid., p.139.
6
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outro corpo de escrita, aberto, plural, móvel. É isso que eu gostaria de demonstrar
rapidamente, mas antes parece-me necessário assinalar um ponto. Não se trata em
Duras de pregar, como por vezes o defenderam certos discursos feministas nos
anos 70, uma escrita dita “feminista”, um corpo de escrita feminina suposto aberto
a uma pluralidade não hierarquizada, estranho a qualquer centralização fálica, etc.
Para distingui-lo do de Duras poder-se-ia tomar aqui como exemplo desse discurso o de Hélène Cixous, em La jeune née, livro escrito em parceria com
Catherine Clément, em 1975, e que, como sabemos, foi um marco importante :
Se existe uma ‘distinção’da mulher, esta é paradoxalmente sua capaci dade de se ‘des-distinguir’ sem avaliação prévia - corpo sem fim, sem
‘extremidade’, sem ‘partes’ principais. Se a mulher é um todo, tratase de um todo composto de partes que por sua vez são outros todos,
não apenas simples objetos parciais, e sim um conjunto móvel e mutável
ilimitado, cosmos incansavelmente perc o rrido por Eros, imenso
espaço astral. Ela não gira em torno do sol, mais astro que os astros
que é. Isso não quer dizer que seja um magma indiferenciado, e sim
que ela não comanda seu corpo ou seu desejo. Que a sexualidade
masculina gire em torno do pênis, gerando esse corpo (anatomia
política) centralizado, sob a ditadura das partes. A mulher não opera
em si mesma essa regionalização em proveito do binômio cabeça/sexo
que se inscreve somente no exterior de fronteiras. Sua libido é cósmica,
assim como seu inconsciente é mundial.
Que o corpo político seja, como finalmente sugere Cixoux em seu
imaginário, a metáfora do todo e das partes, do centro e de seus representantes,
da cabeça (o monarca soberano em Hobbes, por exemplo), um corpo
“monárquico”, um corpo masculino, é algo provável. O corpo político nessa
definição efetivamente substitui a figura do Uno (o monarca) ao múltiplo (a multidão de indivíduos em sua grande quantidade). Para tanto bastaria a ele opor,
segundo a mesma lógica da representação, um outro corpo, uma outra “anatomia
8

MARIN, Louis, Utopiques: jeux d´espaces, Minuit, 1973.
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política”? Em Duras, ao contrário, a despeito das aparências, não se tem contato
com essa estrutura de oposição simples, com essa dicotomia irritante - classe
contra classe, homem contra mulher (mesmo se na época ela não estivesse longe
de pensar, como tantos outros, que a mulher constituía um novo proletariado).
Em seus escritos os corpos são desprovidos de qualquer identidade sexual determinada, de qualquer pertinência a um sexo único – eles são ao mesmo tempo
homem e mulher, nem homem , nem mulher. Seria Anne-Marie Stretter (apenas)
uma mulher? Seria o vice-cônsul (apenas) um homem?
Desta maneira, no filme “Le Camion”, que realiza em 1977, ela
incontestável e repetidamente precisa que existem de fato teoricamente dois personagens. De um lado um caminhoneiro, interpretado por Gerard Depardieu,
que é filiado ao Partido Comunista. É um homem seguro de sua identidade, de
seu pertencer a um grupo, do sentido da história. Do outro lado uma mulher,
interpretada pela própria Marguerite Duras, da qual ela diz ser “sem rosto, sem
identidade, sem classe social”. Ela se perde nas estradas dos subúrbios parisienses
e pede carona. Ela se esqueceu completamente de sua história, talvez seja louca,
foragida de um hospício. E na realidade, contudo, o homem e a mulher não se
opõem, eles não se enfrentam. Juntos eles exploram com dificuldade – o que faz
essa alienação comum – o recíproco estranhamento de um em relação ao outro,
sua tristeza partilhada, enfim. O que importa para Duras é o que se passa e n t re
eles ou o que não se passa e que precisamente consiste na invenção gradativa
de um outro espaço, um espaço político propriamente dito. Marguerite Duras o
denomina lugar da perda, da destruição. O texto por ela escrito para apresentar
o filme o testemunha :
Não vale mais a pena fazer para nós o cinema da esperança socialista.
Da esperança capitalista. De nada serve fazer para nós o cinema de
uma justiça vindoura, social, fiscal ou qualquer outra. Do trabalho.
Do mérito. O cinema das mulheres. Dos jovens. Dos portugueses. Dos
malineses. Dos intelectuais. Dos senegaleses. É inútil fazer para nós
o cinema do medo. Da revolução. Da ditadura do proletariado. Da
liberdade. Dos seus espantalhos. Do amor. Não vale a pena.
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Não vale mais a pena fazer para nós o cinema do cinema. Não acre ditamos em mais nada. Cremos. Alegria – cremos – em mais nada. Não
acreditamos em mais nada. Não vale mais a pena fazer o seu cinema.
Não vale mais a pena. É preciso fazer o cinema do conhecimento disto:
não vale mais a pena. Que o cinema conheça sua perda, este é o único
cinema. Que o mundo conheça sua perda, que ele conheça sua perda,
esta é a única política.9
O filme é portanto (é ao menos a hipótese que desejo lançar aqui) a
invenção de um outro espaço, utópico, político, um espaço que se delineia aos
poucos entre eles e que consiste no próprio lugar do filme. É um espaço paradoxal, ao mesmo tempo aberto e fechado, um espaço de vozes que se cruzam, de
leitura partilhada: Depardieu e Duras lêem seus textos em um espaço fechado
que ela chama de “câmara negra”. É ali que seriam feitas as imagens. Se estas
existissem. É ali que elas se fazem para cada expectador. Ela diz ter querido
realizar com Le Camion “um filme cheio de furos , uma estrutura aberta”. Tratase de um lugar onde algo se desfaz, é destruído e ao mesmo tempo construído. A
destruição, a perd a, em Duras, não deve ser entendida em um sentido unicamente
negativo, niilista ou melancólico. Ela fala, aliás, em algum momento, “de
aquisição criadora da destruição do texto”. Destruir para ela (ousar-se-ia comparar-se ao “desconstruir” de Derrida?) é antes de tudo um trabalho da letra, o
trabalho de uma certa retórica da palavra, da encenação dos discursos; é um
trabalho de deslocamento das palavras, dos sentidos. Se a desconstrução pretende
resistir à tirania do Uno, do logos, da metafísica ocidental, a d e s t ru i ç ã o luta
contra a forma cristalizada do sentido, a forma acabada, total, o círculo. Duras
opõe aí as estruturas furadas, abertas de seus filmes e textos.
Ela inventa dessa forma passagens entre o escrito e o oral, o texto e a
voz, a imagem filmada e o som, o cruzamento do teatro, do filme, da narrativa –
um espaço aberto, transversal, resistente a qualquer inscrição num gênero (em
todos os sentidos da palavra “gênero”). A perda não é portanto puramente o abandono. Destruir não é simplesmente desfazer, demolir, e sim inventar na escrita
9

Le Camion, Minuit, 1977, p. 73-74.
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um outro espaço do corpo e do afeto que não mais se separe do pensamento sobre
o afeto. Sem poder prosseguir aqui, o que pediria longos desenvolvimentos,
limitar-me-ei a citar dois exemplos de espaços da destruição/desconstrução em
sua escrita, duas frases exemplares do ataque ao qual ela se lança através dessa
escrita estranha, propositadamente capenga e desajeitada que a caracteriza. Duas
frases retiradas quase ao acaso de Les yeux bleus cheveux noirs:
Ela se senta a uma mesa. Mais que ele, ela jamais o viu. Ela lhe per gunta se ele deseja morrer, se é isso que ele tem – vontade de morrer,
ela poderia ajudá-lo talvez. Ela gostaria que ele falasse mais. Ele diz
que não, que nada, que não se incomode.
A cada vez a oralidade, o sopro da voz vem atrapalhar a organização lógica da sintaxe. É a voz que torna “fragmentáveis as palavras”, que as “reduz a pó”,
como diz ela aliás das vozes de mulheres em India song. É preciso entender aí não
um ataque à língua materna, como é dito às vezes, mas, de fato, antes uma destruição ativa, uma desconstrução da forma total, do corpo total, fechado, mortífero da
língua. É o que ela diz também de sua maneira de ler seus próprios textos: “Quando
recito meus textos, deixo-os em estado de decomposição, seus elementos gramaticais esparsos. Nunca me preocupo em conectar um sentido. Isso é tarefa sua. Deixo
a frase em um estado de falta de ar”. Se tivéssemos tempo, seria preciso evocar
aqui o espaço que ela abre em seus filmes graças à ausência de sincronia entre a
imagem e o som: os corpos que aparecem na tela não têm vozes, as vozes que se
ouve são separadas desses corpos. Então, diz ela, algo no espectador se abre: ele
não mais precisa fazer esse esforço totalizador que costuma fazer diante do “filme
comercial”, ou seja, o de fazer coincidir a imagem e a palavra.
O que ela tenta inventar? - Um indivíduo da escrita pluralizada, nem
homem, nem mulher, um indivíduo ao mesmo tempo singular, particular, que se
abre para o universal, o imemorial. Um dia ela chamou esse indivíduo de a
despessoa. Foi em 1968, em um desses panfletos anônimos que ela redige com
Maurice Blanchot, Dionys Mascolo e outros para o “Comitê de ação
estudantes/escritores”10. Marguerite Duras fala aí a respeito da “vontade de cada
um de ser inter-substituível”, da “promoção da despessoa”. E por “despessoa” ela
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entende um processo ativo de pluralização das identidades, um sair de si, no
sentido de Blanchot, o que não significa um esquecimento de si e sim uma
posição difícil e instável que, por meio da afirmação de um indivíduo singular,
tentaria falar da infinita pluralidade das vozes que o atravessam. Sem procurar
reduzi-lo a uma só voz, que seria a sua, apenas sua – a sua voz. Como o louco em
La Femme du Gange – sua cabeça furada, “sua cabeça de peneira” é atravessada
pela memória de todos e é sem dúvida a partir dos furos de sua memória pessoal
que ele se lembra. A escrita desta forma nasce dessa extrema despersonalização
que permite tornar a forma oca, o receptáculo da memória do mundo, uma câmara
de ecos. Duras diz de Anne-Marie Stretter: “É abraçando o mais generalizado do
mundo que ela se torna mais ela mesma. É uma forma oca e receptiva, as coisas
se alojam nela”.
De si mesma ela declara a Michèle Manceaux em uma entrevista: “Sou
trespassável. Qualquer coisa passa por mim [...]. Sei que no mais profundo de
meu ser, no mais íntimo eu encontro o universal”11. Ou ainda, o que ela confia a
Michelle Porte em Les lieux de Marguerite Duras: “é uma espécie de multiplicidade que carregamos em nós, todos nós a possuímos, todos, mas ela está com
a garganta cortada; em geral temos apenas uma voz minguada, falamos com ela.
Quando na verdade deveríamos estar gritando(...)”.12
A cantilena de Duras não se parece com nada. Por vezes olhamo-la de
cima, a ela e a seus romances de amor que tanto resvalam no kitsch às vezes; ela
e seus filmes pobres de tão tediosos. E no entanto há em sua multiplicidade de
vozes, as vozes da perda, da destruição, da “despessoa”, a constatação extremamente acurada da falência de nossos sistemas de representação, de delegação –
essas formas esgotadas dos poderes e dos partidos. Ela parte dessa constatação
extremamente simples e sempre desapercebida que permeia toda a sua escrita :
não somos mais os mesmos indivíduos. A partir daí, como representar essa pluralidade que somos, essa multidão que cada qual é em si mesmo? A mulher de
Camion diz o que se segue em um determinado momento ao representante de um

10

Les yeux ouverts, op. Cit., p. 39-42.
VIRCONDELET, Alain, op. Cit., p. 234.
12
Les Lieux de Marguerite Duras, Minuit, 1997, p. 103.
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partido político, um desses detentores de soluções claras e de identidades fixas,
numeráveis, contabilizáveis: “Sua lógica me foge. Se me perguntam quem sou,
fico confusa”13. Em Duras, cada qual tem mais de uma voz. Constatação simples.
E no entanto se cada um tem mais de uma voz e é mais de uma voz, c omo devemos fazer para enumerar, para ainda por cima contabilizar em nosso sistema
eleitoral de representação política? Questões – tão próximas das de Duras – colocadas por Jacques Derrida em um de seus últimos livros – Voyous. Existe ainda
uma identidade soberana dos indivíduos? É preciso ainda contar as vozes segundo
“a identidade civil de um cidadão que porta o nome de seu pai?” Devemos aternos ainda a esse poder gramatical e ontológico de dizer Eu? A liberdade é ainda
atributo de um ser consciente, voluntário e intencional? Como tentar pensar o
que ele chama de “uma democracia não egológica”?
O que fazer então do que chamamos inconsciente e por conseguinte da
divisibilidade espaçada, da multiplicidade hierarquizada, do conflito de forças por
ele imposto à identidade soberana? Quantas vozes para um inconsciente? Como
contá-las? O que um psicanalista passado ou futuro pode nos dizer a respeito da
democracia? Existe uma democracia no sistema psíquico? E nas instituições psicanalíticas? Quem vota, o que é uma voz no sistema psíquico e político?14 O que
é uma voz? É esta a pergunta feita também por Marguerite Duras.

13
14

Op. cit., p. 62.
Voyous, Galilée, 2003, p. 32.
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RESUMO
O texto pretende percorrer a experiência de Marguerite
Duras no Partido Comunista francês, ao qual se filia em
1944, indicando na crise de sua relação com o Partido as saídas literárias que a autora criou e que expressam saídas
maiores, no sentido de deixar um corpo político unificado
em direção à criação de um espaço utópico-político de vozes
múltiplas e despersonalizadas.
Palavras-chave : despessoa, corpo político, corpo monolítico,
plural, aberto

ABSTRACT
This paper aims to discuss Marguerite Duras’ experience at
the French Communist Party to which she affiliated in 1944,
indicating within the crisis of her relationship with the Party
the literary exits created by the author which express a major
line of flight, in the sense of fleeing from a unified political
body towards the creation of a utopic and political espace of
multiple and depersonalized voices.
Key-words : de-person, political body, monolitic, plural and open
body
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Expressão ou Pr essão?
Desfigurações poético-plásticas
em Antonin Ar taud
Ana Kiffer

Ce que je cherche n'est pas la douleur
mais la force dans l'écorchement,
le manque, la faim, la maladie, la fatigue,
la nausée, le vertige, le désespoir
et l'abandon de mes forces

Antonin Artaud

Nesse texto queremos abordar o último período de criação do poeta
francês Antonin Artaud (1896-1948), atentos não só ao percurso de toda sua obra
(editada pela Gallimard constam vinte e oito volumes), mas, e, sobretudo, à complexidade que exige seu retorno criador em 1944-45, ainda interno no asilo de
Rodez. Nesse breve, porém intenso período (em apenas quatro anos foram escritos
dezoito volumes hoje editados), Artaud escreverá não somente os conhecidos textos
“Van Gogh o Suicidado da Sociedade” ou “Para Acabar com o Julgamento de
Deus” como empreenderá uma nova prática de escrita aliada ao traço pictórico
que se fará marcar ao longo de seus inúmeros “Cadernos” (editados pela Gallimard
são onze volumes), assim como realizará um grande número de desenhos e retratos
que hoje se encontram espalhados pelos museus na França e na Europa. A relação
entre o traço plástico e o poético é absolutamente fundamental para se adentrar
esse contexto. Interessa-nos, além disso, delinear as operações pelas quais a escrita
vai passar nessa contaminação com o desenho e vice-versa. Os dois termos
tornando-se inseparáveis e indiscerníveis para o próprio escritor acabam desarrumando ou desorganizando os domínios previamente estabelecidos e apartados e,
desse modo, implantam novas possibilidades para se pensar cada um deles.
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A atividade da escrita se aventura com Artaud e deixa para nós a tarefa e o desafio de criarmos outra forma de olhar para ela. O olhar que aqui privilegiaremos poderia assim se resumir: Artaud vai liberar a atividade da escrita
de um exercício de conteúdo ou de expressão através de um exercício de pressão
que diz respeito às infinitas possibilidades da superfície, como tentaremos
indicar. A pressão deve ser vista como uma das ferramentas da desfiguração,
entendida como vetor de força capaz de liberar os pilares previamente definidos
de um processo de significação.
Trata-se, portanto, de sair da velha dicotomia do signo, sem por isso
nos destinarmos ao nonsense. Com Artaud somos convidados a permanecer ao
pé da letra e, ao mesmo tempo, a destituir o sentido próprio das coisas. Abandonar
o mundo da metáfora e do significado na tentativa de render à palavra sua força:
de ação, de encarnação. Nesse sentido, a problemática que circunda esse texto é
aquela que encontra na prática poética e plástica de um autor o gérmen de uma
nova forma de pensar. Pensar o regime da escrita e dos corpos num trabalho sobre
o corpo da língua – a própria letra – que, para além dela, encarna doravante a
necessidade de destituir os paradigmas dicotômicos que ainda sustentam, e muito,
nossas apreensões do homem e do mundo.
Em todas as últimas criações do poeta trata-se, sobretudo, de se processar
pictural e poeticamente as forças. Força de vida se desenterrando da morte,
"sur le corps du vieil Artaud/ enterré/ puis deterré/ par lui-même/ au dehors des
éternités" (XIV**, 42)1 indo contra o nascimento dado, a "procriação papaimamãe" e a diferenciação opositiva de gêneros ("Or je suis le père-mère,/ ni père
ni mère,/ ni homme ni femme") (XIV**, 60), para surgir de modo "sempiterno"
num fazer que desestabiliza o ser, doravante sem descanso.
No ponto em que a insurreição do corpo ("Je suis un insurgé du corps,/
je suis cet insurgé de corps") (XIV**, 84) não é considerada somente enquanto
revolta, ela pode se esboçar em torno do surgimento. É aí onde encontramos a
aparição da prática que funda todo seu último período criador. Prática-plástica, que
1

As citações de Artaud que dizem respeito à publicação de suas obras completas pela
Gallimard, serão indicadas aqui de maneira que o algarismo romano corresponde ao volume,
entanto que a numeração arábica faz referência à página citada. ARTAUD, Antonin. Oeuvres
Complètes (I ao XVI). Paris : Gallimard, 1976-1996.
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se oferece como espaço possível para materialização, visualização e realização das
forças que atravessam os corpos. A insurreição é do corpo. E onde agem as forças
senão nos (ou sobre) os corpos? O projeto que parece se esboçar a partir dos
“ d e s e n h o s-escritos” de Artaud seria, portanto, tornar visíveis as forças. A l i nguagem, desde sua formulação para um Teatro Cruel em 1934, já se oferecia
enquanto matéria viva e atravessada por forças. É assim que, para o poeta, deveríamos quebrar aquilo que nela era "osso, armadura, carcaça" para fazer surgir a
carne viva e tremulante. Operação que, a partir de 1945, será conjugada sobre a
folha de papel prenhe de um devir de corpos, ao mesmo tempo múltiplos e multifacetados. Operação que não verá mais a folha em branco como sendo apenas da
ordem temporal, seqüencial – tempo em branco a ser preenchido, uma letra após a
outra. Essa folha vai aparecer inserida também na ordem espacial – como escrever,
onde colocar na página, de que escrita se trata? Seria a "poesia no espaço" desejada
por Artaud no teatro. Seria a letra desenhada, os corpos projetados – projétil e
prótese simultaneamente. Seriam os traços não lineares capazes de, em um só
"golpe", levantar-se contra a organização linear imposta e, ao mesmo tempo, de
fazer surgir – não outra ordem – mas a desordem mesma, um espaço onde os
corpos são possíveis: "É assim que é preciso aceitar esses desenhos na barbárie e
na desordem de seus grafismos (...)". Mas não deveríamos desconsiderar tampouco
sua força de insurreição (revolta). Trata-se dessa vida "desenterrada da morte" e o
poeta escreve, em texto sobre van Gogh, sentença que não deixou de condená-lo:
"A pintura linear pura me tornou louco desde muito tempo" (XIII, 25).
Se ouvimos a dimensão dessa "sentença", ao longo da aventura de Artaud,
somos levados a fazer surgir sua plástica-poética enquanto reivindicação que agiria
contra a linha e contra a forma, através do traço e da força, respectivamente.
Levantada a hipótese, caberia buscar desdobrá-la nos traços que agem
contra a linha, assim como nas forças que agem contra a forma. Buscar, desse
modo, encontrar as operações que se conjugam no fazer plástico e poético: Como
o traço poderia agir contra a linha? De que linha se trata? O que portam os traços?
Quais a forças que presidem às formas? E como as forças se tornam visíveis? Seria
deformando ou desfigurando a forma? Sua significância residiria no fato de que
eles poderiam suportar a presença da força? E da força em sua constância dilacerante ou em sua intermitência abrupta, o tremular assim como o incisar? O traço

41

42

EXPRESSÃO OU PRESSÃO?
DESFIGURAÇÕES POÉTICO-PLÁSTICAS EM ANTONIN ARTAUD

implica a imediata ação de traçar e, como toda ação, arrasta em si a força. Naquilo
que seria próprio à matéria plástica, poder-se-ia dizer que o ratear é justamente
o que o traço pode portar e suportar. Ele o traz em si: lascas, rachaduras, fendas,
sulcos, nesgas, rugas, pregas, cortes. Essa "vida pegajosa que se arrasta entre as
linhas ou no corpo mesmo das linhas"2 (II, 226), como disse o poeta ainda em
1929, num texto sobre as águas-fortes de Jean de Bosschère.
Diante dos Cadernos de Artaud encontramo-nos face à reunião de
composições, face ao manancial prático e plástico, ao compêndio de gestos e,
ainda, à performance da nova escrita que, posteriormente, vai adentrar os
suportes de seus grandes “desenhos-escritos”. O sopro, as linhas intersticiais,
assim como o corte e o raio fulminante – geradores de "novos corpos de sensibilidade" – nos alertam para a força musical presente nas manifestações de
Artaud. Como lembra Derrida: "Il promet quelque chose d’essentiel à ce
qu’Artaud entends toujours par la peinture: affaire de sonorité, de timbre, d’intonation, de tonerre et de détonation, de rythme, de vibration, l’extrême tension
d’une polyphonie"3. É aí também onde se localiza toda sua última poesia. De
nossa parte, relevamos que as idéias/gestos de corte e sopro se manifestariam
como as grandes aliadas na sua plástica-poética de traços "polifônicos".
Quanto ao sopro, Artaud escreveria: "Or je connais la valeur plastique/
objective du souffle,/ le souffle c’est quelque/ chose dans l’air/ ce n’est pas de
l’air/ remué/ seulement"4. Não seria somente a atividade fisiológica do sopro que
oxigena o corpo. O poeta vai buscar o momento em que a transmutação se concretiza. O momento em que o ar se materializa em sopro. Em que o sopro resta,
portanto, como matéria do/no ar. Inúmeros dos seus desenhos nos Cadernos5
figuram caixas "vazias". Elas se apresentam muitas vezes através de uma perspectiva que dá ao traço – além, obviamente, da visão de profundidade – um
2

“mais en dehors de l’idée il y a cette sorte de vie glaireuse qui se traîne entre les lignes ou dans
le corps des lignes mêmes”.
3
"Forcener le subjectile", in Artaud: dessins et port a i t s. Org.: Jacques Derrida & Paule
Thévenin. Gallimard, 1986. p. 62.
4
Texto inédito 50 dessins pour assassiner la magie.
5
Os Cadernos de Artaud estão repletos desses pequenos desenhos em que aparecem caixas ou
artefatos pontiagudos, pregos, ou ainda, formas coníferas e tubulares. São, portanto, figuras do
sopro, do corte e da perfuração que perfazem os gestos por excelência de sua plástica.
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caráter de movimento, de desdobramento, de deslizar, de respirar. No desenho A
Morte e o Homem, encontram-se – além do traço reto e da página vazia – duas
caixas sob mãos delineadas em vermelho, como se, ao tocar as caixas, elas (as
mãos) tocassem um circuito elétrico. Artaud escreve :
Ce dessin est une sensation qui a passé en moi/ comme on dit dans cer taines légendes que la mort passe./ Et j’ai voulu saisir au vol et dessin er absolument nue./ Le mouvement de la mort réduit à ses os essentiels/
sans plus./ Un homme qui tombait dans le vide et en tombant a volé à un
autre homme les boîtes de souffle de ses poumons. (...)./ Il faut regarder
ce dessin encore une fois après l’avoir vu déjà une fois6 [grifo do autor].
Aí estão as caixas de Artaud: recipientes do sopro, lugar possível para
a transmutação do ar na matéria do sopro e, ainda, para que o sopro persista como
matéria dentro do ar. Blocos áridos e aéreos7 ao mesmo tempo :
Je dis/ que voilà dix ans qu’avec mon souffle/ je souffle des formes
dures,/ compactes/ opaques,/ effrenées,/ sans voussure,/ dans le limbes
de mon corps non fait/ et qui de ce fait se trouve fait/ et que je trouve
chaque fois les 10 000 êtres pour me critiquer,/ pour obturer la tenta tive de l’orée d’un infini percé.// Tels sont en tout cas les dessins dont
je constelle tous mes cahiers8 [grifo nosso].
Não podemos esquecer que se trata para Artaud de se refazer um corpo.
Para tanto, ele vai levar suas idéias ao encontro das forças que as geram, ele vai
interrogar a linguagem através de uma escrita que é sempre matéria. O rompimento
com uma escrita linear – sugerido na idéia de linhas intersticiais e sopro – recorreria, ainda, a outro comportamento que vem somar-se a este. Trata-se de devolver
6

ARTAUD, Antonin. (1995). Oeuvres sur Papier. Marseille: Réunion du musées nationaux . p. 149.
No texto inédito 50 dessins pour assassiner la magie, Artaud escreveria ainda: “ et comme des
corps de/ sensibilité/ nouveaux/ ces dessins /sont là/ qui les commentent,/ les aèrent/ les éclairent”
[grifo nosso].
8
ARTAUD, Antonin. (1995). Oeuvres sur Papier. Marseille : Réunion du musées nationaux . p.58.
7
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à linguagem um estatuto de corporalidade. É assim que em seus Cadernos a letra
pode se tornar figura. Daí, também, todos os seus últimos escritos buscarem destituir certa noção de texto para encontrarem a possibilidade material da linguagem,
tal qual Artaud vislumbrava para o teatro da crueldade. O que ele busca destituir
do texto seria seu relevo psicológico prenhe de interioridades, para justamente
apresentar um trabalho que perfura as superfícies, incluindo os suportes materiais
do texto, ou seja: papel, letra, posição na página, tinta, pigmentos, traço, musicalidade, sopro. A superfície perfurada é dentro e fora, côncavo e convexo ao mesmo
tempo. E assim, o gesto que perfura o texto é o mesmo que faz manifestar a escrita
com seus traços trêmulos, papel enrugado, que porta doravante as marcas do
próprio gesto que a faz surgir. Artaud diz: "là où le dessin/ point par point/ n’est
que la restitution d’un forage,/ de l’avance d’une perforeuse".9
As máquinas perfurantes são figuras insistentes de seu universo
plástico. Elas seriam o artefato necessário para fazer "saltar a carcaça da linguagem", tal qual ele projetava em seu Teatro Cru e l. Artefatos de reconstrução
dos corpos. Tal reconstrução (ou refazer) parte dos orifícios, das cavidades, das
aberturas, dos vazios – pontos de infecção, de apropriação do mal como força
de vida. Perfurar, golpear e cortar seriam os gestos cruéis que se destacariam
em sua plástica-poética: "Comment?/ Par un coup/ anti-logique/ antiphilosophique,/ anti-intelectuel,/ anti-dialectique,/ de la langue/ par mon crayon
noir appuyée/ et c’est tout"10 [grifo do autor].
Desse modo encontramos o traço em sua possibilidade de agir contra
a linha. Ele vai portar o golpe da língua contra a própria língua. Para adentramos
esse universo, destacaremos em primeira instância o lugar que as glossolalias
vêm ocupar na plástica-poética de Artaud. Elas se nos apresentam como cortes
no interior das palavras, no ritmo do poema, imprecação contra a língua feita a
partir de sua própria matéria. É o desmembramento da língua oferecendo
autonomia à letra. Portanto, para que possamos tornar visível a projeção das
glossalias no interior de uma plástica e de uma poética, deveremos destacar a
função da letra – tendo como base o procedimento que a isola no interior de um

9

ARTAUD, Antonin. (1995). Oeuvres sur Papier. Marseille: Réunion du musées nationaux . p.56.
Ibid., p.55.
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sistema lingüístico onde predomina o sentido ou o significado. Relevado tal procedimento, indicamos que a letra, assim isolada, vai assumir dois estatutos
relevantes na poética e na plástica de Artaud.
O primeiro deles : 1) força de proferição que é encantação e imprecação poética, as cordas vocais e a língua (física) assumem o primeiro plano – o
que, como em seus desenhos, leva-nos a pensar que também sua poesia não é feita só com a mão que escreve :
Quand j’écris,/ j’écris en général/ une note d’un/ trait. / Mais cela
ne/ me suffit pas/ et je cherche à prolonger/ l’action de ce que j’écris
dans/ l’atmosphère./ Alors/ je me lève/ je cherche/ des consonances,/
des adéquations/ de sons/ des balancements du corps/ et des mem bres/ qui fassent acte.11
São as letras, assim isoladas, que nas glossolalias se reúnem numa
ordem de adequação e consonância que faça ato12. A abertura de Pour en finir
avec le jugement de dieu, texto escrito para ser apresentado numa emissão
radiofônica na Rádio Difusão Francesa (e que foi censurado), inicia com uma
breve frase e uma seqüência de glossolalias: "Il faut que tout soit rangé/ à un poil
près/ dans un ordre/ fulminant./ Kré puc te/ Kré puk te/ Pek li le/ Kre pek ti le/ e
Kruk/ Pte" (XIII, 70). Destaca-se o destino de proferição pensado para a apresentação do texto: a sonoridade que se constrói da combinação efetuada pelo
poeta – ela chama o corte ("Kré", "Kruk") e, ainda, a força que se concentra na

11

Texto inédito 50 dessins pour assassiner la magie.
Paule Thévenin se debruçou sobre as glossolalias da última poesia de Artaud num trabalho
exaustivo que contemplou uma vasta pesquisa linguística e de textos religiosos, com o intuito
de oferecer aos leitores combinações contundentes que demonstrariam a não casualidade do
gesto poético de Artaud (cf. Antonin Artaud, ce Désespéré qui vous parle. Paris, Seuil, 1993.)
Aqui recuperamos outro recorte para as glossolalias, inseridas no contexto de uma plásticapoética onde a letra torna-se elemento fundamental para a construção de uma materialidade da
linguagem e para o rompimento de uma organização linear da língua e orgânica dos corpos. É
nesse sentido que as glossolalias de Artaud participariam dessa reivindicação mais ampla de
perfazer "explosões de corpos" ou "corpos sem órgãos".
12
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caixa torácica para proferirmos – aqui no sentido físico de projetar, lançar para
fora, cuspir as combinações "puk te", "pek ti le".
Em uma carta à Paule Thévenin, depois de ter censurada sua apresentação, Artaud diria: "Il y en a qui mangent trop et d’autres qui comme moi
ne peuvent plus manger sans c r a c h e r” (XIII, 147) [grifo do autor]. Esse é o
efeito buscado pelo poeta em sua combinação de letras: corte e sopro (que
cospe para fora) se apresentando numa ordem fulminante ("à un poil près").
Nesta mesma ocasião, Artaud declararia em carta ao Diretor da Radio-Difusão,
Sr. Wladimir Porché: "Je voulais une oeuvre neuve (...), une oeuvre où l’on sent
tout le systhème nerveux éclairé comme au photophore avec des vibrations,
des consonances qui invitent l’homme À SORTIR AVEC son corps" (XIII,
131). Se as glossolalias devolvem à língua seu corpo, tal corpo, no entanto,
deveria desmembrar / perfurar / cortar a organização orgânica da linguagem;
esta, para o poeta, serviria justamente à desapropriação da matéria em proveito
dos sentidos e significados imateriais. Desse modo, a letra se apresenta, se
manifesta em sua poesia, como corpo da língua.
No caderno de número 230 de fevereiro 194713 encontramos na página
de número 13 duas letras ‘efes’ em traço forte de lápis preto – ocupando o lugar
central assim como a maior parte da página – caindo sobre o poema que segue
transcrito: "C’est ma manière de tout/ emmerder. Pas un corps/ qui ne parte de
ma/ langue et de mes gencives/ ecartelées". Ora, mais uma vez a letra é corpo:
ela sai (no sentido de pertencer) da gengiva e da língua despedaçadas. Ainda
mais além: ela parte da gengiva e da língua despedaçando-as, como um corpo
entrando em choque com outros corpos.
Poderíamos também dizer que os “desenhos-escritos” de Artaud surgem
no interior dessa lógica associativa e fragmentária, como um deslocar de figuras e
traços – corpo e letra – que jogam, se prolongam, se multiplicam, se interferem.
Senão, como pensar a associação mesma entre desenho e escrita? No entanto,

13

Tal numeração é a referência empregada pela Biblioteca Nacional Francesa para os Cadernos
Microfilmados de Artaud. Os dados que seguem no corpo do texto foram adquiridos em nossas
pesquisas junto aos microfilmes de Artaud.
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abrir-se ao fragmento é contar com a perda, com o risco do não verificável como
alerta Didi-Huberman em suas pesquisas sobre o visível e o legível :
Comment ce que nous appelons la région du visuel serait-elle vérifiable
au sens strict du terme, au sens “scientifique”, puisque elle-même n’est
pas un objet de savoir ou un acte de savoir, un thème ou un concept,
mais seulement une efficacité sur les regards?14
Cabe alertar ainda para o fato de que a prática (o trabalho) de uma
escrita desenhada (uma letra corpo) que visa a construção desses novos corpos
de sensibilidade ao trazer para a página traços portadores "da emoção geradora
do desenho", da "língua e gengiva despedaçadas", do "balançar do corpo" ou do
"limpar a garganta do sopro da artéria", foi sendo feito tendo como suporte cadernos
de escola. Artaud escrevia sobre esses pequenos cadernos destinados a aprender
a escrever, às aulas de caligrafia – suportes tanto de uma "consciência da criança"
quanto daquela do "analfabeto da língua": "La page est salie et manquée, le papier
froissé, les personnages dessinés par la conscience d’un enfant".15
A consonância entre (a) uma poética polifônica, que restitui à letra sua
força de proferição, sua presença corpórea; (b) uma plástica escritural, que altera
a lógica linear e torna material a escrita; e (c) a presença do suporte, destinado
ao contato primeiro e material com a própria linguagem, como participante da
prática dos desenhos, leva-nos a considerar que Artaud se lê, literalmente, ao pé
da letra: "Et ça veut dire qu’il est temps pour un écrivain fermer boutique, et de
quitter la lettre écrite pour la lettre"16. A letra escrita teria restado ao lado da linearidade. Artaud procuraria a letra como traço, letra escritural e não escrita,
poderíamos dizer: uma espécie de letra verbo.
Através do isolar da letra vimos surgir essas figuras-corpos de Artaud.
A prática do isolamento como condição do tornar figura aparece na pintura de

14

DIDI-HUBERMAN, Georges. Devant L’Image. Paris, Ed. de Minuit, 1990. p.29-30.
ARTAUD, Antonin. (1995). Oeuvres sur Papier. Marseille: Réunion du musées nationaux . p. 124
16
Ibid, p.60.
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Francis Bacon tal qual vista por Gilles Deleuze – a "lógica da sensação" que se
afasta da emoção, o "figural" que se desvincula do figurativo, o corpo não representado mas vivido. O isolar a figura seria, como alerta o filósofo, retirá-la do
plano ilustrativo, romper com o caráter narrativo. Ainda: duas vias se apresentam
como plasticamente possíveis para romper com o figurativo, através da forma
pura e abstrata, ou através do que Deleuze nomeia como o "figural" (prática da
extração ou do isolamento da figura impossibilitando a passagem de uma figura
a outra, passagem que é sempre da ordem da narrativa).17 Nesse mesmo ensaio,
o filósofo nos alerta para as consonâncias entre Bacon e Artaud: "on peut croire
que Bacon rencontre Artaud sur beaucoup des points : la Figure c’est précisement le corps sans organes (défaire l’organisme au profit du corps, le visage au
profit de la tête)".18 Artaud teria ainda escrito :
Le visage humain est une force vide, un champ de mort./ La vieille
revendication révolutionaire d’une forme qui n’a jamais correspondu
à son corps,/ qui partait pour être autre chose que le corps.19
Decerto, aí se insere a afirmação de Deleuze do rosto que se desfaz
em proveito do corpo. A reivindicação de Artaud seria, ainda, a de encontrar a
face – dar-lhe corpo- no interior desse campo de morte que é o rosto: "Ce qui
veut dire que le visage humain n’a pas encore trouvé sa face/ et que c’est au
peintre à la lui donner".20
Atentos a reivindicação do poeta e inspirados pelo diálogo proposto
pelo filósofo, caminharíamos em direção à letra-verbo de Artaud, tendo como
horizonte a reflexão de Deleuze acerca de um corpo vivido mas não representado e que, apesar disso, se perfaz no campo da visibilidade. A letra-verbo indicia
uma discussão a propósito da encarna–ação. Ela nos conduz na reflexão acerca
da forma e da força, ou como gostaríamos de sugerir, da expressão e da pressão,
respectivamente. No tocante à plástica-poética de Artaud, ela incidiria de
17

DELEUZE, Gilles. Francis Bacon: Logique de la Sensation. Paris, Ed. de la Différence. p. 9-12.
Ibid, p. 33.
19
ARTAUD, Antonin. (1995). Oeuvres sur Papier. Marseille : Réunion des musées nationaux . p. 206
20
Idem.
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maneira mais precisa sobre a seqüência de retratos desenhados pelo poeta a
partir de junho de 1946 até sua morte em 1948. Pois, como introduzimos acima,
o rosto representaria – no interior da história da arte e da cultura ocidental e
latina – o ícone expressivo por excelência. Ainda: ícone mental, desprovido,
portanto, de corpo, "que teria partido para ser outra coisa que não o corpo". Ou,
na formulação de Deleuze, onde se diferencia cabeça (t ê t e) e rosto (v i s a g e). Tal
diferenciação opera sobre o mesmo plano levantado por Artaud – aquele onde
o rosto teria se separado do corpo. Para o filósofo, trata-se de retornar à reivindicação do poeta, assim como à reivindicação que se impõe na pintura de
Bacon, no intuito de encontrar os traços animais da cabeça, seu espírito corpo,
o sopro vital capaz de deformar o próprio corpo orgânico do homem.21 Para
Artaud, trata-se de um combate para devolver o rosto ao corpo. Para encontrar
a sua face. Desfazendo-se, necessariamente, das organizações impostas sobre
o rosto – linhas desencarnadas, espíritos maléficos que o poeta busca combater
com a força do traço.
Seria, como vimos, uma operação que visa encarnar a letra. Tal operação
vai se efetuar como plástica privilegiada do traço e da força, combatendo a
linha e a forma morta: "Je ne suis pas inclus dans le systhème vampire,/ (...) et
puis sans anatomie et avec de la force" (XXIV, 272).
É a presença desse combate que nos interessaria manifestar e discutir.
Não se tratando, por conseguinte, de uma análise dos retratos desenhados por
Artaud, mas, sobretudo, de fisgá-los enquanto aparição privilegiada da combinação entre o traço e a força contra a linha e a forma. Combinação que, como
temos visto, participa de uma reivindicação mais ampla que desfaz as experiências
calcadas numa lógica de sentido para restituir-lhes as sensações, como diria
Deleuze, ou, ainda, como diria Artaud, para criar "novos corpos de sensibilidade":
"Le visage humain est provisoirement,/ je dis provisoirement,/ tout ce qui reste
de la revendication,/ de la revendication révolutionaire d’un corps qui n’est pas
et ne fut jamais conforme à ce visage"22 [grifo do autor].

21

DELEUZE, Gilles. Francis Bacon: Logique de la Sensation. Paris, Editions de la Différence.
p. 19-20.
22
ARTAUD, Antonin. (1995). Oeuvres sur Papier. Marseille: Réunion des musées nationaux. p. 188.
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Em Artaud o rosto é uma força vazia, um campo de morte ("le visage
humain est une force vide, un champ de mort"), onde os traços dos retratos viriam
se inscrever. Espaço de cruzamento entre o branco do papel e os buracos vazios
do rosto humano. A preocupação inicial porta, com efeito, sobre um rosto ainda
crânio, radiografia da morte, cavidades do rosto, aí onde se encontram as forças
vazias que o poeta busca traçar em vida. A face surge do rosto morto. Os traços
partem das cavidades:
le visage humain n’a pas encore trouvé sa face et qui c’est au peintre
à la lui donner. Mais ce qui veut dire que la face humaine telle qu’elle
est se cherche encore avec deux yeux, un nez, une bouche et les deux
cavités auriculaires qui répondent aux trous des orbites comme les
quatre ouvertures du caveau de la prochaine mort.23
As cavidades seriam os lugares, por excelência, de proliferação do
campo de morte que é o rosto, e ao mesmo tempo lugar onde o mesmo se desfaz
em proveito do corpo.24 As cavidades, sendo os lugares ou os espaços plásticopoéticos de rompimento dos limites dicotômicos entre morte e vida, insinuam
três direções, já aqui no texto emblemático (O Rosto Humano) que inaugura sua
nova prática de retratos: 1) não se dá corpo (ou face) ao rosto, simplesmente
negando-lhes sua arquitetura,25 ou seja; a face se encontraria ainda a partir dos
olhos, boca, nariz e ouvidos; 2) no entanto, "tal qual ele é, o rosto ainda não
encontrou sua face", fato que dirige os retratos de Artaud para um campo que se
desvincula de qualquer dogmatismo acadêmico.

23

Ibid., p. 206.
Tal possibilidade já indica que a força desfigurante é aquela que pode se apropriar do mal
e da morte enquanto força vital e não destrutiva. Esse é o próprio gesto que destitui a
oposição maior entre vida e morte, fazendo com que o próprio conceito de vida possa ser
revisto sobre outras bases. Se não entendermos esse gesto, não alcançamos a reivindicação
por um corpo sem órgãos em Artaud.
25
É assim também que não se encontra nada de cubista nos retratos de Artaud.
26
ARTAUD, Antonin. (1995). Oeuvres sur Papier. Marseille: Réunion des musées nationaux . p. 206.
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C’est ainsi qu’il est absurde de reprocher d’être académique à un peintre
qui à l’heure qu’il est s’obstine encore à reproduire les traits du visage
humain tels qu’ils sont; car tels qu’ils sont ils non pas encore trouvé
la forme qu’ils indiquent et désignent.26
Não acadêmico, mas ainda assim atendo-se ao que é o rosto.
Procedimento que aponta para uma terceira via, não menos complexa: 3) o rosto que ainda não encontrou sua face não é, para Artaud, o rosto escondido nas
profundezas da emoção. Decerto, há a crítica ao "rosto opaco do acadêmico",
este que não só não teria atravessado as cavidades, mas que teria, sobretudo, buscado tamponá-las através de uma pintura espessa, ou como observou o poeta:
"Les portraits de Holbein ou d’Ingres sont des murs épais".27 No entanto, deve-se
notar ainda que as cavidades para Artaud não são profundezas a serem expressas
ou reveladas, não se trata de retratar as emoções escondidas pela história da arte
ou dos indivíduos reprimidos pela sociedade, não se trata da face enquanto campo
de expressão dos sentimentos.28 São operações e gestos plásticos diferentes, que
buscam um fundo ou que simplesmente não encontram o fundo :
Ça veut dire que le cerveau doit tomber,/ l’homme que nous sommes
n’a pas été fait pour vivre avec un cerveau,/ (...). /il n’a pas été fait non
plus pour vivre avec les nerfs d’une sensibilité et d’une vitalité limi tées, quand sa sensibilité et sa vie// sont sans fin// et sans fond// comme
la vie,/ à vie// et pour la perpétuité (XXVI, 61).

27

Idem.
Tal qual a liberação da oposição entre vida e morte, Artaud nos convida também a liberar a
oposição entre superfície e profundidade. No entanto, insistimos na necessidade de percorrer
essa trajetória material em seu trabalho com a linguagem. Através desse percurso é que entendemos a possibilidade de liberar os germens conceituais que subsistem na prática plásticopoética do autor. Aliás, tornar-se-ia no mínimo obscuro e no máximo obsoleto negligenciar
com Artaud esse trabalho ao pé da letra e, ao mesmo tempo, atento aos deslocamentos de sentido
que ele efetua em cada conceito ou par opositivo. Defendemos que sem o trabalho material
com a linguagem em Artaud, corremos o risco de deixar escapar a construção dessa outra possibilidade de pensar que ele relança.
28
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Sem fundo são as cavidades para Artaud. O gesto plástico é perfurante
e não aquele que perfura para trazer à superfície. As cavidades se localizam na
face. A face é superfície (a s u r f a c e), superfície inacessível, ou como escreveu nas
Interjeições de Suppôts et Suppliciations: "le gouffre insondable de la face, de
l’inacessible plan de surface" (XIV**, 147).
Dessas três direções podemos deduzir uma operação fundamental que
é gesto poético e plástico em Artaud: há o indício de alguma semelhança que se
mantém apesar da ruptura com o figurativo – não se trata de inventar uma outra
forma para o rosto, mas de encontrar a sua própria face, num devir desfigurante
do rosto. Tal encontro opera no plano da superfície – as cavidades da face estão
sobre esse mesmo e inacessível plano (surface) – não se tratando, portanto, de
revelar profundezas. Tais cavidades se oferecem como abismo do corpo e como
corpo do abismo e ainda: "le gouffre insondable de la face, de l’inacessible plan
de surface par où se montre le corps du gouffre, le gouffre en corps, ce gouffre
le corps, le gouffre corps" (ibid, idem) [grifo nosso].
A palavra gouffre é na origem golfo, do grego kolpos que indica uma
bacia largamente aberta pelo mar que avança no interior da terra. Daí seu deslocamento de significado que vem aproximá-la da palavra "abismo" – buraco vertical, assustador por sua profundeza e largura. Mas o sentido inicial se mantém
na associação constante com a palavra "insondável", que Artaud não deixou de
utilizar no seu poema. Profundeza, portanto, não atingível pela sonda.29 Abismo
sem fundo da face: este o inacessível plano da superfície.
No poema acima, através da disseminação e da repetição das palavras
gouffre e "corpo" somos levados ao equívoco que permite desestabilizar os sentidos instituídos, trazendo o abismo insondável para a o inacessível plano da face
ou da superfície. O poema também é gerador de equívocos entre som e sentido:
"le gouffre en corps" e "le gouffre encore". Ora, esse "ainda" (não escrito, mas
ouvido) dissemina em múltiplas direções o abismo e o corpo, impossibilitando-
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A palavra "sonda" vem do nórdico antigo "sund" – estreito, braço do mar – da qual se origina sundgyrd, percha para sondar a profundidade da água. In: Le Nouveau Petit Robert. Paris,
Dictionnaires Le Robert, 1996.
30
Em maio de 1947 Artaud faz o retrato de Mania Oïfer, ela lhe diz : “Antonin Artaud, il me fait
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nos de fixá-los num sentido a ser expresso, fazendo do equívoco a possibilidade
constante de que ele reapareça, sua insistência, seu fato, sua repetição. Aqui é
onde reencontramos a semelhança que persiste nos retratos de Artaud, apesar de
neles estarmos diante de rostos nada acadêmicos, tampouco figurativos.30 A
semelhança em Artaud é esta que se atém à insistência do fato, sua crueldade.
Para Deleuze o fato é justamente aquele que vai se opor à representação.
É assim que a violência – que teria causado medo a Mania Oïfer quando o poeta
lhe mostra o seu retrato – não seria da ordem do horror, donde se derivam significados e narrativas, senão que violência da própria sensação que é seca como o é a
crueldade ou a fome para Artaud. Aliás, o poeta diria ainda: "Pauvre, sec et serf
doit être le dessin" (XX, 131). O abismo insondável da face chegaria a ser sugerido
pelo gesto cruel que, perfurando as superfícies, acaba por disseminá-lo, deixando
aparecer seco apenas o fato, o fato de sua insistência. Não haveria nada além desse
fato, sem fundo. O gesto cruel é seco e preciso, são pequenos cortes insistentes,
repetidos. Não se trata de narrar horrores, mas de transcorrer, atravessar, disseminar,
multiplicar o crivo eficaz por onde passam as forças, sempre cruéis:
Mes portraits sont ceux que j’ai voulu représenter,/ eux-mêmes voulurent
être,/ c’est leur destinée que j’ai voulu représenter sans me préoccuper
d’autre chose que d’une certaine barbarie, oui, d’une certaine CRUAUTÉ
hors d’école, mais qui saurait le retrouver au milieu de l’espèce?31
Em seu texto sobre van Gogh também somos levados ao encontro com
o plano da superfície – crueldade ou fato. A distinção que o poeta traça entre a
pintura de Gauguin e essa de van Gogh elucida, ainda mais, o que vimos buscando sugerir. Para Artaud, Gauguin vai buscar pintar o mito, o símbolo. Tal busca
se baseia numa operação que visa "ampliar" as coisas da vida para alcançar o
mito. Em van Gogh, ao contrário, seria no lugar das coisas da vida – no terra à

peur ce dessin ”. Artaud lhe responde: “Bon, je vous ferai en sylphide élisabéthaine”. In: ARTAUD,
Antonin. (1995). Oeuvres sur Papier. Marseille: Réunion des musées nationaux. p.188.
31
ARTAUD, Antonin. (1995). Oeuvres sur Papier. Marseille: Réunion des musées nationaux . p.188.
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terra – que se poderia "deduzir" o mito (XIII, 29). Ora, a operação é de
diminuição e não de acréscimo, ela chama o corte, a crueldade, para se confrontar
com o fato, ou ainda: "Il n’y a pas de fantômes dans les tableaux de/ van Gogh,
pas de visions, pas d’hallucinations.// C’est la vérité torride d’un soleil de deux
heures de l’après-midi" (XIII, 43). O gesto cruel, que deduz o fato, nos obriga
um retorno outro para com as coisas da vida: instante em que as forças metamorfoseiam a própria natureza, para Artaud, instante interjetivo dos novos
corpos de sensibilidade como ele não deixou de ver e se inspirar em van Gogh :
Je dirais que van Gogh est peintre parce qu’il a recollecté la nature, qu’il
l’a comme retranspiré et fait suer, qu’il a fait gicler en faisceaux sur ses
toiles, en gerbes comme monumentales de couleurs, le séculaire con cassement d’éléments, l’épouvantable préssion élementaire d’apostro phes, de stries, de virgules, de barres dont on ne peut plus croire après
lui que les aspects naturels ne soient faits (XIII, 42) [grifo nosso].
Impossível não lermos aqui a "pressão elementar" que opera nos desenhosescritos de Artaud – corpos da colheita que refazem a natureza. O Van Gogh de
Artaud é prenhe dessa "artesania" cruel – são os "golpes de pincel"32 (ibid, p.45),
"a cor agarrada tal qual é prensada para fora do tubo com a impressão, uma após a
outra, dos pêlos do pincel na cor"33 (ibid, p. 50) – que se agarra ao fazer corpóreo
de cada trabalho e aos corpos mesmos dos artefatos. Van Gogh não ultrapassou,
segundo Artaud, os meios da pura pintura. Artaud também não viria ultrapassar os
meios da pura escritura. A pureza aqui não significa senão aquilo que é próprio,
específico, singular, os corpos que se oferecem ao exercício artesanal-intelectual
de cada ofício. Desse modo, agir com os corpos, reunir e colher novos corpos,
"empilhar corpos" (ibid, p. 34), é fazer surgir o golpe sobre a inércia, surgir "a carne
hostil", como diria ainda o poeta. Campo de forças furiosas que se nos apresentam
coaguladas, imobilizadas nas telas. Mas, diante delas, indagaria :

32

“Chaque coup de pinceau de van Gogh sur la toile est pire qu’un évenement ”.
“Avec la couleur saisie comme telle que pressée hors du tube,// avec l’empreinte, comme l’un
après l’autre, des poils du pinceau dans la couleur”.
33
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Trumeaux de l’inerte ces ponts, ces tournesols, ces ifs, (...)./ Elles ne
bougent plus.// Elles sont figées.// Mais qui pourrait les rêver plus
dures sous le coup de tranchoir à vif qui en a descellé l’impénétrable
tressaillement? (ibid, 35).
Sobressalto, estremecer impenetrável da carne, que se desprega nos
golpes cruéis do açougueiro-pintor de acontecimentos. Forças coaguladas ou
invisíveis que se perfazem, também, nas superfícies perfuradas dos “desenhosescritos” de Artaud. Corpo do abismo e abismos dos corpos disseminados a
cada salto que faz seu lápis empunhado, traçando esse campo de forças deformantes, sim, mas que nos fazem olhar "descolados de nossas retinas" para o
s u rgimento de outras naturezas.
Seriam justamente as forças que – agindo no plano da superfície –
deformariam o rosto em proveito do corpo ou da face. As relações da força com
a forma são, desse modo, fundamentais para se tentar manifestar a tensão que
Artaud empreende entre o figurativo e o não figurativo, a semelhança e a
dessemelhança, a forma e a deformação. Para nós interessa elucidar a deformação
ou a desfiguração, precisando-a enquanto gesto que retira e libera a plástica-poética
de Artaud do plano da expressão para remetê-la ao plano da pressão. Liberar a
expressão poderia então indicar a possibilidade de invenção e intervenção de
modo simultâneo, de maneira a fazer da criação de outros planos ou superfícies
possíveis o lugar instável onde resistir. A pressão é aquela que se exerce mais
uma vez sobre um plano de superfície. Ela é máquina perfurante, é prego pontiagudo, é sopro enquanto matéria no ar cujo peso se manifesta e pressiona, é corte
– faca – e golpe no combate entre corpos. Com o combate entre corpos nos liberamos das sólidas balizas da “doutrina do julgamento” para adentrarmos o frágil
espectro do “sistema da crueldade”.34

34

Ver: DELEUZE, Gilles. Critique et Clinique. Paris, Editions de Minuit, 1993.

Ana Kiffer é Doutora em Literatura Comparada, Professora do Departamento de Letras da
PUC-Rio e autora de Antonin Artaud, uma poética do pensamento (Editora Biblioteca
Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, Espanha).

55

56

Expressão ou Pressão?
Desfigurações poético-plásticas
em Antonin Ar taud
Ana Kiffer

RESUMO
Esse texto aborda a obra poética e plástica do escritor
Antonin Artaud (1896-1948), focando seu percurso desde
os anos vinte e salientando a complexidade que emerge a
partir de 1944-45 com os “desenhos-escritos”. A relação
entre o traço plástico e o poético é absolutamente fundamental para adentrar esse contexto. Além disso, interessanos delinear as operações às quais a escrita vai passar nessa contaminação com o desenho e vice-versa. Os dois
termos tornando-se inseparáveis e indiscerníveis para o
próprio escritor acabam desarrumando ou desorg a n i z a n d o
os domínios previamente estabelecidos e apartados e, desse
modo, exigem novas possibilidades para se pensar cada um
deles. Nesse sentido, a problemática que circunda esse texto é aquela que encontra na prática poética e plástica de um
autor o gérmen de uma nova forma de pensar.
Palavras-chave: corpo, plástica-poética, desfiguração, força,
pressão.

ABSTRACT
This text approaches the poetic and plastic work of writer
Antonin Artaud (1896-1948), focusing his trajectory in the
years 20 and highlighting the complexity emerging in the
period 1944-45 from his ‘written drawings’. This relationship between poetic and plastic traces being extremely
important to let us penetrate this context. In addition, our purpose is to outline the operations through which his writing
will go, in the contamination with the drawing and vice-versa. These two terms being intermingled and unseparable to
the writer will end by disarranging previously established
and separated domains, by means of which new possibilities
of thinking arose. In this sense, the problematic surrounding
the text is that which finds in the poetic practice of an author
the germ of a new form of thinking.
Key-words: body, poetic-plastic, defiguration, force, pressure.
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Sobre o corpo social
como espaço de resistência
e reinvenção subjetiva
Carlos Augusto Peixoto Junior

A proposta de retomar a discussão sobre a categoria de corpo social,
talvez já um tanto desgastada por certas leituras sociológicas mais clássicas,
surgiu a partir do interesse em pensar a imanência do corpo individual ao corpo
social como constituinte de um campo no qual é possível resistir às estratégias
de captura do poder e reinventar a subjetivação através de novas estéticas da
existência. Tomando como referência algumas hipóteses formuladas principalmente por Foucault, Deleuze e Guattari, pareceu-me razoável tentar esboçar uma
nova concepção de corpo social como espaço potencial comum de construção
de singularidades fundadas na reinvenção criativa de si, e entendidas como formas
de experimentação resistentes aos mecanismos de dominação identitária
característicos da contemporaneidade.
Para cumprir este objetivo, gostaria de retomar inicialmente o prefácio
à edição americana do Anti-Édipo, no qual Foucault, tocando numa temática
central para a discussão que proponho aqui, apontava o grande mérito do trabalho
de Deleuze e Guattari: contrapor-se a uma tendência majoritária nos pensamentos
freudiano e marxista a tratar de forma radicalmente distinta o campo da lutas sociais
e o domínio das produções desejantes. Uma tal separação, bastante freqüente
ainda nos dias atuais, esvazia não apenas a produção social de seu conteúdo desejante e afetivo, como também distancia a produção desejante de suas implicações
históricas e políticas. Neste tipo de procedimento pode-se notar ainda um duplo
desdobramento de cunho conservador: a impossibilidade de pensar a dinâmica das
mudanças sociais a não ser a partir de uma lógica da consciência ou dos interesse s
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racionais estruturados, e a incapacidade de ver a produção desejante invadindo e
recriando toda a superfície do corpo social. Ambas acabam por resultar numa
fixação do desejo a territórios excessivamente restritos, dentre os quais destaca-se
o da família. Essas eram portanto as condições, dizia Foucault, “que tornavam
aceitável esta ocupação singular que consiste em escrever e enunciar uma parte de
verdade sobre si mesmo e sobre sua época” (Foucault, 1977/1988, p. 133).
Inserido nesta perspectiva, o Anti-Édipo procura mostrar um campo
social imediatamente percorrido pelo desejo – seu produto historicamente determinado – e uma libido imanente às forças produtivas e às relações de produção
(Deleuze e Guattari, 1976, p. 46). Trata-se de indicar como o desejo subverte e
implode alguns territórios políticos tradicionais, anunciando profundas transformações no modo de produção da existência coletiva e individual, as quais
multiplicam não apenas os atores sociais envolvidos na luta de resistência,
mas também as possíveis estratégias e lugares de intervenção criativa. Neste
sentido, era preciso percorrer e reavaliar tanto os territórios bem definidos das
identidades, quanto as fronteiras entre campos sociais, através de semióticas
“marginais” que quebrassem, ainda que provisoriamente, certas hierarquias estabelecidas de forma excessivamente rígida.
É como se Deleuze e Guattari vislumbrassem um fora imanente a todas
as nossas tradicionais interioridades, aos nossos tradicionais terr itórios de referência, ocupando um lugar não só lógico, mas também
estético e político no funcionamento e nas recriações desses terr i t ó r i o s
(Themudo, 2002, p. 282).
Traçado este plano de imanência ou de consistência onde são agenciadas
e re-agenciadas todas as interioridades, os territórios não mais se fecham em
essências imutáveis e definitivas, mas passam a ser invadidos por fluxos de metamorfose provenientes de diferentes lugares, os quais implicam experimentações que
exigem novas configurações, tanto para a subjetividade quanto para a comunidade.
Um ponto de vista como esse coloca imediatamente em questão as interpretações orgânicas mais tradicionais do corpo social. Se considerarmos com mais
atenção a tese de que o organismo não é anterior ao corpo – elaborada por Deleuze
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e Guattari através da noção de corpo sem órgãos (Deleuze e Guattari, 1980) – as
forças que percorrem os corpos individual e social não convergem para uma conformação orgânica, coerente e harmoniosa de todos os seus elementos, mas implicam de imediato a constituição de uma multiplicidade de formas contingentes,
de fatores singulares e fundamentalmente heterogêneos entre si (Peixoto Jr.,
1994). Em decorrência, desfazem-se as nítidas distinções entre o desejo individual
e a coletividade, o que acarreta uma integração direta das macro-estruturas sociais
ao funcionamento da produção desejante, a qual provoca avarias e curtoscircuitos no interior dos códigos e práticas dominantes. Desta forma, torna-se
possível apreender a produção de linhas nômades e de movimentos minoritários
que criam interferências e resistências às repetições do poder entre grupos sociais,
funções burocráticas bem determinadas e hábitos regulares de identidade.
Ao formular o conceito de diagrama, em contraposição aos de sistema
ou estrutura, Foucault também buscava apreender estas oscilações que
ameaçavam a todo o momento a estabilidade dos lugares burocráticos fixos, os
procedimentos disciplinares, a clarividência do lugar do poder e as amarras do
corpo-organismo. Como mostrou Deleuze, “o diagrama enquanto determinação
de um conjunto de relações de força, jamais esgota a força, que pode entrar em
outras relações (...) O diagrama vem de fora (...) não cessando de fazer novos
lances” (Deleuze, 1988a, p. 96). É justamente a constatação deste fora imanente
a qualquer corpo social ou individual que afirma a abertura para um futuro imanente ao próprio presente, com suas linhas de bifurcação e movimentos de
resistência ao poder. Desde Vigiar e punir (1984), Foucault já havia traçado uma
genealogia da docilização dos corpos e almas modernos no interior dos dispositivos disciplinares, mostrando como sua tecnologia operava por fixação,
esquadrinhamento e controle permanente dos desejos e das intensidades ou
devires que os percorrem. Este tipo de coação dos corpos havia sido descrito por
Nietzsche (1887/2002) como um adestramento civilizatório progressivo do animalhomem, o qual resultou na forma-homem culpabilizada e insensibilizada dos dias
atuais. Operando um aprofundamento cada vez maior de suas zonas possíveis de
intervenção e passando a atuar sobre tudo o que se refere à vida, não para potencializar suas forças afirmativas, mas para controlá-las e fixá-las num território
que facilitasse a gestão de suas virtualidades, o poder caminhou a passos largos

59

60

SOBRE O CORPO SOCIAL COMO ESPAÇO DE RESISTÊNCIA
E REINVENÇÃO SUBJETIVA

para sua forma mais avançada, a qual acabou por se configurar no biopoder tal
como ele se apresenta na atualidade.
Entretanto, mesmo com este avanço por toda a superfície vital do corpo
social, procurando ocupá-la em sua totalidade, resta ainda um espaço para a mudança
proveniente de micro-fissuras neste corpo, as quais funcionam como índices de transformações imprevisíveis e necessárias. Trata-se aqui do potencial de que a força
d ispõe em relação ao organismo ao qual está presa, e que indica uma virtualidade
com relação aos dispositivos de saber e poder que procuram capturá-la.
Na verdade, sabemos que o poder não atua sobre forças meramente
passivas, prontas a receber integralmente sua marca. Seu objetivo último é tornálas passivas ou direcioná-las de maneira eficaz para um objetivo controlável,
exercendo uma intensa ação sobre as forças que tendem para um outro tipo de
funcionamento. Mas, à medida que essa captura das forças do corpo e de suas
virtualidades não se dá de maneira integral, nem se exerce sem fomentar lutas
e choques, devem ser considerados pequenos fracassos do poder e grandes
sucessos de pequenas minorias anônimas.
Há uma ambição nômade que anima as populações e que deve ser bloqueada pelos procedimentos disciplinares. É essa ambição nômade
que habita as forças da multidão, que habita forças que fogem à formaEstado, que mantém uma relação singular com o fora, com a exterioridade. Multidões de nós mesmos (Themudo, 2002, p. 284).
Foi também Foucault quem identificou esse regime de forças ativas produzidas no interior do corpo social e que foge aos sistemas de controle e enunciação
dominantes. A elas Deleuze e Guattari (1980) deram o nome de linhas de fuga, as
quais não são produzidas como um mero negativo do poder, como uma reação
negativa a ele, mas como afirmação de uma outra condição de possibilidade para
a própria força. Assim, diante destas pequenas instabilidades ocasionadas pelo
entrechoque das técnicas disciplinares e regimes de signos dominantes com as
forças que se trata de fixar ou controlar, algo escapa, criando um outro estilo, uma
outra sensibilidade e uma outra percepção diante do intolerável. É justamente
através desta ação das ambições nômades sobre um território excessivamente
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desconfortável que se inicia uma experiência de resistência com a qual engendrase um devir singular num novo campo de experimentação. Neste jogo de diferenças
e repetições que toca o plano de invenção e reinvenção permanentes da vida, as
afirmações da subjetividade e da sociedade não estão mais determinadas por constantes referências a um modelo ou a uma razão suficiente de todas as repetições e
acontecimentos do mundo. Trata-se, nesse caso, de um movimento incessante de
diferenciação e multiplicação qualitativas de si mesmo e do mundo, numa dinâmica
que passa entre a necessidade e o acaso, entre o desejo e a sociedade.
Aliás, talvez seja esta uma das propostas éticas mais fundamentais de
Deleuze no que se refere à vida: “fazer com que coexistam todas as repetições
num espaço em que se distribui a diferença” (Deleuze, 1988, p. 17). Neste sentido,
um perigo se anuncia para as práticas singulares de resistência às estruturas dominantes: o de que a afirmação da diferença pura, liberada do idêntico e deslocada
com relação a modelos de interioridade, seja capturada pelo biopoder, que só
admite as diferenças conciliáveis e administráveis, isto é, esvaziadas de suas
potências mais radicais de resistência e reinvenção diante dos projetos de serialização identitária. Buscando neutralizar o potencial subversivo dos múltiplos
fluxos que constituem o inconsciente como equipamento coletivo (Guattari,
1990), o poder reduz as forças do corpo aos territórios constituídos a partir de
seus encontros com as forças que o dobram, conferindo-lhe assim uma forma,
uma previsibilidade e uma sensibilidade moderada, as quais esgotam as possibilidades criadoras da vida.
Nestas circunstâncias, a tarefa maior da resistência seria a de fazer da
recusa dos corpos ordinários em continuar seguindo a máquina de seriação algo a
ser afirmado, propagado e experimentado, sem com isso referi-la a uma norma, a
uma significância ou a territórios que suportam muito pouco as desterritorializações. Com isso, os fracassos do corpo no interior de uma atividade disciplinar e do
desejo numa identidade, passam a funcionar agora não mais como signos de que
as subjetividades devam ser corrigidas, mas de que as relações sociais precisam ser
transformadas e as subjetivações re-singularizadas. Percebe-se aqui um redimensionamento das organizações de poder em torno de um outro tipo de exigência não
homogênea, que favorece a reinvenção do corpo individual e do corpo social no
plano de uma outra potência política que tem agora a vida como critério.
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Se considerarmos que a vida não ser possa mais definida em termos
meramente biológicos, ela passa a incluir a sinergia coletiva, a cooperação
social e subjetiva nos campos de produção material e imaterial. Quando vida
significa inteligência, afeto, cooperação e desejo, ela se torna uma virtualidade
molecular, um corpo sem órgãos ou uma potência intensiva, situada aquém das
distinções mente/corpo ou individual/coletivo. “Ao descolar-se de sua acepção
predominantemente biológica, ela ganha uma amplitude inesperada e passa a
ser redefinida como poder de afetar e ser afetado, na mais pura herança
espinosana”. (Pelbart, 2003, p. 83). Nesses termos, para além do biopoder como
poder sobre a vida, deparamo-nos com uma biopolítica entendida como potência
da vida. Isso significa que, se o poder sobre a vida atingiu uma dimensão nunca
vista anteriormente, é também nele que a potência da vida pode se revelar de
maneira inédita. Aquilo mesmo que o poder investe – a vida – torna-se, precisamente, o território de ancoragem da resistência a ele, numa reviravolta
inevitável. Ao poder sobre a vida responde então o poder da vida, a potência
do corpo biopolítico coletivo, capaz de fazer variar suas formas e reinventar
seus regimes de enunciação.
São estes elementos de virtualidade do corpo social e do espaço
biopolítico – considerados do ponto de vista do desejo, da produção e do coletivo
humano em ação – que podem, no limiar de realizações conformes à sua potência,
driblar as estratégias do poder que se esforçam em neutralizar o seu potencial
subjetivo de transformação. Com sua força irreprimível de criação, seu trabalho
imanente, suas modalidades de cooperação, de comunidade, mas também de
êxodo, de escape e de deserção, este corpo social constitui uma figura que
conjuga ao mesmo tempo multiplicidade e singularidade. Subvertendo ou
desconstruindo as linguagens e estruturas sociais hegemônicas com suas práticas criativas e produtivas, ele pode, como diz Negri (2002), conduzir de maneira
construtiva os processos de produção de subjetividade na direção de um novo
poder constituinte. Portanto,
a desconstrução não é apenas textual, deve buscar a natureza dos acontecimentos e a determinação real dos processos, e assim abrir para o
substrato ontológico das soluções concretas as forças subjetivas, o
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cenário de atividades, resistências, vontades e desejos que recusam a
ordem hegemônica, bem como para as linhas de fuga, os percursos alternativos e constitutivos (Pelbart, 2003, p. 86).
Dada a importância da singularidade no processo de resistência alternativa aos modos hegemônicos de subjetivação, cabe aqui um breve percurso
sobre este conceito na obra de Gilles Deleuze. Em entrevista à revista Les lettres
françaises publicada em março de 1968, indagado sobre como definiria os problemas da filosofia contemporânea, Gilles Deleuze afirmava que havia uma
tendência no pensamento da época a abandonar as referências até então freqüentes ao Eu e ao Ego. Com isso, ele considerava que estavam sendo também
colocadas em questão certas alternativas formuladas pelo pensamento tradicional,
pautadas em opções tais como: Deus ou o homem, a substancia infinita ou o
sujeito finito. Isto porque o pensamento ocidental já não podia mais se ater à
oposição entre um universal puro e particularidades encerradas em pessoas, indivíduos ou egos. Já naquele momento portanto, a morte de Deus e a possibilidade
de sua substituição pelo homem, com todas as permutações entre estas duas
figuras, pareciam não ser mais uma questão relevante. Como Foucault já havia
percebido, Deus e o homem teriam morrido um com o outro. Diante disto
Deleuze concluía :
o que estamos descobrindo atualmente, ao que me parece, é um mundo
abundante em individuações impessoais, ou mesmo em singularidades
pré-individuais (é isso que significa o ‘nem Deus, nem homem’, do
qual fala Nietzsche, essa é a anarquia coroada) (Deleuze, 1968/2002,
p.190, grifado no original).
Na sua opinião, essas questões estariam diretamente articuladas com
as discussões sobre o poder. As forças de repressão sempre tiveram necessidade
de Egos estabelecidos ou de indivíduos determinados para se exercer. Quando
nos tornamos mais fluidos e escapamos às determinações do Ego, quando não há
mais homem sobre o qual Deus possa exercer seu mandato ou pelo qual possa
ser substituído, o poder e sua polícia perdem-se completamente.
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Nota-se portanto, o viés político destas categorias de individuação impessoal e singularidade pré-individual, das quais Deleuze nunca abriu mão no decorrer
de sua vida. Na mesma época da entrevista acima citada, elas são desenvolvidas
no contexto de dois trabalhos que afirmam o pensamento da diferença: a Lógica
do sentido e Diferença e re p e t i ç ã o. Ali ele novamente se contrapõe a uma outra
alternativa filosófica clássica – singularidade individual/pessoal ou abismo indiferenciado – defendendo a tese de um mundo pululante, composto por singularidades
anônimas e nômades, impessoais e pré-individuais, que comporiam um campo
transcendental que não se confunde com nenhuma profundidade indiferenciada.
Tal perspectiva, além de recusar a forma da pessoa e o ponto de vista da individuação, também procura dispensar qualquer referência à consciência – característica de uma avaliação fenomenológica – já que esta não poderia prescindir de uma
síntese de unificação, representada pelas figuras do Eu ou do Ego.
O que não é nem individual nem pessoal, ao contrário, são as emissões
de singularidades enquanto se fazem sobre uma superfície inconsciente
e gozam de um principio móvel imanente de auto-unificação por
distribuição nômade, que se distingue radicalmente das distribuições
fixas e sedentárias como condições das sínteses de consciência
(Deleuze, 1969/1982, p. 105).
Neste sentido, as singularidades seriam verdadeiros acontecimentos
transcendentais, algo como uma quarta pessoa do singular que, longe de serem
individuais ou pessoais, presidiriam a gênese dos indivíduos e das pessoas. Na
verdade, elas se apresentam como um potencial que não comporta por si nem
Ego individual nem Eu pessoal, mas que os produz atualizando-se, efetuandose. Segundo Deleuze, só uma teoria dos pontos singulares estaria apta a ultrapassar a síntese da pessoa e a análise do individuo, tais como elas se fazem na
consciência.
Eis aí então
uma teoria radical do inconsciente enquanto pensamento puro, que
faz dele um elemento subversivo, absolutamente desvinculado de
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qualquer formação consciente, e que possibilita pensar em formas
de subjetivação também radicalmente estranhas à normalidade
(Peixoto Junior, 2003, p. 2).
De acordo com Deleuze, se o pensamento tradicional e a psicologia da
consciência procuram nos impor como alternativa um Ser soberanamente individuado (forma altamente pessoalizada), ou um fundo indiferenciado – abismo
sem diferenças, sem fundo, não-Ser informe –, é porque não conseguem conceber
singularidades determináveis que não estejam absolutamente aprisionadas em
um Ego individual supremo ou um Eu pessoal superior. De um lado, teríamos o
pensamento metafísico determinando de forma natural o Ego supremo como
aquele que caracteriza um Ser infinita e completamente determinado por seu
conceito, necessariamente individuado, rejeitando o não-ser – relegado à irrealidade – e delegando às individualidades finitas realidades radicalmente limitadas.
Do outro, encontraríamos um pensamento transcendental que prefere a forma
finita da pessoa, determinando este Eu superior como elemento que opera a permutação Homem-Deus, com a qual o pensamento ocidental contentou-se durante
tanto tempo. Ambos os casos nos fazem deparar apenas com singularidades
aprisionadas no campo da representação, humana ou divina.
A representação liga a individuação à forma do Eu e à sua matéria.
Nestes termos, o Eu assume a forma da individuação superior e torna-se princípio
de identificação e recognição para qualquer juízo de individualidade que
incida sobre as coisas.
Para a representação, é preciso que toda individualidade seja pessoal
(Eu) e que toda singularidade seja individual (Eu). Logo, onde se
pára de dizer Eu, pára também a individuação; e onde pára a individuação, pára também toda singularidade possível (Deleuze,
1969/1988, ps. 435-436, grifado no original).
Um Eu passivo como este é apenas um acontecimento localizado em
campos prévios de individuação, que se constitui no ponto de ressonância de suas
séries individuantes. Até mesmo o Eu divido, postulado por certas visões estru-
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turais de inspiração hegeliana, ainda deixaria passar todas as idéias definidas por
suas singularidades, elas mesmas prévias aos campos de individuação.
É contra tudo isso que Deleuze vai buscar em Nietzsche o mundo das
singularidades impessoais e pré-individuais. Singularidades nômades, livres
da individualidade fixa do Ser infinito e dos limites sedentários do sujeito finito.
Neste mundo dionisíaco da vontade de potência e da energia livre, deparamonos com algo que mesmo não sendo individual nem pessoal, é capaz de ser
singular e ao mesmo tempo plural; mundo no qual é possível saltar de uma
singularidade para outra. Este é também o mundo do “se” e do “eles”, irredutível à banalidade cotidiana, onde se elaboram os encontros e as ressonâncias
que transbordam o universo representacional.
Máquina dionisíaca de produzir o sentido e em que o não-senso e o
sentido não estão mais numa oposição simples, mas co-presentes um
ao outro em um novo discurso. Este novo discurso não é mais o da forma,
mas nem muito menos o do informe: ele é antes o informal puro
(Deleuze, 1969/1982, p. 110).
Nele não há mais sujeito, homem ou Deus, e muito menos homem no
lugar de Deus. Trata-se apenas daquela singularidade livre, anônima e nômade,
que percorre o mundo independentemente das matérias de sua individuação
e das formas de sua personalidade. Eis aí o significado do além do homem
nietzscheano, o tipo que se encontra para além de tudo aquilo que é.
Decorridos pouco mais de vinte e cinco anos após estas reflexões,
Deleuze retoma o tema das singularidades em seu último texto escrito – seu
“testamento”, de acordo com alguns comentadores – publicado logo após a
sua morte. Fato que talvez por si só sirva para atestar toda a importância
atribuída pelo autor aos conceitos de individuação impessoal e singularidade
pré-individual. O breve artigo deleuziano tem um título intrigante, dadas as
circunstâncias e o momento em que foi escrito: “A imanência: uma vida...”.
Nele encontramos uma tentativa de pensar o que poderia ser um campo transcendental, e já de saída nota-se a recusa das categorias de eu e sujeito para
pensá-lo. Este campo pré-reflexivo, impessoal e a-subjetivo, “se define por
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um plano de imanência, e o plano de imanência por uma vida” (Deleuze,
1995/2001, p.28).
Diante da necessidade de descrever o que seria uma vida, Deleuze
recorre a dois exemplos, um no campo da literatura, e outro especificamente
atrelado à gênese das subjetividades. O primeiro é retirado do romance de Charles
Dickens, Our mutual Friend, no qual um canalha desprezado por todos é reconduzido agonizante aos que conviviam com ele e que passam a manifestar um certo
respeito e amor pelo que restava do moribundo, tentando salvá-lo. Mas, à medida
que ele volta a viver, seus salvadores retomam a frieza habitual e ele reencontra
toda a sua baixeza e vilania. Aqui, precisamente, teríamos apenas uma vida jogando
contra a morte. Neste sentido, observa Deleuze,
a vida do indivíduo é substituída por uma vida impessoal, embora
singular, que produz um puro acontecimento livre dos acidentes da
vida interior e exterior, ou seja, da subjetividade e da objetividade
do que acontece. ‘Homo tantum’ por quem todo mundo se compadece e que atinge uma certa beatitude. É uma hecceidade, que não
é mais de individuação, mas sim de singularização: uma vida de pura
imanência, neutra, além do bem e do mal, já que só o sujeito que a
encarnava no meio das coisas a tornava boa ou má. A vida de tal
individualidade se apaga em benefício da vida singular imanente a
um homem que não tem mais nome, embora não se confunda com
nenhum outro. Essência singular, uma vida... (Deleuze, 1995/2001,
ps. 28-29).
O outro exemplo empregado é o das crianças ainda bem pequenas que
se assemelham umas às outras e não têm nenhuma individualidade, mas nas quais
certamente encontramos singularidades: um sorriso, um gesto, um trejeito, particularidades que não são características subjetivas. Crianças como essas são atravessadas de uma vida imanente, que é pura potência ou beatitude no que diz
respeito a seus sofrimentos e fraquezas. Com isto, Deleuze procura mostrar que
uma vida não se reduz ao simples momento em que a vida individual afronta a
morte universal, como no caso do romance de Dickens.
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Uma vida está em todos os lugares, em todos os momentos que atravessa
esse ou aquele sujeito vivo e que são medidos por determinados
objetos vividos: uma vida imanente levando consigo os acontecimentos
ou singularidades que apenas se atualizam em sujeitos e objetos
(Deleuze, 1995/2001, p.29).
Consideradas por este prisma, as singularidades ou acontecimentos
constitutivos de uma vida coexistem com os acontecimentos da vida correspondente a elas, mas não se agrupam da mesma forma. Comunicam-se entre si de
outra maneira que os indivíduos, à medida que a vida impessoal não seria feita
propriamente de tempos mas de entretempos. É assim que uma vida singular
estaria apta a dispersar toda individualidade ou tudo que a individualiza.
De acordo com Giorgio Agamben, esta imanência absoluta que se apresenta como vida não poderia mesmo ser atribuída a um sujeito. O lugar desta vida
separável, não está nem neste mundo nem em outro, mas entre os dois, numa
espécie de intermundo feliz que ela parece só abandonar a contragosto. O que
torna tão interessante a centelha de vida do personagem de Dickens é justamente
o seu estado de suspensão no que diz respeito às normas e direitos. “Por isso
Deleuze pode falar em uma vida impessoal, situada num limiar para além do bem
e do mal” (Agamben, 2000, p. 180).
Ao que nos parece, foi esta singularidade de uma vida formulada no
testamento deleuziano que inspirou Agamben a articular o conceito de singularidade qualquer ao domínio político da comunidade que vem. Para ele, a singularidade qualquer, enquanto figura da singularidade pura, sem identidade, também
não é simplesmente indeterminada. Na verdade, ela se determinaria unicamente
através de sua relação com a idéia da totalidade de suas possibilidades.
Totalidade, esta sim, indeterminada e vazia, a partir da qual poderíamos pensar
na constituição de algum pertencimento; ponto de contato com um espaço exterior
que permaneceria vazio. O que o ‘qualquer’ acrescentaria à singularidade seria
um limite vazio que faz dela uma singularidade finita e, no entanto, indeterminável segundo um conceito. “Uma singularidade acrescida de um espaço vazio
não pode ser outra coisa senão uma exterioridade pura, uma pura exposição.
Qualquer é, neste sentido, o acontecimento de um fora” (Agamben, 1990, p. 69,
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grifado no original). Nestes termos, o fora não seria exatamente um outro espaço
situado para além de um espaço determinado, mas justamente a exterioridade que
lhe dá acesso, uma passagem. Esta experiência do limite, enquanto ser em um
fora, seria o dom que a singularidade receberia da humanidade esvaziada de qualquer
pessoalidade.
Ainda de acordo com Agamben, deslocando a imanência para a esfera
da vida, Deleuze estava ciente de que penetrava um campo perigoso. Ele teria se
apercebido perfeitamente “de que o pensamento que toma como objeto a vida
compartilha deste objeto com o poder e deve confrontar-se com suas estratégias.”
(Agamben, 2000, p. 183). É a partir daí que o autor pretende retomar nos dias
atuais à conotação política das singularidades pré-individuais às quais Deleuze
fazia menção. A política da singularidade qualquer, de um ser cuja comunidade
não é mediada nem por uma condição de pertencimento, nem pela ausência da
mesma, mas pelo pertencimento enquanto tal, implicaria a relativa ausência de
conteúdos reivindicativos precisos. Segundo ele,
a novidade da política que vem, é que ela não será mais uma luta
pela conquista ou controle do Estado, mas uma luta entre o Estado
e o não-Estado (a humanidade), disjunção irremediável das singularidades quaisquer e da organização estatal (Agamben, 1990, p. 88,
grifado no original).
Este tipo de política nada tem a ver com a simples reivindicação do
social contra o Estado que se expressa atualmente em certos movimentos de
contestação. As singularidades quaisquer não poderiam compor uma sociedade
na medida em que não dispõem de nenhuma identidade que possam fazer valer,
nem de qualquer laço de pertencimento que poderiam fazer reconhecer. Em
última instância, como mostrava Deleuze, todo Estado pode reconhecer diversos
tipos de reivindicação de identidade, e até mesmo a de uma identidade estatal
no interior dele próprio (o que é confirmado pelas relações entre terrorismo e
estado nos dias atuais).
Mas que singularidades constituam uma comunidade sem reivindicar
uma identidade, que os homens co-pertençam sem uma condição de pertenci-
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mento representável (mesmo sob a forma de um simples pressuposto) constitui
o que o Estado não pode tolerar em nenhum caso (Agamben, 1990, p. 89).
E isto porque o Estado não está verdadeiramente fundado num laço social,
do qual ele seria apenas a expressão, mas sobre a ausência de laço que ele interdita.
Para o Estado, portanto, como Deleuze também já havia indicado, o que
importa não é jamais a singularidade enquanto tal, mas somente sua inclusão em
algum tipo de identidade. Por estas razões, um ser privado de qualquer identidade
representável seria absolutamente insignificante para o Estado. Neste sentido, a
comunidade que vem – pautada na individuação impessoal e na singularidade
qualquer, que rejeita peremptoriamente qualquer condição de pertencimento – será
a principal forma de resistência ao modelo societário dominante na atualidade.
Encontra-se aqui também uma nova definição de política baseada na
resistência e na reinvenção: fazer fugir, traçar uma linha de fuga, criar um novo
estilo, uma nova forma de experimentar os mundos individual e coletivo, de
modo a fazer do socius uma experiência de construção da realidade onde a produção desejante não seja esmagada, mas potencializada pelas práticas sociais. É
essa idéia de um corpo social formado por estratos móveis e mutantes que é ao
mesmo tempo indispensável e difícil de produzir. No entanto, como sugeriu
Pelbart, talvez seja esta a única alternativa que possa nos levar a “descobrirmos
comunidade lá onde não se via comunidade, e não necessariamente reconhecer
comunidade lá onde todos vêem comunidade” (Pelbart, 2003, p. 41). E isso não
apenas porque queiramos ser estranhos, mas em função de uma ética que também
possa acolher a estranheza e as linhas de fuga presentes em novos desejos emergentes, em formas diferentes de associação e dissociação, que estão surgindo nos
mais diversos contextos, quer seja o da vida cotidiana ou o das práticas sociais
de resistência a todas as formas de submissão do desejo. Contra os micro e macrofascismos, trata-se de reivindicar uma nova economia afetiva, fundada na alegria
e na afirmação, a qual, afetando a nossa alma, ainda que se realizando nos
corpos, individual e coletivo, confirme de modo legítimo que “um mundo
diferente é realmente possível” (Lazzarato, 2003).
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Sobre o corpo social
como espaço de resistência
e reinvenção subjetiva
Carlos Augusto Peixoto Junior

RESUMO
A proposta deste trabalho é discutir a imanência do corpo
individual ao corpo social como constituinte de um campo
no qual pode-se resistir às estratégias de captura do poder e
reinventar a subjetivação através de novas estéticas da
existência. Procurou-se destacar especialmente as noções de
singularidade e individuação, como pontos a partir dos quais
uma nova visão sobre a comunidade pode ganhar consistência. Este percurso viabiliza uma nova concepção de
corpo social, como espaço potencial comum de construção
de singularidades fundadas na reinvenção criativa de si, e
entendidas como formas de experimentação resistentes aos
mecanismos de dominação identitária característicos da
contemporaneidade.
Palavras-chave: corpo; sociedade; singularidade; resistência;
subjetividade.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to discuss the imanence of the
individual body vis-à-vis the social body while constituent of
a field in which one can resist to the capturing strategies of
power and at the same time reinvent subjectivation by means
of a new aesthetics of existence. We aimed to particularly
emphasize the notions of singularity and individuation, a conceptual baseline from which a new vision of community may
gain consistency. This proposed route allows for a new conception of social body as a potential common space of construction of singularities founded upon the creative reinvention of oneself, assumed as forms of experimentation which
resist the identitary mechanisms of domination characteristic
of contemporary thought.
Key-words: body; society; singularity; resistance; subjectivity.
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Políticas do desejo na atualidade:
o reconhecimento social
e jurídico do casal homossexual
Márcia Arán

No livro “Corpos que interessam: o discurso limite sobre o sexo”,
Judith Butler se pergunta como a normatividade cultural produz, sob a forma de
uma repetição ritualizada, não apenas efeitos de gênero, como também a materialidade do sexo. Um dos seus pontos de partida é o de que a construção histórica e social da sexualidade, entendida como uma restrição constitutiva, ao mesmo tempo em que produz o domínio de corpos inteligíveis, produz também um
domínio de corpos impensáveis, abjetos e inabitáveis. Este território excluído
assombra o primeiro “como um espectro de sua impossibilidade”, estabelecendo em relação a este uma exterioridade constitutiva.
Dando continuidade as teses de Michel Foucault sobre os dispositivos
de sexualidade que se constituíram através de mecanismos de poder e de saber
na aurora da modernidade, Butler afirma que “ser sexuado” é estar submetido a
um conjunto de regulações sociais, que constituem uma norma que, ao mesmo
tempo que norteia uma inteligibilidade e uma coerência entre sexo, gênero, prazeres e desejos, funciona como princípio hermenêutico de auto-interpretação.
Assim, as teorias biológicas da sexualidade, as condições jurídicas da identidade
e as formas de controle da biopolítica constituem um processo de naturalização
que unifica, nas categorias de “sexo” e “gênero”, significados corporais e políticos que passam a ter uma correlação necessária uns com os outros. A suposta percepção empírica que temos hoje da materialidade do sexo foi produzida por
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mecanismos e práticas de regulações que nela não aparecem mais. Desta forma,
é o que está “fora”, o que foi excluído desta inteligibilidade cultural que nos permite visualizar a construção artificial da própria categorização sexual.
Porém, se a produção repetida da normalização da sexualidade é
necessária, isto significa que a materialização nunca é de fato completa, sendo
que corpos nunca obedecem completamente às normas pelas quais a sua materialidade é fabricada. As fronteiras e os limites que a biopolítica estabelece entre
o inteligível e o impensável, ou melhor, entre normais e “anormais”, faz com
que para que se possa compreender o primeiro domínio, tenha-se que esboçar o
segundo, provocando uma operação de exclusão inclusiva, constitutiva da própria
norma. “O impensável está assim plenamente dentro da cultura, mas é plenamente excluído da cultura dominante” (Butler, 2003a, p. 117). Essa relação de
interdependência entre os dois domínios faz do gesto de instauração da norma a
potencialidade da subversão. Assim, a contingência histórica e política pode
desestabilizar os esquemas cognitivos e perceptivos de sexo-gênero, produzindo
deslocamentos que colocam em questão a própria norma constitutiva.
Partindo destes pressupostos, este trabalho tem como objetivo analisar o potencial subversivo e instituinte do debate sobre o reconhecimento jurídico e social do casal homossexual na cultura contemporânea. Alguns autores rotularam esta reivindicação mais do que legítima dos homossexuais como sendo
um “desejo de normatividade”,1 já que o dispositivo do casamento faz parte do
mesmo dispositivo que estabeleceu hierarquias entre as sexualidades. Porém,
do nosso ponto de vista é justamente por isso, ou seja, pela reivindicação do
estatuto de igualdade de direitos, que o reconhecimento jurídico, social e
simbólico do casal homossexual, pode subverter, ou pelo menos provocar desloc amentos num dos pilares sobre o qual repousa a norma sexual, qual seja, a
diferença sexual, suposta fundadora da cultura e da subjetividade.
A emergência do tema da união homossexual na esfera pública surgiu
por ocasião da epidemia da AIDS. No início dos anos 80, já existia um intenso movimento jurídico-institucional com o objetivo de proteger os indivíduos das mais
diversas formas de discriminação. A despenalização da homossexualidade – com a
1

Como por exemplo Roudinesco, 2003.
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saída das práticas sexuais homoeróticas dos códigos penais em diversos países – e
sua desmedicalização – com a retirada da categoria da homossexualidade da
Classificação Internacional das Doenças – foram conquistas importantes e significaram, sobretudo uma tolerância por parte da sociedade em relação à liberdade
do amor homossexual, desde que exercido no âmbito privado (Arán e Corrêa. 2004).
Naquela época, a homossexualidade era associada a uma forma de
socialização libertária, a um modo de vida celibatário e à diversidade de parceiros
sexuais. Porém, à medida que avançava a epidemia, tornava-se visível a fragilidade jurídica de inúmeros casais que, em função da perda de um dos companheiros, não tiveram acesso aos bens adquiridos com esforço mútuo, sendo excluídos da participação na herança, além de outras injustiças. Momento em que o
debate em torno do direito patrimonial colocou em evidência a existência da
conjugalidade homossexual (Adam, 1999). Assim, o que antes era concedido e
tolerado no âmbito do privado tornou-se um problema, já que o reconhecimento
público da existência de um laço afetivo-sexual homossexual colocou na ordem do
dia a questão da entrada da homossexualidade no direito civil. Neste sentido, Eric
Fassin (1998a) propõe pensar que o que era concedido aos homossexuais era uma
espécie de liberdade negativa, tolerada desde que invisível, sendo que todo o
problema diz respeito ao reconhecimento jurídico do casal, que não apenas rompe
com esta invisibilidade, como também abala a ordem heterossexual reprodutora.2
A partir daí, assistimos a uma reviravolta na esfera da legitimidade. Em
vários países surgiram propostas instiuintes de diversas formas de reconhecimento de união homossexual, que vão desde o casamento propriamente dito, o
reconhecimento de união estável, a criação de formas jurídicas substitutivas,
como pacto civil ou parceria registrada, entre outros (Borrillo, 2001; Fassin,
1998b). No Brasil está em tramitação no Congresso Nacional desde 1995 um projeto de lei de autoria da então deputada federal Marta Suplicy disciplinando “a
parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo”. Embora este projeto tenha
sido totalmente descaracterizado, permanece como referência sobre o tema
(Uziel, 2002; Rios, 2001). Além disso, o poder judiciário tem sido solicitado para
2

Segundo Pierre Bourdieu (1999:129), “este movimento de revolta contra uma forma particular de violência simbólica, além de fazer com que existam novos objetos de análise, coloca
profundamente em questão a ordem simbólica em vigor”.
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regulamentar questões envolvendo, sobretudo a esfera patrimonial. Em geral,
para as solicitações de partilha de bens adquiridos em comum, quando se atribui
algum direito às partes envolvidas, é pela alegação da constituição de “sociedade
de fato”. Somente nos tribunais do Rio Grande do Sul tem-se observado a alegação de “união estável” (Arán e Corrêa, 2004).
Embora o reconhecimento jurídico do casal homossexual seja uma
reivindicação que diz respeito à esfera da legitimidade, trazendo diversas conseqüências práticas no plano do direito civil, é importante ressaltar que não podemos
pressupor que todas as formas de laços afetivos e sexuais necessariamente podem
e devem ser formalizadas pelas regras jurídicas atuais. Não devemos querer
incluir na esfera da norma e da lei todo campo das práticas sexuais que podem
querer permanecer inteligíveis e não irreconhecíveis. Como diz Butler,
“Compreendemos mal o campo sexual se considerarmos que o legítimo e o ilegítimo esgotam todas as suas possibilidades imanentes” (Butler, 2003b: 226). Neste
sentido, mesmo considerando a importância de questionar a hierarquia que se
estabelece entre as práticas sexuais que fazem do casal homossexual um campo
“periférico” ao âmbito do direito, é o aspecto instituinte da jurisprudência que
assume, neste caso, maior relevância. Como afirma Deleuze :
O que me interessa, não é a lei, nem as leis (uma é noção vazia, e as
outras são noções complacentes), nem mesmo o direito ou os direitos, e sim
a jurisprudência. A j u r i s p rudência que é verdadeiramente criadora do
direito: ela não deveria ser confiada aos juizes (Deleuze, 2000, p.209).
Na interrelação do Estado com o poder judiciário, os movimentos sociais,
os indivíduos envolvidos e especialistas das mais diversas formas do saber
delineiam uma das formas de biopolítica na atualidade. Do encontro entre uma
“anátomo-política” que pretende disciplinar os indivíduos e uma biopolítica concebida para administrar populações (Foucault, 1993), novas e velhas estratégias
de discurso são rearticuladas na tentativa de manutenção de um poder-saber sobre
as sexualidades, as quais acabam por estabelecer fronteiras e hierarquias entre
práticas sexuais (Arán e Corrêa, 2004). No entanto é justamente neste território,
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ou seja, nesta passagem do biopoder para o biopolítica (ou biopotência) que se
esboça hoje a tentativa de uma “nova constituição do comum”.
Segundo Negri, o “tecido evento/decisão” da biopolítica se constituí a partir de dois dispositivos ontológicos. O primeiro é o “das metamorfoses do corpo”, e
o segundo é o da “revolução da constituição do comum”. Nas suas palavras :
Entendo por ‘metamorfoses dos corpos’o conjunto das mutações sensoriais, perceptivas, mentais que os corpos produzem, por si mesmos,
através da experimentação direta da inovação do mundo da vida –
dentro das novas máquinas e dos novos Umwelt maquínicos, detentor
da produção e da reprodução consitutinte desterritorializadas nas
metrópoles e no cosmos. Metamorfoses é geração biopolítica.
Entendemos por ‘nova constituição do comum’ o conjunto das transformações do comum biopolítico no qual corpos e singularidades se
apresentam como sujeito. Essas constituições se experimentam como
novos sentidos da linguagem biopolítica (produtivo e ético-político)
(Negri, 2003, p. 220).
Na atualidade, as fronteiras tão fortemente demarcadas entre sexualidades normais e desviantes, estão temporariamente suspensas, ou pelo menos
em deslocamento. Nota-se que a tríade heterossexualidade-casamentofiliação, constituída pela ciência sexual como única referência possível para
pensar a cultura ou a sociedade, está em questão. Não é por menos que vemos
s u rgir um forte movimento conservador em resposta a estas mutações, seja
através de pronunciamentos e ações da igreja católica, 3 da rearticulação
3

Particularmente o documento do Vaticano escrito pelo então cardeal alemão Joseph Ratzinger
intitulado “Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas
homossexuais: “... A Igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não pode
levar, de modo nenhum, à aprovação do comportamento homossexual ou ao reconhecimento
legal das uniões homossexuais. O bem comum exige que as leis reconheçam, favoreçam e protejam a união matrimonial como base da família, célula primária da sociedade. Reconhecer
legalmente as uniões homossexuais ou equipará-las ao matrimônio, significaria, não só aprovar
um comportamento errado, com a conseqüência de convertê-lo num modelo para a sociedade
atual, mas também ofuscar valores fundamentais que fazem parte do patrimônio comum da
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de grupos de extrema direita,4 ou até mesmo pronunciamentos de especialistas da
sociologia da família ou psicanalistas que, em nome da defesa da ordem vigente,
associam o reconhecimento jurídico do casal homossexual ao perecimento da
ordem dita simbólica ou familiar (Borrillo; Fassin, 2001). Uma forma de interpretar o mundo, onde um princípio moral se transforma num saber normativo.
Segundo Remi Lenoir, nas controvérsias atuais sobre a família aparecem, de um lado, diversos defensores da sociedade conservadora, ou seja, aqueles
que querem legitimar a ordem familiar (se casar, ter e cuidar das crianças, ocuparse dos velhos) e, de outro, os dissidentes, que anunciam as mudanças, a maneira
moderna de viver em família como conseqüência da evolução dos costumes
(coabitação pré-nupcial e concubinato e as novas estruturas parentais correspondentes). Neste debate, vários dispositivos que têm como objetivo a manutenção da
moral familiar são evocados. Como por exemplo: a responsabilidade parental, a
educação das crianças, o papel do pais, a união heterossexual e a estabilidade das
relações conjugais. Porém, segundo o autor, o que está em jogo nas discussões
públicas sobre a família é mais a manutenção da ordem social e jurídica a qual ela
está associada do que propriamente a preservação desta “célula base” que se apresenta de forma naturalizada e a-histórica. (Lenoir, 2003: 15-16).
Diante disto, o autor sugere pensar em que medida a categoria
“família” aparece nestes debates como uma estruturação natural, constituindose como um princípio de construção e percepção da realidade social, sem que se
questione como este princípio foi, ele mesmo, construído historicamente. Para
isto, analisa a constituição do familialismo no início do século XX e as suas configurações atuais. Segundo o autor :
O ‘familialismo’ é, com efeito, um instrumento de luta simbólica que
tende a impor um princípio de visão e de divisão do mundo social,
humanidade. A Igreja não pode abdicar de defender tais valores, para o bem dos homens e de
toda a sociedade” (Cúria Romana, dia 31 de julho de 2003).
4
Em relação à reeleição do presidente norte-americano George Bush, várias reportagens
destacaram o fato de que esta vitória se deu pela ênfase nas questões morais, como a defesa do
casamento exclusivamente heterossexual e da “vida humana” (ou seja, posição francamente
anti-aborto e contra as pesquisas com células tronco). Ver entrevista com Yuri Mantilla (Folha
de São Paulo, 7 de novembro de 2004).
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duravelmente inscrito nas estruturas mentais (categorias de percepção
e de compreensão), corporais (disposição), sociais (direitos, dispositivos) e afetivas (Lenoir : 2003, 33).
Sendo assim, só é possível compreender a evolução dos discursos
sobre a família na contemporaneidade, principalmente no que se refere à crítica da entrada da mulher no mercado do trabalho, à separação da sexualidade
da reprodução e, mais recentemente, à abnegação do casamento homossexual,
como uma atualização progressiva do familialismo que se expressa como um
conjunto de estratégias efetivadas por diferentes frações da classe dominante.
Visando impor uma nova/velha ordem moral face às transformações das formas de reprodução social, os discursos atuais sobre a importância da preservação da família são de uma rara violência. Porém, diferentemente do familialismo da primeira metade do séc. XX, os partidários atuais da ordem familiar
não têm como modificar as bases materiais e sociais de um mundo que já está
em transformação. Assim, a nova percepção catastrófica do “fim da família”
relaciona-se com a forma como as novas configurações conjugais e parentais
são apreendidas segundo categorias produzidas pelas próprias estruturas sociais
dominantes. O sentimento de desamparo não necessariamente está relacionado
às transformações das estruturas familiares, já que as famílias ditas “recompostas”, ou “compostas” não são nem mais nem menos “estruturadas” do
que as famílias “naturais”, bem compostas Este sentimento poderia antes ser
c o nsiderado um dos sintomas da própria transformação :
Às deplorações relativas à multiplicação das famílias monoparentais,
dos divórcios, das crianças nascidas fora do casamento, da baixa de
natalidade, resumindo, a “crise da família” enquanto instituição, corresponde talvez a uma outra crise, aquela do modo de re p rodução
[social] (Lenoir, 2003:415).
Neste contexto, particularmente, na defesa da ordem familiar contra o
casamento homossexual, em que medida a psicanálise, a antropologia e outras ciências humanas e sociais são convocadas com o objetivo de conservar as funções
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mais tradicionais da família? Principalmente através de noções e categorias tais
como “função paterna”, “diferença de sexos” e a “dupla referência identitária”?
O debate realizado na França por ocasião da aprovação do “Pacto
Civil de Solidariedade (Pacte Civil de Solidarité – Pacs), 5 em 1999, é apenas
um dos inúmeros exemplos de que são os efeitos da conquista da visibilidade
da conjugalidade homossexual – institucionalizada ou não – que têm provocado as mais diversas reações conservadoras da defesa da moral familiar. Não
foram argumentos biológicos ou psicológicos, mesmo que tenham sido os
mais comuns, que serviram de base para uma argumentação político-científica
contra o Pacs, e sim aqueles que falavam da necessidade de uma “preservação
simbólica” da sociedade e da cultura. Tal argumentação parte da análise de
que as sociedades democráticas contemporâneas estariam de tal forma fragilizadas, que dar o estatuto de igualdade a casais homo e heterossexuais levaria
ao perigo de uma suposta “dessimbolização” provocada por uma política de
“indiferenciação”, ou seja, pelo “apagamento da inscrição da diferença sexual
no simbólico”, o que quer dizer, no plano do direito6 (Arán e Corrêa, 2004).
Neste sentido, é com o objetivo de preservar “o simbólico”, assegurado mais
do que nunca pelas normas jurídicas que, independentemente de situações de
fato, a tríade heterossexualidade-casamento-filiação pretende fazer do casamento homossexual algo impensável.
Neste raciocino é veiculada a idéia de que é neces\sário preservar este tipo
de instituição para que se preserve a cultura, como se só fosse possível pensar em formas de subjetivação tendo como referência um modelo vertical transcendente – a lei,

5

“Pacto civil de solidariedade que pode ser concluído por duas pessoas físicas, independentemente do seu sexo para organizar sua vida comum” (Borrillo, 2001, p. 892-894).
6
Segundo Irène Thèry, uma das principias divulgadoras desta teoria: “De fato, nenhuma
sociedade pode deixar de distinguir os homens das mulheres, as crianças dos adultos, e certamente o sexual do não-sexual. A verdadeira questão não é a supressão das diferenças; é, acima de tudo, a de saber em qual plano se exprimem e se exprimiriam daí em diante estas diferenças: o plano do direito ou o plano de fato? O plano das significações comuns instituídas ou
o das escolhas privadas? O da ordem simbólica ou o das situações concretas? Os debates levantados pelo reconhecimento da homossexualidade não adquirem todo o seu alcance a não ser
relacionados com estes três eixos maiores de diferenciação simbólica que são o casal, o
gênero e a filiação” (Théry, 1997: 173).
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a família e o estado – desconsiderando as possibilidades horizontais de outras formas
de subjetivação (Arán, 2001) ou, como dizíamos antes, de “constituição do comum”.
Porém, cabe perguntar, em que se baseia a premissa de que aquilo que
funda a sociedade é o laço heterossexual?
Uma das referências que sustentam esta argumentação é uma certa
interpretação da clássica distinção entre natureza e cultura realizada por LéviStrauss. A lei que proíbe o incesto, produz uma heterossexualidade exogâmica
mediante a proibição de uma sexualidade supostamente natural e disruptiva.
Segundo Butler, a afirmação de Lévi-Strauss de que “o surgimento do pensamento simbólico deve ter exigido que as mulheres, como as palavras, fossem
coisas a serem trocadas” sugere uma história necessária onde a troca entre os
homens assume um valor social universal (Butler, 2003a, p. 71). Sendo assim, a
mulher, como objeto privilegiado de troca, produz um sistema de reciprocidade
entre os homens e de não-relação entre as mulheres.
Porém, se este debate tem toda a sua relevância do ponto de vista teórico,
o problema maior aparece quando especialistas dais mais diversas áreas utilizam
este recurso do saber como um argumento político interferindo na possibilidade
imediata de um embate ou de diálogo neste plano. Vários autores se referem a
polêmica afirmativa de Françoise Héritier, considerada uma das principais
seguidoras de Levi Strauss, de que “nenhuma sociedade admite o parentesco
homossexual”, ou ainda de que “pensar é antes de tudo classificar, classificar, é
antes de tudo discriminar, e a discriminação fundamental é baseada na diferença
de sexos” (Héritier, apud Fassin, 2001, p. 106).
No livro Masculin / féminin – La pensée de la différe n c e, Héritier, a
partir da análise das relações de parentesco, aliança, divisão sexual do trabalho
e das representações sobre a fecundação em diversas culturas, afirma que a observação primeira da diferença dos sexos funda a estrutura do pensamento. O corpo
humano como lugar privilegiado de observação, principalmente na sua função
reprodutiva, daria suporte a uma oposição conceitual essencial: aquela que opõe
identidade à diferença. Tanto o pensamento científico como os esquemas de
representação simbólica seriam derivados desta percepção. Assim, Héritier considera que a própria estrutura do pensamento é construída a partir de um sistema
hierárquico que se constitui por categorias binárias (Heritiér, 1996, p. 26)
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Outra premissa freqüentemente evocada neste debate é uma certa interpretação do complexo de Édipo e do complexo de castração na teoria psicanalítica
que faz, tanto do primado genital como do simbólico, um telos em relação ao qual
a homossexualidade só pode ser pensada como narcisismo ou como perversão.
Apesar de Freud, no início do século, já ter desconstruído a relação entre a homossexualidade e a descrição psiquiátrica dos “invertidos”, as trajetórias homossexuais, da mesma forma que as heterossexuais, passam a ser teorizadas a partir
da experiência cultural e subjetiva. Nota-se ao longo de toda sua obra uma contradição teórica entre uma formulação evolucionista do sexual, sempre referida à
importância do recalque ou da superação/sublimação da homossexualidade, e a
permanente problematização desta afirmativa (Freire Costa, 1995).
Um dos exemplos desta contradição é a análise realizada em 1920 do
caso de uma jovem homossexual, onde Freud, a partir da homossexualidade
feminina problematiza pela primeira vez a centralidade do complexo de Édipo,
que se revela insuficiente para compreender o que daí para frente vai aparecer
como um território subjetivo pré-edípico, caracterizado pela relação entre a
menina e sua mãe7 (Arán, 2003a).
Lacan, por sua vez, recupera a tese levi-straussiana da lei da interdição
do incesto como fundamento da cultura para descrever o recalque originário
como fundador do sujeito do inconsciente. O que fica do lado de fora, como uma
exterioridade inacessível, é a Coisa materna, a qual só se faz presente como nostalgia de um objeto para sempre perdido. Assim, neste momento da sua obra,
percebemos uma cisão absoluta entre o que seria o sujeito do inconsciente (estruturado como uma linguagem) e o registro do gozo que permanece fora do sistema
significante. A lei do pai, força constitutiva do recalque originário, operador
transcendente do processo de subjetivação, faz do desejo humano uma incondicionalidade que tende a afirmar-se a qualquer preço. Não se pode deixar de desejar
para não sucumbir ao gozo. (Arán, 2003c). Esta “passagem para a cultura” será
7

Território este que permaneceu obscuro e incompreensível em grande parte da teoria psicanalítica. Com efeito no texto “Sobre a sexualidade feminina’, 1931 Freud afirma: “Tudo
aquilo que se refere ao domínio desse primeiro laço com a mãe me pareceu tão difícil de compreender analiticamente, tão desbotado pelos anos, vago, incapaz de reviver, como se fosse
submetido a um recalque particularmente inexorável (Freud, 1994 [ 1920], v. XXI : 228-229)
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elaborada detalhadamente na formulação dos três tempos do Édipo, onde o autor
irá demonstrar como a mesma lei responsável pela interdição do incesto fará da
diferença sexual a causa significante do desejo. Este é o ponto no qual Lacan, no
Seminário sobre “As formaçações do inconsciente” situa uma diferença entre a
heterossexualidade e a homossexualidade. Referindo-se à homossexualidade
masculina o autor afirma :
Creio que a chave do problema, em todas as suas nuances, atribui
um valor preponderante ao bendito objeto, a ponto de fazer dele
uma característica absolutamente exigível do parc e i ro sexual, é na
medida em que, de alguma forma, a mãe dita a lei ao pai, no sentido
como lhes ensinei a distingui-lo. [Isto quer dizer que] ... no momento
em que a intervenção proibidora do pai deveria se identificar com
o falo, o sujeito encontra na estrutura da mãe, ao contrário, o
suporte, o reforço que faz com que esta crise não ocorra (Lacan,
1998 [1957-1958], p. 215).
Nesta passagem pode-se perceber uma retomada das teses desenvolvidas
no texto “Os Complexos Familiares”, de 1938, onde Lacan associa a perda da
“polarização sexual” na neurose tanto ao “declínio da imago paterna” como “ao
protesto viril da mulher” (ou seja, ao movimento feminista). Tese esta que, segundo
Eribon (2003) e Tort (2000), está fortemente relacionada ao movimento familialista ao qual nos referíamos antes. Assim, nestas passagens podemos apreender que
a psicanálise não se cansa de descrever o que supostamente estaria fora da norma
para, em última instância, preservá-la. Neste sentido, segundo Butler :
Para que o modelo da heterossexualidade permaneça intacto como
forma social distinta, ele exige uma concepção inteligível da homossexualidade e também a proibição dessa concepção, tornando-a
culturalmente ininteligível. [É por isso que] na psicanálise, a bissexualidade e a homossexualidade são consideradas predisposições libidinais
primárias, e a heterossexualidade é uma construção laboriosa que se
baseia em seu recalcamento gradual (Butler, 2003, p. 116).
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A partir destas considerações, é importante esclarecer que nenhum
destes grandes pensadores da modernidade mostraram atitudes discriminatórias
ou intolerantes em relação aos homossexuais. Pelo contrário, é conhecida, por
exemplo, a belíssima carta de Freud a uma mãe americana, onde Freud afirma
categoricamente que a homossexualidade não é um crime, não é uma doença
e nem deve ser “tratada” pela Psicanálise.8 Assim, na maioria das vezes, quando
se trata do indivíduo homossexual no âmbito do privado, o argumento psicanalítico não se apresenta como conservador ou discriminatório, já que necessa riamente a psicanálise deve tolerar todas as formas de manifestação das
singularidades. O problema aparece, como dizíamos antes, no reconhecimento
do laço homossexual, ou seja, quando as mudanças sociais e políticas começam
a fazer perecer os pilares dos sistemas teóricos, que não mais se sustentariam
a partir do estremecimento do dispositivo “diferença sexual”, suposto fundador
da cultura, e da própria teoria.
Assim, a questão central que aparece freqüentemente no debate contra o
casamento homossexual é o pressuposto da universalidade do dispositivo da diferença sexual como condição da cultura e sua imediata transformação numa norma
jurídica (Borrillo e Fassin, 2001; Eribon, 2002). Porém, não são poucos os trabalhos
que demonstraram como o modelo tradicional de se pensar a diferença entre os
sexos na psicanálise é o modelo, historicamente construído nos séculos XVIII e XIX,

8

“Eu aprendo de sua carta que seu filho é um homossexual, estou muito impressionado pelo fato
de que a senhora não mencionou este termo, nas informações que deu sobre ele. Posso perguntarlhe por que evitou esta palavra? Homossexualidade, seguramente, não é uma vantagem, mas não
é nada de que tenhamos que ter vergonha. Não é vício, degradação e não pode ser classificada
como uma doença. Consideramos a homossexualidade como uma variação da função sexual, produzida por uma certa parada no desenvolvimento sexual. Muitos indivíduos altamente
respeitáveis, nos tempos antigos e modernos, foram homossexuais, entre eles, vários homens
(Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci etc.) Perguntando-me se posso ajudá-la, a senhora pergunta, suponho, se posso abolir a homossexualidade substituindo-a pela heterossexualidade normal. A resposta é: de maneira geral, não podemos prometer isto. Em certo número de casos, somos
bem sucedidos, desenvolvendo os germes das tendências heterossexuais que estão presentes em
todo homossexual. Na maioria dos casos isto não é mais possível. (...) O que a análise pode fazer
por seu filho caminha numa linha diferente. Se ele é infeliz, neurótico, dilacerado por conflitos,
inibido em sua vida social, a análise pode trazer-lhes harmonia, paz de espírito, plena eficiência,
quer ele permaneça homossexual ou mude (Lewes, 1989 apud Freire Costa, 1995, p. 255).
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da primazia da heterossexualidade e da dominação masculina.9 Neste sentido, levar
em conta a historicidade do sexual na Psicanálise não é apenas uma questão de ética
e política mas, sobretudo, uma questão teórica da maior importância.
Se existe um território sexual “fora” ou “excluído” do simbólico, em
relação ao qual o próprio simbólico não apenas se constituí mas também o
produz, é fundamental reconhecer como a contingência histórica e política pode
promover neste mesmo território deslocamentos subjetivos. Como diz Foucault,
A homossexualidade é uma ocasião histórica para reabrir as virtualidades relacionais e afetivas, não pelas qualidades intrínsecas ao
homossexual, mas porque sua posição ‘de viés’, de algum modo, as
linhas diagonais que ele pode traçar no tecido social, permitem aparecer
estas virtualidades. (Foucault, 1994, p. 196).
Em sintonia com esta afirmativa, René Schérer (1998) diz que a
homossexualidade foi para Gilles Deleuze um objeto privilegiado de pesquisa,
um devir minoritário, que em muito contribuiu com a sua reflexão teórica.
Grande parte destas elaborações encontram-se no Anti-Édipo (1976) e em Mil
Platôs (1981), onde Deleuze critica a presunção estruturalista da primazia da lei
jurídica e a formulação do desejo em termos das oposições binárias de falta e
plenitude. Sendo assim, ao mesmo tempo em que promove a crítica do desejo
como negatividade, Deleuze constrói uma teoria afirmativa do desejo baseada
na vontade de potência nietzscheana (Peixoto Jr., 2004, p. 118-sg).
A partir desta perspectiva, Deleuze e Guattari também recuperam o registro da sexualidade perverso-polimorfa na teoria freudiana, para criticar não apenas
o projeto significante da própria psicanálise, como também qualquer forma de definição de identidades (Neri, 2003; Rios, 1998). Para os autores, a economia libidinal,
na forma de uma “máquina desejante”, teria a potencialidade de subverter toda e
qualquer ordem pré-estabelecida, seja ela política ou sexual. Assim, a engrenagem
do desejo movida por conceitos como “linhas de fuga”, “afetação” e “multiplicidade” dariam sustentação à idéia dos “n” sexos. A sexualidade passa a ser com9

Sobre este assunto ver Arán, 2001; Birman, 1999; Neri, 1999; Nunes, 2000.
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preendida como circulação de afetos impessoais, os quais possuem uma “intensidade não significante”. Esta máquina teria a potencialidade de transformar “o
projeto significante dos sentimentos subjetivos” ancorado pela territorialização do
Édipo e, neste sentido, ultrapassar o dualismo sexual. Nas palavras dos autores :
… Estamos longe da produção filiativa, da reprodução hereditária,
que só retém como diferenças uma simples dualidade de sexos no seio
de uma mesma espécie, e pequenas modificações ao longo das gerações.
Para nós, ao contrário, há tantos sexos quanto termos em simbiose,
tantas diferenças quanto elementos intervindo num processo de
contágio (Deleuze e Guattari, 1976, p. 296).
Neste sentido, diferença e sexualidade não são pensadas a partir da idéia
de filiação ou de dualidade sexual, e sim como um processo de “afetação” e
“contágio”. A operação fundamental do devir se faz a partir do contato com uma
multiplicidade de dimensões, onde não se perde e nem se ganha nada, mas se entra
em transformação. Desta maneira, um corpo não se define pela sua substância, nem
pelos seus órgãos, nem mesmo por suas funções, mas pelo seu movimento, pelo
conjunto de afetos intensivos de que é capaz. É neste contexto que Deleuze utiliza
o termo “devir mulher”. Nota-se que esta expressão não significa imitar nem se
transformar em mulher no sentido essencialista do que se entenderia como sendo
a sexualidade feminina mas, pelo contrário, o “devir mulher” seria uma forma de
recuperar a dimensão corporal perdida na fabricação dos organismos opostos.
Porém, se nestes textos o “devir mulher” significa uma abertura para
os “n sexos”, no Prefácio de L’Aprés-mai des Faunes de Guy Hocquenghem,
Deleuze vai se referir especificamente à homossexualidade. Para isto, desenvolve
os enunciados deste autor, referindo-se à irredutibilidade do desejo homossexual,
ou seja, “fluxo sem origem e sem objetivo, affaire de experimentação e não
interpretação” (Deleuze, 2002, p. 396). Neste sentido, a homossexualidade teria
a capacidade de promover uma micro-política do desejo, revelando as relações
de força pelas quais a sexualidade é submetida à sociedade. Além disso, para
o autor, a homossexualidade não necessariamente se fecha sobre o “mesmo”,
podendo potencializar diversos tipos de relações transversais, que inclusive

Márcia Arán

não excluem a relação entre homens e mulheres. Desta forma, longe de se
fechar sobre a identidade de um sexo, a homossexualidade teria a potencialidade de se abrir para um perda de identidade.
Evidentemente, este destino está em aberto, sabemos como os
sistemas hierárquicos e oposicionais que estabelecem diferenças entre feminino/
masculino, sexo/gênero, natureza/cultura, heterossexualidade/homossexualidade,
compõem uma matriz binária compulsória que persiste como modelo de laço
social. Porém, se a diferença pode ser pensada como singularidade e a alteridade
ser exercida no registro da imanência (Arán, 2002), o que quer dizer “uma nova
forma de pensar o cumum”, quem sabe o gênero, como diz Judith Butler,
possa ser apenas um devir.
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Políticas do desejo na atualidade:
o reconhecimento social
e jurídico do casal homossexual
M á rcia Arán

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar o potencial subversivo e instituinte do debate político sobre o reconhecimento social e jurídico do casal homossexual na cultura
contemporânea. Discute-se, particularmente, os possíveis
deslocamentos de um dos pilares no qual repousa a norma
sexual, qual seja o “dispositivo diferença de sexos”, suposto
fundador da cultura e da subjetividade.
Palavras-chave: homossexualidade, diferença, singularidade,
subjetividade.

ABSTRACT
This paper aims to analyze the subversive and instituent
potencial of the political debate around social and juridical
recognition of the homossexual couple in contemporary
culture. It discusses particularly the possible displacements
of the pillars upon which the sexual norm lies, in other
words, the “dispositive of the difference among sexes”,
supposedly founders of culture and subjectivity.
Key-words: homossexuality, difference of sexes, singularity,
subjectivity.
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A clínica
como política
de resistência da vida
Regina Neri

Políticas do Desejo: Anti-Édipo ou Anti-Psicanálise?
Para Foucault (2004), a psicanálise foi a prática e a teoria que operou
um questionamento fundamental acerca da posição sagrada do sujeito como
núcleo do conhecimento e da verdade estabelecida no pensamento ocidental
desde Descartes, apontando assim para a subversão operada pelo discurso
p s icanalítico. Ao deslocar o sujeito da consciência para o inconsciente, Freud
formula o psiquismo não mais como um aparelho de conhecimento e sim como
uma máquina desejante, cujo imperativo é a busca do prazer, afirmando, desse
modo, uma política do desejo.
O pensamento de Deleuze, Guattari e Foucault, por caminhos singulares, assinala na contemporaneidade uma ruptura definitiva com pontos de vista
metafísicos sobre o sujeito e o sexo. Ao pensarem a subjetividade como
máquinas de produção desejante ou formas de subjetivação que se produzem em
um jogo incessante entres poderes, formações discursivas e agenciamentos libidin a i s, esses autores vêm questionar a presença de coordenadas representacionais
universalizantes na teoria do desejo na psicanálise.
Meio século distancia essas obras, cujas diferenças ganhariam mais
sendo analisadas não em termos de oposição e sim em termos de um agenciamento que reverbere a potência subversiva desses respectivos discursos.
Nessa perspectiva, consideramos a psicanálise como uma produção
discursiva cuja contribuição teórica adviria do fato de se constituir como um discurso que tenta dar conta de questões emergentes do seu tempo – a crise do sujeito
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clássico da razão, a crise das identidades fixas que marcam a modernidade.
A obra freudiana apresenta-se como um texto atravessado pela lógica do paradoxo, constituindo-se numa tensão discursiva entre o questionamento do projeto
iluminista do sujeito da razão e a tentativa de restaurar uma certa racionalidade
nesse inconsciente disruptivo por ela enunciado.
O Anti-Édipo, produção discursiva sobre os processo de subjetivação
e cultura da contemporaneidade, pode ser pensado como uma avaliação
genealógica sobre as potencialidades e os limites do deslocamento operado pela
psicanálise no que concerne à problemática de uma política do desejo. Em que
medida a teoria psicanalítica da subjetivação e do desejo não estaria ainda referida
à concepção de verdade e fundamento? Discurso de afirmação do desejo ou de
captura do desejo em coordenadas representacionais universalizantes?
Em sua crítica contundente ao inconsciente atrelado ao Édipo, à falta
e à castração, “máquina de captura do desejo que estaria cassando a possibilidade de relacionamentos maquínicos do desejo como um devir outro que aquele
determinado pelo seu discurso”, Deleuze e Guattari realizam uma defesa ética
e estética do inconsciente, um sistema aberto que quer sempre mais conexões
e a partir do qual produzem-se fluxos de inconsciente num campo social e
histórico (Orlandi, 1995, p.185).
A interlocução permanente de Foucault e de Deleuze e Guattari com a
obra freudiana vem testemunhar sobre seu estatuto de “texto transdiscursivo”, “fundador de discursividades”1. Buscando inserir o discurso psicanalítico na discussão
sobre as novas formas de subjetivação, pretendemos com a retomada desse debate
promover novos devires para a teoria e a prática psicanalítica na atualidade.

Agenciamento Pulsão / Máquina desejante
Na perspectiva de “agenciamento de conceitos que se interligam em
sua história, seu devir e suas conexões presentes” (Deleuze e Guattari, 1992,
p.31), no qual o conceito é apresentado como atualização de um certo campo
problemático através de agenciamentos sempre em vias de se fazer, desfazer,
1

Formulação de Foucault no texto “Qu’ est-ce qu’ un auteur?” In: Dits et Écrits, vol 1, p. 832.

Regina Neri

refazer, propomo-nos a uma tentativa de agenciamento pulsão / máquina desejante e corpo erógeno / corpo sem órgãos, pela qual buscamos pensar a diferença, não em termos de comparação, oposição, e sim como ressonâncias, faíscas,
visando à potencialização dessas respectivas formulações.
Como revela Deleuze em uma entrevista concedida a “l’Arc”, o AntiÉdipo tem com a psicanálise uma interlocução privilegiada :
Eu só trabalhava nos conceitos da psicanálise, e, ainda, timidamente.
Guattari me falou daquilo a que já chamava as máquinas desejantes,
toda uma concepção teórica e prática do inconsciente máquina,
inconsciente esquizofrênico (...) Mas com o seu inconsciente-máquina,
ele falava ainda em termos de estrutura, de significante, de phallus,
etc. (...) Eu pensava que isso iria ainda melhor se encontrássemos os
conceitos adequados (...) e renunciássemos a noções como estrutura,
simbólico ou significante (Deleuze, 1972, p. 47-48).
Referindo-se à revolução operada por Freud ao apontar a dimensão
criadora da pulsão, Guattari afirma: “Para mim não há uma distinção entre
inconsciente e pulsão, mas uma relação de imanência entre a pulsão e o inconsciente” (Guattari, apud Da Costa e Gondar, 1995, p.102).
Essas afirmações de Deleuze e Guattari deixam entrever a presença dos
conceitos de inconsciente e de pulsão no horizonte do inconsciente maquínico
do Anti-Édipo. Em que medida poderíamos considerar as formulações de
máquina desejante e de corpo sem órgãos como novas potências conceituais
expressivas e interrogativas do texto freudiano, que possibilitariam a esses
autores se desvencilharem das noções de estrutura, simbólico e significante, para
pensar o inconsciente como agenciamento maquínico de fluxos ?
O conceito de pulsão ocupa um lugar determinante na obra freudiana
e se faz presente no primeiro esboço metapsicológico (1895), no qual o psiquismo
inconsciente é pensado em termos de dispêndio de energias, constituindo-se
como um circuito pulsional que visa dar um destino a uma força-pressão que
exige satisfação. Se, pouco a pouco, o aspecto qualitativo, a representação, ganha
terreno, em 1920 o excesso pulsional retorna com a formulação da pulsão de

93

94

morte sem representação, assinalando os limites do sujeito da representação
inconsciente determinado pelo complexo fálico-edípico, que ensejava uma aposta
da captura da pulsão pela representação (Birman, 1996).
Tal como em Nietszche, segundo o qual toda pulsão se insere numa trama
de confrontação de forças, onde se instituem como figurações de intensidades
e n e rgéticas (Giacóia Junior,1995), a idéia de um conflito de forças se faz presente ao longo de toda a obra freudiana, sendo objeto de sucessivas teorias.
Há na economia de Freud uma teoria das forças pensadas sob dois
aspectos: livre e ligada, ponto de vista inseparável da obra de Freud desde os
primeiros trabalhos. O ponto de vista econômico é o que mais aproxima Freud
de Nietzsche e Deleuze, privilegiando o inconsciente a partir das forças que o
compõem, propondo uma teoria do inconsciente atravessada de fio a pavio pelas
intensidades pulsionais (Bruno, 2004, p.136-37).
Trata-se no Anti- Édipo de formular uma concepção imanente das
sínteses do inconsciente, à medida que o inconsciente, atrelado à representação
e ao significante, encontrava-se incapaz de pensar o plural e o múltiplo (Orlandi,
1995, p.151). Nessa visão produtivista do inconsciente, Deleuze e Guattari efetuariam “uma transposição do conceito de pulsão para o de máquina desejante”,
as máquinas desejantes operando como “substitutos esquizoanalíticos das pulsões
psicanalíticas no Anti-Édipo” (ibid., p. 179).
Eliminando a redução do desejo ao problema da falta e da representação, o inconsciente produtivo é formulado no Anti- Édipo como uma máquina
desejante de agenciamento contínuo de fluxos e cortes (seio-boca).
Em toda parte são máquinas com seus acoplamentos e conexões (...)
Há sempre uma máquina produtora de um fluxo e uma outra que lhe
é ligada, operando um corte, na extração de fluxo (o seio – a boca). O
desejo não cessa de efetuar acoplamentos de fluxos contínuos e de
objetos parciais, essencialmente fragmentários e fragmentados
(Deleuze e Guattari, 1976, p.20).
No Projeto para uma psicologia científica (1895), Freud, ao destacar
o ponto de vista da circulação de quantidades de energia, apresenta o aparelho
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psíquico como resultante de um processamento de quantidades de excitação que
lhe atravessam, ou seja, um aparato de agenciamento de fluxos :
Não se trata de um aparelho organicista nem de um aparelho mental,
mas de um aparelho de prazer, desprazer e angústia, que visa a
obtenção de uma satisfação, o prazer sendo equivalente para Freud
de uma descarga energética (David- Ménard,1983, p.10).
A pulsão é definida como uma pressão da qual o organismo não pode
escapar, o psiquismo se constituindo como um circuito pulsional que visa dar
um destino a essa pressão que exige satisfação. Em função do desamparo da
criança, esse circuito só pode se constituir na relação com o outro, e é a partir
dessa experiência de prazer de acoplamento da boca do bebê com o seio que se
inaugura um primeiro circuito de satisfação, circunscrevendo uma pulsão parcial
em torno de uma zona erógena oral.
Dando ênfase à afirmação de Freud sobre a tendência do desejo a se realizar,
re-estabelecendo, segundo as leis do processo primário, os signos ligados à experiência de satisfação na alucinação do seio ou na experiência do sonho, tentamos
pensar o desejo no campo da imanência e da alteridade e não em relação a falta ou
ao recalque de uma experiência mítica fundadora, perspectiva que nos leva a v alorar igualmente os conceitos freudianos de pulsão sexual parcial e zona erógena.
Ao formularem o inconsciente produtivo como resultantes de heterocomposições, as pulsões parciais são repensadas no Anti-Édipo como peças de
máquinas desejantes (Orlandi,1995, p.160), impulsões nas quais não há uma
evolução que as faria progredir para um todo de integração, assim como não há
totalidade primitiva da qual derivaria. A leitura da esquizoanálise potencializa a
radicalidade do conceito de pulsão sexual parcial como imersão das pulsões em
multiplicidades substantivas :
As máquinas desejantes só são atingidas a partir de um certo limiar de
dispersão que não deixa subsistir nem sua identidade imaginária, nem
sua unidade estrutural (essas instâncias são ainda da ordem da interpretação, isto é, da ordem do significado ou do significante). As
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máquinas desejantes têm como peças os objetos parciais que definem a
working machines, mas num estado de dispersão tal que uma peça não
cessa de remeter a uma peça de uma máquina totalmente diferente. Não
nos apressemos em introduzir um termo que seria como um falus estruturando o conjunto, unificando e totalizando (...) É aí que o desejo se vê
preso numa armadilha, num conjunto molar unificado e identificado.
Mas as máquinas desejantes vivem, ao contrário, sob o regime de dispersão dos elementos moleculares (Deleuze e Guattari, 1976, p.409).
Tentamos indicar nesse breve percurso que o novo plano conceitual
proposto no Anti-Édipo não pode fazer a economia da formulação freudiana
da pulsão. A proposta de agenciamento pulsão / máquina desejante, aprofundada em outro trabalho, tem como objetivo destacar um campo teórico na psicanálise que tenta pensar a subjetivação na imanência da pulsão, em contraponto a uma outra perspectiva que, ao privilegiar a representação inconsciente,
concebe o psiquismo como um aparato de captura e inscrição da força pulsional na representação e na linguagem.
Ao privilegiarmos o conceito de pulsão, visamos pensar o psiquismo
inconsciente como um aparato pulsional que se constitui em uma rede de afetação
pelo outro, de modo a conceber os destinos da subjetivação fora do determinismo
da constelação representacional fálico-edípica. Como afirma Bruno: “Retomar o
registro pulsional e metapsicológico é ser freudiano contra Lacan, ou contra um
certo Freud recriado pelos álibis das pastorais psicanalíticas” (2005, p.137-38).

Corpo erógeno / Corpo sem órgãos
Segundo Orlandi (2002) é com Espinoza e Nietzsche que o corpo adquire
espessura conceitual no campo filosófico: o corpo como a grande razão, a potência
de afetação dos corpos. Advindo o corpo como questão que se impõe ao pensamento, destacam-se duas linhas de indagação sobre o corpo na contemporaneidade:
1) o corpo em meio a saberes e poderes (Foucault) – trata-se de perguntar o que
estamos fazendo de nós mesmos, em meio à rede de saberes e poderes que nos
constituem; 2) o corpo sem órgãos (Deleuze e Guattari). O corpo sem órgãos for-
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mulado por Artaud é conectado no Anti- Èdipo a uma pragmática do desejo,
contínuo circuito de intensidades que marca a estranheza do plano de imanência
do corpo sem órgãos em relação ao corpo orgânico. Por que não incluir o corpo
erógeno entre as linhas de indagação sobre o corpo na contemporaneidade?
O descentramento do sujeito da razão operado pela psicanálise, ao
deslocar o sujeito da consciência para o inconsciente, realiza-se em torno da interrogação sobre o corpo da histeria que desafia o corpo anatômico da ciência e
questiona a dicotomia corpo / espírito da tradição filosófica. Revelando uma
economia subjetiva corpórea, o corpo erógeno da histeria aponta, na cena inaugural da psicanálise, para uma subjetivação no registro da intensidade pulsional.
A psicanálise se inaugura associando, de maneira complexa mas constante, a descoberta do inconsciente à descoberta do corpo erógeno, os sintomas
histéricos se expressam no corpo, cujo estatuto resta precisar. A expressão aparelho psíquico é ambígua, pois este aparelho é um aparelho material que visa o
prazer, e é preferível não falar de corporal ou psíquico para sublinhar a formulação freudiana que nunca se modificou: a sensação de prazer corresponde a uma
descarga energética e motora (David Ménard,1983, p.9)
No Anti-Édipo, Deleuze e Guattari vão valorizar a formulação
de corpo erógeno:
É nesse sentido que Serge Leclaire chamava corpo erógeno não a um
organismo despedaçado, mas a uma emissão de singularidades pré-individuais, uma pura multiplicidade dispersa e anárquica, sem unidade
nem totalidade (...) Se batermos indefinidamente no mesmo conjunto de
puras singularidades, podemos pensar que nos aproximamos da singularidade do desejo do sujeito (...). Sua dispersão não tem nada a ver com
uma falta e constitui seu modo de presença na multiplicidade que formam
sem unificação nem totalização (Deleuze e Guattari, 1976, p. 411).
Se não consideramos a estreita relação inconsciente / corpo erógeno,
corremos o risco de limitar a contribuição da psicanálise, seja reduzindo este conceito ao corpo biológico, ou colocando, como Lacan, que não há autonomia do
pulsional em relação ao modo de constituição de um sujeito falante no lugar do
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Outro, operação pela qual a pulsão é subsumida ao campo representacional,
deixando de fora a dimensão da força pulsional e do afeto (David-Menard, 1983).
Reportando-se à definição de Freud da crise de histeria em 1909 como
“fantasias traduzidas em linguagem motora, projetadas sobre a motilidade e figuradas como pantomina”, David-Ménard sublinha que a experiência plástica do
gozo na histeria remeteria à dimensão da presentificação (darstellung), em
oposição à da representação (vorstellung), referida à lingüística estrutural na qual
a representação inconsciente está ligada a uma depuração do afeto pela linguagem.
A partir da noção de atualidade da pulsão, a crise da histeria configura-se, para
a autora, não como representação do desejo inconsciente e sim como atualização
do erotismo no corpo. Nessa atualização, coexiste a dimensão da motricidade e
de um prazer presentificado.
A singularidade maior da psicanálise residiria na tentativa de pensar,
pelo viés da histeria, uma subjetivação fora da dicotomia corpo-espírito, ser e
pensamento, problematizando essa articulação de maneira inovadora. No entanto,
o discurso psicanalítico acabou privilegiando a interpretação da histeria como
teatro da representação inconsciente recalcada.
Em que medida, para se desvencilhar de um plano do corpo ainda contaminado pela imagem e representação, foi necessário a Deleuze e Guattari no AntiÉdipo tomar uma linha de fuga em relação ao corpo erógeno da histeria, privilegiando a formulação do corpo sem órgãos de Artaud, para pensar o corpo
intensivo? Talvez não seja por acaso que somente num texto bem posterior,
Deleuze apresente uma ressonância entre o corpo sem órgãos e o corpo da histeria.
Em Lógica da sensação (1984) no capítulo intitulado “Histeria”,
Deleuze associa o corpo sem órgãos de Artaud ao corpo da histeria: “Há muitas
aproximações ambíguas na vida, do corpo sem órgãos, o álcool, a droga, a
esquizofrenia (...) mas a realidade viva deste corpo podemos nomeá-la de histeria e em que sentido?” (op. cit., p.34).
Uma onda de amplitude variável perc o rre o corpo sem órgãos, traçando
limiares e níveis segundo as variações de sua amplitude. Ao encontro da
onda e das forças exteriores, uma sensação aparece. Um órgão será
assim determinado por este encontro, mas um órgão provisório que só
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permanece durante a passagem dessa onda e a ação dessa força e que
vai se deslocar para outro lugar. Os órgãos perdem assim qualquer constância no que concerne à sua localização ou sua função, os órg ã o s
sexuais aparecem em toda parte. Com efeito, ao corpo sem órgão não
faltam órgãos, o que lhe falta é o organismo, isto é, essa organização de
órgãos. O corpo sem órgãos se define, então, por um órgão indeterminado, enquanto o organismo se define por órgãos determinados (...) O
que é boca em um nível de encontro da força com o corpo pode se tornar
ânus. Assim, se compõe uma série: sem órgão – órgão indeterminado
polivalente – órgãos temporários e transitórios (ibidem, p.34-5).
Deleuze vem então afirmar que esta série completa é a realidade do
corpo histérico. Basta reportar ao quadro da histeria que se forma no século XIX
– as célebres contraturas e paralisias, as hiperestesias, os fenômenos de precipitação sempre alternantes e migrantes seguindo os efeitos da passagem da onda
nervosa segundo as zonas que ela investe (ibidem, p. 35).
O silêncio sobre o fato de que é o discurso freudiano que ousa cartografar
esse corpo / máquina desejante que causava frisson nas apresentações de Charcot,
soa aos nossos ouvidos como uma provocação, que nos convida a agenciar a
definição de Deleuze do corpo sem órgãos da histeria como “uma série: sem órgão
– órgão indeterminado polivalente – órgãos temporários e transitórios” com as formulações de Freud em 1893 nos Estudos comparativos entre as paralisias orgânicas
e histéricas: “Eu afirmo que a lesão das paralisias histéricas é totalmente independente da anatomia dos sistemas nervosos, posto que a histeria se comporta nessas
paralisias como se a anatomia não existisse ou como se ela a desconhecesse” (Freud,
1984, p. 55). “O sintoma histérico remete a uma outra realidade do corpo, expressando uma realidade intensiva: o braço paralisado não remete a uma lesão funcional,
sendo expressão de um valor afetivo que lhe é conferido” (ibidem, p.57).
Freud vem assim revelar as cartografias inéditas, singulares que a histeria modula em seu corpo, segundo as ondas de intensidade e de afeto que o
atravessam. A plasticidade do corpo erógeno da histeria apresenta-se assim como
uma contundente afirmação da potência polimorfa do corpo sem órgãos que se
alia às forças de desfiguração para desestabilizar as figuras e identidades fixas.
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A clínica como cartografia das paisagens
A cartografia, diferentemente do mapa – representação de um todo
estático – é um desenho que acompanha os movimentos de transformação da
paisagem. A cartografia das paisagens psico-sociais se faz ao mesmo tempo em
que se opera o desmanche de certos mundos, entre sua perda de sentido e a
formação de outros mundos que se criam (Rolnik 1989, p. 15).
Segundo Rolnik, a clínica como cartografia nasce com a psicanálise, a
prática de análise do desejo fundada por Freud é um espaço de iniciação ao exercício do pensamento como produção de cartografias. A força e a originalidade de
Freud é ter introduzido no Ocidente moderno uma prática de iniciação a um
p ensamento que emerge do movimento invisível dos afetos e que tem por função
dar língua a esses mesmo afetos, apontando para um pensamento que não pode
ser transmitido, e sim exercido no campo da prática clínica (ibidem, p.77-8).
A psicanálise emerge de um acontecimento, o encontro de Freud
com a histeria, constituindo-se como um discurso que tenta acolher e dar sentido
à crise da histeria – teatro de um corpo em transe que coloca em cena uma
subjetivação em convulsão –, sendo tarefa de Freud dar língua para esses
afetos que pedem passagem.
Pretendemos apresentar a crise histérica na paisagem do fim do século
XIX, início do século XX, como expressão maior de uma crise de subjetivação
que aponta para o desmanche de um certo mundo e a formação de outros mundos
que se criam, em relação aos quais os universos vigentes se tornam obsoletos. E
parece-nos relevante que o discurso de subversão do sujeito da razão se inaugure
precisamente em torno de uma interrogação sobre a histeria.
A crise histérica assinala uma dupla dimensão do sintoma: de um lado,
expressão do mal-estar do sujeito na cultura da razão, na sua condição de mulher,
principal vítima da moral sexual civilizada; de outro lado, a dimensão criadora
da crise histérica enquanto implosão de uma velha paisagem e explosão de
uma subjetivação que pede passagem. Nas palavras de Breton, a histeria,
beleza convulsiva, meio supremo de expressão da arte enquanto subversão do
ideal iluminista da cultura da razão e segundo Swain (1986), o corpo da histeria
como teatro de transformação do pensamento.
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O grande mérito de Freud foi o de se colocar à altura desse acontecimento. Ao não temer a intensidade desse encontro com a histeria, “franqueia ao
pensamento o acesso ao corpo vibrátil e à micropolítica das desterritorializações
que só esse corpo capta” (Rolnik, 1989, p.77), o corpo intensivo da histeria sendo
sua maior expressão nessa paisagem.
A obra freudiana apresenta-se como um texto aberto que gira sempre
em torno da clínica, pela qual podemos segui-lo em sua árdua tarefa de mapear
um terreno desconhecido. Traçando uma cartografia que se faz acompanhando
os movimentos de transformação da paisagem, Freud não recua diante do
que é estranho, por não estar previamente mapeado, produzindo cartografias
provisórias a partir da experiência de situações pelas quais ele se deixa afetar.
Em seus passos iniciais percorrendo a paisagem da histeria, Freud
formula uma primeira clínica que privilegia a dimensão econômica do afeto. O
sintoma histérico seria a expressão de um afeto excessivo produzido por um
acontecimento traumático que, não tendo sido descarregado, instala-se como um
corpo estranho no psiquismo. O dispositivo clínico se configura como um espaço
que, ao propiciar o relato do incidente desencadeador pela palavra acompanhada
de afeto, provoca o desaparecimento do sintoma. Nos dizeres de Anna O., a cura
pela palavra realizava uma limpeza da chaminé.
Uma clínica de transferência de afeto instaura um dispositivo que privilegia a emergência de vários planos de afetação, permitindo que um afeto retido
se descarregue por uma fala acompanhada de uma intensa emoção, a partir de
uma relação no presente com um outro. Nessa perspectiva, podemos pensar a
clínica em termos de um campo de forças ou de um agenciamento de fluxos que
possibilita a produção de novos destinos e sentidos para o afeto.
Nesse momento inaugural da psicanálise, os relatos de Freud e Breuer
deixam entrever uma estreita ligação entre o sintoma histérico e as condições
sociais das pacientes, revelando que não dissociavam os processos de subjetivação do contexto histórico que os produziam.
No caso Dora, não nos encontramos diante de Freud cartógrafo de paisagens desconhecidas, mas face ao Freud intérprete que percorre a paisagem com
mapas já previamente determinados. Freud privilegia na clínica a decifração e interpretação do sintoma histérico como expressão do complexo edípico da relação de
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Dora com o pai. Se o analista se atém à necessidade de aplicar o mapa à experiência
ou ao território, tudo que diferir daquele tende a ser rejeitado ou sequer percebido
(Aragon, 2003). Diante da interrupção do tratamento por Dora, Freud vai reconhecer que o analista-intérprete descuidou-se da relação de forças em jogo na transferência, subestimando a importância do vínculo afetivo materno.
É a partir de impasses da clínica que Freud vai, em 1920, privilegiar o
registro econômico do excesso pulsional, ao constatar a repetição de situações
dolorosas no processo de análise e nos sonhos traumáticos que não seriam da
ordem de experiências de prazer que teriam sido recalcadas pela censura do ego,
e sim da ordem de um excesso traumático, o que aponta para a existência de
processos inconscientes que se dão na intensidade pulsional, e que não estão
capturados pela rede de representação.

A clínica como empreendimento de saúde
Tomando de empréstimo algumas formulações de Deleuze em “A
literatura e a vida” (1997), parece-nos que Freud, esse médico-escritor, “não
goza de uma saúde de ferro, mas de uma frágil saúde irresistível que provem
do fato de ter ouvido coisas demasiado grandes para ele, fortes demais,
irrespiráveis, cuja passagem o esgota, dando-lhe, contudo, devires que uma
gorda saúde dominante tornaria impossíveis”.
“Se a literatura é delírio e seu fim último é por em evidência no
delírio a criação de uma saúde, isto é, uma possibilidade de vida”. Tal como o
escritor, “médico de si próprio e do mundo”, Freud cria um novo texto, a psicanálise, a partir da escuta dos “delírios” das histéricas e de sua própria experiência de loucura relatados na correspondência com Fliess, oferecendo um
devir criativo à neurose.
Embora remeta sempre a agentes singulares, a literatura é um
a g e nciamento coletivo de enunciação (...) de uma raça bastarda e
oprimida”. Em que medida esse texto, a psicanálise, não se apresenta com um agenciamento coletivo de enunciação de um povo
bastardo, a histeria “que não para de agitar-se sob as dominações,

Regina Neri

de resistir a tudo que esmaga e aprisiona e de, como processo, abrir
um sulco para si na literatura.
Nos “Estudos sobre a Histeria” podemos constatar a importância das
formulações das pacientes histéricas na tessitura do texto psicanalítico, dentre as
quais destacam-se os termos criados por Anna O., “talking cure”, “ramonnage
de cheminée”. E, como relata Freud, é a formulação de uma outra paciente,
Emmy Von N., que abriria o caminho da associação livre pois, resistindo a seu
pedido de concentrar-se na lembrança do incidente traumático, ela lhe diz em um
tom zangado: “deixe-me falar o que me vem a cabeça”.

A clínica como política de resistência da vida
Freud, com a prática da psicanálise, conquista um espaço para o exercício
de um pensar em conexão com o corpo vibrátil no quotidiano do homem ocidental,
e a partir dessa conquista, o mal-estar da desterritorialização passa a poder ser vivido
como lugar de invenção, e não necessariamente de carência, depressão e culpa. Esse
espaço conquistado pode se abrir para a processualidade de elaboração de cartografias e de constituição de territórios, enfrentando os impasses de sentido pela
criação de linhas de fuga, que possibilitam novas saídas (Rolnik,1998, p.78).
Freud nos deixa o legado do psicanalista cartógrafo, e seria de se esperar
que encontrássemos analistas sensíveis à paisagem contemporânea. Mas, para tanto
se faz necessário considerar o texto freudiano não como uma teoria universal do
sujeito e sim como uma cartografia dos processos de subjetivação na passagem do
século XIX ao XX. Como observa Pelbart (1995), se a paisagem do século XX não
pode ser pensada sem levar em conta a psicanálise, esta se revela cada dia mais
impensável, se não receber os influxos da paisagem contemporânea.
Ouve-se com freqüência, por parte de muitos colegas analistas, uma
queixa insistente sobre os pacientes atuais que não sonham, não associam, não se
deixam analisar. Em vez de lamentar que não se produzem mais histéricas como
antigamente, talvez fosse importante resgatar a radicalidade de Freud ao dar crédito
ao sintoma histérico e, mais do que contrapor os sintomas contemporâneos aos
s intomas histéricos, sublinhar a potência subversiva do sintoma histérico enquant o
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enunciador do mal- estar do sujeito da modernidade. Se atualmente fala-se tanto
dos novos sintomas como acting out que se passam no corpo, nunca é demais
lembrar que o sintoma histérico apontava para uma economia subjetiva corpórea.
O que o psicanalista cartógrafo da atualidade toma a Freud não é
necessariamente seu repertório, nem tampouco seus procedimentos, o que toma
a Freud é sua escuta de cartógrafo (Rolnik, 1998, p. 79).
Exímio cartógrafo da modernidade que foi Freud, o processo de subjetivação encontra-se em sua teoria estreitamente articulado à cultura e ao social. No
entanto, a teoria do desejo formulada em termos de renúncia da pulsão em nome da
lei, como mostra Foucault, está vinculada à hipótese repressiva do poder, subsistindo
assim na psicanálise a concepção de uma subjetividade determinada por uma ordem
simbólica referida a mitos universais fundadores do sujeito e da cultura.
A articulação natureza / cultura, apesar do avanço do conceito de pulsão,
ainda se insere dentro do contexto de uma dicotomia natureza / cultura e de um
aposta na supremacia da cultura sobre a natureza. Assim, é inegável a contribuição de Foucault ao formular os processos de subjetivação como produções
resultantes de jogos de força entre saber / poder / sexo, bem como a formulação
de Deleuze e Guattari das máquinas desejantes, agenciamento maquínico de fluxos
da natureza, do desejo, da cultura da economia, da política.
Na crítica ao desejo atrelado ao Édipo e à castração, que estaria cassando
a possibilidade de relacionamentos maquínicos do desejo com um devir outro que
aquele determinado pelo seu discurso, esses autores realizam uma defesa ética e
estética do inconsciente, um sistema aberto que quer sempre mais conexões. Para
Deleuze e Guattari não há eclosão do desejo que não coloque em cheque as estruturas estabelecidas. O desejo é revolucionário, porque sempre quer mais conexões,
mais agenciamentos, produzindo fluxos de inconsciente no campo social.
O grande mérito do Anti-Édipo é apresentar um campo social imediatamente percorrido pelo desejo, seu produto historicamente determinado, e uma libido
imanente às forças produtivas e às relações de produção, contrapondo-se assim a
uma tendência majoritária no pensamento marxista e freudiano de separar o campo
das lutas sociais e o domínio das produções desejantes, que esvazia não apenas
a produção social de seu conteúdo afetivo e desejante, como também distancia
o desejo de suas implicações históricas e políticas (Peixoto Júnior, 2004, p. 2).
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Como sublinha Peixoto Júnior, esse tipo de procedimento conduz a um
duplo desdobramento de cunho conservador: a impossibilidade de pensar as
mudanças sociais a não ser a partir de uma lógica da consciência ou dos interesses racionais estruturados, e a incapacidade de ver a produção desejante
invadindo e recriando toda a superfície do corpo social. Ambas acabam por resultar
numa fixação do desejo a territórios excessivamente restritos, dentre os quais,
destaca-se o da família (idem).
Foucault (1976) vem apontar, na passagem do século XVII ao XVIII,
a emergência do biopoder, uma modalidade do exercício do poder sobre a vida.
Se o poder soberano “fazia morrer e deixava viver”, o biopoder “faz viver e deixa
morrer”. Este fazer-viver, característico do biopoder, reveste-se de duas formas
principais: o adestramento e disciplina dos indivíduos e a biopolítica, a qual
privilegia a gestão da vida pelo controle da população.
Mas Foucault já tinha claro que aquilo que o poder investia – a vida –
seria o que doravante ancoraria as formas de resistência, numa reversão inevitável.
Nesse sentido, consideramos a crise histérica como expressão singular dos efeitos
da política de adestramento dos corpos e da sexualidade emergentes nesse
contexto em sua dupla vertente, a de uma subjetivação capturada pelo biopoder
e a de expressão de resistência, da potência política da vida
Negri e Hardt vão tentar inverter o sentido pejorativo do biopoder e
da biopolítica como o poder sobre a vida com o objetivo de sublinhar a
biopotência como potência política da vida. Se a vida foi tomada pelo
biopoder, ela se torna uma força política contra o sistema que visa o seu controle
(Pelbart, 2003, p. 82-5).
Diante das estratégias de controle da vida pelo capitalismo mundial
integrado, no qual o valor supremo do mercado impõe um processo totalitário
de inclusão que incita a consumir formas de viver, ver e sentir, ao mesmo tempo
excluindo massas inteiras, torna-se fundamental, para Negri e Hardt, a afirmação
de estratégias de fortalecimento da biopolítica como criação de novas formas
de vida e de produção social de subjetividade. Trata-se de encontrar as forças
subjetivas coletivas da inovação política, cavar a partir do ponto mais baixo,
onde as pessoas sofrem, onde são mais exploradas, para buscar o que aí resiste
(Negri, apud Pelbart, 2000, p. 42).
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Se o poder sobre a vida atingiu uma dimensão nunca vista anteriormente, a clínica enquanto empreendimento de saúde pode configurar-se como
uma das formas políticas de resistência da vida, não dissociando sua prática das
demais esferas da experiência coletiva. Oferecendo-se como um espaço que possa
acolher as novas expressões de sofrimento face aos processos homogeneizadores
da cultura, possibilita a emergência de sentidos que possam liberar e reinvestir
os desejos que foram capturados pelos dispositivos do biopoder.
Escutar o sintoma como produção de modos de subjetivação, implica
conceber a prática e a clínica como espaço político de acolhimento e gestação de
subjetividades que pedem passagem, ouvindo a narrativa do paciente não apenas
como uma enunciação individual, mas como um modo singular de dizer uma
história que é necessariamente coletiva. Através do pai, da mãe, do professor, da
televisão, é a sociedade inteira que se exprime, as relações de produção e as
relações domésticas conjugais estando cada vez mais interligadas, os desejos
mais singulares, os sintomas mais íntimos em conexão direta com as questões
sociais mais amplas (Guattari, apud Baremblitt, 1986, p. 41).
Colocando-se na escuta das reinvenções de subjetividades que estão
se produzindo na cultura e que reverberam na clínica, das quais destacamos as
metamorfoses dos corpos, as novas formas de conjugalidade e parentesco, a
clínica psicanalítica pode se constituir como um dos dispositivos de uma micropolítica de resistência da vida, mobilizando, nos dizeres de Rolnik, a força de
invenção e de resistência do corpo vibrátil
A clínica pode então ser pensada “como espaço de afirmação da alegria
enquanto potência de vida, a experiência terapêutica como um dispositivo que
permite ao sujeito em meio ao mar revolto de caos e dor, o resgate e a criação
de suas potências de vida e de morte (De Almeida, 2003, p. 5). “A ação clínicopolítica como opção ética e estética de re-orientação de fluxos que sustentam o
viver, permitindo criar casa própria a partir de um ressoar com o coletivo”
(Aragon, 2003, p. 113 e 118).

Regina Neri

REFERÊNCIAS
Aragon, L.E. O Impensável na Clínica. P rojeto de Tese de Doutorado em Psicologia Clínica,
São Paulo: PUC, 2004.
Baremblit, G. Grupos; Teoria e Técnicas. Rio de Janeiro: Graal, 1986.
Birman, J. Por uma estilística da existência. São Paulo: Editora 34, 1996.
Bruno, M. Lacan e Deleuze. O Trágico em duas faces do Além do Princípio do Prazer. Rio
de Janeiro: Forense, 2005.
da COSTA, r.; GONDAR, j. “Vídeo-entrevista com Felix Guattari”. In: Moura, Arthur Hipólito
de (org.) As pulsões. São Paulo: Escuta, 1995.
David-Ménard, M. L’hystérique entre Freud et Lacan; corps et language en psychanalyse.
Paris: Editions Universitaires, 1983.
DE aLMEIDA, b.V. Da Alegria: uma Clínica. P rojeto de Tese de Doutorado em Psicologia
Clínica, São Paulo, PUC, 2004.
Deleuze, g. Francis Bacon. Logique de la sensation. Paris: Editions de la Diff é rence, 1984.
______ Crítica e Clínica. São Paulo: Editora 34, 1997.
Deleuze, g.; GUATTARI, F. O Anti-Édipo. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
______ O que é filosofia? São Paulo: Editora 34, 1992.
Foucault, M. “Qu’est-ce qu’un auteur?”. In: Dits et Écrits, Paris: Gallimard, 2001.
______ A Ve rdade e as Formas Jurídicas. Rio de Janeiro, 2004.
F reud, S. “Esquisse d’une Psichologie Cientifique”. In: Naissance de la Psychanalyse.
Paris: PUF, 1895/1979.
______ “Études comparatives de paralysies motrices organiques et histériques”. In:
Resultats, Idées, Problèmes, I. Paris: PUF, 1893/1984.
______ Trois Essais sur la théorie sexuelle. Paris: Gallimard, 1905/1987.
______ “Au-delà du Principe du Plaisir”. In: Essais de Psychanalyse. Paris: Payot,
1920/1983.
GIACÓIA Júnior, O. “O conceito de pulsão em Nietzsche”.
Neri, r. Anti-Édipo/Psicanálise: um debate atual. Agora. Estudo em Teoria Psicanalítica, v.
VI, n. 1, Rio de Janeiro, Contra Capa, 2003.
ORLANDI, L.B.L. “Pulsão e campo problemático”. In: Moura, Arthur Hipólito de (org.). As
pulsões. São Paulo, Escuta, 1995.
______ C o r p o reidades em Mini-Desfile (mímeo), 2002.
Peixoto JR., C.A. “Sobre o corpo social com espaço de resistência e re i n v e n ç ã o
subjetiva”. Revista Lugar Comum, n. 21. Rio de Janeiro: Rede Universidade Nômade, 2005.
PELBART, P.P. A vertigem por um fio. São Paulo: Iluminuras, 2000.
rOLNIK, S. Cartografia Sentimental. Transformações contemporâneas do desejo. São
Paulo: Estação Liberdade, 1989.
SWAIN, g. “A alma, a mulher, o sexo e o corpo. As metamorfoses da histeria no fim do
século XIX”. In: BIRMAN, J.; NICÉIAS, C. A. (orgs.). Teoria da prática psicanalítica. Rio de
J a n e i ro: Campus, 1986.
Regina Neri é psicanalista, Doutora em Teoria Psicanalítica pela UFRJ e Professora do
Mestrado de Direito da UCAM. Autora de artigos sobre psicanálise e cultura e co-autora do
livro Feminilidades, coletânea organizada por Joel Birman (Editora Contra Capa, 2002).

107

108

A clínica
como política
de resistência da vida
Regina Neri

RESUMO
Diante do capitalismo globalizado, máquina de captura e
controle de subjetivações, deveríamos encontrar as forças
subjetivas coletivas de inovação política: cavar a partir do
ponto mais baixo, onde as pessoas sofrem, onde são mais
exploradas, para buscar o que aí resiste. Em que medida o
dispositivo teórico clínico da psicanálise pode se constituir
como um dos pólos de resistência desejante aos processos
de homogeneização e exclusão predominantes hoje na
cultura? Apostando na fecundidade da interlocução crítica
da obra de Foucault, Guattari e Deleuze com a psicanálise,
pretendemos retomar esse debate, menos em termos de
oposição e mais em termos de uma interlocução que,
potencializando novos devires para a teoria e a prática
psicanalítica, possa conduzir ao fortalecimento de redes de
micropolíticas de resistência da vida.
Palavras-Chave: Anti-Édipo, Psicanálise, Clínica, Política

ABSTRACT
In face of the global capitalism, a machine of capture and
control of subjectivations, we should find the collective
subjective forces for political innovation: digging in the
shallowest point, there where people suffer, where they are
most exploited, to find what resists in there. In what extent
the psychoanalytical dispositive can constitute itself as one
pole of desiring resistance against the homogenizing and
excluding processes today prevailing in our culture?
Following the critic and fecund interlocution between
Foucault, Guattari and Deleuze with psychoanalysis, we
intend to catch up this debate in terms of a dialogue which,
potentializing new becomings to the psychoanalytic theory
and practice can lead to the strenghtening of micropolitical
networks of resistance.
Key-words: Anti-Oedipus, Psychoanalysis, Clinic, Politics
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Tr a b a l h o i m a t e r i a l :
sobre a subjetividade
para uma leitura do trabalho
no século XXI
Eduardo Rozenthal

A proposta deste ensaio é a de problematizar a idéia de trabalho, mais
propriamente, a de trabalhador, tendo em vista a insuficiência das leituras
tradicionais destas categorias conceituais para a descrição e a compreensão das
atividades trabalhistas na atualidade. Pode-se perceber a fragilidade das
concepções teóricas da maioria dos autores críticos da chamada “pós-modernidade”
em permitir a visibilidade das novas relações de produção, quer no plano geral
de sua constituição e funcionamento, quer no âmbito das organizações atuais. A
insuficiência da crítica do trabalho contemporâneo constitui o pano de
fundo contra o qual o desenho do trabalho imaterial ganha expressivo relevo.
Tradicionalmente, o trabalho é concebido de acordo com o paradigma
da modernidade que, no entanto, se apresenta, hoje em dia, em claro processo de
crise. No período industrial, a identidade e as instituições sociais encontravamse valorizadas no interior da “sociedade disciplinar” (Deleuze, 1992). A inflação
da identidade institucional se associava ao investimento na reprodução da mercadoria e à repressão da criatividade na linha de montagem da fábrica. Estes pressupostos estão na base da concepção do trabalho nas organizações fordistas como
inteiramente derivado das relações entre o conhecimento e a tecnologia, a
sociedade, a economia e o Estado (Castells, 1999). A determinação do trabalho
se esgotava a partir da consideração das práticas discursivas do saber e do relevo
dos procedimentos normativos do poder.
A definição de trabalho imaterial vai ao encontro da necessidade de
entendimento do trabalho tal como ele se apresenta na atualidade, isto é, na
“sociedade de controle” (Deleuze, 1992). O capitalismo industrial dos séculos
XIX e XX, que era de concentração e visava a produção industrial, abre o espaço
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para o novo “capitalismo cognitivo” (Cocco, Galvão, e Silva, 2003) ou a economia
do saber. A partir do movimento de 68, o trabalho imaterial vem se tornando a
principal fonte da produção das organizações.
Contudo, a maioria dos críticos da sociedade pós-industrial continua
a se utilizar do ideário da modernidade, centrando as respectivas análises das
práticas atuais do trabalho na hegemonia das relações normativas e discursivas.
Para estes autores, ainda que o enfraquecimento da identidade no mundo de hoje
seja evidente, o trabalho ainda é visto de forma predominantemente identitária,
sendo descrito e compreendido, exclusivamente, em face da tradicional organização capitalista da produção.
Neste contexto de valorização da identidade, tipicamente referido ao
ideário moderno, o trabalho imaterial não pode encontrar referências teóricas
claras que permitam o entendimento de sua constituição e funcionamento.
Tampouco as organizações, no bojo do novo capitalismo, vêm sendo capazes
de implementar práticas administrativas compatíveis com o novo modelo de
produção, uma vez que as práticas criativas são ainda submetidas ao rígido controle das subjetividades. As relações singulares, a potência criativa ou a gestão
organizacional do conhecimento não podem explicitar-se no interior das análises
críticas ainda marcadas pela tradição identitária.
Para o estabelecimento de uma leitura diferenciada do trabalho contemporâneo, procuraremos desenvolver uma análise das “práticas de si” que irá se configurar como estratégia teórica central para a nova definição do trabalho imaterial.

Sociedade disciplinar e sociedade de controle:
produção social de subjetividade e trabalho
Hardt e Negri (2001) resumem a definição foucaultiana da “sociedade
disciplinar” como aquela em que o comando social é empreendido por uma série
de “dispositivos” capazes de constituir e ordenar os costumes, os hábitos e as
práticas produtivas (p. 42). Assim, a sociedade disciplinar, característica da
modernidade fabril, isto é, da primeira fase de acumulação capitalista, opera pela
via das instituições, tais como a família, a escola, o hospital, a prisão ou a fábrica.
Mais especificamente, o comando desta sociedade se utiliza dos dispositivos
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institucionais como, por exemplo, a lógica carcerária que subsume, explica e
inspeciona a diversidade das práticas da prisão.
Com estas estratégias, o poder disciplinar garante a obediência às
normas que postula, ao ser capaz de determinar integralmente a subjetividade,
isto é, de produzir as possibilidades subjetivas de pensar, imaginar, sentir (sentimento e sensação), perceber etc., e, por conseguinte, de determinar também,
de forma absoluta, os limites do comportamento do indivíduo, incluídas, é
claro, as relações trabalhistas (idem).
Os diferentes meios de “confinamento” institucional são independentes. Contudo, segundo Deleuze (1992), existe uma relação analógica entre
os dispositivos correspondentes. Nesta modalidade de sociedade, os indivíduos
não cessam de recomeçar, sempre e a cada vez, do zero (p. 220-221). Eis o que
está no cerne da sociedade disciplinar: a produção de subjetividade pelos dispositivos sociais do poder se empreende, tendo identidades sociais fixas e rígidas
como centros estratégicos que vão se sucedendo. Ao longo da vida, o indivíduo
passa, sucessivamente, de um espaço fechado a outro, sofrendo distintas “moldagens”, em torno de diferentes identidades: de estudante a operário, depois,
mãe/pai ou, eventualmente, detento ou doente (Hardt e Negri, 2001).
Por seu turno, a dinâmica da subjetividade, produzida pela sociedade
disciplinar, isto é, o funcionamento subjetivo do indivíduo que lhe corresponde,
orienta-se por princípios específicos que, para as diversas teorias modernas da
subjetividade, se coadunam, mais ou menos, à valorização social da identidade.
Como exemplo, citamos a construção da subjetividade no pensamento
psicanalítico. No campo da psicanálise, principalmente na primeira fase da elaboração teórica de Freud (até 1920), podemos dizer que os operadores subjetivos
pautam-se pelas identidades, entendidas, no contexto do “psiquismo” (subjetividade), como “representações” (idéias) especiais ou ideais, investidas por
“intensidades” (energia) de ordem psíquica. Estes investimentos, denominados
“desejos inconscientes”, implicam a organização das representações para o
funcionamento subjetivo. O desejo em psicanálise será entendido segundo princípios
identitários, como o “princípio de prazer”, cuja eficiência – irrestrita – se deve
às tendências da “identidade de percepção” ou da “identidade de pensamento”.
Isto quer dizer que o princípio de prazer regula a subjetividade, impondo-lhe o
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regime de funcionamento e, para tanto, vai associar prazer à identidade ou à
reprodução de “vivências” prazerosas passadas. (Rozenthal, 2003).
Já o enunciado da “sociedade de controle”, ao contrário, propõe, para a
sociedade atual, que as novas formas de controle são constituídas por uma rede
de variáveis inseparáveis, de modo que o indivíduo contemporâneo sofre uma
“modulação ... auto-deformante” – não se submete mais à “moldes” sucessivos –,
mudando a cada instante, como uma totalidade (Deleuze, 1992). A produção
moderna de subjetividade estruturada, sobretudo, por identidades sociais fixas,
não se sustenta mais diante da flexibilidade e mobilidade da sociedade globalizada,
informatizada e em rede de nossos tempos. Vivemos numa época de clara e
acentuada desvalorização das identidades e, amplamente, das instituições sociais.
No mundo do trabalho, o poder se exerce, atualmente, através das redes
de organizações, formadas, por sua vez, por organizações em rede. A base operacional das atuais organizações do trabalho são as novas tecnologias que, através
de sofisticados sistemas monitorados de informação e comunicação, catalisam a
modulação integral, característica da subjetividade que atualmente se produz.
Instituições e identidades rígidas tornaram-se um entrave para o
desenvolvimento do mundo contemporâneo dos fluxos nas redes de computação – a um só tempo, de comunicação e de afetos – (Lazzarato e Negri,
2001) que interligam, no que diz respeito às organizações empresariais, produtores e consumidores, ao torná-los, indiscriminadamente, u s u á r i o s. O novo
capitalismo denomina-se agora “capitalismo cognitivo”, esta mudança apontando para o valor do conhecimento subjetivo, ou melhor, da criatividade, no
cerne das novas formas produtivas (idem). Não se trata mais da busca da
otimização da mercadoria ou da especialização do operário, metas ligadas aos
ideais de reprodução identitária do antigo taylorismo. O mais importante, em
tempos da atual “economia do saber”, é o processo produtivo aberto e flexível,
baseado na cognição, na comunicação e na cooperação, englobando a totalidade de parceiros (s t a k e h o l d e r s), tornados usuários das redes.
Para a sociedade de controle, a venda de serviços (m a r k e t i n g)é prioritária, à medida que estes últimos – mais do que os bens propriamente ditos – são
capazes de manter os fluxos nas redes por tempo indeterminado. Porém, o maior
“bem” é agora a criatividade dos usuários que representa o principal “fator de dife-
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renciação” no mercado. No mundo da produção atual, onde tudo se copia, com a
facilidade da tecnologia tremendamente avançada a serviço da falta de ética das
empresas, a obsolescência dos produtos se dá de forma quase imediata. A criatividade subjetiva, por outro lado, é aquilo que não pode ser copiado, tornando-se,
então, a “vantagem competitiva” preponderante das organizações de nosso tempo.
No novo contexto, a produção social de subjetividade irá valorizar os
aspectos subjetivos criativos, essenciais para as relações de produção e trabalho
contemporâneas. A subjetividade produzida neste mundo informatizado e globalizado é, no dizer de Deleuze (1992), híbrida, flexível e modulada e se movimenta como um todo, como os “anéis de uma serpente” (p. 226). Daí o entendimento de que o funcionamento da subjetividade, no interior do antigo
“capitalismo industrial”, de tendência preferencialmente identitária ou reprodutiva, teve de abrir espaço para um outro tipo de processo subjetivo, independente
das identidades, de acordo com o novo capitalismo cognitivo.
Agora, os mecanismos de criação da própria subjetividade, ou seja, a
auto-criação subjetiva, se impõem à descrição e à compreensão da dinâmica
psíquica. É preciso, então, amplificar a concepção da subjetividade pela inclusão
de dinâmicas subjetivas-limite com autonomia frente ao funcionamento psíquico
reprodutivo e seus princípios identitários 1. Sendo assim, as considerações a
respeito da produção de subjetividade de nosso tempo terão de dar relevo e
independência às condições de possibilidade do funcionamento subjetivo. Da
mesma forma, as teorias críticas da chamada “pós-modernidade”, no que
concerne à compreensão da produção das organizações globalizadas de nossa
época, deverão ser capazes de introduzir os processos de criação subjetiva (“de si”),
com autonomia em relação à reprodução identitária da mercadoria.
Isto não quer dizer, contudo, que a disciplina está menos acentuada
hoje em dia. O declínio das instituições e o fracasso da sociedade disciplinar
são a conseqüência inexorável do novo paradigma social das redes de comunicação e cooperação, instrumentalizadas pelas novas tecnologias de infor-

1

Podemos constatar, inclusive, que estes novos enunciados a respeito das relações subjetivas
autonômicas configuram um campo potencial para o estudo das atuais modalidades de padecimento subjetivo e para o seu tratamento clínico (Rozenthal, 2003).
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mação e comunicação (NTIC). Na sociedade de controle, a desvalorização das
identidades, referidas à lugares fixos de aplicabilidade dos dispositivos ou às
respectivas lógicas disciplinares, corresponde a uma nova produção de subjetividade. Entretanto – Foucault insistia muito neste ponto –, a prática da disciplina é absolutamente imanente à subjetividade (Hardt e Negri, 2001). Assim
sendo, o poder disciplina nossos “corpos e mentes”, em qualquer caso, tempo
ou contexto histórico, a partir de nossa subjetividade, isto é, de forma inseparável dos próprios mecanismos subjetivos.
Somos capazes de verificar que o novo sujeito contemporâneo, ainda que
diante da compressão das instituições disciplinares de hierarquia vertical, em prol
das redes horizontais de controle, exerce, de maneira ainda mais abrangente, o autocontrole disciplinar. De fato, a subjetividade não se orienta mais, prioritariamente,
pelos mecanismos identitários. Contudo, a imanência do controle, não obstante as
identidades sociais agora móveis e flexíveis, tornou-se ainda mais coercitiva.
Mesmo que a auto-criação subjetiva ocupe um lugar de destaque e
independência no funcionamento subjetivo contemporâneo, os sujeitos atuais
são ainda organizados pela lógica das identidades disciplinares. A subjetividade
construída pelas práticas de poder de nossos tempos é “ondulatória”, como “um
feixe contínuo”, marcada, não mais por uma de cada vez, mas sim, por uma
diversidade de influências institucionais em doses e combinações diferentes (op.
cit., p. 353). Esta situação permite concluir que, embora a subjetividade não se
regule por nenhuma identidade específica, ela será regida ainda mais intensamente pela totalidade delas (ibidem, p. 352-353).
Não é difícil observar que os novos sistemas em rede, com características fortemente integradoras, centradas na comunicação rápida – e cada vez mais
barata – da informação e do conhecimento, englobaram nossas atividades mais
triviais. O trabalho, no interior do novo paradigma, está de acordo com o que
Foucault (1988) antecipara através da idéia do “bio-poder”, isto é, a totalidade
da vida é englobada pelas relações trabalhistas. Para Cocco, Galvão e Silva
(2003), isto equivale a dizer que não mais se coloca a tradicional separação “entre
o mundo do trabalho e o mundo da vida” (p. 8).
Com efeito, a produção das organizações empresariais da sociedade de
controle tem como base os processos criativos da subjetividade, antes de tudo da
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criação de si mesmo, que são agora investidos, direta e prioritariamente, pelas
estratégias administrativas. A criatividade, outrora reprimida nas organizações
fordistas, recebe o privilégio do interesse do novo trabalho. Contudo, o
funcionamento subjetivo não pode prescindir dos processos identitários,
r e s p o nsáveis pela dinâmica homeostática de equilíbrio. Da mesma forma, o
planejamento da produção se utiliza ainda dos procedimentos de reprodução no
trabalho, que representam, inclusive, o esforço das estratégias de reapropriação do
controle pelo comando da sociedade de controle.

Paradigma da modernidade
Inúmeras são as origens da insuficiência das análises críticas das relações
do trabalho na atualidade. Podemos, no entanto, referi-las ao conjunto das idéias
do paradigma da modernidade, hoje em dia em claro processo de crise (Khun,
1970). O paradigma moderno vai propor a compreensão do “real”, marcado pela
homogeneidade. De acordo com esta perspectiva, a natureza se apresenta totalmente ordenada pela razão, da mesma maneira que o ser humano se define pela sua
racionalidade. Para Plastino (2001), a decorrência desses pressupostos é que, para
o pensamento moderno, há uma forma exclusiva de “apreensão do real”: o saber é
a atividade de um sujeito racional, soberano e neutro, isto é, separado da natureza,
que vai se curvando ante o ímpeto subjetivo (p. 23). Eis, ainda que esquematicamente, as bases do “conhecimento verdadeiro”, pretensão da “ciência moderna”
que se configura, em suma, como “determinismo cientificista”.
Este quadro se coaduna com a perspectiva de uma natureza passiva,
submetida, integralmente, a relações de determinação pela via da razão objetiva e explicativa. Contudo, a própria subjetividade será também determinada,
na sua totalidade, pela racionalidade lógica, de acordo com este modelo das
relações simples, quantitativas, de causa e efeito. Entendemos, então, que, para
o pensamento moderno, o sujeito é, de fato, agente neutro do conhecimento,
capaz de conhecer a natureza, que lhe apresenta sua face plácida e inerte.
Entretanto, o que está sendo valorizado, para o conjunto das idéias modernas,
não é propriamente o sujeito, mas sim, a identidade da razão que o fundamenta.
Mais exatamente, é a identidade que se coloca como central, tanto para o
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sujeito, quanto para o objeto, com potencial de determinação e, portanto,
passível de oferecer a ambos, isto é, ao sujeito cognoscente e ao objeto
cognoscível, a garantia para as relações de conhecimento.
O contexto geral da modernidade está estruturado de forma que a produção de subjetividade correspondente se empreende com predominância das
relações identitárias. O escopo deste ensaio não permite o maior detalhamento
desta questão.2 Contudo, é suficiente que se note que a “identidade do conceito”
é capaz de estruturar o conjunto das principais idéias modernas.3 Dito de outra
forma, a identidade será elevada à categoria de “universal”, isto é, decodificada
como a “unidade totalitária, ou de organização” dos elementos de um dado
domínio conceitual ou de um certo gênero.4 Assim, por exemplo, todo e qualquer sujeito será definido, exclusivamente, por suas relações identitárias com a
razão, ou seja, a descrição e a compreensão de sua constituição e funcionamento,
em resumo, a sua determinação, far-se-á tendo como origem universal, centro
ou fundamento, a identidade da razão.
A descrição e a compreensão do trabalho na modernidade não podem
fugir a esse enquadre teórico. De acordo com estas referências paradigmáticas,
o trabalho é um “universal”. Isto equivale a dizer que, para os autores modernos,
as relações trabalhistas possuem uma origem universal ou uma identidade “transcendente”, que, não obstante, vinha recebendo novos significados, em função
dos contextos históricos sucessivos. Este procedimento permite que se considere
a organização fordista como inteiramente derivada das relações do conhecimento, da tecnologia, da sociedade, da economia e do Estado (Castells, 1999).
Em suma, as relações inter-articuladas entre os procedimentos normativos do
poder e as práticas discursivas do saber configuram, para a crítica moderna, o
campo identitário ou f u n d a m e n t a l, isto é, capaz da determinação absoluta das
características do trabalho no interior do modelo industrial.
Entretanto, no quadro da contemporaneidade, o real não mais poderá
ser apresentado por suas qualidades essenciais e homogêneas, tal como era pen-

2

Para tanto, enviamos o leitor a Rozenthal, 2003.
Deleuze, 1988, cap. I.
4
Lalande, 1985, vol. II, p. 665 a 670.
3
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sado na modernidade. Hoje em dia, o enfraquecimento da identidade, pela via
da deflação da autoridade e da lei, podem ser notados como evidência
( E h r e m b e rg, 1998). A conseqüente crise do paradigma moderno aponta para a
necessidade de inscrição de uma outra imagem do real. A atualidade irá edificar
a concepção do real heterogêneo. Imprevisibilidade, auto-organização, acidente
e criatividade serão os novos atributos do real, sendo valorizada a sua capacidade de organização espontânea (Plastino, 2001).
A nosso ver, entretanto, a maior parte dos analistas do trabalho
“pós-industrial“ ainda se utiliza do ideário da modernidade, centrando, por
conseguinte, suas análises na exclusividade das práticas de poder e das práticas
discursivas para a determinação das relações organizacionais. A manutenção
dos operadores teóricos próprios da modernidade para o estabelecimento das
análises críticas das relações do trabalho na atualidade é a principal razão da
insuficiência destas últimas.

Trabalho imaterial: conhecimento imaterial e subjetividade
O novo trabalho, denominado “trabalho imaterial” ou “trabalho vivo”
se constitui, se organiza e se apresenta de forma diferenciada. Esta nova concepção
do trabalho que se inscreve na economia do saber e no capitalismo cognitivo
mostra-se capaz de estabelecer um entendimento das organizações atuais, bem
como, retroativamente, de empreender a crítica do trabalho industrial pela identificação daquilo que fora reprimido pelo pensamento moderno.
Segundo Hardt e Negri (2001), há três tipos de trabalho imaterial. O
primeiro redefine a produção industrial tradicional, na sociedade em rede, de
modo que a atividade trabalhista hoje em dia passa a ser vista, prioritariamente,
como “serviço”, mas, antes, como produção de informação e de conhecimento.
O trabalho material de produção de “bens duráveis” (“mercadorias”) mistura-se,
cada vez mais, com o trabalho imaterial ou seja, produtor de “serviço”, informação e conhecimento. O protótipo desta inclinação atual do trabalho é a reversão
do modelo fordista da articulação entre a produção e o consumo. Na nova indústria,
a produção não se orienta mais para o produto, mas sim, para a demanda do mercado consumidor e para o próprio processo produtivo. O papel central é exercido
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pela comunicação e a informação e este modelo de trabalho, catalisado pelas
NTIC gera, antes, a própria comunicação e informação.
O segundo tipo é o trabalho imaterial que é empreendido de acordo
com “tarefas analíticas e simbólicas”, pela via da “manipulação inteligente e criativa”. É o caso, por exemplo, da produção de softwares, cujo processamento
empresta a todos, sejam produtores, sejam consumidores, o papel de usuários.
Finalmente, o terceiro tipo de trabalho imaterial envolve a produção e
o manejo dos afetos, demandando contato humano, que pode ser real, mas também
“virtual”. Exemplo deste último tipo é o trabalho dos ativistas contra a Aids nos
Estados Unidos. Observa-se que os membros deste movimento operam com
técnicas científicas de ponta, ao mesmo tempo que desenvolvem sua capacidade
afetiva, necessária para conviver com a doença e a morte (op. cit., p. 310-315).
No âmbito das organizações transnacionais atuais, segundo
Lazzarato e Negri (2001), o trabalho imaterial exige, predominantemente, a
capacidade de escolha do trabalhador e a responsabilidade pelas decisões
tomadas. Sua atividade se empreende na interface entre as diferentes funções
e entre as diversas equipes na organização. Para esta modalidade de trabalho
vivo, as atividades de pesquisa, de concessão e de gestão das possibilidades
humanas se redefinem, colocando-se como centrais em função das redes informáticas e telemáticas.
Hoje em dia, as metas e os objetivos organizacionais não mais se
dirigem para o produto propriamente dito, orientando-se, ao contrário, através do
marketing,para a venda de serviços ou para a comercialização das logomarcas. A
tendência do mercado do trabalho globalizado apresenta-se pelo estabelecimento
de relações trabalhistas e sindicais cada vez mais fracas, pelo aumento da participação de trabalhadores autônomos, dos subempregos e pela utilização da terceirização, assim como do trabalho exercido em meio expediente ou temporário. O
processo produtivo se articula, progressivamente, em vista da venda agressiva da
logomarca, enquanto a produção propriamente dita se retira para regiões do
terceiro mundo, onde as leis trabalhistas são aviltadas, incluindo a exploração de
mão de obra infantil e a não remuneração de horas extras (Klein, 2003).
Podemos perceber que a categoria tradicional do trabalho, cuja base é
a produção material, centrada na “alienação da força de trabalho” e no “valor de
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troca”, é insuficiente para a compreensão do trabalho imaterial. No modelo industrial, o trabalhador se encontrava submetido às máquinas seriais, uma vez que
estas últimas eram as detentoras de todo o saber, cabendo ao profissional somente
as tarefas repetitivas e rotineiras de sua operação.
Com o trabalho imaterial dá-se o inverso. A produção pós-industrial,
catalisada pelas NTIC, é capaz de separar o conhecimento de sua base material,
tornando-o, por assim dizer, puro, ou melhor, imaterial. Os PCs, ligados em
rede, programados pelos próprios usuários, devolvem o agenciamento do
processo produtivo ao trabalhador: o “valor de uso” submete o “valor de troca”
(Cocco, Galvão, e Silva, 2003).
Para a implementação do trabalho imaterial, o que está em jogo é a
produção cognitiva de informações e conhecimentos que se efetua sobre o
conhecimento puro ou “virtual”, tornado imaterial pelas novas tecnologias.
Mas, conhecimento imaterial só existe como atributo de um sujeito que, pela
sua definição mesma, é também imaterial. Sendo assim, o trabalho imaterial
implica, antes de mais nada, a demanda, por parte das empresas, do investimento subjetivo, nas suas dimensões próprias, isto é, a um só tempo, das idéias
(representações), do afeto e do desejo.

Processos criativos e processos repetitivos da subjetividade
A força dos argumentos inscritos pela idéia de trabalho imaterial torna
possível fazer um importante ajuste teórico capaz de permitir uma maior compreensão da produção social de subjetividade contemporânea que se coaduna
ao capitalismo cognitivo.
O trabalho atual se organiza em torno da demanda da criatividade do
trabalhador, por parte da empresa, em face da proeminência da informação, da
comunicação e do conhecimento para a produção globalizada das organizações
de hoje. Esta nova orientação aponta para o lugar central ocupado pela subjetividade no processo produtivo das organizações em rede. A questão poderá ser
traduzida da seguinte maneira: afinal de contas, durante o período fordista, a
subjetividade, enquanto “sujeito em série”, não era também objeto central de
produção pelo contexto histórico respectivo? E, ao contrário, será que se pode
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dizer que a subjetividade do operário não comparecia na produção padronizada,
levada a efeito na linha de montagem? Em suma, a produção de subjetividade
e o investimento subjetivo do trabalhador são uma exclusividade da sociedade
em rede e do trabalho imaterial?
Sem dúvida, podemos afirmar que não teria havido a produção
padronizada da indústria moderna sem a produção social das “massas”, isto é,
sem o consumo de massa, sem uma nova estética e uma nova psicologia dos indivíduos. Torna-se claro que, nas palavras de Gramsci (apud Harvey, 1992), “um
modo específico de viver e de pensar e sentir a vida” (p. 121), ou seja, uma determinada modalidade de subjetividade, compatível com o processo produtivo do
modelo fabril, é a condição de possibilidade para o estabelecimento do regime
de acumulação da indústria moderna.
De fato, a produção de subjetividade pelo contexto social não é privilégio do novo paradigma do trabalho. Ao contrário, cada regime de acumulação
implica uma organização trabalhista específica e, para tanto, associa, necessariamente, a produção social de subjetividade à produção do trabalho propriamente
dita. Então, a questão insiste. É preciso indagar a respeito da efetiva especificidade do novo conceito de trabalho imaterial no interior do paradigma atual.
O paradigma econômico da modernidade industrial inscreveu o modelo
do trabalho repetitivo e simplificado ao extremo, correspondente e compatível
com a subjetividade que então se produzia. Os objetivos do taylorismo visavam
o aumento da produtividade na indústria. Os dispositivos do poder, no quadro da
indústria fordista, impunham-se pela alienação do trabalhador, respectivamente,
dos meios de produção, da mercadoria produzida ou do consumidor. A
manutenção deste quadro exigia, como sua condição efetiva de possibilidade, o
afastamento da participação do operário, quer do planejamento ou da concepção
do produto, quer da avaliação dos efeitos do consumo.
Este imperativo acarretava a redução das funções trabalhistas aos
procedimentos executivos dos processos de reprodução fabril. Toda a área de
concepção e controle e, conseqüentemente, a capacidade decisória, encontravamse na alçada exclusiva da gerência, sendo legadas ao operário, apenas, as tarefas
executivas, padronizadas e repetitivas da “linha de montagem”. Já se pode perceber
que as possibilidades criativas do operário tinham que ficar de fora do modelo
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da indústria moderna. Sendo assim, a criatividade do trabalhador deveria ser
fortemente reprimida, no interior deste modelo que valorizava a repetição identitária. A alienação da “força de trabalho” não se restringia aos meios de prod u ç ã o ,
à mercadoria ou ao consumo, para constituir-se como alienação de si mesmo.
Contudo, repressão da criatividade não é o mesmo que desinvestimento da subjetividade, isto é, a primeira não implica uma menor demanda da subjetividade
do operário no interior do modelo fabril. Para que possamos entender o que está
em jogo para a efetiva discriminação do trabalho imaterial, será preciso voltar o
foco da argumentação para o funcionamento subjetivo.
A subjetividade apresenta tanto processos criativos quanto outros,
repetitivos, que, inclusive, se associam para a consecução da dinâmica subjetiva
(Rozenthal, 2003).5 Os argumentos que desenvolvemos até aqui nos autorizam
a dizer que o caráter diferencial entre o trabalho fabril e o trabalho imaterial
se desdobra e pode também ser verificado, respectivamente, pelo privilégio de
cada uma destas duas modalidades de funcionamento subjetivo.
Para a modernidade fabril, no interior do contexto de relevo das instituições e de valorização das identidades, os correspondentes processos subjetivos
de reprodução detêm a preeminência, enquanto a criatividade será mantida
sob repressão. Em nossos tempos de deflação das identidades institucionais e
edificação de redes de organizações em rede, dá-se o oposto. Em qualquer dos
casos, a subjetividade permanecerá investida pela demanda empresarial, o diferencial recaindo sobre a repressão ou sobre a valorização dos processos criativos
da subjetividade. Para o trabalho imaterial contemporâneo, a demanda das empresas
se encaminha para a inventividade, a imaginação, a capacidade decisória, a
possibilidade de mudança ou a flexibilidade do trabalhador, expressões dos
processos criativos do funcionamento da subjetividade.
Ao contrário, a subjetividade do operário, convergente com o sistema
operacional de alta produtividade e extrema padronização da fábrica moderna,
pautava-se pelas identidades e, assim, voltava-se predominantemente para a

5

No próximo tópico, empreendemos uma discriminação mais detalhada entre os processos
subjetivos.
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repetição. Contudo, a reprodução na sociedade disciplinar era ainda mais
abrangente, não se restringindo ao âmbito do trabalho, oferecendo, por assim
d i z e r, um contexto repetitivo mais amplo à subjetividade moderna. Não
somente as tarefas fabris se organizavam tendo em vista a reprodução.
Também o lazer se estruturava para – e pela – repetição. O “dia de oito horas
e cinco dólares” dava ao operário renda e tempo de ócio suficientes para o
consumo, também em massa, da produção industrial, cada vez em maior quantidade (Harvey, 1992).
A divisão radical entre tempo de trabalho e tempo de lazer é uma característica do período industrial e vai refletir também a valorização do padrão da
repetição, pautado pelas identidades. O trabalho na linha de montagem,
extremamente rotinizado, marcado pelo desprazer do empreendimento de tarefas
m o n ótonas e funções repetitivas, será recompensado pelo tempo de lazer.
Contudo, o tempo de ócio reconfortante pressupõe ainda a mesma produção
social de subjetividade, bem como igual funcionamento subjetivo do operário,
referidos, ambos, ao período industrial. Sendo assim, podemos constatar, ainda
no que diz respeito ao ócio do trabalhador fabril, a mesma necessidade de
repressão à criatividade. Isto quer dizer que o lazer e o ócio na modernidade serão
também preenchidos por um consumo de massa, igualmente padronizado, sem
espaço para a inventividade.
Efetivamente, a subjetividade do “operário-massa” expressava-se
através de um estilo simples, estável e repetitivo, baseado no nivelamento de
suas qualidades. A subjetividade que se produziu no contexto histórico de acumulação fordista é compatível com a produção em massa da mercadoria,
encontrando-se reprimida a capacidade de criação do operário. No entanto,
esta situação não indica um menor investimento subjetivo, no que diz respeito
à demanda do trabalho, do que o que ocorre na atualidade. A produção social
de subjetividade é característica de todo contexto histórico, articulando-se, de
forma central ou básica, aos atributos do trabalho, qualquer que seja o regime
de acumulação. A criatividade, por outro lado, é que se coloca como objeto de
repressão pelas práticas de poder da modernidade ou, ao contrário, predominantemente valorizadas pelas linhas de força do ciberespaço (Lévy, 1999).
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As práticas de si
Concluímos que, para compreender as diferenças entre o operáriomassa e o trabalhador da organização atual, o que se coloca não é simplesmente
a questão da centralidade da demanda da subjetividade no processo de trabalho. O que está em foco é a potência criativa do trabalhador, também denominada de singularidade. O operário da fábrica moderna encontrava-se, efetivamente, evacuado de suas possibilidades singulares. Estas últimas
apresentam-se, de acordo com o pensamento de Foucault (1984), para além das
práticas discursivas ou normativas, isto é, como uma terceira modalidade
autonômica: as práticas de si.
A nova concepção do trabalho imaterial não encontra no texto da
maior parte da crítica atual – que se estrutura ainda pelas principais idéias do
paradigma da modernidade – respaldo para sua contextualização, compreensão
ou descrição. Caracterizado pelo “reducionismo mecanicista” e pelo “determinismo universal”, o teor desses comentários propõe que as diversas modal idades do conhecimento se estabelecerão como organização do real por
práticas identitárias, isto é, pela via da regência de princípios racionais, baseados
na identidade e na valorização do método quantitativo.
É no espaço e no tempo da crise do paradigma moderno que se instalam
as novas perspectivas para o trabalho imaterial. Afirmar que a organização do
trabalho deriva das condições econômicas, sociais, políticas, epistemológicas
ou tecnológicas não poderá esgotar a determinação da concepção do trabalho,
seja na atualidade, seja em qualquer contexto histórico que se considere.
Admitir que as relações inter-articuladas entre o poder e o saber são capazes
da determinação absoluta das características do trabalho remete à consideração universalista deste último. E as considerações teóricas do trabalho como
universal tiveram a sua contrapartida na repressão à singularidade do operário
fabril.
Ao contrário, para Foucault (idem), a determinação totalizadora de uma
“experiência” específica, segundo o referencial social, econômico e político que
lhe diz respeito, ou segundo as relações discursivas e as relações normativas,
deixa de fora um novo conjunto de práticas. Estas últimas serão denominadas
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práticas de si e irão se configurar como relação consigo mesmo (a si), através das
quais o indivíduo se reconhece como sujeito. A partir de então, a dimensão subjetiva deverá participar da determinação de qualquer experiência.6
Efetivamente, o trabalho deriva das formas identitárias, quer sejam as
práticas discursivas que articulam o saber, quer sejam as estratégias e técnicas
que constituem o poder. Porém, eis o que nos diz Foucault, para que a determinação do trabalho não se configure como determinismo histórico, àquelas práticas
deverão somar-se as práticas de si que, na sua autonomia, estabelecem um movimento de resistência (idem) ao campo do “poder-saber”. As práticas de si são,
de acordo com a proposta foucaultiana, relações subjetivas de caráter singular,
que o autor denomina “estilo”, ou melhor, “estilização”.
Sem as considerações estilísticas, a conduta - social ou política – será
sempre identitária. Para qualquer conduta, seja ela de assentimento ou de transgressão, a ação se empreenderá sempre por referência ao código. Para estes tipos
de ação, ainda que opostas, a referência aos valores identitários se dá da mesma
forma. Assim, a conduta social ou política, mesmo que transgressiva, será
somente reação, ou seja, mantenedora das identidades fundamentais do código,
traduzindo não mais do que o reflexo pessoal ou individual do contexto histórico
à época considerada.
Sendo assim, a autonomia que se postula não se coloca em oposição
às relações identitárias, pela via da pretensão de ser “melhor” do que aquelas.
Esta postulação não faria mais do que impor uma simetria de poderes, só sendo
capaz, dessa forma, de redobrar o desenho dos dispositivos de poder vigentes,
afastando-se da possibilidade de apresentação do “novo” (poder).
Dessa maneira, o referencial da subjetividade inscreve-se vigorosamente para a compreensão da experiência do trabalho ou, de forma bem
abrangente, de toda e qualquer manifestação humana. Mais ainda. O próprio
funcionamento subjetivo deverá ampliar-se para admitir, no cerne de sua dinâmica,
6

Para o estabelecimento das práticas de si, Foucault (1984) não se interessava, especificamente, pela questão do trabalho, mas por qualquer tipo de “experiência” a partir da qual os
indivíduos passavam a se reconhecer como “sujeitos” e que “se articula[m] num sistema de
regras e coerções”. Por exemplo, a experiência da “sexualidade” e o reconhecimento de si
como “sujeito sexual” (p. 10).
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a singularidade como prática do sujeito, para além do dinamismo subjetivo regulado pelos princípios identitários, admitido pelas psicologias da consciência e
pelas psicologias racionalistas dos séculos XIX e XX (Assoun, 1983). É certo
que as práticas de si apontam para a ação. Contudo, a ação que assim se efetua
não se esgota na relação ao código. O estilo pessoal ou individual da ação é
inseparável da singularidade do sujeito.
A singularidade não conhece a semelhança, não admite qualquer comparação, nem se mede pela identidade. Singular é o que nos qualifica em nossa
irremediável diferença, em nossa inexorável identidade, quer subjetiva, quer individual. Já se pode constatar que nem toda relação subjetiva é prática de si. Há
dinâmicas internas à subjetividade que se traduzem por mecanismos homeostáticos,
auto-preservativos ou, simplesmente representacionais, que se orientam por identidades, cujo objetivo é o equilíbrio funcional (Rozenthal, 2003). Estas atividades
subjetivas identitárias pouco – ou nada – têm a ver com as práticas de si.
Ao contrário, as práticas de si correspondem aos processos denominados
singulares, dos quais podemos dizer, com efeito, que se efetivam de maneira independente das relações de poder ou de saber. Singularidade é “estilização” (mais
que estilo), é movimento da diferença (mais que diferença relativa) e não da
semelhança ou da identidade. Para a compreensão do que interessa a essa discriminação, será preciso separar (a) funcionamento subjetivo de (b) constituição da
subjetividade. O funcionamento subjetivo se configura por dinâmicas que se
empreendem em torno da identidade: as diferenças que então se apresentam, são
relativas às identidades subjetivas. Como evidência deste funcionamento,
podemos aludir às “faculdades”, cuja dinâmica identitária se orienta sempre pela
unidade ou identidade que impõe mecanismos de repetição, ainda que diferencial.
Assim, por exemplo, para a “percepção”, as diferenças que se apresentam para
a nova experiência perceptual são relativas à identidade, a qual se reproduz sempre, ao mesmo tempo que a nova percepção, configurando-se esta última como
diferença relativa.7

7

Este mesmo raciocínio vale ainda para as demais faculdades, tais como o pensamento, a
imaginação, a memória, etc.
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Já para o que é do singular, trata-se de um outro tipo de diferença: a
“diferença absoluta”, incomparável porque não pressupõe qualquer identidade
que a anteceda (Deleuze, 1988). Neste contexto, o que está em jogo, não é mais
o funcionamento subjetivo, mas sim, a própria constituição da subjetividade. Em
suma, a singularidade é, efetivamente subjetiva, sem, no entanto, corresponder
à totalidade da subjetividade. Trata-se, então, de uma outra modalidade de processo
subjetivo que corresponde exatamente à potência da criação de si e que se
efetua para além do campo de “poder-saber”.
No contexto social, as práticas de si, quando se colocam “para além”
das relações de poder, já o aludimos, não podem prescindir destas últimas. O
“para além” aponta, de fato, para a potência da independência, mas que pressupõe um contexto baseado na identidade. As práticas singulares, pelas características mesmas da autonomia, não vão se opor ao contexto identitário. A
relação entre a singularidade e as práticas normativas do poder ou relações discursivas do saber deverá, por isso, ser chamada de “paradoxal”.
Neste sentido – e somente neste –, podemos dizer que o movimento da
singularidade antecede às práticas de poder identitárias, as quais correspondem
a processos evolucionistas. Assim, podemos definir a singularidade, práticas de
si ou processo de criação, com mais precisão, como processos de “atualização
do virtual”, “antecessoras” da “realização dos possíveis” (Zourabichvili, 2000).
Por este motivo, para Foucault, a resistência é primeira em relação ao poder ou
à reação, estas últimas se efetuando no mesmo nível. A atualização do virtual
coincide com a constituição da subjetividade e equivale à abertura de possíveis.
A partir desses enunciados, somos capazes de compreender as práticas discursivas
e normativas como processos de realização do possível.
Em suma, as práticas de si são capazes de resistência à determinação
capitalista das organizações do trabalho, isto é, possuem potência para
r e d e s e n h a r, em meio ao próprio contexto político, social e econômico, as
relações de poder. Sendo assim, as práticas de si afastam a idéia da construção
do trabalho fundamentada na identidade universal, cuja variação em face dos
contextos históricos não impede, contudo, que se mantenham intactas as características essenciais da identidade. Muito pelo contrário, as práticas de si
configuram uma modalidade de relação autonômica, em vista das identidades.
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Por esse motivo, a possibilidade de “inventar a si mesmo” coloca-se além das
relações entre as referências tecnológicas, sociais ou políticas para a determinação do trabalho. Ao mesmo tempo, pelas imposições da singularidade,
as práticas de si afastam-se das identidades, quer sejam pessoais ou individuais, quer sejam, ainda, identidades subjetivas.
A consideração das práticas de si para a descrição e a compreensão do
trabalho vai impedir que se enuncie um conceito neutro ou natural de trabalho,
que muda de sentido de acordo com o contexto histórico do qual deriva com
exclusividade. Contudo, devemos afirmar que, de fato, a experiência humana do
trabalho possui um caráter histórico. Admiti-lo não equivale a entender o trabalho
como algo que sempre existiu, mas como algo que se reveste de atributos diferentes, em função das características diferenciais de cada período. Não existiria
assim um conjunto de identidades universais que vão sendo mantidas à medida
que se desdobram as várias modalidades do trabalho. Ao contrário, estamos
diante de um novo conceito, de práticas radicalmente novas, de dinâmicas sem
qualquer referência anterior. A historicidade do trabalho expressa a idéia de que
cada contexto histórico é capaz de produzir uma nova idéia de trabalho.8
As práticas de si permitem que se pense nas diversas “emergências”
do trabalho, de acordo com os “acontecimentos”, isto é, sem qualquer possibilidade determinística de antecipação interpretativa. Trata-se da concepção de
trabalho, cujo surgimento não remete à fixidez da origem, nem à rigidez teleológica,
mas que se apresenta como potência da contingência das circunstâncias ou
tendência das forças do acaso. Este entendimento das relações de trabalho pela
ação das práticas de si pode lançar-se para além das relações identitárias de
“causa e efeito” ou de “essência e aparência” (Foucault, 1979).
No regime de acumulação fordista, a singularidade não era convocada,
quer para a compreensão teórica, quer para a organização efetiva do trabalho industrial. Muito pelo contrário. As práticas de si deveriam ser excluídas da fábrica, sob
o risco de desestabilizar a produtividade. Assim, no interior deste paradigma, não
havia criatividade na produção de mercadoria, somente repetição. Mais do que isso.

8

A esse respeito, recomendo o claro ensaio de Gondar (1989).
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O âmbito da produção social de subjetividade não pressupunha a criação de si, ou
seja, subjetividade era sinônimo de sujeição absoluta ao campo do “poder-saber”.
Na atualidade do trabalho imaterial se passa o oposto. O novo regime de
“acumulação flexível” (Harvey, 1992) valoriza, exatamente, as relações singulares,
excluídas anteriormente. A “revolução tecnológica” se constitui como agente da
economia do saber, onde a informação gera informação e o conhecimento gera
conhecimento. O que está em jogo é o “processo de virtualização” (Lévy, 1996) do
saber ou da informação, no qual o agenciamento das NTIC permite a constituição
de um campo da potência subjetiva da criação. A revolução industrial, por seu turno,
inscreveu uma economia onde a tecnologia induzia o desenvolvimento e a acumulação da informação e do saber, mas não, a sua virtualização (Castells, 1999).
A geração contínua da informação pela informação e do conhecimento pelo conhecimento é a base do trabalho imaterial e exige, como sua condição efetiva de possibilidade, as práticas de si, isto é, a atualização do potencial criativo da subjetividade.
Trabalho imaterial: os traçados de uma resistência
Diante do avanço inexorável do trabalho imaterial após os acontecimentos de 68, os esforços de comando por parte do capitalismo tradicional vão
girar em torno da reapropriação da criatividade do trabalhador nas organizações
em rede. O novo management vai exigir que “a alma [subjetividade] do operário
... deve descer na oficina” (Lazzarato e Negri, 2001). É bastante claro que, hoje
em dia, o principal objeto da administração empresarial é a criatividade. Contudo,
a despeito do incentivo à inventividade do trabalhador, os modelos de planejamento das organizações preconizam, ao mesmo tempo, a repressão dos aspectos
subjetivos do desempenho profissional.
Com notável intuição, Foucault (1988) antecipara a abrangência do “biopoder”, que, como instrumento do capitalismo, vem, de maneira insidiosa, invadindo a esfera social e cultural, isto é, regulando a totalidade da vida do trabalhador.
Em outras palavras, na sociedade de controle, a vida se transforma, cada vez mais,
em território econômico. Por conseguinte, o que está sendo visado pelas estratégias do bio-poder é a apropriação da dimensão subjetiva do profissional, ou, mais
amplamente, o comando da vida do trabalhador em todos os seus aspectos.

Eduardo Rozenthal

Neste caso, os empreendimentos de controle da subjetividade - em
especial, de seus aspectos criativos - configuram a reação do capitalismo à independência do trabalho imaterial face à exploração capitalística. Visto ao revés,
no entanto, a situação não indica qualquer espécie de simetria. O trabalho imaterial não “se opõe” ao capitalismo industrial, traduzindo, antes, um novo empenho:
trata-se do esforço de resistência ao domínio capitalista. Reação e resistência não
são o mesmo; tampouco configuram opostos dialéticos que correspondem à
inversão de “contraditórios” do tipo “a e menos a”.
A resistência do trabalho imaterial se expressa pela sua autonomia vis
a vis o conjunto de relações tradicionais do capital, pela radicalidade da invenção
de uma nova relação trabalhista. A resistência elabora, então, outras práticas normativas que correspondem a um novo conceito de trabalho, independente das
figuras teóricas do capitalismo de acumulação.
Já a reação deste último se dá de forma totalmente diferente. O
movimento reacionário se empreende no interior do mesmo dispositivo de
poder, sem nada criar para uma nova configuração das linhas de força que o
compõem. Trata-se apenas da simples oposição especular à demanda de
mudança do trabalho imaterial, estruturando-se, portanto, pela mesma lógica,
por exemplo, de vigilância e controle.
Estes 2 operadores – resistência e reação – evidenciam um estado de
tensão paradoxal no centro da contemporaneidade: há criação num sentido da
relação, mas no outro, só há simetria especular, identidade e reprodução do mesmo.
De fato, na sociedade pós-industrial, o trabalho imaterial, a um só tempo, cooperativo e criativo (Lazzaratto e Negri, 2001), se estabelece com independência
das relações de emprego ou das políticas salariais. Contudo, a economia do saber
não se opõe à economia de mercado. A primeira se encontra, simplesmente, para
além da última. Embora a dinâmica da produção nas empresas globalizadas se
efetue com autonomia em vista das relações tradicionais do trabalho, o trabalho
imaterial vem sendo gerido, efetivamente, pela atividade da economia financeira.
A economia de mercado trata, com efeito, de bloquear o avanço do trabalho imaterial, pela busca incessante de controle, reagindo dialeticamente, de maneira
continuamente simétrica aos avanços do novo trabalho. O que se observa, no
mundo das organizações transnacionais de nossos tempos é a insistência na
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reapropriação do novo processo de produção de informações e conhecimentos,
levada a efeito pela economia de mercado, sobretudo pelo domínio dos meios da
tecnologia de comunicação.
Em suma, para os dispositivos de poder atuais, trata-se de uma tensão
que se empreende entre o controle, de um lado e, de outro, a valorização da
criatividade subjetiva (idem). Este estado de tensão nos parece inexorável, tanto
quanto a intensificação progressiva do trabalho imaterial. Mesmo que a exploração capitalista ainda se exerça largamente hoje em dia ou que o número de
excluídos cresça em exponencial, ainda assim, a autonomia da constituição e
da dinâmica, bem como a potência propriamente inovadora do trabalho imaterial
não poderão jamais ser tolhidos em seu potencial ou v i rt u a l i d a d e.
Vimos que o trabalho não se encontra inteiramente determinado pelas
condições econômicas, sociais, políticas, epistemológicas ou tecnológicas do
respectivo contexto histórico, como pensavam os teóricos da modernidade. A
descrição e a compreensão do trabalho não podem esgotar-se pela evolução ou
derivação absolutas a partir das características contextuais relevantes, como querem
ainda a maior parte dos críticos atuais. Ao contrário, para o entendimento da
categoria de trabalho e das relações trabalhistas, o que está em jogo é, acima de tudo,
da ordem de uma resistência. Ou, dito de outra forma, trata-se da criatividade que
se empreende “para além”, com autonomia ou independência das demais condições
contextuais.
Sendo assim, estamos autorizados a dizer que o trabalho se produz efetivamente no contorno do contexto histórico, mas sua consistência se dá, acima
de tudo, pela via do acaso. Isto quer dizer que o conjunto de condições efetivas
para a determinação do trabalho é “maior que a soma das partes” diretamente
envolvidas no conjunto que lhe corresponde. Há uma certa modalidade de
práticas – as práticas de si -, centrais para a compreensão das relações trabalhistas,
que independem das relações determinísticas do campo do ‘poder-saber”. É assim
que o espaço da experiência do trabalho se abre para a contingência da criação
ou para os traçados de uma resistência que inscreve a dinâmica da criação no
coração do nosso tempo.

Eduardo Rozenthal
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Trabalho imaterial:
sobre a subjetividade para uma leitura
do trabalho no século XXI
Eduardo Rozenthal

RESUMO
A concepção de trabalho imaterial se impõe diante da fragilidade dos enunciados modernos de trabalho e de trabalhador
para descrever as relações trabalhistas na atualidade. A deflação
da identidade e das instituições impede que se considere o
processo de produção como no capitalismo industrial, isto é,
como derivado absoluto das relações hegemônicas entre o
conhecimento e a tecnologia, a sociedade, a economia e o
Estado. Verificamos que as atuais práticas trabalhistas, orientadas para a valorização da criatividade, são ainda submetidas
ao rígido controle identitário das subjetividades, dificultando a
sua implementação nas organizações, bem como as análises
críticas correspondentes. Para empreender uma leitura diferenciada do trabalho contemporâneo, procuramos desenvolver um
exame do conceito foucaultiano das “práticas de si” que irá se
configurar como estratégia teórica central para a nova definição
do trabalho imaterial e do capitalismo cognitivo.
Palavras-chaves: trabalho imaterial, subjetividade, práticas de si.

ABSTRACT
The notion of immaterial labor imposes itself in face of the
weakness of current descriptions of labor, workers and labor
relationships in contemporary world. The deflation of identity
and institutions impedes us to consider the productive process
in the same way as in industrial capitalism, when production
was an absolute derivative of the hegemonic relationships
among knowledge, technology, society, economy and State.
However, the current labor practices, oriented towards the
valuation of creativity, are still submitted to the rigid control
of identity, which makes it difficult to implement this new
orientation in the organizations. In order to allow a different
reading of contemporary labor, we try to develop an analysis
of the foucaultian concept of “practices of self”, which emerges
as a central theorethical strategy for the new definitions of
immaterial labor and cognitive capitalism.
Key-words: immaterial labor, subjectivity, practices of self.
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L i b e rd a d e :
d a a l e g o r i a t r a n s c e n d e n te
à fo r m a r e s i s te n t e 1 .
Barbara Szaniecki
Evocar o visível como “forma de resistência” pressupõe pensar a que
resistimos. Resistimos a poderes externos, poderes transcendentes, que limitam
nossa liberdade. E resistimos através da expressão ilimitada de nossos poderes
imanentes, da nossa liberdade.
A forma do poder transcendente
Em Les mots et les choses, Foucault introduz a problemática da
representação, isto é, da relação entre os signos e as coisas, entre o invisível e o
visível, através da descrição de Las Meninas (1656), pintura de Diego
Velázquez, da corte de Espanha.
Em Las Meninas, vemos um pintor (o próprio Velásquez), pincel e
paleta na mão, surgir por detrás de uma enorme tela da qual vemos apenas os
fundos. Para quem olha o pintor? Olha para quem assiste, por sua vez, à cena
representada. Dos olhos do pintor ao lugar onde se encontra esse espectador,
podemos traçar uma primeira linha. Nesse lugar exterior à cena, o “espectador
e o modelo invertem seus papéis ao infinito” (diz Foucault). Tracemos em
seguida uma segunda linha, da luminosidade de uma janela à direita ao quadro
enigmático à esquerda. Ambas as linhas indicam planos que definem por sua
vez o espaço onde encontramos todos os elementos necessários à representação:
pintor, pincel, paleta, tela, personagens e, finalmente, quadros em meio aos
quais brilha um reflexo.
Esse artigo foi apresentado em agosto de 2005 no IVº Simpósio do Laboratório da
Re p resentação Sensível (LARS) da PUC-Rio: O (In)visível, e foi publicado em versão
integral nos Anais do Simpósio. Embora destaque a questão estética, sua dimensão política aponta
a insuficiência dos princípios republicanos para abordar demandas sociais como, por exemplo,
aquelas que se tornaram visíveis nestes dias de novembro 2005 nas periferias das cidades francesas.
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Contrariamente à maioria dos elementos de representação presentes no
quadro de Velázquez – a tela invertida, assim como os quadros escuros ao fundo
– o espelho é perfeitamente visível. No entanto, apesar de sua posição
absolutamente central, o reflexo ignora os personagens dispostos no campo de
representação, para dar visibilidade àquele que está fora do campo e que todos
os personagens do quadro observam: o espelho não reflete o visível, mas o
invisível.
O quadro de Velázquez representa, a nosso ver, o poder transcendente:
o que o espelho nos revela é a relação dos representados com o “fora”, espacial
e temporal, social e político. Os soberanos estão fora do quadro, assim como
estão fora das relações entre os comuns. Estão ao mesmo tempo visíveis e
invisíveis, presentes e ausentes do espaço pictórico assim como do campo
social e político. A passagem incessante entre o visível e o invisível constitui a
p roblemática da representação (entre as palavras e as coisas), como
demonstra Foucault, ou, como desejamos demonstrar, a questão da soberania
(relação entre representante e representados, entre monarca e súditos).
As linhas que Foucault desenha mostram que, embora os soberanos se
encontrem “fora” do quadro, são absolutamente responsáveis por toda a
organização, social ou pictórica, do espaço ao seu redor:

[...] no meio de todos esses rostos atentos, de todos esses corpos adornados,
eles são a mais pálida, a mais irreal, a mais comprometida de todas as
imagens: um movimento, um pouco de luz seria suficiente para fazê-los
desaparecer. De todos esses personagens em representação, eles são também os
mais negligenciados, pois ninguém presta atenção nesse reflexo que desliza por
detrás de todos e se introduz silenciosamente por um espaço insuspeitado; na
medida em que são visíveis, eles são a forma mais frágil e a mais afastada de
toda realidade. Inversamente, na medida em que, residindo fora do quadro, eles
são retirados em uma invisibilidade essencial, eles ordenam em sua volta todo
o espaço da representação.”2

Barbar a Szaniecki

Onde interessa a Foucault o jogo entre invisibilidade e visibilidade, nós
enxergamos uma clara metáfora do poder transcendente que, alternadamente, se
faz visível para resplandecer e invisível para dominar. Em sua conclusão,
Foucault afirma que o quadro de Velázquez é “a re p resentação da
representação clássica”3. Com efeito, Las Meninas é a representação espacial
de uma organização social e política, produtora por sua vez de uma forma estética
onde a transcendência é fundamental: se pudéssemos virar a tela, encontraríamos o retrato dos soberanos, uma forma visível ordenada pelo invisível.
Ora, o mundo ordenado pelo invisível, tal como vemos em Las
Meninas é profundamente abalado por uma revolução que afeta a filosofia e a
política, as ciências e as artes. Em Império, Michael Hardt e Antonio Negri
colocam como marco da Idade Moderna a descoberta do plano de imanência,
entendido como conjunto de processos de organização que emanam diretamente
do campo social, sem a intervenção de uma força externa e superior. Definem
então modernidade como “crise nascida do conflito ininterrupto entre as forças
imanentes, constitutivas e criadoras, e o poder transcendente que visa a
restaurar a ordem.” No campo estético, essa “crise” da modernidade se traduz,
a nosso ver, nas variadas tensões entre o invisível e o visível: entre o ideal e o
material, entre o princípio e o processo, entre o sublime e o grotesco, entre a razão
e o desejo. Ora, longe de desenharem uma realidade binária, essas tensões
constituem movimentos múltiplos. A Revolução Francesa se aproxima e, com
ela, constituem-se aos poucos princípios abstratos para a ordenação do social:
“Liberdade, Igualdade e Fraternidade” são a base da Declaração dos Direitos
Humanos e da Constituição das Repúblicas nascentes.

2

Ibid., 29 p.
Ibid., 31 p. Foucault conclui sua análise indicando um vazio essencial nessa imagem: “o desa parecimento necessário de quem a fundamenta, – daquele a quem ela se assemelha e daquele
aos olhos de quem ela é apenas semelhança. Esse sujeito mesmo – que é o mesmo – foi supri mido. E finalmente livre dessa relação que o aprisonava, a representação pode enfim se dar
como pura representação”. O desaparecimento do sujeito interessa a Foucault pois lhe permite introduzir a visão das ciências humanas que desenvolverá nos capítulos seguintes de Les
mots et les choses.

3
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Ora, a Liberdade como alegoria de formas femininas atravessa os
oceanos e pode ser encontrada, por exemplo, no cartaz americano de 1871. O
conflito relativo a forma de governo se estende aos outros Estados-nação da
modernidade, atravessando as monarquias absolutistas e permanecendo nas
repúblicas democráticas: o contrato social que garante ao povo “liberdade,
igualdade e fraternidade” sob a proteção do novo soberano republicano
perpetua a transcendência política e, a nosso ver, a transcendência estética
através da ordenação do processo pelo princípio, do material pelo ideal, do
visível pelo invisível.
Na contemporaneidade, nossa reflexão parte do espetáculo midiático
produzido pelo soberano imperial – a invasão e o massacre no Iraque –. O
espetáculo continua, mas a resistência se manifesta. De que forma?
A guerra visual na pós-modernidade
Sempre em Império, Hardt e Negri analisam o poder imperial como
poder das instituições supranacionais (como o FMI, o Banco Mundial, a ONU,
etc.) aliado às corporações multinacionais, mas colocam como objetivo
descobrir as forças sociais e políticas, que a esses poderes resiste. Procuramos,
de nossa parte, analisar as formas estéticas de resistência: observamos o conflito
visual entre a representação mídiática da soberania imperial e as manifestações
da multidão global por ocasião da guerra do Iraque, iniciada em 2003. Na pesquisa
on-line e nos jornais daqueles dias, chamou-nos a atenção a quantidade de cartazes
virtuais e manifestações reais tendo como motivo a Estátua da Liberdade4.
Presente da França para o povo americano, a Estátua da Liberdade foi
inaugurada em Nova Iorque em 1889. Como apreender a crítica ao símbolo
da resistência, a um dos princípios fundamentais dos Direitos Humanos?
4

Presente da França para o povo americano, a Estátua da Liberdade foi inaugurada em Nova
Iorque em 1889. Curioso presente na medida em que a Revolução Americana antecedeu a
Francesa: em 1776 é proclamada a independência dos Estados Unidos e, em 1787, é elaborada
uma Constituição Federal.
5
“transferiencia ao plano material e corporal (…) de tudo o que é elevado, espiritual, ideal e
abstrato.”

Barbar a Szaniecki

A crítica mais evidente é aquela dirigida ao neoliberalismo econômico:
não há mercado livre ou auto-regulamentado (ordem “natural”), mas mercado
construído com base na força imperial. Tais conteúdos são veículados por
formas que parodiam àquelas da transcendência monárquica ou republicana:
centralidade e unidade da figura perfeitamente delimitada apresentando suas
insígnias de poder sobre fundo glorioso. Alguns cartazes subvertem formas
transcendentes tais como os emblemas do Estado (a bandeira nacional) e as
logomarcas do capital (Texaco, Esso, Shell, ...).
Mas há também a recusa da liberdade enquanto princípio transcendente
de ordenação dos povos: a recusa da guerra como “libertação” (do Iraque, uma
libertação de araque, diga-se de passagem) constitui uma crítica à “idéia” de
liberdade e uma demanda de “práticas” de liberdade que permitam a passagem
dos princípios (ou direitos) “naturais” – abstratos, formais, transcendentes – em
processos “sociais e politicos” – concretos, reais, imanentes.
Observemos a passagem do espaço público virtual para o espaço público
real, das páginas da internet para as ruas da cidade. Vemos a representação da
Liberdade manchada, pichada e apedrejada por manifestantes, mas a vemos
também ganhar vida no corpo do militante travestido e carregado pela multidão.
A Liberdade está “no ato”, para além da representação.
A representação alegórica é despida de suas vestes transcendentais e é
“carnavalizada”5, ou seja, é reencarnada numa forma radicalmente material,
totalmente corpórea, absolutamente visível.
Essa é a visibilidade da resistência: aquela que não é ordenada a partir
de um conceito (de uma idéia) que lhe é externo mas se constitui diretamente na
forma (na matéria, no corpo). Frente às formas espetaculares da soberania
imperial, a resistência afirma sua liberdade na constituição de forças políticas e
formas estéticas libertas da representação – enquanto separação do princípio e
da experiência – e abertas para um imprevisível jogo entre o invisível e o
visível.
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A impotência do pensamento:
a condenação moral do corpo,
do falso e da imagem1
Rodrigo Guéron

Sabemos que, com o nascimento da filosofia, a velha busca do homem
pela origem de todas as coisas, que de maneira diferente o mito já fazia – e faz –
ganhou uma nova configuração. O conhecimento da origem deixou de ser
buscado através do efeito estético – que afeta a sensibilidade, a “aisthesis” –, quer
dizer, deixou de se construir a partir de bricollages imagéticas, plenas plasticidade
e drama que, num infindável jogo de semelhanças com inalcançáveis experiências
do fundamento, constituem as histórias míticas.
Desta forma a filosofia, no seu nascimento, passa a compreender o
logos como sendo, ao mesmo tempo, a morada e o processo do real. O logos
passa a ser visto como o escopo e a efetivação da essência do real sendo, por isso,
a instância da presença e da manifestação desta essência no homem. Seria só
através do logos que poderíamos ir ao encontro e ajustar-nos à ordem racional
do Cosmos – palavra grega pode ser traduzida como “ordem”.
É, portanto, graças a uma espécie de mergulho no logos – comp r e e ndido como um processo de busca do que ele teria de mais essencial – que os
homens poderiam se aproximar da compreensão daquilo que fundamenta e
estrutura o próprio logos: a rigor, estrutura do Todo. Este mergulho no logos
seria, na verdade, um empenho na própria atividade do pensamento que, por
sua vez, podemos descrever como a radicalização da própria experiência da
linguagem: da linguagem das palavras.

1

Este texto é parte revista e aumentada de um estudo sobre o lugar da imagem em alguns filósofos
e sistemas filosóficos que, por sua vez, compõe a tese de doutoramento Cinema e Clichê, o
Niilismo na Imagem defendida em 2004 no programa de pós-graduação em Filosofia da UERJ.
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Mas talvez esta expressão, “linguagem das palavras” seja imprecisa,
uma vez que o mito também se constrói por uma “linguagem das palavras”. De
fato, o próprio mito está no domínio do logos, e também depende de uma experiência racional radical. Isto porque é absolutamente impossível criar, contar,
estruturar e imaginar uma história mítica sem uma grande dose de racionalidade
e lógica. Seria mais exato dizer então que o que chamamos de passagem do mito
para o logos, seria uma passagem do logos mítico para o logos noético. O termo
“noético” vem da palavra grega nous: a alma, o espírito, a inteligência de todas
as coisas. O nous tornou-se conceito fundamental pela primeira vez em
Anaxágoras, que assim insinuou de maneira pioneira uma dimensão metafísica,
uma abstração criada do pensamento especulativo sem um caráter eminentemente
material, como a instância do fundamento, do princípio ordenador de todas as
coisas. Assim, embora no empenho de se derrotar o mito, o nascimento da
Filosofia representa uma crença, ou uma aposta numa relativa independência e,
sobretudo, numa superioridade deste processo que designamos como logos noético.
Passa-se a acreditar então que isto que é designado tradicionalmente apenas como
“logos” teria em si mesmo uma estrutura e uma dinâmica de processo que, ao
mesmo tempo, acolheria e governaria a Realidade, o Cosmos, o Todo.
Digamos resumidamente então que o logos é ali onde o pensamento trabalha através do caminho da linguagem especulativa e argumentativa, ou onde o
caminho do pensamento é compreendido como o próprio processo de ordenamento e revelação da essência do Real, à medida que radicalizamos aquilo que guarda
e estrutura esta essência: o processo da linguagem propriamente dito. É a partir
deste raciocínio que os gregos passaram a acreditar que o logos é, de uma só vez,
o escopo e o lugar de revelação da realidade: o que permitiria às coisas mostraremse tais como são. Nesta compreensão, mesmo que a revelação da essência fosse
impossível – como sugeriram, por exemplo, Heráclito ou Górgias – a impossibilidade de encontrá-la seria, pelos caminhos do próprio logos, demonstrada.
O filósofo tcheco Vilém Flusser, por exemplo, articula o surgimento da
escrita – e, portanto, de uma maneira fundamental, de como o logos se organiza
e se expressa – com o de uma “consciência dirigida contra as imagens”2. A função
da escrita seria para Flusser a de transcodificar o tempo circular das imagens em
tempo linear: “traduzir as cenas em processos”. Ele identifica aí o surgimento da
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“consciência histórica” que inicia uma luta contra o que denomina “consciência
mágica”, luta que vai caracterizar toda a história humana. Flusser localiza a
origem deste processo nos profetas judeus e nos filósofos pré-socráticos.
E é exatamente por fazer esta articulação com os pré-socráticos que
acreditamos poder aproximar não só o surgimento da escrita, mas do valor
que a Filosofia dá ao logos de uma forma geral, como um movimento que
tenta “lutar contra as imagens”. Trata-se, portanto, de um movimento que
acredita que vai se aproximar da essência da Realidade, à medida que poderá
traduzir e submeter estas imagens a um processo. A crítica que muitos
Filósofos dirigiam aos mitos não deixa de ser parte disto. Mas, é verdade que
o próprio Flusser vai dizer que este movimento de se aproximar mais do real
através da escrita acabou produzindo um afastamento ainda maior deste real.
A escrita, exatamente por ser imagem transcodificada, estaria mais aquém do
mundo que a própria imagem. Ela estaria então num lugar ainda mais abstrato
que o próprio pensamento imaginativo. Assim, o que era para travar uma
“luta contra as imagens” acabou, segundo a visão fenomenológica de Flusser,
por instituir uma relação dialética com as imagens: a escrita nunca deixa de
se referir às imagens, da mesma maneira que as imagens estão sempre a
engendrar sentidos no campo do logos.
Mas estas reflexões de Flusser nos interessam para vermos como, nos
primórdios da Filosofia, o que temos é um projeto de rejeição da imagem. E, mais
além, o que o filósofo tcheco nos mostra são as origens da própria relação do
Ocidente com o tempo, posto que está se forjando aí uma noção de processo
histórico. É verdade que, para Flusser, este projeto dá sinais desde o início, exatamente pelo que ele chama de uma relação dialética entre escrita e imagem, que
está destinada ao fracasso. Em todo caso, não resta dúvida de que existe a forte
intenção desta rejeição, e que esta assume um tom moral.
É exatamente este moralismo, que está no nascedouro da Filosofia, que
Nietzsche vê como a origem do que ele designa com expressões como “decadência”,
“esgotamento”3 e “envelhecimento”4 da civilização que, na verdade, são já uma

FLUSSER, Vílem. Filosofia da Caixa Preta. Ensaios para uma Futura Filosofia da
Fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002, p. 9.
2
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tipificação do n i i l i s m o. Trata-se de um moralismo que teria tido a sua origem
exatamente em Sócrates e Platão5. E aquilo que caracteriza este moralismo é, fundamentalmente, o que acabamos de ver acima: um empenho por impor uma
ordem, por submeter a um processo, o que a mágica aparição da imagem pode
ter de surpreendente. Estes dois filósofos gregos – antigregos como diz Nietzsche
– teriam caracterizado de maneira decisiva a atividade filosófica a partir de uma
condenação, em primeiro lugar, da experiência dos sentidos. A sensualidade seria
a grande vilã, a grande inimiga do pensamento: a grande causa do engano, do
erro, da ilusão.6 E é justamente nesta condenação moral de toda a experiência
sensível – a rigor uma desvalorização do corpo – que se produz, segundo
Nietzsche, uma condenação e uma desvalorização moral tão grave quanto a
condenação moral da ilusão, da aparência e, consequentemente, das imagens.
Se considerarmos, por exemplo, o lugar que a imagem ocupava em
Platão, veremos que esta sequer tem o que poderíamos chamar de uma consistência ontológica. Na divisão hierárquica do real feita por ele, é a imagem que
ocupa o mais baixo dos patamares, aparecendo como cópia dos corpos, dos objetos
que vemos no mundo sensível. Corpos e objetos que, por sua vez, existem já
como cópia daquilo que tem as suas essências no mundo inteligível: a dimensão
das Idéias, que só poderíamos alcançar pelo processo do logos.
Assim, para Platão, mesmo antes da imagem, o próprio corpo, que nos
dá a percepção das imagens, já é uma instância enganosa e falsificadora por si mesmo.
É verdade que os corpos e objetos percebidos em si mesmos, e não através de imagens e reflexos que os reproduziriam, estariam mais próximos da essência, da Idéia,
do que estes últimos. Ou seja, em todas as formas das manifestações de realidade
existentes, as imagens seriam, para Platão, as mais “esvaziadas de ser”: as imagens
seriam a maior expressão de um “menos-ser” que poderia existir.

NIETZSCHE, Friedrich. Der Wille zur Macht. Munchen-Wien: Carl Hansen Verlag, 1980,
ans. 43 e 44.
4
NIETZSCHE, Friedrich. “Da Utilidade e dos Inconvenientes da História para a Vida” in:
Considerações Intempestivas. Lisboa: Presença, p. 143.
5
NIETZSCHE, Friedrich. Le Crépuscule des Idoles. Paris, 1904, p. 117. “Eu reconheci em
Sócrates e Platão os sintomas da decadência, os instrumentos da decomposição grega, os
pseudogregos, os antigregos.”
6
Ibidem, p. 126. “Moral: se livrar das ilusões dos sentidos...”
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E usamos a expressão “menos-ser” porque o não-ser num sentido
absoluto não existe para este filósofo. O não-ser só existe como um erro da
relação, por exemplo, no equívoco da identificação de uma imagem, ou de um
objeto, com um modelo ou idéia dos quais estes foram apontados como cópias.
A maior expressão do menos-ser em Platão, portanto, seria a de uma imagem
identificada erroneamente com um determinado objeto, isto é, uma imagem que
parece ser o que ela não é: o f a n t a s m a. Seguindo-se, então, do menos-ser ao ser
– da cópia à Idéia – encontraremos os eikones.7 Estes são as imagens propriamente ditas, quer dizer, os reflexos e cópias de objetos e corpos que são corretamente identificados com estes modelos.
É por isso que a imagem, na hierarquia platônica, está ainda mais
aquém que o corpo. Como vimos, esta é a cópia do corpo que, por sua vez, é a
cópia da idéia. A imagem é, portanto, tão distante da essência, do Ser, que para
Platão ela é uma espécie de “cópia da cópia”. E o termo que o filósofo usa aqui
para definir imagem é e i d o l o n, que, neste caso, refere-se tanto aos fantasmas
quanto aos e i k o n e s. Quer dizer – mesmo representando já um “menos ser” em
relação à idéia que é a essência – do ponto de vista de uma relação com a imagem,
o corpo tem um “mais ser”, mas jamais um “ser pleno”.
E isso indica também que os próprios corpos e objetos são, de certa
maneira, “imagens” de algo, posto que são cópias de um modelo inteligível: as
idéias. Com isso o caminho até a verdade, até a essência e, portanto, o caminho
até a Idéia, passa necessariamente pela superação de toda experiência que temos
através das sensações, isto é, daquilo que percebemos só através da sensibilidade,
do corpo. O que acomete à sensibilidade é, em si mesmo, enganoso para Platão;
embora, exatamente pela não existência de um “não-ser absoluto” represente o
primeiro vestígio, a primeira pista que temos da essência: aquilo que deve ser submetido ao método, ao processo dialético. E este processo é, por sua vez, a maneira
como Platão sistematiza com rigor a imersão no logos como busca da revelação
da essência, o que já estava no projeto da Filosofia desde o início. O que o método
dialético vai fazer então é, de certa maneira, o que descreve Flusser: “rasgar a

7

PLATÃO. A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, livro VI.
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imagem”, submetendo-a a um processo que nos conduz à idéia. Idéia que fundamenta esta imagem, mas da qual ela é apenas uma distante imitação: um vestígio.
O trabalho do filósofo então é, para Platão, uma espécie de luta contra o corpo. A atividade da razão é “razão contra o corpo” ou, no mínimo, razão
que deve submeter e superar as experiências que temos graças ao corpo. Estas
seriam sempre ilusórias, falsas, posto que passageiras, móveis. Já a verdade e
as essências das quais nos aproximaríamos através do logos deveriam ser eternas, imóveis. Assim, antes mesmo de submeter a imagem a um processo, a
atividade do logos principiada pela dialética platônica submete o corpo a um
processo e este processo, como vimos, visa um modelo estático, paradigmático e final: as Idéias. Seguindo este raciocínio, mesmo que exista uma diferença hierárquica, nesta lógica do menos-ser ao Ser, entre imagem e corpo,
ambos parecem ser legados a um lugar moralmente inferior; e moralmente
inferior exatamente por ser ilusório, falso. O que nos conduz à conclusão de
que, como nos mostrou Nietzsche, a condenação moral do corpo leva consigo a
condenação moral da falsidade e da ilusão; e esta leva consigo também a
condenação moral da imagem.
Por isso, a julgar pelos primeiros tempos da Filosofia, uma reflexão
sobre este autômato da imagem em movimento – o cinema – não poderia ter nada
de positivo: o cinema não teria nada a contribuir para a Filosofia. De fato, como
uma máquina produtora de imagens, ilusões, sensações e movimento, poderia
contribuir para uma atividade que, a princípio, e genericamente, deveria buscar
a verdade, a essência do Todo como algo que se opõe a tudo isto?
Mas há ainda uma outra coisa que nos chama a atenção nesta condenação moral do corpo, da ilusão e da imagem. Num certo sentido, ela é motivada por aquilo mesmo que também move Nietzsche ao falar do niilismo, do
enfraquecimento e da senilidade do Ocidente, ou seja, lutar contra algo que
ameaça o pensamento como uma espécie de força antifilosófica. Desde sempre
a Filosofia sentiu a necessidade de se contrapor a forças que, a partir do próprio
pensamento, agiam para enfraquecê-lo. Esta luta que a Filosofia tantas vezes
travou é mesmo uma das principais forças fundadoras e propulsoras dela. O
que nos parece paradoxal é que, a partir das reflexões de Nietzsche, é exatamente a maneira como a Filosofia diagnosticou e decidiu combater o impoder 8
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do pensamento, que veio a se tornar o próprio agente deste, ou seja, que se
tornou um agente do niilismo.
Sabemos que o combate que Sócrates travou contra os sofistas e a
sofística chegou a ser uma das razões da existência deste filósofo e de sua atividade filosófica. E Sócrates travava este combate porque, a sua maneira, via na
sofística uma força inimiga da Filosofia e do pensamento. Talvez os sofistas tenham
sido assim tão combatidos exatamente porque descobriram a força ilusória, o
poder falsificador do logos: o que Deleuze chama de Potência do Falso e identifica com o conceito nietzschiano de Vontade de Poder. É provável que Sócrates
tenha visto nos sofistas uma ameaça por estes terem descoberto no logos – ou
seja, naquilo que deveria existir para nos organizar num processo que conduziria
à essência – também uma instância criadora de ilusões e aparências.
E, de fato, para os sofistas o conhecimento e a prática do logos
funcionavam como uma atividade criadora de realidade, à medida que tinha
um poder ilusionista capaz de, à semelhança do mito, produzir efeitos estéticos
e plásticos. O homem virtuoso era o que desenvolvia esta capacidade, isto é,
tanto mais virtuoso seria quanto mais dominasse a força criadora e persuasiva
do discurso. Assim, a paideia – a educação para a vida política na polis – na
concepção sofística deveria ser fundamentalmente o aprendizado destes
poderes do logos. É por isso que Foucault vai afirmar que os sofistas compreenderam de forma única entre os gregos a articulação existente entre saber
e poder9 : é o que estaria subentendido, por exemplo, na famosa máxima
sofística de que o homem é a medida de todas as coisas.

8

DELEUZE, Gilles. L’Image-Te m p s. Paris: Les Editions de Minuit, 1983, p. 218. Deleuze usa
tanto o termo “impouvoir” quanto “impuissance”, para falar do impoder, da impotência do
pensamento. Os dois conceitos aparecem neste livro num contexto onde está sendo articulado o
projeto que Artaud tinha para o cinema com o pensamento de Heidegger. Deleuze nos mostra que,
tanto Artaud quanto Heidegger, vêem que deste “impoder” do pensamento podemos extrair uma
potência; ou talvez que seja exatamente daí que ele extraia a sua potência, que ele tenha o seu
nascimento. Isso, sem dúvida, os liga a Nietzsche e ao “niilismo”, uma vez que, para este filósofo,
a superação do niilismo passa necessariamente pela radicalização da própria experiência existencial
deste. Mas a verdade é que usamos intencionalmente estes termos – “impoder”, “impotência” –
num sentido mais genérico que Deleuze, posto que supomos que, de certa maneira, muitas vezes
a filosofia teve que se deparar com esta questão, qual seja, a de enfrentar as forças do “impoder”
do pensamento, as forças que ela percebia agir contra a própria atividade filosófica; mesmo que,
segundo Nietzsche, ao tentar combatê-las, a filosofia possa tê-las fortalecido.
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O filósofo Paul Virilio, em seu livro Guerra e Cinema, parece partilhar desta condenação moral da falsidade quando fala das “transformações
das formas de percepção” que trazem e são trazidas pelo cinema. Na verdade,
a expressão entre aspas é uma citação que Virilio faz do que Benjamin escreveu
em A Obra de A rte na Era da Reprodutibilidade Técnica, onde diz que as “formas
de percepção das coletividades humanas” transformam-se ao mesmo tempo
que seus modos de existência.10 Assim, para Benjamin – e isso vai marcar
fundamentalmente o trabalho de Virilio – a própria experiência perceptiva do
real já é, em si mesma, ideológica.
É por isso que as descrições e reflexões sobre este processo de virtualização e desmaterialização da experiência da realidade, onde se encontra o cinema,
têm em Virilio um tom de denúncia de mecanismos que seriam ideológicos
exatamente por serem falsificadores da realidade. Como sabemos, é através do
conceito de ideologia que Marx denuncia uma falsificação do pensamento. A
ideologia é o que mascara, ou que obscurece a consciência, mantendo o homem
numa condição de menos ser. Isso acontece porque ele é convencido de falsos
princípios e de uma falsa concepção de realidade. Os princípios acabam sendo
tomados por essenciais, por sagrados e/ou naturais. E, para Marx, as falsificações
representadas pela ideologia são sempre construídas no processo de afirmação e
estabilização de determinada força social. Foi o que vimos quando Virilio
descreve o nascimento do cinema como um desdobramento da tecnologia de
guerra dos Estados Nacionais expansionistas do capitalismo monopolista.
Ambos, tanto como o próprio acontecimento, quanto como um grande instrumento de realização da (“pseudo”) razão por meio da técnica.
Assim, de maneira bastante sintética, arriscaríamos definir ideologia como
uma espécie de “pensamento mercadoria”, ou seja, um pensamento que não tem um
valor em si – embora enuncie este valor – mas que atribui valor com vistas a um
interesse que não é o pleno desenvolvimento de nossas potencialidades racionais.

9

FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas Jurídicas. Rio de Janeiro: Nau/Puc-Rio, 2001, p. 140.
BENJAMIN, Walter. “A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica” in: Magia e
Técnica, Arte e Política, p. 169.
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Neste sentido, poderíamos dizer que, ao descrever a ideologia como uma falsificação
de princípios e valores, Marx estaria denunciando a sua maneira os agentes do
impoder do pensamento. E, de fato, seriam estas falsificações sobre o que a
realidade tem de mais essencial, sobre o princípio que a fundamenta, que manteriam
o homem diminuído numa condição de menos-ser. Trata-se de uma situação de
idolatria e reificação de falsos valores que nos impediria, intimidaria ou paralisaria
no avanço em direção à plena compreensão e efetivação da racionalidade do Real.
Sabemos que Marx denuncia, por exemplo, que a religião é uma ideologia. Mas identificar a religião como uma força anticientífica e antifilosófica,
criadora de sistemas de reificação, idolatria e mistificação que intimidam e paralisam a capacidade racional dos homens, não chega a ser uma novidade em meados
do século XIX. Os iluministas já o faziam cerca de cem anos antes. O grande
pioneirismo de Marx está no fato dele ter descoberto a ideologia grassando no
coração da própria ciência e da Filosofia. É o que ele faz, por exemplo, no seu
famoso texto contra os economistas ingleses.
A impressão que temos aí, então, é de que, ao identificar o problema
da ideologia, Marx age, de certa maneira, socraticamente. Como vimos, o que há
de mais importante nesta reflexão de Marx é a denúncia de uma falsificação que
se produz exatamente por aqueles que são socialmente reconhecidos como os
vi r tuosos detentores do conhecimento: os cientistas e os filósofos. Há aí, portanto,
uma semelhança com a discussão que Sócrates trava com os sofistas. Como sabemos,
para o mestre de Platão os sofistas não estariam comprometidos com a
verdade, visto que vendiam o conhecimento. Para Sócrates eles estariam então
irremediavelmente comprometidos com quem os contratava, isto é, a sua
maneira, Sócrates também detectava uma articulação entre saber e poder nestes
sábios gregos; mas o fazia à medida que a condenava e denunciava.
É verdade que existe aí também uma diferença importante, ou seja, os
sofistas talvez não estivessem comprometidos com a verdade no sentido de uma
essência para além da vida que a fundamentaria e governaria, porque não acreditavam que esta essência existisse e/ou deveria ser buscada. Neste sentido, o homem
sábio e virtuoso seria para os sofistas o que assinalamos há alguns parágrafos: aquele
que buscaria saber dominar e utilizar a potência persuasiva, ilusória e criadora do
Logos. Já o que Marx denuncia através do conceito de ideologia são discursos e
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saberes que dizem enunciar a essência, mas por terem um comprometimento com
o poder – que para Marx é igualmente condenável – produzem falsificações.
Concluímos então que, a exemplo de Sócrates, Marx também é um
filósofo preocupado em combater o impoder do pensamento, e o faz na medida
em que também detecta a falsidade como o grande agente deste. É verdade que
corpo e matéria ganham no pensamento de Marx um estatuto ontológico que
jamais tiveram em nenhum outro filósofo da tradição racionalista. Mas isto
a contece com Marx tomando ainda como tarefa fundamental da Filosofia a
distinção entre verdade e falsidade, quer dizer, o filósofo alemão tem como
ponto fundamental de seu pensamento a condenação moral da falsidade. É isto
não só na crítica da ideologia, mas também quando nos fala, por exemplo, do
fetichismo da mercadoria. A propósito, num certo sentido, a própria ideologia
seria uma espécie de pensamento fetichizado.
E aqui não é exatamente em Nietzsche, mas num Filósofo que pensa a
partir de Nietzsche, que encontramos uma importante crítica ao conceito de ideologia em Marx: Michel Foucault. O pensador francês diz ver na noção marxista de
ideologia “resquícios de metafísica” exatamente porque ela se constrói a partir da
idéia de que a história seria movida por leis “universais”.11 Como vimos, a ideologia
seria para Marx a expressão de uma “consciência roubada” pelo poder. Seguindo
este raciocínio, o papel da Filosofia – e dos filósofos – seria o de restituir esta
consciência ou, num sentido mais hegeliano, de recolocar o homem no caminho
da experiência da consciência que leva à autoconsciência. Existe em Marx uma
situação limite onde a experiência material da realidade impulsiona os homens para
a destruição da ideologia. Esta não deixa de ser uma experiência sensível, que
acomete os corpos dos homens, e é a partir dela que a Razão efetiva historicamente
o avanço da consciência. O que aí está, sem dúvida, é o valor do corpo no pensamento de Marx, mas também a expressão da “lei universal” que move a evolução
progressista da história em direção à conquista plena da racionalidade: a luta da
consciência contra a ideologia. Esta seria a maneira como os Filósofos, segundo
Marx, deveriam travar a luta da verdade contra a falsidade.

FOUCAULT, Michel. “Verdade e Poder” in: Microfísica do Poder. Rio de Janeiro :
Graal, 1998, p. 10.
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É exatamente nesta “lei universal” que moveria a História que Foucault
percebe criticamente um Marx “metafísico”. E, de fato, o que vemos é Marx
afirmar um valor transcendente, uma lei, que, de um lugar estático para além da
vida e da história, determinaria todos os movimentos destas. Esta seria, então, a
maneira como se expressa em Marx a crença na Razão, isto é, a crença e a busca
de um princípio para além da vida que deveria fundamentar, justificar e ser a grande
aspiração da vida: exatamente o que para Nietzsche é, ao mesmo tempo, uma
origem e um sintoma do processo de niilismo. Assim, ainda que todo o tipo de
“universal”, tanto em Hegel quanto em Marx, só se manifeste na medida em que se
efetiva no movimento da razão na história, a rigor, este movimento, este processo,
tem em vista um grande fim racional; como o comunismo ateu no caso de Marx.
O que leva Foucault a denunciar também um “positivismo”12 no marxismo. Positivismo que é, como sabemos, uma das maiores expressões da “racionalidade a qua lquer preço...” do niilismo, e está, como nos ensinou Virilio, nas origens do cinema.13
Mas é exatamente quando Foucault nos explica o que o interessa no
pensamento de Marx, que podemos aprender como, nietzschianamente, ele
constrói um trabalho filosófico que já não tem mais como pressuposto a
polarização verdade x falsidade. Ele nos diz em Microfísica do Poder que o
materialismo histórico de Marx é usado por ele à medida que descreve como
as transformações econômicas e sociais operam uma transformação do corpo
do trabalhador. É o que, por exemplo, Marx descreve no trecho do Capital
denominado A Maquinaria e a Grande Indústria, no qual diz que o operário
deve “adaptar-se ao movimento contínuo de um autômato”14, ou a “transformação do operário em acessório autoconsciente da máquina”.
Neste sentido, Foucault – que é tantas vezes crítico de Marx e, sobretudo,
dos marxistas – parece operar à sua maneira uma radicalização do materialismo

Ibidem, p. 2.
Fazemos menção à primeira parte do primeiro capítulo (“O cinema ‘clássico’, o acontecimento da razão”) da tese Cinema e Clichê, o Niilismo na Imagem, onde, a partir dos estudos
de André Bazin, Paul Virilio e do próprio Deleuze, mostramos como o cinema nasce no bojo
e no auge do projeto racionalista que se desdobra numa espécie de “positivismo empirista”,
bastante presente no século XIX.
14
MARX, Karl. “A Maquinaria e a Grande Indústria” in: O Capital. São Paulo: A b r i l
Cultural, 1983, cap. XIII.
12

13
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marxista. É como se ele quisesse ir mais longe no materialismo do que o próprio
Marx foi.15 O que se instaura para Foucault, à medida que as condições materiais
da vida do homem se transformam, não é uma ideologia, um pensamento falso
que se apropriaria da consciência (um pensamento verdadeiro). O que aí se constrói
é o que Foucault preferia chamar de “regime de verdade”.16 Não se trata de mudar
o que está na consciência dos homens, substituindo a ilusão por verdade, mas de
descontruir os processos pelo qual a própria verdade se constitui. E a verdade se
constitui, como nos ensina Nietzsche, como uma falsidade, uma ilusão que ganha
estatuto de verdade à medida que passa pelo crivo da História.
Foucault nos mostra como encontrou em todo o processo de busca e
constituição da verdade do Ocidente moderno, procedimentos e objetivos muito
semelhantes aos da velha magia,17 ou seja, a procura do acontecimento da
verdade, do evento verdadeiro, e não apenas a procura da verdade como uma
argumentação empreendida no âmbito do logos. Esta busca do evento da verdade,
da prova empírica desta, é o que encontramos nos laboratórios dos cientistas,
mas também nos procedimentos do Estado nos tribunais. Na última seqüência
do Enigma de Kaspar Hauser de Werner Herzog, por exemplo, vemos a ciência e
o Estado juntos na autópsia que os médicos legistas – cientistas da Lei –
empreendem no corpo do herói. Aí eles dizem falaciosamente identificar uma
suposta anomalia no cérebro de Kaspar que, por sua vez, é enunciada como uma
conveniente e celebrada prova empírica da “anormalidade”, da desrazão dos
desconsertantes pensamentos e atos do herói em vida.
É também para o acontecimento da verdade, mais precisamente para
os enunciados criados a partir das visibilidades das divisões do espaço urbano,
que Foucault nos chama a atenção, num texto onde analisa as transformações
de Paris com a revolução industrial. O que aí se enuncia, o que a divisão urbana
faz ver e assim mostra, “fala”, são os limites entre a razão e a desrazão. De um
lado, a cidade saneada, a pequena burguesia “educada”, a arquitetura ajudando
a racionalizar a produção, enfim, a ação do Estado efetivando, mostrando e

15

FOUCAULT, Michel. “Poder-Corpo” in: Microfísica do Poder, p. 148.
Ibidem, p. 12.
17
“A Casa dos Loucos”, op. cit., p. 114.
16
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delimitando o lugar da razão. Do outro, a visão, o mostrar-se da desrazão, também
na delimitação de seu espaço: o hospício, o hospital, o gueto, a prisão, a
loucura, a doença e a marg i n a l i d a d e .18
Acreditamos que Foucault faz aí algo que pode ser aproximado com
a descrição das transformações das “formas de percepção coletiva” de
Benjamin e Virilio. Estas transformações são as transformações da experiência
sensório motora –experiência perceptiva – do real, e assim da própria concepção
do real que vai se transformando à medida que se transforma o espaço em que
os homens vivem. O que se transforma são também as imagens que estes homens
percebem, vêem, e os enunciados produzidos por estas imagens. A r i g o r,
Foucault avalia que a percepção tida como objetiva é sempre, de certa maneira,
a percepção de uma imagem; e de uma imagem que tem a função de um signo,
isto é, uma imagem que constitui um sentido e “fala”. Neste sentido a própria
arquitetura parece exercer também para ele – como para Benjamin e Virilio –
a função de gerar uma “percepção coletiva” do real, embora Foucault não use
tal expressão. E tanto para Benjamin quanto para Virilio esta função da arquitetura vai passar a ser exercida pelo cinema.
Esta “mágica da verdade” para a qual Foucault nos chama a atenção
quando faz a sua mencionada aproximação dos procedimentos da ciência e do
Estado com a magia, é também, de certa maneira, a mágica do cinema. Como
vimos, a partir de Bazin e Virilio, o cinema chega trazendo o enunciado geral
“Eis a verdade!”: esta é a mágica que a câmera de cinema, como antes a
fotografia e mesmo o gramofone, prometem finalmente realizar. A invenção do
cinema é a expressão máxima de uma época plena do que, criticamente, Virilio
chama de um “materialismo místico e cientificista”.19 E, embora mais adiante
o cinema vá viver uma crise e redescobrir o seu vigor muito além disso, ele
s u rge como o grande realizador do que o mesmo autor chama de “pseudoacontecimento da razão na história”,20 que, por sua vez, é parte do positivismo
que Nietzsche identifica com o niilismo.
18

“Sobre a Prisão”, op. cit., p. 129. Estas reflexões de Foucault foram muito importantes para
nós quando analisamos, no início da capítulo 2 da já citada tese, o filme expressionista O Vam piro de Dusserldorf de Fritz Lang.
19
VIRILIO, Paul. Guerra e Cinema. São Paulo: Editora Página Aberta, 1993, p. 51.
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Mas Foucault vê ainda como um problema da concepção marxista de
ideologia o fato desta identificar freqüentemente o Poder como algo negativo.
Parece que aí o trabalho da razão, do pensamento humano, seria o de sempre se
opor ao poder, posto que este constituiria as falsificações, ilusões e mistificações
da ideologia. Haveria até uma classe social portadora da consciência histórica
que, desde as suas necessidades materiais, agiria para desmontar todos os mecanismos de poder e, conseqüentemente, de falsificação, que estariam por trás da
ideologia. Esta é uma espécie de iluminismo tardio de Marx, isto é, crer que a
tendência natural do homem à racionalidade é o que o despertaria para uma ação
que faria vencer as barreiras ilusórias e mistificadoras da ideologia.
Foucault nos lembra, no entanto, que, se certas formas de poder
podem se manter por tanto tempo, é porque são capazes de produzir efeitos
positivos, do ponto de vista do desejo.21 É o que o francês vê acontecer entre
aqueles que os marxistas identificam como os explorados, os oprimidos: os que
estariam reduzidos a uma situação de ser-menos, mas que, para Marx, exatamente por isso, seriam os portadores da consciência que romperia as barreiras
ideológicas que os mantêm nesta situação.
Por isso, é interessante que tenhamos percebido até aqui que é exatamente na proporção em que a Filosofia valoriza o corpo, que ela vai compreendendo o quanto a experiência da realidade tem, inevitavelmente, um caráter
virtual. Num certo sentido, isto já se prepara no próprio Marx, quando ele
constrói a crítica da ideologia: a constituição de uma concepção ilusória de
realidade desde as condições materiais nas quais os homens se relacionam com
a natureza e entre si. É verdade que Marx aspira a um momento onde estas não
seriam mais ilusórias – e, por isso mesmo, seriam mais justas – reproduzindo
uma velha fórmula socrático-platônica criticada por Nietzsche: “razão=
virtude=felicidade”.22
Aí notamos a importância de Nietzsche ao denunciar e propor a superação do niilismo. Para ele, o grande agente do impoder do pensamento não seria

20

Idem.
FOUCAULT, Michel. “Poder-Corpo” in: Microfísica do Poder, p. 148.
22
NIETZSCHE, Friedrich. Les Crépuscule des Idoles, p. 119.
21
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a falsidade, e sim a condenação moral da falsidade. É esta que paralisaria o pensamento, à medida que paralisaria os nossos corpos. Na verdade, Nietzsche, quando
se empenha no combate ao niilismo, age como um bom e velho filósofo, combatendo algo que estaria impedindo os homens de pensar. Trata-se da denúncia de
uma força antifilosófica: de agentes do impoder, da impotência do pensamento.
Neste sentido, por mais paradoxal que possa parecer, estamos até
descobrindo um Nietzsche socrático: o filósofo como um médico dos homens e da
civilização. De fato, Nietzsche diagnostica, como Sócrates na época da sofística,
uma doença. Mas esta doença não estaria no apreço pelo poder material dos
homens, nem na proliferação da mentira e da falsidade, como o grego detectara
na sofística, e sim no niilismo. E, como vimos, para Nietzsche a origem do niilismo está exatamente neste movimento socrático de condenar moralmente tudo
o que experimentamos através do corpo, isto é, através da experiência dos sentidos: o movimento que levaria consigo a condenação moral da falsidade. É aí
que está a grande diferença de Nietzsche para Sócrates. É como se, para o alemão,
o filósofo que deve detectar doenças e propor curas para os homens não devesse
ser, como propunha o grego, um médico de almas, e sim um médico de corpos.
O vigor do pensamento estaria então, para Nietzsche, naquilo desde onde
ele nasce: na Vontade de Poder. Esta é, antes de tudo, uma vontade criadora, isto é,
uma força (re)estruturadora, ordenadora e criadora de realidade, que tem a sua
gênese exatamente na experiência limite do caos, do imponderável, do acaso que,
para Nietzsche, é a expressão do devir da própria natureza identificado como
“vida”. O animal homem se afirma e se expande na sua existência à medida que é
capaz de direcionar e potencializar esta força para se afirmar enquanto um vivente.
É aí que se cria sentido e, com isso, imagem, palavra, linguagem, lei, racionalidade
e conhecimento. É portanto nessa situação limite que o homem tem para Nietzsche
a experiência primeira da realidade como experiência de uma imagem. É o que o
filósofo diz em seu texto jovem Verdade e Mentira no Sentido extra Moral: “Um
impulso nervoso que se transforma em Imagem e uma imagem que se transforma
em som”. Concluímos, portanto, que a gênese da experiência de realidade do
homem é, para este filósofo, a experiência de uma ilusão e, se estamos estudando
aqui o lugar da imagem segundo certos filósofos, devemos dizer que a experiência
do real é, em primeiro lugar para Nieztsche, a experiência de uma imagem.
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A rigor, o que Nietzsche está exaltando é exatamente, remetendo à
citação de Vilém Flusser no início deste texto, o valor então dado à escrita e ao
logos de uma maneira geral, ou seja, o caráter de ruptura, de quebra de um processo,
de reinvenção da realidade, que a experiência plástica, tão presente nos mitos, tinha.
O pensamento, compreendido desde a Vontade de Poder, se instaura exatamente
na experiência limite da quebra de sentido, que o inusitado da experiência sensório
motora do real, sempre em forma de imagem, gera. Uma vez lançados nesta experiência, só nos resta criar, ou então sucumbir ao niilismo: ao esvaziamento da vida.
O niilismo – a Vontade de Nada – é a expressão da impotência do pensamento,
porque não consegue lidar com a destruição dos valores, destruição que é também
uma quebra de padrões estéticos própria desta experiência. O niilismo nasce,
como diz Nietzsche, da constatação de que todo o esforço pela vida é vão. Uma
vez lançados neste terreno perigoso que é o da falta de sentido – a experiência existencial do niilismo – este pode se desdobrar, ainda enquanto niilismo, de duas
maneiras. Ou estaciona e vive-se o caráter vão da vida como uma experiência
existencial de tédio e de fracasso, isto é, o vivente desiste da vida, mas se mantém
vivo de forma moribunda e entediada. Ou, o que talvez seja mais grave, desperta
o que Nietzsche chama de “espírito de vingança”. Quer dizer, desde a constatação
que todo o esforço pela vida é vão, tende-se a buscar o princípio da vida para além
da vida, vingando-se de tudo que se manifesta como diferença, peculiaridade, força
e devir. Nesta hora, os valores, leis, esquemas e sistemas racionais criados pelo
homem para se afirmar e se expandir na vida ganham um estatuto de valor em si.
O homem se esquece que ele mesmo os criou, delega-lhes uma transcendência,
uma imobilidade e uma eternidade a partir das quais estes valores passam a subjugar
a vida. A idéia de que há um “processo” no coração do logos que nos conduz a
essência, idéia esta que já está presente entre os gregos – não em Heráclito e nos
sofistas, é verdade – é, sem dúvida, um exemplo disso.
A ruptura da experiência do real, tida originalmente como uma experiência que acomete ao corpo e que este transforma em imagem, é portanto
moralmente condenada. Seria desde esta condenação que, segundo Nietzsche,
os homens passariam a viver numa situação de impotência e de niilismo. A
superação deste niilismo, como a recuperação da capacidade criadora dos homens,
passa necessariamente pelo reconhecimento de que a experiência primeira da
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realidade é estética, sensível: vem desde um afeto no corpo que gera uma ruptura e uma quebra de sentido. É aí que se aciona a Vontade de Poder, na medida
mesmo em que se é capaz de transformar esta experiência em imagem – que é
já um signo –, imagem esta que vai tanto encadear-se com outras imagens quanto
gerar outras formas de signos: os sons e as palavras. E aqui temos a experiência da
realidade, de certa maneira sempre se dando, a partir da compreensão de
Nietzsche, como uma linguagem audio-visual.
Nietzsche permite assim que a Filosofia se reinvente e se reafirme, à
medida que se percebe enquanto arte. É o que faz Deleuze afirmar a Filosofia como
uma atividade criadora de conceitos, na mesma medida que o cinema é criador de
imagens e de histórias. Para este filósofo o próprio pensamento tem o seu nascimento, enquanto dimensão absolutamente virtual, tal qual a virtualidade das imagens
dos filmes. E também, tal qual os filmes, é um virtual que não só se produz daquilo que tem um estatuto de “real” (e que Deleuze prefere chamar de “atual”), como
também aspira mais uma vez a se atualizar, a se tornar real. Não menos que as
imagens, as palavras que compõem o logos são signos que buscam ordenar e
traduzir a experiência primeira da realidade que se dá sobre o corpo: que é estética,
sensório-motora. Portanto, se a atividade filosófica é aquela que deve buscar o
que o pensamento e a realidade têm de mais fundamental, esta só pode continuar
existindo – ou melhor, continuar renascendo sempre – se for capaz de nos
conduzir existencial e esteticamente a esta experiência.
Assim, para Nietzsche, a condenação moral do corpo, do falso e da imagem,
são expressões do niilismo, do impoder, da impotência do pensamento, porque
impedem, como uma barreira moral, que este se redescubra e se reinvente cada vez
na própria experiência da criação. Se as imagens dos filmes são capazes de fazer
esta experiência, para além dos clichês que neles se repetem à semelhança dos dogmas
morais que se repetem também na Filosofia, estas imagens são produção virtual de
realidade, movimento que poderá (re)potenciliazar mais uma vez a gênese da
palavra filosófica: a palavra que abre uma nova perspectiva de sentido para a vida.
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A impotência do pensamento:
a condenação moral do corpo,
do falso e da imagem
Rodrigo Guéron

RESUMO
Neste artigo veremos como o nascimento da Filosofia se caracteriza por um processo de condenação moral da imagem, que
vem da condenação moral do corpo. A Filosofia nasce na busca
de submeter a consciência mágica da imagem, típica dos mitos,
à dinâmica de processo do logos. Assim, num moralismo restaurado e um tanto corrente hoje, a Filosofia tomou – e parcialmente ainda toma – a imagem como a grande inimiga do pensamento. Mas por outro lado descobre, a partir de Nietzsche, que
é esta condenação moral do corpo e da imagem que se constitui
num grande agente do que chamamos aqui de “impotência” ou
“impoder” do pensamento. Redescobrindo assim o corpo e a
imagem na gênese de nossa experiência de realidade e compreendendo o quanto esta experiência é “plástica”, “estética”,
abre-se uma perspectiva para um diálogo e uma troca de sentidos
criados na Filosofia e no Cinema, sem que isto conduza a um
processo de julgamento moral e sujeição de um pelo outro.
Palavras-chave : Pensamento, Imagem, Corpo, Potência do Falso

ABSTRACT

In this paper we will see how the birth of philosophy is
c h a racterized by a process of moral condemnation of the image,
which in turn derives from the moral condemnation of the body.
Philosophy was born in an attempt to submit the magic
consciousness of image – typical of myths – to the process
dynamics of the logos. Thus, in a sort of restored moralism,
Philosophy has taken – and yet partially still takes – the image
as the great enemy of thinking. On the other hand, one finds out,
with Nietzsche, that this moral condemnation of body and image
constitutes a major agent of what we call here the “impotence”
or “impower” of thinking. Redescovering the body and the image
in the genesis of our experience of reality and understanding
how this experience is “plastic”, “esthetic”, unfolds a new
perspective for a dialogue and an exchange of meanings bred in
the terrains of Philosophy and Cinema, without taking us to any
moral judgement or the submission of one by the other.
Key-words : Thinking, Image, Body, Potence of False
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Solidariedade por Convivência:
Subjetividade e filosofia do desejo
Telma Lilia Mariasch

Ser solidário está na moda, é politicamente correto e se apresenta no
cenário social como possível saída para as mazelas da humanidade em tempos
de globalização imperial, de exclusão e crescente miséria.
A visibilidade que o tema da solidariedade apresenta hoje, através da
proliferação de inúmeras campanhas para sua difusão, parece apontar para a
necessidade de reconstruir as relações sociais e, a partir delas, o mundo.
Hoje convivem campanhas governamentais e não-governamentais
contra a fome, para a erradicação da miséria, campanhas para colher doações
desde dinheiro até plasma, campanhas de assistência e ajuda aos necessitados,
aos excluídos, a algumas minorias. Ao mesmo tempo, surgem apelos ao vol u ntariado, à responsabilidade civil de mega empresas capitalistas, campanhas para
conscientização e responsabilização social e ecológica. Estes apelos partilham
o palco com tickets mágicos, desfalques, rombos e muita impunidade, tudo se
misturando em nossas mentes e corações contemporâneos e globalizados,
gerando perguntas, questionamentos.
A imensa quantidade de campanhas para difundir a solidariedade
parece querer nos dizer o “que deve ser feito”, e parece apelar à responsabilidade

* Este artigo é um desdobramento da dissertação de mestrado Re-inventando a vida: da
“solidariedade por decreto” à “solidariedade por convivência”, defendida em 18 de junho de
2004 no Programa EICOS do Instituto de Psicologia da UFRJ.
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da sociedade para com todos, como maneira de preencher o campo social fragmentado e esfacelado pelo liberalismo, numa tentativa de transformação social.
Também pensamos na necessidade de reconstruir o mundo, mas nos
pe rguntamos se esta é a via mais apropriada. Questionamos o sentido1 do conjunto
das campanhas de solidariedade, como um fato social com alta visibilidade hoje,
que se nos impõe com força modelar e normativa e tem como função, aparentemente,
tentar “ligar as individualidades” isoladas umas das outras, ilhadas e sem contato.
Através da desconstrução da “função” de tais campanhas solidárias,
elas se posicionam como um assistencialismo que atua como mero paliativo,
reforçando em certo sentido a aceitação da exclusão e da miséria, sem se
orientar para a transformação de suas causas.2
A “solidariedade por decreto”, como a denominamos, é a do “dever
se r” e se apresenta, no nosso entender, como a mais clara declaração de ineficácia
do antigo padrão “individualista” que modelou as subjetividades, isolando-as
umas das outras, deturpando desta maneira sua “potência”.3
Hoje, o “individualismo” parece haver chegado ao limite do seu
próprio paradoxo: a individualidade, encurralada dentro de rígidos e padronizados
muros, “dócil e endividada”,4 precisa se reinventar, recriar-se no contato com os
outros. Para sobreviver, precisamos nos “abrir” aos contatos, às trocas: tal parece
ser a mensagem inserida nas inúmeras ações de solidariedade que vêm sendo
impulsionadas hoje, obrigando quase a perceber “o outro”, a “incluí-lo” como
condição de continuidade da vida em sociedade.
Contemporaneamente, e em resposta à avassaladora influência do mercado global sobre populações inteiras condenadas à miséria e à morte, vimos
desabrochar uma Seattle insurgente, uma Gênova em pé, uma Argentina batendo
panelas, um Brasil de caras pintadas. Québec, Praga, etc, sem falar de tantas
“sentido” aqui equivale a produção de acontecimento. Ver Deleuze, 1982: Lógica do sentido.
Artigo inédito da autora: Vicissitudes do Individualismo: da Solidariedade por decreto à
Solidariedade por convivência.
3
A produção de subjetividade foi tradicionalmente pensada como “individualidade”, como
mostram os trabalhos de Foucault, fundamentalmente revelando a equação: subjetivaçãosujeito-individualidade. Ver FOUCAULT, Michel.1977: Vigiar e Punir, 1987: La historia de la
sexualidad II e III , 1995: Microfisica del Poder.
4
Ver DELEUZE, G:, 1992 b “Post-scriptum sobre a sociedade de controle” In: Conversações.
1

2
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outras manifestações dispersas pelo mundo afora, querelas linguisticas, reivindicações de minorias, comunidades autogestivas, alternativas, manifestações de
um poder coletivo capaz de fazer frente às tentativas de submissão e opressão da
ordem hegemônica globalizante. Multidões dispostas a assumir suas vidas e lutar
pelos direitos que surgem dos seus desejos; grupos que, através da solidariedade,
adquirem uma nova vida, se singularizam. Experiências espalhadas de minorias
mostram que, se é necessário, logo, é possível.
Observa-se, nestas manifestações de solidariedade surgidas da
convivência, uma capacidade efetiva do co-funcionamento, uma “simpatia”
espontânea que surge da experiência da vida em comum, da busca de objetivos
comuns, como expressão de uma nova ética e política, feitas de viver-com e
postas a serviço de todos (Deleuze, 2002; Durant, W., 1961).
Mas, afinal, o que é a solidariedade tão falada, tão abrangente, tão
complexa e escorregadia? E, ainda, o que pode significar a emergência deste
tema na atualidade? Levantamos aqui a questão de qual seria a via mais apropriada para, hoje, construir a solidariedade.
No segundo caso, as manifestações espontâneas de solidariedade
observadas no campo social contemporâneo são aqui referidas como “solid ariedade por convivência”, da ordem do d e v i r. A “solidariedade por convivência”,
enquanto forma de subjetividade coletiva, é apresentada como base de transformação, de produção e re-criação da existência, baseada nas relações, nos
agenciamentos, nas trocas, nos encontros. Trata-se de uma experiência que não
reconhece fronteiras e se posiciona como a possibilidade de construção de um
tecido reticular, na forma de rizoma,5 expressando a dinâmica da vida.
Propomos, no presente trabalho, apresentar o conceito alternativo de
“solidariedade por convivência”, da ordem do d e v i r, como expressão de uma
possível nova forma de subjetividade coletiva. Esta subjetividade se constitui em
malha de sustentação e constituição que outorga sentido à própria existência
Deleuze e Guattari (Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofre n i a, 1996), sugerem a noção de
rizoma como modelo para mapear os fluxos, a multiplicidade não hierárquica do emaranhado
em expansão que é a realidade, a que descrevem em termos de fluxos e intensidades, revelando
canais de criatividade, realidades virtuais.
O rizoma - proposto para acessar os fluxos - é um conceito inspirado na botânica.
5
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humana, como a plataforma existencial a partir da qual nos projetamos na vida
– nosso referencial e leme –, construída no âmago do social.
Pensamos poder apostar na produção de “solidariedade” como forma de
re-fazer as subjetividades e assim erigir um outro mundo baseado na constituição
interconectada dos “coletivos”, onde o “agenciamento” é que dará sentido ao todo.
Para compreender as possibilidades de construção da “solidariedade por
convivência” como subjetividade coletiva, precisamos primeiramente esclarecer
com qual conceito de realidade e de ser estamos trabalhando. Para tanto, lançamos
mão da “filosofia prática”, neste caso, a de Spinoza, que pensa as coisas da vida e
tenta responder com criatividade aos problemas sempre novos da vida em comum.
Nosso horizonte é o delineamento de um conceito de solidariedade que
sirva como guia e indicador de ações solidárias.
A “solidariedade por convivência” visa a transformação estrutural da
sociedade, consolidando uma nova ética que se manifeste em todas as relações
micro-políticas do cotidiano, promovendo o agenciamento de processos de
singularização e efetivando a ação articulada em um projeto político. Porque
o ser não apenas vive, ele “con-vive, vive-com”, dando ao conceito de “solidariedade” uma conotação que vai alem da cooperação e a participação: a
solidariedade torna-se constitutiva, ontológica.
A filosofia de Spinoza interessa-nos especialmente no que se refere a
sua teoria da “imanência”, ao homem como ser de desejo, à atenção ao tema dos
encontros, das relações, bem como a sua ontologia, intimamente ligada à ética,
entendida por Deleuze como uma “etologia”, um mapa de relações, de “afecções”,
uma ciência prática das maneiras de ser, das relações. Lembramos que o ponto
de vista da sua Ética situa-se na capacidade e no agir do corpo no encontro com
outros. Ao se tratar da perspectiva das afecções, perguntamo-nos de que forma o
mundo nos afeta e de que maneira singular haveremos de afetar o mundo, num
movimento duplo e simultâneo, como um gesto só que, ao fazer, se faz.
Partimos, assim, da concepção de que a “filosofia prática” de Spinoza,
como Deleuze gosta de denominá-la, é uma derivação de sua ontologia e de sua
ética, para uma teoria e práticas da vida em sociedade e da política.
Para compreender as condições de possibilidade de construção de tal
forma de solidariedade aqui proposta como subjetividade, propomos explorar os
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seguintes aspectos: desejo/agenciamento, produção e revolução. Para dar conta
destes aspectos, faz-se necessário, inicialmente, apresentar as conceituações
spinozianas de imanência, conatus, afecções e bons encontros.
Destacamos, em especial em Spinoza, a constituição coletiva da
subjetividade, feita de afecções e imaginação e guiada pelo “desejo”, na qual
o que denominamos “solidariedade por convivência” emerge como sua dinâmica,
constituindo a base de uma possível socialidade, alternativa à hegemônica em
nossos tempos globalizados.
Spinoza e a Filosofia do Desejo6 : algumas conceituações
Neste trabalho referimos-nos à “filosofia do desejo” de Spinoza segundo
a leitura de Gilles Deleuze, onde a subjetividade é vista como efeito de relações
e de afecções em constante processo de se produzir nas trocas com o mundo. A
subjetividade seria, assim, a plataforma existencial desde a qual produzimos a
vida, seu referente e leme, aquilo que é sempre inacabado, que está sempre se
fazendo e recriando e que, por isso mesmo, é da ordem do virtual, do possível.
No Tratado Político, Spinoza, ao estudar a origem da sociedade, afirma que os homens compartilham do medo à solidão, entendido esse medo como
a falta de autonomia ou de poder para se defender e se prover sozinho dos meios
necessários para a vida. Seria isso que levaria os homens a se associarem e,
mais adiante, a fazerem parte do estado político, guiados pelas suas “paixões”.
O homem estabelece relações sociais à medida que não se pode conceber sem
os outros seres vivos, sendo determinado de modo externo em seus afetos. Fica
assim, provisoriamente, delineada a questão da sociabilidade pelas paixões.
Em pleno auge do racionalismo, Spinoza introduz o tema das paixões e sua
relação com a razão a serviço da sociedade, buscando uma integração entre
ambas e afirmando assim a importância dos encontros, das afecções, dos afetos
e sentimentos, na vida e na política.
Spinoza propõe uma ética que liga o pensamento à ação e a especulação à prática, demonstrando que o modo como pensamos, como conhecemos,
6

SPINOZA, Baruch (Amsterdã, 1632-1677)
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expressa o modo como vivemos e, portanto, toda forma de conhecimento reflete
uma maneira de viver. O desafio é viver conforme se sente e se pensa. Como
ressalta Toni Negri (2000), há na Ética (1979a) uma pressão continua para encontrar as vias da subjetivação, para reconstruir a ordem do mundo a partir de baixo,
a partir da potência do agir ético, sempre singular, a partir da inovação do ser.
Em épocas de divisão, destacamos a “reunião” como modo de
realizar a operação revolucionária de Spinoza: a produção infinita do ser,
contrapondo-se assim às teorias finalistas tão caras à Modernidade. O que result a
deste pensamento é o homem como atividade, como sujeito coletivo constituinte,
através de sua imaginação e paixão.
Spinoza apresenta uma física da sociedade como mecânica de
pulsões individuais e uma dinâmica das relações de associação, que procede
sempre por deslocamentos ontológicos. Com isto, visa compreender a problemática da constituição e fazer da política sua metafísica, opondo-se assim às
teorias jusnaturalistas, concepção de fundamentos absolutos.
O Conceito de Imanência

Geralmente considerado um racionalista absoluto, Spinoza é conhecido
pela famosa tese proposta na sua Ética:
... há uma única substância que possui uma infinidade de atributos,
Deus sive Natura, sendo todas as “criaturas” apenas modos desses
atributos ou modificações dessa substância, e que tudo que existe são
modos dessa substância (Deleuze, 2002, p.22).
Eis a tese sobre a univocidade do ser, da substância única, que acaba
com a separação D’us-homem-Natureza,7 traçando o que se conhece como
plano de imanência, a condição de possibilidade de todos os existentes, o
Segundo a tradição hebraica, o nome do Divino não nos é conhecido nem permitido, assim,
fala-lo nem escreve-lo por completo. Para nós, a falta de uma letra em D’us, substituída por
apóstrofe, alude a uma forma escritural rizomática, com linhas de fuga. O Divino foge pelas
letras ausentes, virtuais, para produzir-se continuamente
7
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espaço virtual onde tudo se interconecta e, ao fazê-lo, cria, produz algo, como
lugar de encontro sem limites.
O que mais importa a Spinoza, segundo Deleuze, é a questão da
expressão, da multiplicidade, como o “poder” da substância de produzir
infinidade de seres como infinidade de modos; sua tese é a do expressionismo
em filosofia (Deleuze, 1968).
A “imanência” tem um sentido ontológico que reside no fato de que o
ser é estudado a partir de suas relações e não das essências. A tese da substância
única é a do plano de imanência, rejeitando assim todo “transcendente”
(Agambem, apud Alliez, 2000).
O plano de imanência é um plano de configuração, que se constrói por
agenciamentos, é o mundo “virtual”, o “outrem”, definido nem como objeto nem
como sujeito e sim como possibilidade, “virtualidade”. É da freqüência do
v i ndouro, flui sem parar, constituindo um plano de fluxos incessantes que, com
diferentes velocidades, se afetam. Esta vertigem da imanência é que descreve o
movimento infinito (Deleuze e Guattari, 1992) da auto-constituição e da auto-apresentação do ser, no qual a “potência”, como expressão da “substância”, coincide
com o “ato”. O plano de imanência é o horizonte absoluto dos acontecimentos, a
gênese das idéias, a imagem do pensamento e de todas as possibilidades que
haverão de se destacar dele, chamadas à existência pela imaginação coletiva e a
criatividade acordada nos encontros. Nada acontece fora deste plano, porque ele
mesmo não tem fora nem fim e tudo nele está interconectado de modo rizomático.
O plano de imanência nos dá as bases para podermos pensar a “solidariedade” como factível, possível de ser propiciada no campo das relações sociais
que aqui nos ocupam, podendo pensá-la como dinâmica de interconexão de todos
os possíveis, uma espécie de dinâmica da imanência.
O Homem Como Ser De Desejo – Conatus

Retomando a tese spinoziana sobre a univocidade do ser, diremos que
os atributos da substância una e infinita são a extensão e o pensamento, as modificações da substância. O corpo como modo da extensão, materialidade, e a alma
como modo do pensamento, as idéias. Esta é a tese do “paralelismo” de Spinoza,
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na qual os atributos exprimem a essência da substância e nenhum resulta do
outro ou de outros; eles são co-extensivos, o corpo e o espírito (Deleuze, 2002).
Algo inédito é criado quando os corpos são instados desde o exterior
a entrar em relação. O que chama à existência é o “agenciamento”, nada existe
neste mundo a não ser por confluência, convergência de apetites, de desejos.
Spinoza fala do apetite como o esforço pelo qual cada coisa encorajase a perseverar no seu ser, cada corpo na extensão, cada alma ou cada idéia no
pensamento, denominando esta obstinação do ser, neste nível, de conatus. Na
Ética III, ao definir o desejo como “apetite com consciência de si mesmo”
Spinoza caracteriza o conatus como desejo de perseverar no próprio ser.8 Daí que,
para Spinoza, o homem é fundamentalmente um ser de “desejo”, seu fundamento e sentido é o esforço para perseverar no seu ser. Não se trata de uma passividade vegetativa destinada à conservação, e sim do movimento ao encontro de
sua potência, da afirmação da sua existência. O desejo seria o movimento
existencial do corpo e do espírito. É para desdobrar seu desejo, ou existência afirmativa, que o homem se esforça por conhecer e imaginar (Mizrahi, 1985).
O mundo exterior surge, então, como um conjunto de causas que pode
aumentar ou diminuir o conatus de cada um. A ação, idéia ou causa adequada
guiada pelo intelecto consiste em apropriar-se de todas as causas exteriores que
aumentem o poder do conatus. A paixão, idéia ou causa inadequada consiste em
deixar-se vencer por aquelas que diminuem o conatus. Uma verdadeira luta de
potências, que Spinoza haverá de desfiar ao longo de sua Ética III ao descrever
os labirintos das paixões humanas e seus antagonismos.
O desejo é a tendência interna do c o n a t u s a fazer algo que aumente ou
conserve sua força, onde o conatus significa desejar o próprio desejo, constituir a si
desejante. Nele, o desejo e o ser coincidem. Assim, o desejo do homem livre anula
a distância entre o ato de desejar e o objeto e realiza a união na ação, na criação, na
produção (Negri, 2000). Daí Deleuze desenvolve a tese de que o desejo é sempre
um construtivismo, um agenciamento. O desejo é que leva à construção do mundo.

8

Spinoza entendeu que todas as coisas querem perseverar em seu ser; “la piedra eternamente
quiere ser piedra y el tigre un tigre” (Jorge Luis Borges, “Borges y yo”. In : Jorge Luis Borges.
Obras completas II, p. 186).
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A Teoría das Afecções

O indivíduo é uma essência singular, isto é, um grau de potência. A esta
essência corresponde uma relação característica; a esse grau de potência corresponde certo poder de ser afetado que é preenchido por afecções. O que possibilita
as afecções é o corpo, ele é que sente, se afeta, se apaixona. Eis a questão que
Spinoza se coloca sobre o corpo: do que é capaz um corpo, o que pode um corpo?
Eis por que Spinoza lança verdadeiros gritos: não sabeis do que sois
capazes, no bom como no mau, não sabeis antecipadamente o que
pode um corpo ou uma alma, num encontro, num agenciamento, numa
combinação (Deleuze, 2002, p.130).
A Ética é, segundo Deleuze, uma “etologia” do homem, que considera,
em cada caso, somente o poder de ser afetado. Etologia como uma ciência prática
das maneiras de ser, que estuda as composições de relações ou de poderes entre
coisas diferentes.
Spinoza afirma que não existem o bem e o mal, como valores morais transcendentes, e sim o bom e o mau. Os encontros apontam o movimento de se unir ao
que convém à sua natureza, compor a sua relação com relações que combinam e, por
esse meio, aumentar sua potência, estimular o conatus. Bom e mau seria o que
compõe ou não com a natureza de cada um, de acordo com seu grau de potência.
Distinguem-se duas espécies de afecções: as ações e as paixões. O
poder de ser afetado se apresenta como potência para agir enquanto preenchido
por paixões alegres, afecções ativas e como potência para padecer, quando
preenchido por paixões tristes.
É próprio da paixão triste preencher a capacidade de sermos afetados,
separando-nos ao mesmo tempo de nossa capacidade de agir, da potência, conduzindo assim para a escravidão, a superstição. Haveria nos movimentos de afecção
através das paixões tristes um efeito desagregador, pois, ao preencher a capacidade
de padecer, inibe-se a ação que é a realização do conatus. Sendo o conatus o desejo
de perseverar cada coisa em seu ser e dada a índole relacional do desejo, ao inibir
a ação, descaracteriza-se o desejo, deturpando-o, e impede-se ou perverte-se a
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relação. O sentimento de alegria como afecção ativa aumenta nossa potência de
agir, nos determina a desejar imaginar, a fazer tudo que possamos para conservar
essa alegria mesma e o objeto que no-la proporciona. E a tristeza, como paixão
triste, preenche-nos como potência para padecer, tudo o que vai contra o conatus.
Estes movimentos fazem passar a uma perfeição maior ou a uma menor.
As Três Éticas

Spinoza propõe como síntese possível de todas as éticas uma “ética da
alegria”, porque só ela aproxima da ação e da beatitude. Transformou a alegria
em um conceito fundamental à vida: evitemos paixões tristes, vivamos com alegria
para que possamos estar no máximo de nossa potência; devemos, pois, fugir da
resignação, da má fé, da culpa, dos efeitos tristes. Procuremos agenciar com o
que convém a nós, buscar os “bons encontros”, os que estimulam nosso desejo,
que é por constituição, relacional, multiplicidade.
Para Spinoza, a filosofia é conhecimento racional de D’us , ou seja,
da Natureza,9 e da união do homem com a Natureza, isto é, com D’us. O método
de sua filosofia é o conhecimento reflexivo, que é, sobretudo, condição e meio
da liberação existencial, passional e política (Misrahi, 1985). Sua doutrina apresenta-se como o itinerário que conduz do “erro imaginário” à “verdade
racional”, levando o espírito da servidão para a possibilidade da liberdade. É
uma critica da superstição como paixão negativa nascida do medo e da esperança que leva Spinoza a redefinir a liberdade humana, não mais como livre
arbítrio, mas como consciência da necessidade (Chaui, 1979).
A experiência é a garantia da filosofia empirista de Spinoza, ao afirmar que a verdade é inerente ao conhecimento, não precisando de mais provas
que conhecer adequadamente seu modo de produção.

9

A substância e os atributos constituem a natura naturans. Da natura naturans (D’us) procede o mundo das coisas, isto é, os modos. Eles são modificações dos atributos, e Spinoza
chama-os natura naturata (o mundo) (Ética I escólio da Prop XXIX). Para ampliar o
conceito de Natureza em Spinoza, remetemos a Deleuze (2002) Espinosa, Filosofia Prática
, Editora Escuta Ltda., São Paulo.
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A É t i c a, como uma tipologia dos modos de existência imanentes, está
em função da vida e substitui a Moral, que relaciona a existência a valores transcendentes, portanto, arbitrários. A Ética desarticula o sistema de julgamento, a
oposição dos valores Bem/Mal, ilusões de uma visão moralista do mundo que nada
mais fazem do que reduzir nosso poder de agir e encoraja a experiência de paixões
tristes. A Moral é substituída pela diferença qualitativa dos modos de existência
bom/mau com o que compõe ou não de forma a constituir “bons encontros” .
Os “bons encontros” spinozianos seriam aqueles baseados nas
paixões alegres que compõem de tal forma a estimular o c o n a t u s, liberar o desejo
e realizar a produtividade do ser. A composição de relações entre diversas coisas
mostra o que existe em comum entre os corpos, processo este que implica
não só um esforço pessoal que cada um deve fazer pela razão, mas uma luta
passional, um combate afetivo inexpiável.
Spinoza denuncia o papel das paixões tristes como um complexo que
reúne o infinito dos desejos e o tormento da alma, a superstição, tudo o que nos
separa da vida, todos os valores transcendentes que se orientam contra a vida, vinculados às condições e às ilusões da nossa consciência. Denuncia todos os valores
em nome dos quais depreciamos a vida, as falsificações da vida, e mostra que as
noções de culpa, mérito, demérito, bem e mal, são exclusivamente sociais e estão
vinculadas à obediência e à desobediência, sendo causas de “descontentamento
de si”. Revela os tristes signos da “escravidão” e os alegres da “liberação” e, ao
fazê-lo, anuncia a condição do “homem novo”, aquele que tem sua potência suficientemente aumentada para formar conceitos, como o que existe em comum, e
converter os afetos em ação, realizando sua “liberdade” (Deleuze, 1993).
Subjetividade como Produção Coletiva
A partir destas considerações, podemos visualizar a composição da subjetividade como perspectiva interna de referência para a vida, que vai se fazendo o
tempo todo em suas relações com os outros. Poderíamos dizer que a subjetividade
é o campo de intersecção de vários corpos, de diversos fluxos, um território comum
composto que se “faz carne”; aquilo que nos aproxima por ser corpo, o que nos faz
complementares. Contemporaneamente, Guattari refere-se à subjetividade como :
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o conjunto de condições que torna possível que instâncias individuais
e/ou coletivas se constituam em território existencial de auto-referência , em
relação com uma alteridade ela mesma subjetiva (1992a, p.19).
Desejo e Agenciamento

Aderindo à idéia do “homem como ser de desejo” herdada de
S p i n o z a , Deleuze e Guattari resgatam a “positividade do desejo” como
10

propulsor de movimento e criação.11 O desejo é constituído na construção de
um agenciamento que encarna o movimento em busca da aproximação, vista
como satisfação ou apropriação. Mostram como o desejo se constrói no coletivo, no múltiplo, no “rizoma”, nas “afecções”, ao se referirem ao “agenciamento maquínico do desejo” (Deleuze, 1994; Guattari, 1974), entendendo
agenciamento como uma multiplicidade que comporta muitos termos heterogêneos e com os quais estabelece ligações, relações. O difícil do agenciamento é fazer funcionar juntos todos os elementos de um conjunto não
homogêneo, sendo ele, como tal, um co-funcionamento (Deleuze e Parnet,
1998). Uma verdadeira arte posta ao serviço da “convivência”, do viver-com.
Além de uma ética, uma estética.
O desejo não comporta qualquer falta, ele é acontecimento, “corpo sem
12

órgãos”. A condição desejante da subjetividade se apresenta como sede de uma

10

Hobbes inaugura esta corrente de pensamento do homem como ser de desejo e que guia sua
reflexão sobre o direito natural.
11
Para Guattari (1993), o desejo nunca é uma energia indiferenciada, nunca uma função de
desordem. O desejo é sempre um modo de produção de algo que corresponde a modos de
semiotização altamente elaborados, como micropolíticas do espaço e de inter-relações entre os
animais, que implicam uma estratégia e uma economia estética.
12
O corpo sem órgãos seria, para estes autores, o desejo (Deleuze e Guattari, 1974), pensado
como o espaço de subjetividade em seu sentido de produção. É justamente a positividade do
desejo que se encontra na base da constituição de campos de imanência ou de “corpos sem
órgãos”, produzindo linhas de fuga ou movimentos de desterritorialização. O corpo sem órgãos
seria, para estes autores, o desejo. Esse corpo é tanto biológico quanto coletivo e político; é sobre
ele que os agenciamentos se fazem e se desfazem; se é denominado corpo sem órgãos, é porque
se opõe a todos os estratos de organização, tanto os da organização do organismo quanto os das
organizações de poder. Sua obsessão é expansão, a expressão criativa de si que não tem fim.
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existência que não acaba de se preencher e é plena, potência que, como todos
percebemos e padecemos, acaba se deturpando no mercado capitalista.
O desejo, o conatus de Spinoza, realiza a constituição do ser que é sua
produtividade em sentido ético, como uma etologia, e estético, como a produção
de singularidades: o desejo é produtor de valor e funda a ética.
A partir do Tratado Político – o texto incompleto de Spinoza – o que
cobra relevância política é a força com que se manifesta o desejo encarnando
a razão, Cupiditas, quer dizer, o desejo se manifesta como nosso direito de ser,
opondo-se assim às teorias contratuais. É no campo de imanência que o desejo
se definirá como processo de produção, independente de instâncias exteriores
que indiquem alguma falta a ser suprida.
Produção: Fluxos – Devir

A subjetivação, conceito oposto à identidade legitimadora, consiste
em um processo em constante mudança. É da ordem da imanência, da virtualidade, que abre a possibilidade do inédito, da diferença, e onde nem tudo é
já codificado, nem tudo é representado ou significado; é a produção de produção, um mundo de puros fluxos (Deleuze e Guattari, 1974). O processo de
subjetivação supõe a capacidade do indivíduo de, não apenas mudar a si mesmo,
mas também a sociedade em que vive, graças à sua capacidade de imaginação, invenção e criatividade.
A “solidariedade por convivência” aqui proposta e estudada como
subjetividade coletiva, tenta retratar a idéia de fluxos multidirecionais e heterogêneos, que surgem na construção do plano de imanência através dos agenciamentos do desejo. Lembramos aqui que, para Deleuze, o desejo é sempre
um construtivismo, um agenciamento.
Isto interessa-nos especialmente, pois a solidariedade se posiciona no
cenário contemporâneo também como um apelo, um chamado à produção, à
construção de novas formas, não só de relacionamentos, mas também como
maneira inédita de se conceber a si, aos outros e à vida.
Libertando-se da “relação de produção” e afirmando-se como imediatamente constitutiva, a “força produtiva” comporta a possibilidade de uma
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explicação, de uma análise e de uma transformação do mundo segundo a lógica do desejo. Ao lograr esta identidade entre produção e constituição, Spinoza
impossibilita, segundo Negri (1993), toda dialética do poder, abre a perspectiva
da potência como prefácio de um antagonismo absoluto, ético e prático. Em
Spinoza, o ponto de vista ontológico de uma produção imediata opõe-se radicalmente a toda chamada a um “dever-ser”, a uma mediação, a uma finalidade.13 Spinoza adverte que a multiplicidade não está mediatizada pelo Direito
nas suas variantes institucionais, senão por outra coisa, algo que ele vai denominar “processo constituinte”, a potência da m u l t i t u d o.
Segundo a leitura que Negri faz de Spinoza em “Anomalia Selvagem”
(1993), a relação constituição/produção é a chave da articulação do ser. Sua
concepção é ontológica, não finalizada, produtiva, uma constituição ontológica
da prática; fundamenta para isso o horizonte de liberdade coletiva, dado que
sua preocupação é a constituição do coletivo como prática, a constituição do
real como solidamente enraizada na utopia da plenitude do ser. Esta teoria propicia restituir ao ser a possibilidade de expressão de sua constituição ontológica:
a produtividade, criatividade, em resposta à negação capitalista da realização
de seu ser, que captura a vida pelos valores do mercado. Segundo Negri, o pensamento de Spinoza alude à força produtiva que emana do ser, cresce e
expande, expressando-se no plano físico e, coletivamente, no plano ético, como
resultado do processo de tornar-se si mesmo.
A relação produção-constituição é a chave de articulação do ser, um
processo unitário passível de ser considerado desde vários pontos de vista:
produção material, organização política, liberação ética e cognoscitiva.
Como adiantamos ao inicio, a ontologia constitutiva reconhece a produção no interior da estrutura do ser. No processo de sua constituição, o ser vai
cumulativamente formando graus de mundo; o fazer humano, como segunda
natureza, alonga a potência da Natureza, de tal forma que a inteligência
humana, a mente, articula a primeira e a segunda natureza, desenvolvendo da
primeira sua potencialidade construtiva. Nasce a razão como correlato da
13

Referimos ao capítulo 2 da dissertação supra citada em que tratamos da “Solidariedade por
decreto”, relacionada com o dever ser das relações e associada à Moral.
14
No capítulo 2 da referida dissertação, o papel da imaginação é articulado ao tema da “obediência”.
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imaginação enquanto potência fundamental do sistema spinozista; não a razão
racionalista e sim a “razão passional”, a razão criativa, como aquele aspecto
da imaginação submetido a certas regras de associação. No processo de socialização aparece a positividade da imaginação14 como força constitutiva, como
horizonte constitutivo das condições coletivas de liberação, pois que funda a
positividade do existente, e portanto da própria razão.
A imaginação torna-se alavanca da construção do mundo, como
processadora do paralelismo corpo-mente. O homem produz o mundo através
da imaginação, da paixão, da apropriação. Esta é a manifestação do desejo,
mantendo firme o ponto de vista da força produtiva. É o motor dinâmico que
mostra o ser como produção e, ao mesmo tempo, é a chave da complexidade
do ser, de sua articulação, de sua expansividade.
A segunda natureza nasce da imaginação coletiva da humanidade,
possibilitando assim afirmar que o processo civilizatório é uma acumulação de
capacidade imaginativa e produtiva. No ápice do seu humanismo, Spinoza
afirma o mundo como produção e não mais natureza, porque o que se revela é
sempre o produzido,15 o resultante. Neste sentido, Spinoza acaba com a dicotomia
natural-artificial, fazendo da Natureza produção.
É a socialidade, a composição coletiva de subjetividade, a inteligência
coletiva que precipita a produtividade do ser em busca da perfeição e da liberação, em sentido spinozista. Esta é uma teoria das condições de possibilidade
de uma fenomenologia da prática coletiva. Segundo esta perspectiva, poderíamos
entender e transformar o mundo pelo desejo, abrindo a perspectiva da potência:
seria necessário, primeiramente, ousar imaginar um mundo diferente.
Segundo temos visto na “filosofia do desejo”, a subjetividade, como
forma de se conceber a si e ao mundo, constitui-se nas afecções, nas relações,
que são lugares de produção de valor, sendo a ontologia do ser, segundo
Spinoza, política quanto a sua constituição coletiva.
No Tratado Político, finalmente, não é o medo o motor da associação
e sim o “desejo” de estar-junto da multitudo, de realizar sua natureza de

15

Lembramos que “o que se revela” da substância única em Spinoza é tratado por Deleuze
como “expressão” e em Negri como “produção”.
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reunião, desejo de produzir seu ser coletivo, porque são os homens em plural
que habitam este planeta. Pura positividade do desejo, traçando nexos que
interligam o que precisa se conectar para produzir, numa dinâmica à que aludimos
como “solidariedade por convivência”.
Revolução – Singularização

Se a idéia geral de solidariedade tem a ver, também, com apoio à causa
de outrem, sentido de vínculo basal com os outros, suporia também o estímulo ao
desejo do outro. Destacamos, no movimento constitutivo do ser, a construção da
subjetividade segundo esta perspectiva filosófica, como natural e espontaneamente
“solidária”, pois nela confluem os elementos, guiados pelos desejos que só desejam o desejo – de si, e portanto, do outro que o compõe. A solidariedade seria constitutiva de subjetividade; ela convoca diferentes fluxos à celebração da vida. Cada
ser humano possui seus sonhos, anseios, desejos, aspirações e necessidades, sua
“utopia”, construída a partir do padecimento de sua realidade e portanto, variável.
O capitalismo responde pela lamentável “topia” em que vive a grande
maioria da população, promovendo “utopias alienadas” para todas as camadas
sociais, apresentando estratégias para conquistá-las e impondo “crenças” que
naturalizam a exclusão, a miséria, o sofrimento. O sofrimento das populações
excluídas, assim como o sacrifício de muitos para terem acesso ao “mercado” ou
para se manterem dentro dos padrões estabelecidos, reflete em um sentido de si
e do mundo regido pela “tristeza” e a “servidão”, como afirma Spinoza.
Porém, as hordas de excluídos podem se constituir em pólos de re-invenção,
re-criação da vida, como potencialidades de processos de transformação, suscetíveis
de serem retomados por setores inteiros das massas (Guattari e Rolnik, 1993).
O que mais nos interessa aqui, no que diz respeito à produção de subjetividade, são as possibilidades de surgimento de singularidades, pois elas é que são
capazes de criar redes autogestivas ou redes alternativas como rizomas, gerando e
propiciando mutação. Isto porque só as “subjetividades coletivas” podem construir
algo alternativo ao sistema, construindo projetos que não se configuram como
apenas rebeldia (Guattari, 1987). Estas “subjetividades coletivas” se configuram
segundo o perfil que vimos traçando para a “solidariedade por convivência”.
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Trata-se de resgatar a liberação de desejos fora dos códigos
dominantes, promovendo uma revolução do cotidiano como elemento imprescindível à subversão do sistema capitalista (Guattari, 1987). Isto se dá através
dos processos de subjetivação, singularização, que correspondem ao que este
autor denomina “nível molecular”, que podem desencadear processos molares
no que diz respeito a ações articuladas voltadas sobre as estruturas econômicas,
políticas e sociais mais objetivas.
Trata-se, então, de revolucionar as relações cotidianas e o entorno mais
próximo, bem como as “estruturas” de produção e reprodução social, subvertendo as relações de poder em ambos os níveis, que se interpenetram. A revolução
é, em princípio, molecular, de dentro para fora, de baixo para cima, cara a cara,
corpo a corpo, traçando um plano, um rizoma sempre novo.
Isto é parte de nosso argumento a favor da construção de uma subjetividade assinada pela solidariedade: mudar a si para mudar o mundo, fazendo
esta revolução permanente, ontológica, decorrente do seu ser produtivo e
coletivo, político.
O mundo é barro nas mãos do oleiro. No terreno metafísico da super fície, a modalidade é construtiva. A ordem de construção é interna à
constituição. A necessidade é interna à liberdade. O político é o tecido
sobre o qual, de maneira central, se desenrola a atividade constitutiva
do homem (Negri, 1993, p. 243).
Solidariedade por Convivência como Subjetividade Coletiva
Se a ontologia constitutiva reconhece a produção no interior da estrutura
do ser, entendemos que é a composição coletiva de subjetividade – que propomos
pensar como “solidariedade por convivência” – aquela que precipita a produtividade
do ser em busca da perfeição e da liberação, em sentido spinoziano, pois ninguém se
liberta sozinho: é imprescindível o encontro com os outros para nos abrirmos para o
conhecimento de nós mesmos e do mundo e para a ação libertadora nele.
A “solidariedade por convivência”, aqui proposta como subjetividade
coletiva, é a dinâmica dos “bons encontros” que estimulam o c o n a t u s, liberam o

180

SOLIDARIEDADE POR CONVIVÊNCIA :
SUBJETIVIDADE E FILOSOFIA DO DESEJO

desejo como ação, agenciamento e, portanto produzem acontecimento. A s o l idariedade é produtiva, libera as forças produtivas da captura que opera através das
relações de produção, libera a subjetividade para produzir singularidade e, ao se
diferenciar assim do discurso homogeneizante, torna-se política e revolucionária.
A “solidariedade por convivência” pode criar seus próprios modos de
referência, suas próprias cartografias, inventar sua práxis de modo a fazer
b r ec h a s no sistema de subjetividade dominante (Guattari e Rolnik, 1993),
mostrando seu caráter revolucionário. Abre para as possibilidades do virtual, ou
seja, foge da cristalização identitária e do discurso homogeneizante através do
qual a potência da subjetividade é capturada pelas forças do mercado.
O convite que a “solidariedade” nos faz abre espaço para a produção
de singularidades, ou seja, de subjetividades que reivindicam seu direito de ser
no coletivo. As multidões querem mais do que uma refeição na noite de Natal;
elas, sem o saberem, aspiram a mais do que misericórdia ou assistencialismo,
precisam se libertar da submissão à qual a pobreza as empurra para aceder ao
mundo e produzir sua existência.
Trata-se da construção de uma outra globalização, mais humana e
solidária: uma democracia participativa apoiada em relações comunitárias que
devolvam ao ser humano sua dimensão afetiva e ética.
O que precisamos é criar um novo corpo social, projeto que vai além
da recusa. Nossas linhas de fuga, nosso êxodo precisam ser consti tuintes e criar uma alternativa real. Além da simples recusa, ou como
parte dessa recusa, precisamos construir um novo modo de vida e, acima
de tudo, uma nova comunidade. Esse projeto conduz não à vida nua
do homo tantum mas ao homohomo, à humanidade básica, enriquecida
pela inteligência coletiva e pelo amor da comunidade (Negri e Hardt,
2001, p. 224).
O que chamamos de “solidariedade por convivência” é o vínculo constitutivo e de coesão de grupos minoritários que reivindicam sua singularização;
é a “potência” que provém desse processo. Nisso reside seu “poder revolucionário” que, segundo Arendt (1990), parafraseando Spinoza, emana de sua irre-
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sistibilidade e necessidade, reconhecidas e evidenciadas na difusão desta
discussão hoje: se é necessário, logo é possível.
A “solidariedade por convivência” introduz uma efetiva revolução em
termos de convivência, fazendo dela algo produtivo, criativo. Contesta efetivamente
o individualismo ao recompor a trama relacional esfacelada e, ao fazê-lo, evidencia
valores que escapam a toda medida (Negri, 2003). A “solidariedade por convivência” pode ser pensada como aquilo que estimula e favorece as relações, organizando-as, fortalecendo-as; fluidificando, entrelaçando e liberando sua potência.
Interessa-nos a solidariedade como relação, pois ela pode, como subjetividade, produzir o homem novo, conduzindo-o para sua liberdade, sua potência.
Longe de abafar as individualidades, dá-lhes outro brilho, o de uma inserção
coletiva da qual se nutre e na qual encontra seu sentido.
Considerações Finais
A subjetividade, tal como expusemos ao longo deste trabalho,
c o nfigura uma plataforma, referência e horizonte de vida, e é construída, inventada. Empenhamo-nos em compreender as possibilidades através das quais a
“solidariedade por convivência” possa constituir e assinar a subjetividade para
este terceiro milênio, que nos toca a todos viver juntos.
Os aspectos de agenciamento, produção e revolução da solidariedade
como subjetividade coletiva podem constituir parâmetros que guiem a ação de
forma efetivamente solidária, colaborando para a produção do inédito, do diferente, despertando o que Al Bauman16 denominava “o artista interno”, aquele
que dorme dentro de cada um de nós.
Os bons encontros podem ser organizados e se constituir em territórios
de auto-gestão, auto-determinação e de produção de conhecimento, saberes, de
vida. O conhecimento adquirido no coletivo liberta, colocando os coletivos em
condições de uma vida autônoma, produtiva, digna e criativa, guiada pelas paixões
16

Al Bauman foi músico e professor de piano de Wilhelm Reich. Desenvolveu uma linha
terapêutica neo-reichiana, inicialmente destinada ao tratamento de dependentes químicos,
centrada na expressão e em acordar o artista interno. Dedico-lhe minha homenagem e gratidão
por tudo que me ensinou de mim e da vida.
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alegres, para enlaçar-se com outros coletivos e intercambiar seus conhecimentos
de modo a potenciar-se e expandir-se constantemente, afirmando sua força
constituinte. Esta é, provavelmente, a democracia à qual Spinoza se referia.
Em pleno século XVII, Spinoza já advertia sobre os riscos do sistema
jurídico-político que se debruçava sobre os indivíduos, isolando-os numa trama
social fragmentada. Resistindo contra toda tradição e ameaça, e apostando numa
vida criativa e livre a caminho da beatitude, Spinoza chama a atenção para o poder
constituinte das multidões baseado na dinâmica que identificamos como
“ s o lidariedade por convivência”, capaz de fundar as bases para uma vida em
comum radicalmente democrática, auto-gestiva, de auto-determinação e produção.
Sua discussão sobre o “pacto democrático” é aproximada aqui à discussão sobre a construção contemporânea de modos de vida que propiciam a
libertação dos indivíduos, dando-lhes uma inserção digna na rede da vida,
r esgatando sua potência através das relações e da imaginação.
A solidariedade aparece, assim, como questão política: ação, produção, mobilidade, miscigenação, instaurando uma nova ética a favor da vida.
Este é um processo de re-construção do mundo de baixo para cima, de dentro
para fora, tijolo a tijolo, corpo a corpo, onde cada um ocupa um lugar de
destaque e de quem depende o co-funcionamento do todo.
Precipitar os aspectos de desejo/agenciamento, produção e revolução
como constitutivos da subjetividade coletiva à qual aludimos como “solidariedade por convivência”, pode aportar luz e constituir indicadores para a
compreensão dos alcances da forma contemporânea de solidariedade, hoje
proposta de forma indiscriminada. Ao termo deste raciocínio, muitas das
campanhas às que nos referimos como “solidariedade por decreto”, aparecem
como que montadas sobre uma Moral transcendente, que apela para as paixões
tristes. Estas bloqueiam a potência do desejo como força produtiva dos coletivos,
instalando um ciclo fechado de paliativos que reforçam o isolamento e reproduzem a ordem de causas complexas que tem dado origem a sua necessidade.
A “solidariedade por convivência”, como subjetividade feita de
relações e sentimentos, permitiria ir além de nossos limites individualistas,
atravessar as parcialidades da paixão humana e, através de uma razão criativa,
re-inventar o mundo e a si mesmo.
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Solidariedade por Convivência :
Subjetividade e filosofia do desejo
Telma Lilia Mariasch

RESUMO
O presente artigo visa apresentar o conceito de “solidariedade por convivência”, compreendendo-o como uma
forma de subjetividade coletiva, como uma articulação éticopolítica necessária à construção de alternativas de vida para
a globalização. Optou-se por uma abordagem, em que se
busca montar este conceito através de subsídios na filosofia
da imanência, especialmente na “filosofia do desejo” de
Spinoza, segundo a leitura que dela faz Gilles Deleuze.
Como autores contemporâneos, Gilles Deleuze, Félix
Guattari e Antonio Negri guiam esta construção. Três
aspectos são destacados como fundamentais neste processo:
desejo-agenciamento, produção e revolução que também
serão utilizados para gerar indicadores de ações efetivamente solidárias.
Palavras Chave: solidariedade-subjetividade-imanência

ABSTRACT
This paper aims to present the notion of “solidarity by social
acquaintanceship”, in the sense of a form of collective subjectivity, an ethic-political articulation deemed necessary in
the construction of alternatives to globalization. We have
chosen an approach subsidized by the philosophy of
immance, particularly Spinoza’s “philosophy of desire”, as
interpreted by Gilles Deleuze. Other than Deleuze, contemporary authors such as Félix Guattari and Antonio Negri
also guide this theoretical construction. Three aspects are
highlighted in this process: desire-agencement, production
and revolution, which will also be used to generate indicators
of effectively sympathetic actions.
Key Words: sympathy/solidarity, subjectivity, immanence
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Em um texto em que se dispõe à vasta tarefa de retirar a política da
posição subalterna que hoje ocupa em relação à economia, à religião e ao direito,
Gi o rgio Agamben propõe pensar como sendo políticas determinadas experiências
e fenômenos próprios de nosso tempo, habitualmente considerados como exteriores à esfera do político. Assim, Agamben relaciona a vida natural dos homens
(de acordo com a concepção de bio-política construída por Foucault); o estado
de exceção (interrupção da ordem jurídica); o campo de concentração (lugar de
indistinção absoluta entre público e privado); o refugiado (figura decisiva da crise
do Estado-nação moderno); a linguagem (“expropriada”, conforme ele diz, na
política das sociedades democrático-espetaculares); e, por último, aquilo que ele
chama de “esfera dos meios puros ou dos gestos” (os meios emancipados dos
fins), para completar a relação de experiências contemporâneas que devem ser
repensadas no interior do espaço do político.
Em outros termos, acompanhando Foucault, Agamben se afasta da concepção tradicional do poder baseada exclusivamente em modelos jurídicos
(legitimação) e institucionais (Estado), colocando no centro das suas reflexões a
relação entre poder soberano e a “nuda vida” – a pura vida biológica, natural,
clássicamente excluída do âmbito da política –, e convidando-nos a pensar certos
fenômenos produzidos por esta bio-política moderna à luz de suas análises.

* Trabalho apresentado no III Encontro Latino-americano dos Estados Gerais da Psicanálise,
sob o tema “A experiência psicanalítica e a cultura contemporânea”.
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Destas, interessa-nos em particular a forma em que o conceito de campo
é elaborado, com base em uma singular análise da experiência dos campos de
concentração que, juntamente com os grandes estados totalitários do século XX,
são considerados como “um dos lugares por excelência da bio-politica moderna...”
ou ainda como “a matriz oculta do espaço político que ainda vivemos”.
Efetivamente, das ricas sugestões de Agamben, iremos nos restringir a esta referência pontual ao paradigmático conceito de campo, uma vez que ele pode subsidiar algumas de nossas próprias linhas de análise, aplicadas em uma pesquisa
que trata, precisamente, de situações de confinamento.
No nosso caso – que trata da organização do trabalho – o campo estudado não se constitui em torno da ‘concentração’ e do estado de exceção de direito,
mas em torno da produção e do estado de exceção do regime de trabalho, tal
como o observamos no campo prático de nossa intervenção. Efetivamente,
fomos chamados para intervir no grande campo constituído pelas plataformas
de produção de petróleo em alto mar, que integram o complexo sistema off-shore
de exploração de petróleo em águas profundas dirigido pela empresa estatal do
setor. Assim tivemos oportunidade de nos aproximar, “in loco”, da fascinante e
sofrida experiência de milhares de pessoas que vivem e trabalham continuadamente nestas gigantescas máquinas de ferro no meio do mar. O campo de análise
resultante desta intervenção nos deparou com complexidades diagnósticas de
difícil resolução e com escassas referências esclarecedoras.
Queremos, portanto, indagar agora sobre as hipotéticas pontes que poderiam ser construídas entre tão distantes experiências de “campo”, de maneira tal
que permitisse explicar um certo “efeito totalitário” que observamos no trabalho
confinado nas plataformas. De fato, a intervenção clínica realizada nas plataformas,
às quais fomos chamados em razão de sérios problemas psicopatológicos
apresentados pelos embarcados, levou-nos a diagnosticar um determinado “efeito
de instituição total”, com o qual tentamos significar a origem do mal-estar e do
“pathos” encontrado na maioria dos embarcados entrevistados. Efetivamente, mesmo
se definimos a plataforma como instituição total no sentido clássico (prisões,
hospícios, guetos e outras instituições de vida enclausurada), encontramos que as
subjetividades eram afetadas muito além do que poderia ser classificado entre os
quadros psicopatológicos conhecidos. Ou seja: a excepcionalidade do sistema de
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trabalho produzia um singular modo de subjetivação “totalista” que, patológico ou
não, confrontava o embarcado com as suas efetivas possibilidades de suportá-lo.
Habitantes de um mundo fechado na sua ordem produtiva, voluntariamente
confinados e obedientes de um sistema de excelência profissional (eles são, de
fato, os melhores do mundo na sua tarefa), os embarcados tentam ilusoriamente
se adaptar totalmente a um regime que tudo exige, testando permanentemente
o limite de suas capacidades físicas e mentais. Esta excepcionalidade que o
embarcado vive como sujeito psíquico, é reconhecida pela administração como
periculosidade (altos riscos de explosão, incêndio e acidentes de trabalho), como
penosidade (trabalho repetitivo e contínuo) e como confinamento (privação
temporária de vida social, familiar e sexual), sendo esta excepcionalidade materialmente compensada através de adicionais de salário. No entanto, ela não é reconhecida nos efeitos deletérios provocados pelo império absoluto de um sistema de
produção totalista e concentrado, conforme a nossa análise iria demonstrar.
Foi portanto a partir deste recorte de nossa pesquisa que fizemos a
indagação sobre possíveis conexões com o já referido conceito de “campo”.
A condição de “excepcionalidade permanente” presente no conceito
proposto por Agamben para tornar inteligíveis os procedimentos totalizantes,
pode ser, devidamente traduzido, testado no nosso campo prático. O “campo é
o espaço que se abre quando o estado de exceção começa a se converter em
regra”, diz Agamben, respondendo sobre a estrutura político-jurídica que tornou
possíveis os terríveis acontecimentos verificados historicamente nos campos de
concentração. Assim, a lógica usual que define o campo a partir (e não como
conseqüência) de tais acontecimentos é invertida. De acordo com esta perspectiva e independentemente dos objetivos da concentração (custódia, prisão,
extermínio etc.), o “campo” seria integralmente estruturado como território fora
da ordem jurídica estável, constituindo aquele paradoxal estado de exceção
p ermanente que o catateriza. Citando Hannah Arendt, Agamben mostra que é
nesta nova territorialidade criada pelo poder soberano que se encontra a essência da
dominação totalitária, na qual tudo é possível :
(...) só porque os campos constituem um espaço de exceção, em que
a lei é suspendida de forma integral, tudo é verdadeiramente possíve l
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neles ... o poder não tem frente a si mais que a pura vida biológica,
sem mediação alguma ... “nuda vida” e vida política entram em zona
de absoluta indeterminação.
Assim, o surgimento dos campos na história recente pode ser entendido como o marco inicial do espaço político da modernidade, na medida em
que revela o ponto critico insustentável do sistema em vigor, baseado no
vínculo entre território (localização) e ordem jurídica (Estado), próprio da crise
do Estado-nação (nascimento como inscrição da vida na ordem jurídica) que
observamos nos dias de hoje :
(...) a crescente desconexão entre o nascimento (nuda vida) e o Estadonação é o fato novo da política de nosso tempo, e o que chamamos de
‘campo’é esta separação (...) ‘campo’é o signo da impossibilidade de
que o sistema funcione sem se transformar numa máquina letal.
Pois bem, é neste ponto de indistinção absoluta entre público e privado
que reside o termo comparativo com o observado no nosso campo de intervenção.
Com efeito, é aqui que localizamos a fonte de mal-estar, de alienação e de falência
psíquica encontrada entre os embarcados nas plataformas. Este efeito não seria
apenas produto da concentração e da convivência forçada no isolamento em alto
mar, nem somente conseqüência direta da alta periculosidade vivida dentro do
sistema off-shore, como seria de esperar.
Tampouco encontramos na “mortificação do ego” em instituições totais
descrita por Erving Goffman a causa principal da insuportabilidade revelada de
forma dramática pelo sistema. Para analisá-la em toda a sua extensão deveríamos
praticar uma “clínica do suporte” ou “clínica da resistência” (e não somente uma
clínica psicopatológica), de maneira tal que nos fosse indicada a “letalidade” imanente ao sistema. O parecer diagnóstico que nos fora solicitado acerca dos determinantes da evasão – grande aumento de pedidos de desembarque motivados por
transtornos psíquicos ou por pura desistência – verificada pelos gerentes das
plataformas, devia apontar para as já sabidas causas comportamentais (não
adaptação individual, sobrecarga de trabalho, penosidade, periculosidade etc.).
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Em outros termos, o diagnóstico de “instituição total” permitia contemplar o
principal achado nas plataformas, isto é, que nelas se vive dentro de um universo
fechado e que este fechamento não se dá só pelo confinamento físico, mas por
efeito do excepcional sistema de produção no limite que lhe é inerente.
Subjacente à incontestável excepcionalidade das condições de trabalho
(sistema contínuo e confinado) encontramos a excepcionalidade das exigências
da produção (produtividade total) afetando as subjetividades – seja como dessubjetivação, ou como produção de subjetividades totalizadas com o sistema –
dos habitantes deste universo fechado e desterritorializado. O que nos conduziu
a este diagnóstico de ‘campo’ foi a compreensão de que o seu fechamento é
principalmente simbólico, isto é, a experiência que se vive dentro dele é intransmissível e intraduzível para a linguagem de todos aqueles que lhe são
“estrangeiros”. Mar e terra representam, no código dos embarcados, mundos
radicalmente separados. Desde que inicia sua carreira profissional nas plataformas,
o embarcado se interna cada vez mais neste mundo outro e, neste lento percurso,
vai sofrendo paulatinamente perdas do seu mundo originário, ao qual, paradoxalmente, não deixa de pertencer. A descontinuidade da vida familiar, social e
sexual provoca dissociações psíquicas freqüentemente patológicas.
Cada um a sua maneira vai conhecendo o significado das transformações impostas pelo confinamento. A economia psíquica do sujeito embarcado
é destinada a suportar estas perdas, inclusive a perda da segurança física. Contudo,
a perda maior, aquela que deixa o sujeito sem suporte, é a perda de reconhecimento “de terra” verificado durante seu longo internamento no mar. Não se trata
apenas de uma queixa pela desigualdade a respeito dos pares que trabalham em
t erra. Mais do que isso, o embarcado sofre pelo não reconhecimento da sua inefável
experiência de ‘campo’. Conscientemente ou não, descobre que a sua experiência
se torna inenarrável e é assim que ele fica simbolicamente confinado.
Este efeito totalitário do ‘campo’ parece ser produzido independentemente dos seus objetivos de concentração, seja de trabalho voluntário ou forçado.
Sobre este último, contamos com um comovente depoimento de Primo Levi,
que expressa a suprema angústia da incomunicação radical através do relato de
um sonho, no qual ele tenta contar, para familiares e amigos, sobre os horrores
vividos nos campos de Auschwitz :
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(...) é uma felicidade interna, física, inefável, estar em minha casa,
e n t re pessoas amigas e ter tantas coisas para contar, mas bem me
apercebo de que eles não me escutam. Parecem indiferentes; falam
entre si de outras coisas, como se eu não estivesse. Minha irmã olha
para mim, levanta, vai embora em silêncio.
Finalmente, Levi se pergunta: “(...) porque o sofrimento de cada dia se
traduz, constantemente, em nossos sonhos, na cena sempre repetida da narração
que os outros não escutam?”. Mesmo considerando todas as óbvias diferenças com
o nosso ‘campo’, não podemos deixar de notar a semelhança deste relato de sonho
com o relato vivo ouvido de um dos embarcados entrevistado em plataforma :
(...) quando voltei para casa depois de meu primeiro embarque, fiquei
falando sem parar para minha mulher sobre tudo que tinha vivido
naqueles primeiros quatorze dias numa plataforma. Embarcar era um
sonho que eu tinha desde garoto. Ela acompanhava tudo que eu con tava. Depois do embarque seguinte também falei e falei, mas já estava
sentindo que tinha coisas que ela não entendia e ficava distraída. Das
outras vezes contava cada vez menos, até que parei de contar, quando
eu me dei conta que ela não ia saber mesmo do mundo que eu vivia,
Hoje [dois anos depois] sei que vocês, de terra, nunca vão nos
conhecer de verdade ... não dá para falar.
Ainda mais; para completar este fosso que separa o sujeito embarcado
do seu outro, no mar ele é considerado pelas chefias como um ‘simulador’, ou seja,
quando a ‘pressão pela produção’ provoca queixas explicitas ou sintomáticas, ele
é denunciado como ‘armador’e sua fala fica igualmente desacreditada. Duplamente
interditado e despido da significação da sua palavra, o sujeito confinado fica reduzido a
uma “nuda vida psíquica” totalmente submetida ao império da produção. Como
produtores são reconhecidos pelo “mundo exterior” como recordistas absolutos
dentro da sua competência mas, paradoxalmente, não são reconhecidos como
sujeitos da singular experiência que vivem. “Des-subjetivados”e “naturalizados”,
os embarcados são sujeitados a uma “seleção natural” que, no limite, descarta todos
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aqueles que não funcionem de forma totalizada com o sistema. Por sua parte, o
embarcado fica fatalmente implicado com este “darwinismo” psico-médico desde
o momento que faz sua opção pelo trabalho em plataforma de forma voluntária e
com algum grau de consciência de estar assinando um “pacto de Fausto”, em
função do qual compromete sua segurança física, seu vinculo social e seu equilíbrio mental em troca de ganhos materiais e de um prestigio que nunca se realiza.
Dividido e optando pelo sacrifício da vida pública (na cidade, nos
territórios culturais, políticos, etc.) e institucional (a família, o lar, a sexualidade a
organização “normal” do trabalho, etc.), o sujeito embarcado fica fatalmente
confinado num espaço de absoluta indiscriminação público-privado. Fora dos
territórios da ‘polis’, deixa de ser sujeito político e, enquanto embarcado, sua
vida passa a ser sujeitada de forma total pela administração. Sem possibilidades
narrativas de sua experiência para com os ‘estrangeiros’ e desacreditado de sua
palavra pelos administradores (simulacro) do seu próprio ‘campo’, o embarcado deixa de ser sujeito de sua fala.
É justamente neste espaço de dissolução de fronteiras que encontramos
algumas pontes entre nossa análise clínica das plataformas e a noção de ‘campo’
proposta pelo nosso autor de referência. Parece-nos particularmente instigante
quando Agamben vislumbra no campo a “matriz” das várias situações em que o
novo espaço político se nos apresenta hoje. Arrancada do território físico, do corpo
e da subjetividade, a idéia de ‘campo’ torna-se transparente nas plataformas. Aqui,
o poder político é exercido pela soberana organização da produção e atinge níveis
paradigmáticos de maximização. Para nós, um gigantesco laboratório de experiências humanas que nos interpela com suas “noticias de fronteira”, cuja tradução
mais inquietante seria: o Sistema de Produção, aquele que domina a economia
do planeta, não pode funcionar plenamente sem se transformar numa máquina letal.
Se consideramos, por último, que o tal sistema se tornou binário, isto é,
regido pela correspondência produção plena / consumo pleno (ou produção de consumo), somos levados a interrogar: não estaríamos todos nós, ‘de terra’, também
confinados em territórios imaginários, segmentados e estratificados conforme nossa
diferente capacidade de consumo, separados e incomunicados de acordo com o
nosso específico poder aquisitivo, enclausurados dentro de um mundo exclusivamente privado, sem possibilidades de ação política ... tal como os embarcados?
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RESUMO
O texto pretende enfatizar uma experiência radical, de fronteira clínica, realizada dentro de um campo institucional
excepcional. São relacionados dados de análise obtidos de
uma intervenção-pesquisa realizada nas plataformas de
extração e produção de petróleo em alto-mar com o conceito
de ‘campo’ proposto por Giorgio Agamben.
Palavras-chave: confinamento, subjetividade, instituição total,
política, totalitarismo.

ABSTRACT
This text highlights a radical experience, situated along the
clinic borderline, carried out in an excepcional institution
field. The analytical results of an action-research made
aboard off-shore oil platforms (extraction and production)
were articulated with Giorgio Agamben’s concept of ‘field’.
Key-words: confinement, subjectivity, total institution, politics,
totalitarism.

Eduardo Losicer é Médico, Psicanalista e Analista Institucional.

FOUCAULT, MICHEL A verdade e as formas jurídicas
RANCIÈRE, JACQUES O Desentendimento / AGAMBEN, GIORGIO Estado de Exceção

FOUCAULT, MICHEL

A verdade e as formas jurídicas
Rio de Janeiro: Nau Editora, 1990

RANCIÈRE, JACQUES

O Desentendimento
São Paulo: Editora/34, 1996.

AGAMBEN, GIORGIO

Estado de Exceção
São Paulo: Boitempo, 2004.

Os abismos do direito
G e r a rdo Silva

Qual é a essência do Direito? Entre a idéia
de Justiça e aplicação da Lei, existe um extenso
e vasto território – que vai desde as formas de
o rganização dos sistemas políticos até os
mecanismos de justificação e equacionamento
social dos delitos com as penas – ou seja, o
Direito entre a Constituição e o Código Penal.
O Direito como uma força plástica operando
nas fronteiras entre o que se considera justo e
injusto em cada sociedade, em cada momento
histórico e político da sua constituição. A
existência de um Direito como prática da
codificação e um outro como prática de dissolução e substituição. Um Direito molar do
Direito e um Direito molecular dos direitos. O
universalismo do Uno, do idêntico, e o universalismo do Múltiplo, do diferente. A essência
do Direito na impossibilidade lógica do
Direito de recobrir os direitos.
Na prática, entretanto, o Direito encobre
os direitos, oculta-os. A visibilidade do Direito
é uma visibilidade molar, constitucional. O
pacto constitucional como fundador do
Direito. Uma assembléia de representantes que
decide sobre o destino jurídico da multidão,

uma Corte Suprema que deliberará sobre os
seus encaixes e um regime que assegurará a
filtragem da jurisprudência e o estabelecimento
das zonas de ressonância na aplicação da Lei.
Os direitos das minorias transformados em
Direito da maioria, da representação mais forte
(ie. a maioria minoritária transformada em
maioria maioritária). Por que as comunidades
indígenas não podem fazer valer seus direitos?
Por que a discriminação racial não é devidamente sancionada? Por que não se reconhece
aos imigrantes direitos plenos?.
Se o pacto constitucional funda o Direito,
o Estado o garante. Mas, nenhuma garantia
pessoal ou institucional se outorga sem
condições. A primeira e principal condição é a
da sua própria sobrevivência. A Segunda, a do
seu fortalecimento. O Estado não pode permitir,
com efeito, que o pacto constitucional o torne
vulnerável em relação ao poder que ele mesmo
exerce, porque quando isso acontece, fica
exposto o único e exclusivo fundamento deste
poder: o monopólio da força de polícia. Polícia
entendida aqui como dispositivo de controle e
observância da ordem estabelecida, inclusive
através do uso da violência física – manifestações repressivas que, na democracia
representativa, invariavelmente acontecem,
porém nas bordas do sistema. Portanto, se por
um lado o Estado avaliza o pacto constitucional, por outro, o pacto também garante o
poder do Estado.
Como sabemos, pela triste experiência
dos regímes nazi-fascistas e/ou das ditaduras
militares, essa convivência (ou conivência)
entre a ordem constitucional e o Estado nem
sempre funciona. Quando as brechas constitucionais afetam o poder deste último, produzse efetivamente um recuo. O Estado deixa de
garantir a ordem constitucional e ele mesmo
assume a função de comando. Nesses
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momentos de suspensão das garantias constitucionais, que podemos denominar ‘anomia’
ou ‘exceção’, o Estado se outorga as prerroga t i vas de recompor seu poder a qualquer
custo, inclusive do genocídio. Nesse sentido,
é evidente que a ordem constitucional representa o contrapeso do poder repressivo do
Estado e a sua legitimação.
Podemos, entretanto, também observar a
instância em que esta convivência funciona
muito bem: quando a ordem constitucional
torna-se poder do Estado e vice-versa. Nesses
casos, o arbítrio do Direito adquire uma
fisionomia perversa e cínica. Por um lado, a
ordem constitucional que garante a forma; por
outro, o Estado que proporciona o conteúdo.
Indivíduos, grupos, minorias que não fazem
parte do pacto constitucional sequer o assinam; opositores, resistentes e simpatizantes,
aqueles que apresentam tendência à ‘desordem’, devem ser neutralizados e punidos, se
for o caso. Criminalizar os movimentos. O
princípio de ‘enquadramento’ diz que o pacto
constitucional não é questionável nos seus
fundamentos; é preciso preservar a fonte do
Direito contra os portadores de direitos não
contemplados na Constituição.
Esses direitos são, como dissemos, das
minorias. A fonte deles é a determinação
singular e irredutível da experiência social. É
o direito dos pobres para quem nunca nada
está garantido. É o direito das mulheres por
uma inserção produtiva mais igualitária. É o
direito dos negros contra o preconceito e a
discriminação. É o direito dos indígenas pela
preservação da sua cultura. É o direito dos
trabalhadores pelo bem-estar da sua família.
É o direito dos sem teto por um chão. É o
direito dos estudantes pela escolha do seu
d e stino profissional. É o direito dos camponeses pela terra. É o direito dos homosexuais

de constituir uma família. Uma heterogênese
dos direitos para a qual o pacto constitucional, como fonte do Direito, não pode
oferecer mais do que um pálido reflexo.
Qual é então o lugar onde habitam os
direitos? O dentro e o fora do campo do
Direito. Habitar o dentro, com efeito, significa
ocupar os interstícios, constituir-se em anomalia. Diferentemente da exceção, que tende
a validar pelo avesso a regra geral, a anomalia
estabelece uma ruptura, uma rachadura no
edifício jurídico do Direito cuja estabilidade
exige sempre uma engenharia institucional de
reparação que nunca pode ser definitiva – ou
seja, a essência do Direito. Habitar o fora, pelo
contrário, é nada mais e nada menos que
habitar a plenitude da vida (ou do trabalho, da
comunicação, dos afetos) a única e verdadeira
fonte dos direitos, que o Direito precisa
encobrir. É nessa formidável capacidade dos
direitos de habitar o dentro e o fora do campo
do Direito que reside, a meu ver, a origem dos
abismos entre a verdade e as formas jurídicas,
o desentendimento e o estado de exceção
(ainda que os autores não o formulem expressamente dessa maneira!).
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Códigos, anjos e demónios*
Osvaldo Alvarez Guerrero

Uma tarde, durante o conclave para eleger
o novo Papa, os quatro cardeais favoritos para
serem eleitos foram sucessivamente assassinados – queimados, afogados, enforcados ou
enterrados vivos e expostos em lugares públicos
de Roma. Embora a responsabilidade desse
fantástico atentado para destruir o Vaticano
tenha sido atribuída a uma seita anticlerical de
cientistas supostamente maçônicos, finalmente
o verdadeiro conspirador e criminoso era, nada
mais, nada menos que o Secretário Particular
do Papa recém falecido, a quem também havia
envenenado. O CAMARLENGO, título oficial
que designa aquele que, tendo sido o mais
próximo servidor do Papa, exerce os poderes
administrativos do Santo Padre até a nova
eleição, revela-se um fundamentalista delirante. Odeia a Ciência e a Razão, e encarna
uma figura fanática da Igreja na sua luta contra
os progressistas liberais, que colocam em
perigo a fé. Seu objetivo é PERPETRAR um
ato heróico e miraculoso para salvar a Igreja e,
posteriormente, ser ele mesmo aclamado o
novo Papa. Este é o sugestivo nó do argumento
de “Anjos e Demónios”, o último romance
de Dan Brown, o autor do já famoso “Código
Da Vinci”.
* Artículo publicado el 18 de abril de 2005,
en los diarios “Rio Negro” sección columnistas”
(www.rionegro.com.ar) y “La Mañana
de Córdoba” Opinion- www.lmcba.com.ar

Esse fenômeno editorial sem antecedentes
merece um olhar sem preconceito que deveria
superar as prevenções da crítica acadêmica e
da “cultura” literária: ambas resistem a considerá-lo um sério objeto de estudo. Nos tempos
que correm, o prestígio e a fama dos grandes
números e o poder do quantitativo prevalecem
sobre o minoritário, seleto e qualitativo. Nesse
contexto da cultura de massas deveríamos
admitir a importância do “Código Da Vinci”:
foram vendidos mais de 25 milhões de exemplares. E “Anjos e Demônios”, há poucos meses
da sua aparição, vai pelo mesmo caminho.
É verdade que esses livros são acompanhados por intensiva campanha publicitária.
Improvisando novas investigações históricas,
provocando censuras, desmentidos e denúncias de falsidade histórica, e renovando velhas
heresias, o sucesso de vendas e subprodutos se
multiplica. A manipulação engenhosa de dados
historicamente duvidosos, revelações a
respeito de seitas e atividades esotéricas que
estão hoje na moda, tudo isto tem originado
muitas outras publicações oportunistas, suscitando debates e críticas de historiadores e
teólogos de ocasião, que realimentam o êxito
de Dan Brown. Mas, tais circunstâncias respaldam ainda mais a atenção que se volta para
examinar os efeitos desejados ou não deste
verdadeiro acontecimento. Isto porque, por
trás da fórmula de best seller, com uma estrutura
narrativa de folhetim e roteiro cinematográfico,
existem nos thrillers de Dan Brown elementos
muito peculiares, que deveriam ser abordados
com um enfoque político no seu mais rigoroso
sentido. Seria ingenuidade ignorar as conseqüências da difusão exitosa desta interpretação
do poder político da igreja e do relato de práticas
inquisitoriais e repressoras que o autor
executou coerentemente durante boa parte da
História.
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Ambos os livros atacam estratégias e ações
centrais da Igreja Católica como instituição
histórico-política, além da divinização da sua
autoridade espiritual. Mas também inscreve
uma ardilosa e eficaz impugnação dos dogmas.
Não há muita novidade nisso. Desde o seu
nascimento, as interpretações dos fatos extraordinários (míticos ou sobrenaturais) narrados
nos textos bíblicos, têm gerado as chamadas
heresias desde o próprio interior do pensamento
religioso. Fora dele, as concepções questionadoras têm-se desenvolvido desde o ceticismo
agnóstico, o anticlericalismo e as ciências
modernas. Acontece, porém, que a sanha de
Dan Brown se estende, ademais, à denúncia,
por trás da ficção do romance, de operações
delituosas e de corrupção, imaginárias, talvez,
mas claramente suspeitas de terem sido perpetradas pela Prelatura do Opus Dei. Esta poderosa
organização, não muito amada pela camada
mais popular da igreja católica, vem reagindo e
atacando o novelista norte-americano com
a rgumentos teológicos e políticos de insólita
contundência.
No “Código Da Vinci” formula-se uma
refutação da divinidade de Jesus Cristo. Ao
imaginar que Maria Madgalena não somente
foi a esposa senão também a mãe e a autêntica
herdeira da mensagem revolucionária de
Cristo, condena-se o papel secundário atribuído
à mulher pela Igreja. O livro é uma interessante exploração dos vazios e lacunas da
história sagrada ao descobrir as contradições e
imaginar episódios muito verossímeis, omitidos
pelo Novo Testamento. Não se trata, certamente, de um questionamento filosoficamente
profundo, mas sim de uma argumentação
muito habilmente exposta diante da verdade
histórica dos evangelhos.
O mais notável é que o ataque se baseia
muitas vezes na própria argumentação tradi-

cional da teologia oficial. Esta última sempre
defendeu que os evangelhos não são meras
crônicas biográficas de Cristo. Não se ajustam
a uma simples fidelidade dos fatos: são textos
ditados pela Divinidade, que tem seus mistérios.
E isso habilita quaquer intento de arrolar novas
dúvidas sobre a sustentabilidade da história
evangélica. Respalda-se, por outro lado, não
somente nas causas políticas – bem terrenas –
que provocaram a fixação do cânone bíblico e
das regras de organização hierárquica da Igreja,
mantidas desde o ano 325 no Concílio de Nicea,
e reafirmadas e novamente corrigidas no Concílio
de Trento (1545-63). Este último respondia
estritamente às necessidade políticas do
Império de Carlos V de combater cultural e
militarmente as insurreções populares e camponesas da Reforma Religiosa na Alemanha.
Os próprios teólogos católicos oficializados
pela Igreja admitem hoje que os quatro evangelhos nâo são obras escritas num mesmo
tempo e por uma mão só. A moderna Filologia
afirma que são compilações de textos parciais,
redigidas em diferentes línguas e mais ou
menos harmonizadas. As análises exegéticas
da história destes e outros textos considerados
sagrados estão cheias de expressões lingüísticas que permitem suspeitar uma frágil
consistência, tais como “quase seguramente”,
“talvez”, “altamente provável” etc., e que,
num salto silogístico, transformam uma mera
probabilidade em conclusão categórica e
induvitável.
Os pergaminhos do Mar Morto e, sobretudo,
os evangelhos chamados apócrifos descobertos
em 1947 em Nag Hammadi, no deserto egípcio,
são documentos que têm permitido um conhecimento bastante detalhado das complexas origens do cristianismo, das suas interseções e
influências com outras crenças e filosofias. E é
admissível considerarque houve uma paulatina
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construção, não demasiado rigorosa, de uma
“história oficial da Religião”. Alguns dos seus
relatos e discursos têm sido questionados pelas
novas pesquisas arqueológicas e filológicas.
Boa parte da teologia católica – em especial a
desenvolvida em torno de fatos que requerem
uma mínima confirmação histórica – torna-se
altamente discutível. Essa fragilidade documental vai minando os próprios fundamentos da fé,
ao explicar de modo pouco crível os detalhes
da geração e evolução de crenças e conhecimentos muito mais humanos do que divinos.
Nos romances de Brown, revivem-se
também os velhos conflitos entre Ciência e
Religião, uma batalha secular que as correntes
mais retardatárias ainda hoje dominantes nas
mais altas hierarquias vaticanas vêm perdendo.
A reivindicação feminista, as críticas ao celibato
e a fácil denúncia – não por isso menos efetiva
– da improcedente e muitas vezes hipócrita
oposição aos prazeres da sexualidade, embora
não sejam novidades e respondam a antigas
questões não resolvidas, adquirem um vigoroso
impulso com estes romances, aparentemente
comprometidos com o “progressismo politicamente correto”. A morte de João Paulo II traz
consigo uma já evidente crise do neo-conservadorismo religioso. Quando a vocação sacerdotal fraqueja perigosamente nos países mais
desenvolvidos e cada vez mais recrutam-se
padres na África faminta e castigada pela AIDS,
quando as igrejas continuam se esvaziando e as
superstições se acumulam, os romances de Dan
Brown parecem maçazos aplicados às muralhas
dos escritórios e despachos do Vaticano. Poderá
persistir numa visão absolutista e monárquica
da sua organização e no disciplinamento intolerante de suas regras internas, quando um par
de romances, misturando anjos e demônios em
fórmulas de narração codificada, justificam
tanto escândalo?
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