
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Editora Fundação Fênix 
 

A presente obra A tentação ancestral – a questão histórico-cultural do 

tema da Idolatria ao longo dos séculos e sua relevância na 

contemporaneidade pretende antecipar o tratamento de uma questão 

de tal urgência. Os vinte e nove textos aqui reunidos, oriundos de 

abordagens desde prismas tão diversos como filosofia, letras, economia, 

teologia, psicanálise, direito, história, sociologia e outros, pretendem 

demonstrar cabalmente de que forma tal urgência acima referida se faz 

aguda, aqui e agora, a todos e todas que pretendem uma compreensão 

mais profunda dos tempos que correm. 
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O imaginário corrente tem reservado à questão da idolatria, em boa medida, 

um foro teológico. Isso não é de se estranhar, dada a longa tradição exegética que 

dela tem tratado ao longo dos séculos, notadamente na esteira das recepções do 

antigo e novo Testamento e das religiões ocidentais monoteístas em geral. Todavia, 

se há algo que a contemporaneidade nos ensina, é que o fenômeno da idolatria 

encontra-se disseminado em incontáveis frentes e tem determinado muito das ações 

humanas recentemente. De fato, avolumam-se de tal modo suas manifestações que o 

tema geral da idolatria irá passar em breve, se isso ainda não acontece, a ser um dos 

temas principais de estudo nas mais diferentes áreas, além da tradição teológica. 

História, filosofia, ciência política, psicologia e psicanálise, antropologia, ciências 

sociais, ciências jurídicas, linguística e letras em geral, semiologia, geopolítica em 

geral, economia – todos estes campos, e muitos outros que se abrem em um leque de 

possibilidades hermenêuticas praticamente ilimitado – terão, muito brevemente, de 

considerar a questão da idolatria e seus desdobramentos atuais um tema focal de 

pesquisa e desenvolvimento de suas áreas de competência. 

A presente obra A tentação ancestral – a questão histórico-cultural do tema 

da Idolatria ao longo dos séculos e sua relevância na contemporaneidade pretende 

antecipar o tratamento de uma questão de tal urgência. Os vinte e nove textos aqui 

reunidos, oriundos de abordagens desde prismas tão diversos como filosofia, letras, 

economia, teologia, psicanálise, direito, história, sociologia e outros, pretendem 

demonstrar cabalmente de que forma tal urgência acima referida se faz aguda, aqui e 

agora, a todos e todas que pretendem uma compreensão mais profunda dos tempos 

que correm. 

Os organizadores/a organizadora agradecem a generosidade de todos e todas 

autores e autoras altamente qualificados que emprestaram sua experiência, 

conhecimento e argúcia em seus respectivos textos. Assim, a equipe organizadora não 

apenas espera, mas confia que uma tal obra ocupará muito logo o lugar que merece 

https://doi.org/10.36592/9786587424057-0


no rol dos trabalhos fundamentais para compreender a crise civilizatória na qual 

estamos todos mergulhados. 

 

Porto Alegre, junho de 2020. 

 

Os organizadores, a organizadora. 

 

 



 

1. O anacronismo do mito em Hegel e o Brasil do bolsonarismo 
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Adriano Bueno Kurle1 

 

Abater gado, esquartejá-lo, prepará-lo, envasilhar o vinho, etc., não são 
ocupações consideradas indignas dos heróis, ao passo que entre nós um jantar, 
para não ser insignificante, não deve ser composto apenas de manjares 
delicados, mas comportar também excelentes discursos2. 

 

Introdução  

 

Neste trabalho, procuro desenvolver uma apresentação de alguns conceitos da 

filosofia da arte de Hegel com vistas à interpretação de uma situação político-

cultural, a saber, o bolsonarismo no Brasil contemporâneo. A análise inspira-se na 

alcunha dada ao atual presidente do Brasil, a saber, o “mito”, assim como da 

associação entre a figura do juiz Sérgio Moro e o personagem de ficção (quadrinhos, 

filmes e séries) super-homem, que é concebido dentro do gênero de super-heróis da 

ficção da indústria cultural dos séculos XX e XXI.  Ainda, levo em consideração um 

conjunto de comportamentos e propagandas políticas informais, propagadas pelas 

redes sociais virtuais via internet, que associam o apoio a Bolsonaro ao imaginário 

nacionalista, militar e heroico. Dada esta situação, apresento aqui alguns elementos 

da concepção hegeliana de Estado-de-mundo heroico, assim como outros elementos 

que lhe estão vinculados, para, a partir da noção dialético-especulativa e historicista 

de Hegel, pensar criticamente o que se pode chamar de consciência bolsonarista, 

principalmente por meio da constatação hegeliana do anacronismo da consciência 

mítica.  

Para estabelecer a relação aqui pretendida, apresento algumas ideias da 

filosofia da arte de Hegel, de acordo com a seguinte ordem: (a) os modos de 

compreensão, principalmente a partir da distinção entre o modo poético e o prosaico; 

(b) a concepção de “ação” enquanto categoria da arte, por meio dos seus três níveis: 

                                                     
1 Doutor em Filosofia – PUCRS. Professor no Departamento de Filosofia, do Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais – Universidade Federal de Mato Grosso. UFMT. Campus Cuiabá. E-mail: 
adrianobk@gmail.com 
2 HEGEL, G. W. F. Werke 15: Vorlesung über die Ästhetik III. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990, p. 
344. Tradução utilizada: HEGEL, G. W. F. Curso de estética: O sistema das artes. Tradução de 
Orlando Vitorino e Álvaro Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 453. 
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Estado-de-mundo [Weltzustand], Situação [Situation] e Ação [Handlung]; (c) uma 

avaliação do anacronismo da ideia de mito e de herói na contemporaneidade, por 

meio de reflexão mediada pelas concepções de Aufhebung (superação, ou 

suprassunção3) e história.  

 

1 Modos de compreensão: vulgar, poético, prosaico e especulativo 

 

Hegel distingue os modos de concepção em quatro, muito embora, ao tratar da 

Poesia nos Cursos de Filosofia da arte, focando em dois: na compreensão poética e na 

prosaica4. Estes modos de compreensão estão relacionados com os níveis da intuição 

e da representação, enquanto, ao nível do pensar, podemos tratar de ainda outros 

três. Desta forma, conectando os Cursos de Filosofia da Arte com a Lógica5 e com a 

Filosofia do Espírito Subjetivo6, podemos elaborar um esquema que nos leva dos 

modos de compreensão mais simples até o mais complexo e completo.  

O primeiro elemento a notar é que, para Hegel, todo conteúdo determinado, 

seja ele empírico ou pensado, envolve uma articulação inferencial entre os três níveis 

de generalidade lógicos, a saber, o universal, o singular, e o particular 7 . Estes 

elementos são articulados ao longo do processo cognitivo em seus diferentes níveis.  

                                                     
3 As traduções de Paulo Meneses para o português (a saber, da Enciclopédia e da Fenomenologia do 
Espírito) utilizaram o neologismo (retirado do francês) “suprassunção” para traduzir Aufhebung. 
Muito embora existam razões (em especial, a polissemia do termo original em alemão, que Hegel 
explora) para forjar um termo, penso que este neologismo é contraintuitivo. Prefiro, apesar dos 
problemas, traduzir por superação (nem sempre Hegel usa este termo em sentido positivo, podendo, 
em algumas circunstâncias, significar apenas cancelar e suprimir). A polissemia que Hegel explora 
envolve o uso simultâneo dos significados “negar”, “conservar” e “elevar”. Sobre este ponto, cf. 
HEGEL, G. W. F. Werke 8: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1986, §§ 79 – 82; LUFT, E. As sementes da dúvida. São Paulo: Mandarim, 2001, p. 143-
148. As traduções de Meneses: HEGEL, G. W. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em compêndio: 
1830. 3 volumes. Tradução de José Machado e Paulo Meneses. São Paulo: Loyola, 1997; HEGEL, G. 
W. F. Fenomenologia do Espírito. Tradução Paulo Meneses. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
4 A obra: HEGEL, G. W. F. Werke 13 - 15: Vorlesung über die Ästhetik I - III. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1989 – 1990. Traduções utilizadas: HEGEL, G. W. F. Cursos de estética. Volumes I - IV. 
Tradução de Marco Aurélio Werle e Oliver Tolle. São Paulo: EDUSP, 2001 – 2004; HEGEL, G. W. F. 
Curso de estética. Volumes I - II Tradução de Orlando Vitorino e Álvaro Ribeiro. São Paulo: Martins 
Fontes, 1996 – 1997. Daqui em diante, apenas “A”, seguido de volume do alemão, da edição da EDUSP 
e da edição da Martins Fontes, e das páginas na mesma ordem. Neste caso: A III/IV/II, p. 237 – 
247/22 – 29/ 371 – 379. Seguiremos a tradução de Werle e Tolle (com exceção da epígrafe e onde 
houver outra menção).  
5 Uso aqui a lógica da Enciclopédia. HEGEL, G. W. F. Werke 8 - 10: Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften I - III. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986. Daqui em diante, apenas “Enz.”, seguido 
de volume e parágrafo, e ainda indicação de “adendo”, quando for o caso. Neste caso: Enz. I. Para 
tradução para o português, vide nota de rodapé 3, acima.  
6 Enz. III. 
7 Enz. I, §24, Adendo 2.  
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Após isto, temos que considerar a estrutura do Espírito subjetivo teórico, que 

pode ser considerada basicamente como as capacidades cognitivas do sujeito racional 

individual, consciente de si no mundo: a intuição, a representação e o pensar 8. 

Basicamente, partimos de um primeiro momento, imediato e simples (ou seja, onde 

não há distinção entre o universal e o singular), para um processo progressivo de 

diferenciações, até a reunião final, como uma espécie de retorno ao início que carrega 

consigo todo o conteúdo desenvolvido no percurso. Este é o caminho da intuição 

mais simples (que envolve sensações e sentimentos) até o pensar conceitual, 

judicativo e raciocinante. A intuição tem o caráter de apreensão inicial de um dado 

conteúdo, de modo que o sujeito cognitivo ainda não distingue partes do objeto, e 

sequer distingue o que é conteúdo do objeto e o que é conteúdo para o sujeito. A 

partir do processo de tratamento cognitivo e espiritual do conteúdo, surge a primeira 

separação: o que é do objeto e o que é para o sujeito, o que é representado e o que é 

representante, o que é imagem e o objeto imaginado.  

Entramos, aqui, no âmbito da representação, que envolve uma diversidade de 

tarefas cognitivas, marcadas pela separação. Assim, temos o momento da 

reminiscência [Erinnerung] (como primeiro tratamento bruto do conteúdo, que 

remete uma sensação à outra, que de alguma forma “estoca” informação sensível), 

depois a imaginação, na forma reprodutora (como uma espécie de mecanismo 

subconsciente, que opera de modo independente do arbítrio cognitivo do sujeito, 

associando dados intuitivos), depois entramos no momento em que há controle 

cognitivo das associações das imagens, a saber, a fantasia, como uma forma de 

imaginação produtiva, o que nos leva também à capacidade de formar símbolos e, 

finalmente, signos.  

O símbolo resguarda a distinção entre o elemento simbolizante e o objeto ou 

significado simbolizado, de modo que a compreensão depende de que um aponte 

para o outro, de modo que o conteúdo ainda não possui uma delimitação clara – o 

símbolo de um leão vermelho mugindo pode apontar para força e coragem, ao 

mesmo tempo que pode envolver também a significação de algo a temer. De outro 

lado, este símbolo pode ser tomado como representação (como uma bandeira) de um 

povo, uma tribo ou uma nação, em uma determinada configuração simbólica.  

                                                     
8 Enz. III, §§ 440 – 468. 
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Já o signo carrega em si seu significado: quando dizemos “escola”, a palavra 

não pode ser esclarecida pelo mero apontar de um objeto ou de uma característica 

presente em objetos (como um lugar físico, a característica de ser um prédio ou de 

representar, abstratamente, o conhecimento e a formação humana), mas carrega em 

si, imediatamente, o seu significado. Se compreendo o signo, compreendo também 

seu significado. Assim, se digo que vou ao cemitério, imediatamente conecto a esta 

significação outra implícita, a saber, a morte9. Esse processo nos conduz à linguagem 

e à memória [Gedächtnis], que são o ponto de transição entre a representação e o 

pensar. 

A arte possui um vínculo especial com a intuição, mas, no âmbito poético, 

também com a representação, em especial com a imaginação, uma vez que a arte 

poética (diferente de todas as outras) tem como instrumento sensível não elementos 

materiais relacionados com os sentidos visual ou auditivo (como a arquitetura, a 

escultura, a pintura e a música), mas com a linguagem e o conteúdo representacional. 

Neste sentido, cumpre uma função muito importante, especialmente para a arte, a 

fantasia: “A fantasia é o meio-termo no qual o universal e o ser, o próprio e o 

encontrado, o interno e o externo, são criados em completa unidade10.” Podemos 

entender aqui que a imaginação, por meio da fantasia, é capaz de conduzir o 

conteúdo tanto aos conceitos, e permitir que a atividade cognitiva seja conduzida ao 

pensar e lá trabalhado por esta forma cognitiva, ou então fazer a passagem do signo e 

da significação ao meio sensível. Poderíamos dizer, de uma forma um tanto kantiana, 

que o direcionamento que se dá ao material da imaginação pode tanto colaborar para 

tornar um conceito sensível quanto tornar um dado sensível um conceito. Ainda, é 

importante considerar que há certa peculiaridade também no nível da fantasia: uma 

vez que ali são produzidos signos e símbolos, é possível considerar a sensibilização de 

significações sem, necessariamente, participação (direta ou indireta) do pensar.  

Desta feita, é fundamental a capacidade da fantasia para o produzir poético, 

assim (podemos deduzir) como para sua compreensão. Ao abordar a poesia, Hegel 

considerará a distinção entre a compreensão poética e a compreensão prosaica. Para 

tanto, também considera a compreensão vulgar [gewöhnlichen Sprechen] e a 

compreensão especulativa.  

                                                     
9 “Enquanto significante, a inteligência prova, assim, ter maior grau de livre-arbítrio e de domínio no 
uso da intuição do que enquanto simbolizante.” Enz. III, §458. Tradução nossa. 
10 Enz. III §457. 
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Podemos dizer que o modo vulgar se prende ao nível da reminiscência e da 

intuição, procedendo por meio de compreensões limitadas, apegadas ao particular, 

mas sem estabelecer relações entre as particularidades. Já a compreensão poética 

possui uma característica importante e fundamental para a arte, uma vez que 

procede por meio uma espécie de criação indutiva (o termo é meu), pois, partindo do 

particular, visa à totalização deste particular, ascendendo ao processo de 

universalização. Apesar disto, esta totalização mesma permanece particular: não é 

que a obra artística se torne toda a realidade, mas tem, em si, uma totalidade de 

significado, se tornando um objeto autônomo e independente. A representação 

poética é figurada, uma vez que ela não lida com a “essência abstrata, mas com a 

realidade concreta”, e ainda assim é uma forma de apresentação que elimina as 

contingências e apresenta esta figuração de forma que nos permite aperceber o 

substancial11.   

De outro lado, também se pode considerar que, muito embora o proceder 

poético não seja capaz de estabelecer conexões totalizantes suficientes para lidar com 

a realidade na sua completude (uma vez que se prende a este particular), pode gerar 

(como no caso de culturas míticas, o que, para Hegel, são culturas baseadas na arte e 

no modo de compreensão poético) referências interpretativas, isto é, a obra poética 

pode ser considerada como um objeto que contém em si uma representação completa 

de mundo, que pode servir como referência de interpretação da própria realidade 

como um todo. O processo poético pode ser pensado como uma operação, como já 

dito, vinculada principalmente à imaginação, em relação espontânea (via 

inteligência12) com a intuição (tanto no sentido de produzir imagens e significações a 

partir do material intuitivo, quanto no sentido de tornar sensíveis estas imagens e 

significações produzidas).  

A compreensão prosaica opera, por sua vez, no nível do entendimento 

(enquanto um dos níveis do lógico, como veremos logo depois), relacionando eventos 

particulares entre si por meio de relações de causa e efeito e estabelecendo o 

interesse nos objetos de acordo com relações finalísticas (ou teleológicas), de modo 

que a concepção da realidade é partida entre os meios e os fins (o que pode ser 

considerado tanto do ponto de vista teórico quanto prático). Com relação a esse 

modo de compreensão, Hegel ressalta sua aplicação na organização social e pessoal 

                                                     
11A III/IV/II, p. 276-7/50-1/402. 
12 Cf. principalmente Enz. III §457. 
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que podemos chamar de burocrática: as ações particulares tendem sempre à 

adaptação a fins universais que as subsumem e regulam: as leis, a vantagem, o lucro, 

etc.  

Por fim, temos a compreensão especulativa, que opera a união sistemática 

última do pensamento, por meio do que Hegel concebe como a articulação racional 

própria. Este nível está vinculado, assim como o entendimento, aos níveis do lógico 

[das Logische] (e, do ponto de vista subjetivo, esses estão vinculados com o pensar), 

que são três: o entendimento, a razão dialética e a razão especulativa13. Há um 

processo que nos leva do entendimento, enquanto um processo categorizador que, de 

um lado, visa a finitude e, de outro, sempre apela a um além (uma finalidade que está 

para além do objeto, uma característica que não cabe em um determinado conceito 

classificador, que nos obriga a sempre produzir mais conceitos classificadores, etc.), 

passando pelo momento dialético, enquanto momento negativo, que visa à geração 

de contraposições com relação ao que pode ser universalizado a partir do 

entendimento com o seu oposto (que gera, ao mesmo tempo, contrariedade e 

contradição) e, finalmente, a razão especulativa, enquanto momento positivo que 

reúne coerentemente uma noção do todo por meio do processo de Aufhebung 

(superação), que resolve as contradições geradas pela razão dialética em uma 

reformulação elevada das concepções14.  

O processo de compreensão aqui apresentado tem a seguinte ordem 

hierárquica (do mais simples ao mais complexo): modos vulgar, poético, prosaico/do 

entendimento15, dialético e especulativo. 

Além destas capacidades cognitivas, temos que levar em consideração que há 

um processo fenomenológico (no sentido hegeliano) e histórico no seu 

desenvolvimento e também como essas operam na organização sociocultural. A 

dicotomia entre compreensão poética e prosaica marca os modos cognitivos 

hegemônicos de procedimento sociocultural, e estão ligados, portanto, ao 

desenvolvimento histórico da humanidade. Junto com isto, temos que pensar o 

                                                     
13 Enz. I, §§79 – 82. 
14 Aqui trago uma abordagem simplificada, uma vez que este tema foge do tópico do trabalho. Para 
uma abordagem deste tema, cf. CIRNE LIMA, C. R. V. Sobre a Contradição. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
1993; LUFT, E., opus cit. 
15 Talvez seja possível distinguir entre a compreensão prosaica e o entendimento, mas não é meu 
interesse aqui entrar nestes detalhes. Werle aponta para uma distinção entre o prosaico absoluto e o 
prosaico do entendimento, mas, a meu ver, sem definir de modo claro. Cf. WERLE, M. A. A Poesia na 
Estética de Hegel. São Paulo: Associação Editorial Humanitas/ FAPESP, 2005, p. 79-97.  



 

 

 

 
Adriano Bueno Kurle | 19 

 

processo histórico da consciência artística, que Hegel distingue em simbólica, 

clássica e romântica 16 . Basicamente, são formas de relacionar o conteúdo e a 

significação da arte com sua forma sensível, mas também designam formas de 

intuições-de-mundo [Weltanschauungen]17. Para simplificar: a consciência simbólica 

aspira a algo que não consegue encontrar, enquanto a consciência clássica encontra a 

adequação entre o conteúdo e a forma sensível, vivendo assim a partir da 

compreensão intuitiva e poética; a consciência romântica reconhece a incapacidade 

de objetos finitos em expressar o conteúdo racional (que é infinito) plenamente, e 

descobre isto por meio da experiência e desenvolvimento da subjetividade interna.  

A partir da arte romântica, atinge-se também a predominância do modo de 

proceder prosaico e, no advento da modernidade, o indivíduo encontra-se em 

situação cultural de cisão entre o universal e o singular: o universal regula e subsume 

a particularidade, mas o reconforto e a reconciliação entre eles não podem mais ser 

encontrados na arte, mas na filosofia. Para o que segue, é importante ressaltar esta 

diferença entre a cultura clássica e a cultura moderna.  

Toda arte “moderna” (enquanto pós-romântica ou no último estágio da arte 

romântica) se encontra diante do pôr-em-questão da arte, diante da dúvida do seu 

significado e da certeza da impossibilidade da reconciliação. Ao mesmo tempo, a 

filosofia se faz culturalmente presente e a perspectiva prosaica e conceitual permeia 

todas as nossas relações. A arte moderna deve lidar com isso e, para manter-se arte, 

deve ao mesmo tempo abrir o caminho da perspectiva artística sem cair no ridículo 

da anacronia (que seria, neste caso, a esperança de reconduzir a verdade ao seu 

momento intuitivo como estágio último e superior de compreensão).  

Desta feita, a arte moderna comporta-se como negatividade diante do 

cotidiano, buscando abrir um novo contexto de olhar que destaca, separa, o evento 

ou objeto apresentado da realidade cotidiana (em diferença da arte clássica, que 

                                                     
16 Para mais referências sobre a arte romântica e sobre a passagem para a arte moderna, cf. PIPPIN, 
Robert. After the Beautiful: Hegel and the Philosophy of Pictorial Modernism. Chicago: The 
University of Chicago Press, 2014; VIEWEG, K. A Arte Moderna como Superação da Orientalidade e 
do Classicismo: Hegel e o “fim da arte”. In: WERLE, M. A; GALÉ, P. F. (Orgs.) Arte e Filosofia no 
Idealismo Alemão. São Paulo: Editora Barcarolla, 2009, p. 151-174; WERLE, M. A. Subjetividade 
Artística em Goethe e Hegel. In: WERLE, M. A; GALÉ, P. F. (Orgs.) Arte e Filosofia no Idealismo 
Alemão. São Paulo: Editora Barcarolla, 2009, p. 175-188; WERLE, M. A. A Aparência Sensível da 
Ideia: Estudos sobre a estética de Hegel e a época de Goethe. São Paulo: Edições Loyola, 2013, p. 173-
191. 
17 Por conta da relação direta que o termo tem com intuição [Anschauung], na filosofia da arte de 
Hegel, penso que a maneira técnica mais correta de traduzir este termo, neste contexto, seja a mais 
literal, a saber, “intuição-de-mundo” [Welt = mundo, Anschauung = intuição], que é a que adoto aqui. 
Geralmente costuma ser traduzido por “cosmovisão” ou “visão de mundo”. 
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incorpora e apresenta seu conteúdo como componente – essencial – do cotidiano). 

Por outro lado, o conteúdo da arte moderna só pode significar algo relevante, 

artístico, se revelar as significações do seu próprio tempo.  

A arte na modernidade deve revelar um outro olhar, uma outra forma de 

apresentação ou, ainda, um novo recorte da realidade cotidiana contemporânea, 

mostrando, a partir do seu destacamento, aquilo que, apesar de presente, aparenta 

invisibilidade diante da cegueira causada pelo hábito diário - aquilo que a vida 

prosaica é incapaz de recontextualizar. Assim, a arte ainda cumpre uma função 

cultural, negativa e determinada, apesar de não ser essa a mesma função que teve no 

decorrer de outros estágios históricos do seu desenvolvimento. Diante da 

predominância do olhar científico e filosófico, a arte não é mais o meio inédito de 

apresentação de conteúdos espirituais e culturais, mas presta ainda uma função 

específica no seu modo de apresentação, no questionamento e na abertura da 

possibilidade de ressignificação. 

 

2 Herói e ação 

 

Seguindo a análise a partir dos modos de compreensão, temos em Hegel o 

conceito de ação, enquanto um dos elementos-chave para a manifestação artística, 

orientada pela estrutura lógica da aparência sensível da ideia (ou, o Ideal). A 

sensibilização envolve individuação. De outro lado, a significação envolve o universal 

(o conteúdo da performance ou da obra artística). O Ideal, enquanto elemento 

regulador da arte, deve então regular a perfeição da aparência sensível da Ideia, de 

modo que articule com o maior equilíbrio possível a relação universal-particular-

singular justamente no modo sensível, o que significa: no singular. A aparência 

sensível da Ideia busca, assim, a individuação e a unidade: o que nos leva às noções 

de indivíduo e de unidade da ação. Temos aqui a relevância fundamental da poesia, 

que perpassa todos os momentos históricos da arte (a saber, o simbólico, o clássico e 

o romântico), e que apresenta a estrutura narrativa e representativa da intuição-de-

mundo [Weltanschauung] dos povos18.  

                                                     
18 A poesia deve ser entendida em Hegel de modo a incluir as artes que fazem uso da linguagem e da 
representação – assim incluindo a literatura e o teatro. O termo original é Poesie, de forma que há 
outro termo para a poesia no sentido estrito: Dichtung. 
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A expressão artística ideal deve conduzir a unidade entre a ação e o indivíduo, 

isto é, a unidade entre o acontecimento e o personagem deve confundir-se. A forma 

própria de cognição artística, do ponto de vista do Espírito Absoluto, é a intuição. 

Isto demanda que a unidade e a identidade ainda se encontrem com o imediato. 

Assim, encontramos o belo artístico como necessariamente relacionado com o modo 

intuitivo de apreensão sensível do significado artístico, o que ocorre, na consciência 

sociocultural e histórica, na forma de arte clássica – em específico, na consciência 

mítica do povo grego, que tem na expressão artística o seu modo hegemônico de 

compreensão do mundo. Uma intuição-de-mundo baseada na intuição, realizada na 

arte clássica, e que unifica acontecimento e personagem, envolve o conceito de ação. 

Nele temos a figura do herói e a unidade da sua ação enquanto componentes 

fundamentais. O herói carrega, nas suas ações, a significação universal19.  

O herói, então, funda, com suas ações, a própria lei. Não é a mediação 

racional, o conceito, que funda a justiça na intuição-de-mundo clássica, mas a 

sensação do que se realizou como justo a partir das realizações do herói. Este 

representa a nação inteira na sua ação, mas apenas retrospectivamente: a própria 

nação se constrói a partir das ações dos heróis. O herói, no período clássico e no 

Ideal, representa a independência na forma da imediatidade. A figuração ideal da 

arte encontra-se na época mítica20. 

A estrutura da ação (enquanto conceito geral) tem a seguinte forma: o Estado-

de-mundo universal [allgemein Weltzustand], a Situação [Situation] e a ação 

propriamente dita [Handlung als solche]. Podemos pensar o primeiro como 

representando o momento universal, o segundo o particular, e o terceiro o singular. 

O Estado-de-mundo [Weltzustand] é definido como as condições gerais da ação 

individual e seu caráter; a Situação é o que traz a situação e seus conflitos, uma 

espécie de particularidade da condição [Besonderheit des Zustandes]; já a ação 

propriamente dita é uma espécie de compreensão [Auffassung] e reação do sujeito 

                                                     
19 Cf. em especial AI/I/I p. 242 – 4/193 – 5/215 – 7. Abordo aqui a noção de herói exclusivamente a 
partir da filosofia da arte. O conceito aparece, porém, também na filosofia da história. Cf. Filosofia da 
história – HEGEL, G. W. F. Werke 12: Philosophie der Geschichte. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1986; Tradução para o português: HEGEL, G. W. F. Filosofia da História. Tradução de Maria 
Rodrigues e Hans Harden. Brasília: Editora UnB, 1995. Para uma abordagem da figura de herói cf. 
BORGES, Maria de Lourdes. A Atualidade de Hegel. Florianópolis, SC: Editora UFSC, 2009, p. 129-
142. Da perspectiva estética: cf. WERLE, opus cit, 2006, p. 198-205. 
20 AI/I/I, p. 248/198/220. 
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aos conflitos da situação específica (que tem, por outro lado, sua condição e conjunto 

de possibilidades – se poderia dizer, seu sentido – definidos pelo Estado-de-mundo). 

O Estado-de-mundo é assim o fundo onde se dá a história narrada, sendo 

formado por uma espécie de “prosódia objetiva” (o termo é meu), que Hegel classifica 

como heroica [Heroenzeit, época dos heróis] ou prosaica [gegenwärtige prosaische 

Zustand, condição prosaica contemporânea], a primeira sendo o Estado-de-mundo 

antigo (em especial da Grécia antiga e do período de domínio do mito) e a segunda o 

estado de mundo moderno (que também gosto de chamar de “burocrática”21). 

Já a Situação é o contexto particular em que se dá a ação, o nível particular, 

onde se gera, principalmente, a colisão, muito embora possa envolver outras 

circunstâncias menos conflitivas (como nas representações esculturais de deuses). 

Hegel diz: “[A] Situação, em termos gerais, é, por um lado, o estado em geral, 

particularizado em determinidade, e neste determinidade é, por outro lado, ao 

mesmo tempo, o estímulo para a exteriorização determinada do conteúdo, que deve 

apresentar-se na existência [Dasein, ser-aí] por meio da exposição artística.”22 

Assim, temos a seguinte estrutura do processo dramático de geração do 

conflito que gera a ação da trama (a ação propriamente dita): o primeiro momento é 

a ausência de situação, indeterminação, nível universal; o segundo momento é a 

particularização, determinação inofensiva [harmlose Bestimmtheit], que ainda não 

conduz a uma oposição (e, portanto, não leva ao conflito que gera a ação e a 

necessidade de uma resolução); o terceiro momento é a colisão [Kollision], que é o 

desenvolvimento da situação que conduz à oposição e ao conflito, à ação e reação 

[Aktion und Reaktion], e assim cria as condições da ação propriamente dita. 

Já a ação propriamente dita envolve três momentos: os poderes universais, a 

atividade particular por meio das ações dos indivíduos, e finalmente a união dos 

poderes universais e das ações individuais no caráter23. 

                                                     
21 Para uma abordagem da relação entre a época heróica e a época prosaica, que também considera a 
Filosofia do Direito, cf. Gonçalves, Marcia. 2017. “Tempo Poético e Tempo Prosaico”. Revista 
Eletrônica Estudos Hegelianos, v. 14, n. 23. Disponível em: 
http://ojs.hegelbrasil.org/index.php/reh/article/view/232/200. 
22 AI/I/I p. 260/ 207/230. 
23 Podemos pensar esta tríade em um exemplo, o das eleições de 2018 e da ascensão política do 
bolsonarismo, da seguinte maneira: o Estado-geral-de-mundo é o neoliberalismo e a falência do 
comunismo real; a situação a queda do PT, descrédito da classe política tradicional e contexto 
específico relacionado; finalmente, a ação propriamente dita as eleições, com a eleição de Bolsonaro. 
Para um panorama desta ação, que seus asseclas enxergam como um épico, cf. ANDERSON, Perry. “O 
Brasil de Bolsonaro”. Tradução de Jayme da Costa Pinto. Novos Estudos, v. 38, n. 113, Jan./Abr. 2019, 
p. 215-254.  
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No Estado-de-mundo heroico, a ação do herói não implica em uma 

responsabilidade meramente subjetiva, parcial, uma vez que a ação não é 

considerada pela perspectiva de uma separação entre as condições objetivas e as 

escolhas (pensadas) do agente. Sendo as condições objetivas e subjetivas reunidas de 

modo imediato, a circunstância da ação e a própria ação envolvem o indivíduo em 

sua totalidade. Sendo a ação guiada pelo caráter e pelo ânimo [Charakter und 

Gemüt] e não pelo pensamento [Gedanken], não distingue entre aquilo sobre o que o 

agente tem controle e aquilo sobre o que não tem, entre o que pôde tomar 

consciência e o que não pôde. A própria motivação do herói é resultado de condições 

objetivas – ele mesmo é objetivo. Tornar-se herói é, assim, tanto um acaso quanto o 

são suas ações. Por isso, ser herói é não apenas uma glória, mas, antes, um sacrifício. 

O herói é o que é sem que possa ser ou ter sido outra coisa, ainda que isto não 

estivesse pré-determinado (uma vez que a ação, no estado-de-mundo heroico, se dá 

na contingência). Essa é uma das principais características que distingue o épico e a 

tragédia clássicos do drama moderno. 

É importante notar que há um processo histórico que demanda a realização do 

herói e a constituição dos mitos, como modo de instaurar a lei e o Estado político. 

Este processo histórico objetivo está vinculado à intuição-de-mundo e ao modo de 

compreensão poético. Do lado subjetivo, o próprio modo de compreensão possui 

historicidade, que segue um processo fenomenológico onde uma determinada 

realização só se torna efetiva quando são dadas as suas condições. No desenrolar 

fenomenológico dos modos de compreensão, o modo poético é condição para o 

desenvolvimento efetivo do modo prosaico. A intuição-de-mundo pode ser 

considerada como um processo que envolve tanto a situação objetiva (a constituição 

sócio-histórica) quanto a situação subjetiva (os modos de compreensão), de maneira 

que um se imbrica no outro e se transforma, sendo a unidade desse imbricamento o 

que é resultante enquanto intuição-de-mundo.  

Desta maneira, o surgimento do Estado e da lei permite mediações que 

seguem outro modo de compreensão, a saber, o pensar (ou, o modo de compreensão 

prosaico), uma vez que agora é a lei que traz a mediação social (mediação que antes 

não havia, e estava concentrada na ação contingente do caráter do herói, o que 

demanda uma forma de identificação intuitiva entre o povo e seu herói), e essa 

mediação permite o cálculo e as relações de acordo com a forma do entendimento (no 
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nível do pensar). Com isso, o desenvolvimento de uma nova forma de compreensão 

faz com que aquilo que o herói fundou o arruíne: e é por isto que o herói deve ser 

sacrificado – porque não há possibilidade de realizar a ação propriamente heroica 

sem que essa ação traga necessariamente consigo a própria dissolução do herói. As 

ações intuitivas não mais fundam leis, mas, ao contrário, são subsumidas a ela. As 

leis podem ser transformadas não mais via ação bruta, mas via mediação, reflexão e 

escolha consciente. Isto é, o surgimento do Estado traz as condições objetivas para o 

desenvolvimento do modo de compreensão prosaico, o que traz consigo a 

impossibilidade de compreensão e aceitação de heróis. Isto é, o processo do mito gera 

sua autodissolução ou torna a si mesmo anacrônico. 

De certa forma, o que está em jogo aqui é justamente o desenvolvimento da 

individualidade livre e os paradoxos que isso gera: na ação da época heroica, apenas 

o herói era livre, apenas o herói é sujeito. De outro lado, no Estado-de-mundo 

prosaico moderno e contemporâneo, a própria lei que faz a mediação das 

universalidades é um produto do reconhecimento da liberdade dos indivíduos, 

enquanto de outro lado esta lei mesma delimita e restringe o campo de ação 

individual. Aqui temos mais um exemplo, na filosofia de Hegel, da transposição de 

um campo de indeterminação (a saber, o Estado-de-mundo contingente e aberto ao 

modo de compreensão poético, onde o campo de criação é mais livre justamente por 

haver grau menor de predeterminações) à determinação24. Tanto o Estado político 

moderno quanto o modo de compreensão prosaico trazem consigo um contexto 

universal de determinações preexistentes, que limitam o campo da atividade 

particular e, com isso, da criação poética25. 

É importante ressaltar a relação entre a arte clássica, a compreensão poética, a 

época heroica e o gênero épico (na poesia). O épico é uma das realizações da cultura 

clássica (junto com a tragédia, enquanto uma das formas do drama), e trago aqui 

apenas algumas características que podem ressaltar o “épico” em que vive a 

consciência bolsonarista: a obra épica reúne a intuição-de-mundo de um povo, de 

modo a dar-lhe unidade, sentido, sensibilidade e totalidade. Assim, o épico tem como 

                                                     
24  Para intuição interessante deste processo, ver a concepção de “mundo de Leibniz”, em 
contraposição ao “mundo de Górgias” e o “mundo de Parmênides”, em LUFT, E. Ontologia 
Deflacionária e Ética Objetiva. In: CIRNE-LIMA, C. V.; LUFT, E. Ideia e Movimento. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2012, p. 307-363. 
25  Para uma análise interessante da individualidade na Fenomenologia do espírito, via uma 
interpretação por meio da literatura, cf. WERLE, opus cit., 2013, p. 145-173.  
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característica a unidade entre o herói e a nação, representando os atos do herói esta 

unidade mesma das intuições coletivas, até então dispersas26.  

 

3 Reflexões Finais: Aufhebung e história 

 

A partir da noção de Estado-de-mundo podemos refletir sobre o contexto de 

época e o modo de conceber. O anacronismo do mito reside justamente em que o 

épico (como uma das formas próprias do mito) só pode realizar-se em uma situação 

que não só não está mais dada, mas também não pode ser recuperada. O retorno ao 

mito (se assim podemos chamar) envolve um retardo histórico, que seria incapaz de 

operar separadamente da alienação (do ponto de vista objetivo) e do cinismo (do 

ponto de vista subjetivo). Apenas de modo alienado pode a objetividade prosaica 

permitir uma ilusão de reunião regressiva com a objetividade. De outro lado, apenas 

por meio do cinismo pode o sujeito moderno fingir que não se sabe moderno – e, 

assim, consciente da distinção entre o individual e o universal, consciente da 

diferença entre as intenções, o contexto e as realizações. A noção moderna de ação, 

assim, não permite a concepção heroica de ação. Quer dizer, para o herói ser herói, 

não cabe a ele querer, planejar ou intencionar o heroísmo (embora em algum grau 

suas ações possam ser intencionadas e planejadas), mas a ação deve ocorrer de tal 

forma que expresse a heroicidade como uma destinação. Apesar disso, o herói não é 

um deus (e sim os deuses influenciam na realização do herói), e assim a noção de 

idolatria santificadora é algo que apenas pode ser pensado em um processo alheio 

ao mito. Não cabe julgar a heroicidade épica clássica moralmente (a reflexão é típica 

da forma de arte particular romântica, em Hegel, e, na literatura, está relacionada 

com a interioridade do lírico e, principalmente, com os conflitos entre os âmbitos 

subjetivo e objetivo no drama moderno).  

Desta forma, o “herói” anacrônico depende, de um lado, de sacrifícios casuais 

(exemplo: a sobrevivência da facada) que ocorrem como consequência da abertura 

para realização da finalidade moral suprema (“salvar a nação”).  

Podemos distinguir entre o processo de formação cultural e a diversidade das 

formações de consciências individuais e particulares. Parece que, a partir da filosofia 

de Hegel, seria improvável (ou, ainda, impossível) que um modo de consciência 

                                                     
26 Cf. WERLE, opus cit., 2005, p. 201-2. 
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dominante possa regredir. Desta feita, temos duas questões a levantar aqui: a 

primeira é com relação à diversidade de concepções e pensamentos na relação com o 

todo, representado pela figura da consciência que tudo abarca, a figura não apenas 

dominante, mas que representa o próprio resultado racional destas mediações. Sobre 

isso, podemos responder que o processo de desenvolvimento do Espírito envolve 

(seguindo a lógica da Ideia) o aumento progressivo da diversidade na unidade – isto 

é, a coerência mais rica possível.  

A questão agora é como seria possível um anacronismo na direção social. 

Seria possível a sociedade humana regredir? 

Se é verdade que a realidade idolátrica atual retoma a figura do herói (o 

“mito”), seria isto um regresso cultural, o qual não poderia ser explicado pela filosofia 

de Hegel? Ou devemos conceber isto de outra maneira? Penso que a filosofia de 

Hegel inclui a riqueza suficiente para tratarmos de situações como esta, 

considerando a riqueza do conceito de Aufhebung (superação) – que permite que 

algo superado esteja, ao mesmo tempo, conservado e, portanto, presente. Ora, a 

retomada de uma concepção já ultrapassada não pode se dar simplesmente de modo 

regressivo: apenas o anacronismo e o cinismo permitem que esta retomada pareça 

possível. Porém, a noção de que isto é falso é latente. Desta forma, a retomada 

daquilo que fora superado (de certa forma, recalcado) não possui mais o mesmo 

significado que possuía antes. Isto significa que o retorno do recalcado pode ser 

entendido como a vida do negativo, e o que é velho é, também, ao ser retomado, a 

expressão de algo novo ou, ao menos, de um conflito que não fora de fato superado. 

Seguindo a linha da Filosofia da Arte, o trabalho do poético pós-prosaico 

possui dificuldades específicas, e não pode mais ser considerado como constituindo a 

narrativa universal – uma vez que estamos em outro Estado-de-mundo. Porém, não 

parece ser o caso de uma simples transposição do mito para os tempos presentes: a 

concepção mítica retorna do seu recalque, mas sem apagar os movimentos 

posteriores: é um “mito prosaico”. É, portanto, um falso mito. A retomada, porém, do 

“herói” (mediada pela idolatria inconsciente da publicidade moderna e da indústria 

cultural) envolve um desejo autocrático e autoritário: este herói “carrega” o universal 

a partir da sua ação singular. 

Assim, há uma certa ignorância ou revolta sobre a narrativa prosaica: a lei civil 

e as mediações sociais já estão determinadas, e não podem ser simplesmente 
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refundadas por ações individuais. E isto não é algo ignorado: os mitos e supermans 

contemporâneos não são heróis clássicos, mas sombras de releituras modernas da 

indústria cultural e da modernidade política. Na concepção de Hegel do herói 

clássico, sua ação não é considerada intencional e individual, além de carregar o povo 

inteiro, toda a nação. O herói funda a nação. No prosaísmo moderno, isto não pode 

ser outra coisa que autocracia e enganação, ilusão: não há, na nossa concepção de 

mundo, “acaso” guiado. Neste caso, fica claro que a ação é orientada a agradar o 

“cidadão”, de maneira a parecer que a ação do governante absorve os “anseios do 

povo” (tal como o faz o autor da poesia épica). 

“Ele pensa como nós”. Este é o mote da identificação populista 

contemporânea. O outro lado, porém, é que, apesar de pensar como “nós”, ele 

poderia não ser nem pensar como nós – ou seja, ele recebe nosso apoio por poder ser 

diferente ou superior, mas optar por ser assim, como nós. Aquele que milita contra a 

igualdade não poderia aceitar a igualdade enquanto um mote social: esta igualdade é 

apenas um espelho parcial daquilo que se quer acreditar que é. Esta perspectiva é 

diferente daquela do herói: esse não pode ser parecido ou igual, em nenhum aspecto 

relevante, a não ser naquela identificação nacional criada depois (ou seja, não se trata 

das características que já estão aí entre nós, mas daquele modelo para as 

características que queremos imitar – esta imitação, porém, não é a de um tipo 

psicológico ou de caráter moral, mas a própria ação). Ao contrário do moderno (em 

que a intenção e as limitações de conhecimento do contexto são levadas em 

consideração), o que importa é a ação mesma. Assim, a consideração do heroísmo e 

do valor da ação não está nem no mero resultado da ação (como nas concepções 

morais classificáveis como consequencialismo), nem na motivação ou na intenção 

(como em Kant e no modelo moral deontológico), mas em uma disposição que não é 

meramente uma tendência natural (como nos empiristas britânicos), mas (como 

vimos) a reunião imediata dos elementos da ação heroica: a ação ela mesma é que 

importa. Que o herói seja seu autor é o que o faz herói. Isto, porém, nos levaria a uma 

concepção em que o herói só poderia tornar-se herói após a ação heroica. Ora, esta 

ação pode ser analisada como resultado de um conjunto de fatores contingentes, logo 

esse herói seria um herói por acaso e, assim, para nós, modernos, herói algum.  

Apesar disto, a passividade é uma característica essencial do herói, muito 

embora não seja da ação heroica, a qual o herói pertence. Em vez do acaso, o herói é 
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ligado ao destino: a concepção de que a ocorrência, aparentemente casual, 

contingente, é necessária. Esta necessidade, porém, não é de um tipo previsto ou 

resultado de um cálculo causal. Nem mesmo ela pode ser considerada resultado 

previamente determinado por vontades divinas – mesmo as vontades divinas 

precisam lutar para se determinar. O que dá necessidade à ação heroica é o resultado 

da luta: a luta é a condição legitimadora do reconhecimento de heroísmo, e a vitória 

é o que impõe a necessidade de seu reconhecimento. Assim, a ação heroica é 

determinada por uma necessidade retrospectiva27. O anacronismo do mito tem como 

característica possível a inversão de perspectiva acontecimental: em vez de 

reconhecer a ação heroica como fundadora do reconhecimento de concepções sociais 

(de normas, de modos de ser, enfim, como modelo mimético), o mito anacrônico 

estipula prospectivamente o herói e o mito.  
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2. Idolatria e linguagem fascista 
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Almerindo A. Boff1 

 

Introdução 

 

 A partir da segunda década do século XXI o Ocidente assiste um vigoroso 

retorno do pensamento neofascista tanto na Europa quanto na América. Há cem 

anos, na Itália e na Alemanha, a década de 20 forneceu todos os ingredientes 

necessários para que a hegemonia do pensamento fascista tivesse como consequência 

a morte estimada de 60 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial e a produção 

do aparato logístico-tecnológico mais sofisticado da História para executar, com 

ciência e método, o extermínio do povo judeu na Alemanha. 

 Poderão as novas gerações evitar a reinstalação da hegemonia do pensamento 

fascista no Ocidente? Para que possa fazer esta tentativa, ela necessita partir da 

compreensão da multiplicidade de fatores socioculturais que constituem o solo fértil 

necessário para que esta hegemonia se reinstale. O presente texto procura destacar e 

articular teoricamente dois dos inúmeros elementos que estiveram presentes no 

caldo cultural que nutriu os fascismos italiano e alemão no século XX. O primeiro 

constitui um conjunto de transformações no processo de produção da linguagem que 

nos permite identificar o avanço da popularidade do pensamento caracteristicamente 

fascista dentro da sociedade. O segundo processo é um dos resultados a que leva esta 

transformação: o processo de construção da idolatria que fornece a sustentação 

popular para que estes movimentos se consolidem nas estruturas de poder do Estado 

nacional. 

 

Nazismo e fascismo 

 

 Iniciamos nosso percurso teórico acompanhando alguns momentos da 

conferência “O fascismo eterno”, pronunciada por Umberto Eco na Columbia 
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University em 25 de abril de 1995 em comemoração aos cinquenta anos da libertação 

da Europa em 1945. Ele se dirigia a um público de estudantes norte-americanos em 

um contexto em que um atentado em Oklahoma despertara a atenção para a ação de 

organizações militares de extrema-direita nos Estados Unidos, mobilizando o 

interesse pelo tema da necessidade de uma mobilização antifascista proporcional. 

Este texto foi traduzido em várias línguas, atestando a preocupação com o 

ressurgimento do discurso fascista em diversos países ao final do século XX.2  

 Ele enfatiza que por trás de um regime e de sua ideologia “há sempre um 

modo de pensar e de sentir, uma série de hábitos culturais, uma nebulosa de 

instintos obscuros e de pulsões insondáveis. (...) Muitas vezes, os hábitos linguísticos 

são sintomas importantes de sentimentos não expressos”.3 Ao mesmo tempo, traça 

uma distinção muito importante entre o nazismo e o fascismo italiano em suas 

sustentações racionais. O nazismo tinha um manifesto completo de um programa 

político em Mein Kampf, uma teoria do racismo e do arianismo, uma noção precisa 

da “arte degenerada”, uma filosofia da vontade de potência e do Übermensch, e era 

decididamente anticristão e neopagão. 4  Ou seja, apresentava ostensivamente a 

sustentação teórica de sua ideologia em um sistema coerente de racionalidade que 

justificava aos olhos dos seus seguidores as opções do seu programa político. Bem ao 

contrário disso, o fascismo italiano não tinha uma filosofia própria, padecia de uma 

“debilidade filosófica” de sua ideologia: “Mussolini não tinha qualquer filosofia: tinha 

apenas uma retórica”. Para Eco, o fascismo italiano não possuía “nem sequer uma só 

essência. (...) não era uma ideologia monolítica, mas antes uma colagem de diversas 

ideias políticas e filosóficas, um alveário de contradições”.5 Existiu apenas uma arte 

nazista, apenas uma arquitetura nazista, apenas um nazismo. Com o fascismo, “ao 

contrário, é possível jogar de muitas maneiras sem que mude o nome do jogo”.6 No 

entanto, ele considera que, apesar da diversidade de aparências que o fascismo pode 

assumir em diferentes países e em diferentes condições históricas, é possível elaborar 

uma lista de “características típicas” do que ele denomina “Ur-Fascismo” ou 
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“fascismo eterno”, ou seja, algumas características do fascismo que podem ser 

identificadas apesar de suas diversas transformações superficiais circunstanciais.7 

 Humberto Eco conclui sua conferência alertando para o fato de que a ameaça 

de retorno da hegemonia do pensamento fascista está sempre presente: “O Ur-

Fascismo pode voltar sob as vestes mais inocentes. Nosso dever é desmascará-lo e 

apontar o dedo para cada uma de suas novas formas – a cada dia, em cada lugar do 

mundo”.8 Uma outra bela metáfora para expressar esta realidade é apresentada por 

Michela Murgia: 

 

[O fascismo é] como um herpes – os organismos primários são sempre aqueles 
dos quais mais se aprende – que pode resistir décadas inteiras na medula da 
democracia fazendo-se invisível, para depois aparecer mais viral do que nunca no 
primeiro e previsível enfraquecimento de seu sistema imunológico.9 
 

 

Apenas enuncio aqui, brevemente, as 14 “características típicas” do fascismo 

destacadas nesta conferência por Humberto Eco: 1 - culto da tradição; 2 - recusa da 

modernidade; 3 - irracionalismo, com culto da ação pela ação; 4 - não aceitação de 

críticas: “Para o Ur-Fascismo, o desacordo é traição.”; 5 - exacerbação do natural 

medo da diferença: o movimento fascista é contra os “intrusos” e, portanto, “racista 

por definição”; 6 - o Ur-Fascismo provém da frustração individual ou social, daí seu 

apelo às classes médias frustradas; 7 - apelo a um “nacionalismo”; 8 - os adeptos 

devem sentir-se humilhados pela força do inimigo construído (os judeus no caso do 

nazismo); 9 - culto à guerra: o pacifismo é conluio com o inimigo, portanto é mau 

porque a vida é uma guerra permanente; 10 - elitismo: os elitismos aristocráticos e 

militaristas implicam o desprezo pelos fracos; 11 - culto ao herói: cada um é educado 

para tornar-se um herói; 12 - transferência da vontade de poder para questões 

sexuais, resultando em machismo, desdém pelas mulheres e condenação intolerante 

de comportamentos sexuais não conformistas; 13 - “populismo qualitativo” em que 

os indivíduos enquanto indivíduos não têm direitos, e o “povo” é concebido como 

uma qualidade, uma entidade monolítica que exprime “a vontade comum”; 14 - “O 

Ur-Fascismo fala a ‘novilíngua’”, palavra criada por George Orwell em 1984, 

construída com “um léxico pobre e uma sintaxe elementar, com o fim de limitar os 
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instrumentos para um raciocínio complexo e crítico”. E Humberto Eco nos alerta 

para estarmos “prontos a identificar outras formas de “novilíngua”, mesmo quando 

tomam a forma inocente de um talk show popular”.10 

 Como vemos, a lista apresentada por Humberto Eco é um convite instigante 

para a investigação de cada uma destas características por ele identificadas. No 

presente texto vamos nos limitar a algumas reflexões sobre duas delas: a “novilíngua” 

fascista, e o culto ao herói no que se relaciona com o desenvolvimento da idolatria. 

Iniciaremos, na próxima seção, examinando algumas características da 

transformação da linguagem que irão caracterizar a linguagem do fascismo. 

 

A linguagem do fascismo 

 

 Robert Paxton examinou A anatomia do fascismo11 em livro publicado em 

2004. Ele considera que “[a] coisa mais próxima a um partido de massas fascista 

nativo da América Latina foi a Ação Integralista Brasileira”, partido político fundado 

por Plínio Salgado com o lançamento, em 7 de outubro de 1932, do Manifesto da AIB, 

que tinha como lema Deus, Pátria e Família, aparentemente inspirador do nome 

escolhido pelo movimento da classe média brasileira que apoiou a ditadura militar 

de 1964 denominando-se Tradição, Família e Propriedade (TFP). Ao retornar de um 

encontro com Mussolini na Europa, ocasião em que “um fogo sagrado ingressou em 

sua existência”, ele promoveu no Brasil o Integralismo, “um movimento 

explicitamente fascista genuinamente nacional”.12 Getúlio Vargas chegara ao poder 

em 1930 por meio de um golpe militar e fora eleito Presidente, para um mandato de 

4 anos, pela Assembleia Nacional Constituinte, quando da promulgação da nova 

Constituição em 1934. A Intentona Comunista de 1935 fortaleceu a Ação Integralista, 

que então contava 1.123 grupos organizados nos quais militavam quatrocentos mil 

camisas-verdes que realizavam imensas marchas e desfiles pelo país gritando seu 

grito de guerra: Anauê! 13   Com seu apoio, e sob decreto de estado de guerra, 
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11 PAXTON, Robert O. [2004] A anatomia do fascismo. Tradução Patrícia Zimbres e Paula Zimbres. 
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12 Id., p. 314. 
13 “Anauê” seria um vocábulo de origem tupi usado como saudação ou como grito de guerra entre os 
indígenas, com conteúdo afetivo que significa: "Você é meu irmão". Com uma saudação com o braço 
erguido parecida com a saudação nazista, foi incorporado como saudação oficial entre os Integralistas. 
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implanta-se o terror no país, com fogueiras de livros nas praças, prisões sem 

processo e prática de torturas atrozes. O jornal francês L’ Humanité calculou o 

número de presos políticos no Brasil em 17.000 pessoas. O Movimento Integralista 

cresceu na aliança com Getúlio até o ano eleitoral de 193714, quando esperava chegar 

com ele ao poder após construir uma Supercâmara de 400 membros, que 

representavam as profissões liberais, o empresariado, a oficialidade e o clero, para 

implantar o regime corporativo fascista no Brasil. Na véspera do golpe do Estado 

Novo, 50.000 integralistas uniformizados marcham em apoio a Getúlio em frente ao 

Catete gritando “Anauê!”. No entanto, em 10 de novembro de 1937 Getúlio depõe-se 

da presidência da República por um autogolpe de Estado, instaura o Estado Novo, 

extingue os partidos políticos e o sistema representativo e passa a governar o país por 

sete anos “em estado de emergência, com poderes totais e sem que seus atos possam 

ser examinados sequer pela Justiça”. Getúlio de fato traíra os Integralistas e instalara 

sua ditadura pessoal, lançando-os na ilegalidade, encampando para si próprio a 

ideologia e o programa integralista e organizando um governo totalitário em bases 

fascistas com a missão autoproclamada de proteger o Brasil das ameaças totalitárias 

comunistas ou fascistas. O Estado Novo sustentou-se sobre a repressão legalizada, 

“prendendo, torturando, mutilando, matando e condenando milhares de cidadãos 

pela simples suspeita de que conspirassem ou que soubessem de alguma 

conspiração”. 15  O início da redemocratização do país e a recriação dos partidos 

políticos só ocorrerá em 1945, incluindo anistia aos presos políticos, mais de 

quinhentos deles presos desde 1935.16 

 Na obra citada, Paxton examina a evolução do fascismo em cinco estágios: 1 - a 

criação dos movimentos; 2 - seu enraizamento no sistema político; 3 - a tomada do 

poder; 4 - o exercício do poder; 5 - o período de tempo durante o qual o regime faz a 

opção ou pela radicalização ou pela entropia.17 

                                                                                                                                                                   
O grito encarnava a demonstração do objetivo de integrar a sociedade por meio de uma organização 
corporativa do estado pela constituição de um estado corporativo em moldes fascistas.  
14 Segundo relatório interno da AIB, em 1937 o partido contava com 1.128.850 membros nas 22 
Províncias, produzindo no país mais de 100 jornais, incluindo dois de circulação nacional. (Fonte: 
Wikipedia, verbete “Ação Integralista Brasileira”. Acesso em: 10 fev. 2020). 
15  RIBEIRO, Darcy. Aos trancos e barrancos: como o Brasil deu no que deu. Rio de Janeiro: 
Guanabara Dois, 1985. (1934-1937) 
16 Id. (1945). 
17 PAXTON, Robert O. [2004] A anatomia do fascismo. Tradução Patrícia Zimbres e Paula Zimbres. 
São Paulo: Paz e Terra, 2007, p. 49. 
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 Paxton observa que cada variante nacional do fascismo não extrai sua 

legitimidade de alguma escritura universal, mas sim dos elementos mais autênticos 

de sua própria identidade como comunidade. O solo fértil para o seu 

desenvolvimento é um conjunto de “paixões mobilizadoras” mais do que uma 

filosofia explícita e plenamente consistente. Essas “paixões mobilizadoras” não 

discutidas explicitamente como proposições intelectuais constituem a “lava 

emocional” que lança as fundações do movimento fascista. Ele elenca nove delas: 1 – 

o sentimento de uma crise catastrófica, além do alcance de qualquer das soluções 

tradicionais; 2 – a primazia de um grupo, com relação ao qual as pessoas têm deveres 

superiores a quaisquer direitos; 3 – a crença de que o próprio grupo é uma vítima, 

sentimento esse que serve de justificativa para qualquer ação, sem limites legais ou 

morais, contra seus inimigos; 4 – o pavor da decadência do grupo sob os efeitos 

corrosivos do liberalismo individualista, da luta de classes e das influências 

alienígenas; 5 – a necessidade da maior integração de uma comunidade mais pura, 

por meio do consentimento, se possível, ou da violência excludente, se necessário; 6 

– a necessidade da autoridade dos líderes naturais, sempre do sexo masculino, 

culminando num chefe nacional que é o único capaz de encarnar o destino do grupo; 

7 – a superioridade dos instintos desse líder sobre a razão abstrata e universal; 8 – a 

beleza da violência e a eficácia da vontade voltadas para o êxito do grupo; 9 – o 

direito do povo eleito de dominar os demais sem limitações de qualquer natureza.18  

 As eleições de Trump em 2016 e de Bolsonaro em 2018 têm sido lidas como 

expressões do avanço do apoio popular ao discurso eleitoral dos políticos de extrema-

direita. Em ambos os casos, é fácil observar a proximidade dos seus discursos de 

campanha com as nove “paixões mobilizadoras” descritas como solo fértil para o 

crescimento da hegemonia do pensamento fascista descritas por Paxton. 

Mussolini, Hitler, Trump e Bolsonaro ascenderam ao poder político graças ao 

apoio do voto popular ao seu discurso. No caso de Bolsonaro, se observarmos os 

cinco estágios do desenvolvimento do fascismo descritos por Paxton expostos acima, 

podemos dizer que o Brasil avançou no Estágio 1 se considerarmos que o discurso 

que elegeu Bolsonaro apela exatamente às “paixões mobilizadoras” descritas por ele. 

Além disso, a posterior decisão do presidente brasileiro de desfiliar-se de quaisquer 

dos partidos existentes para criar um partido em que ele é o líder “natural” e 

                                                     
18 Id., p. 78.  
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inconteste visa tornar mais viável a possibilidade da criação de um movimento 

desenhado com todas as cores do discurso fascista. E ainda, a criação do partido 

poderá vir a abrir a possibilidade virtual de um avanço para o Estágio 2 de Paxton, 

que é o enraizamento do movimento no sistema político. 

Fiéis à proposta desta seção de refletir sobre a linguagem fascista, 

apresentaremos a seguir uma compreensão de uma alteração do uso comum da 

linguagem que consideramos um componente essencial para o sucesso popular do 

discurso fascista. Como ponto de partida, consideramos que o que nos salva da 

barbárie e da agressão sem limites, que não se detém nem mesmo perante a ideia do 

assassinato do próximo, é o uso da palavra dentro de uma compreensão que respeita 

a polissemia de um símbolo. Inversamente, podemos considerar a dessimbolização 

da palavra como a operação da linguagem que escancara todas as portas em direção à 

barbárie. 

Como apoio inicial para a defesa dessa ideia, parto de uma chave que Freud 

nos dá na conferência pronunciada em 11 de janeiro de 1893 em uma reunião no 

Clube Médico de Viena para informar aos colegas da publicação do artigo “Sobre o 

mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos: comunicação preliminar” 19 , em 

parceria com Breuer, cuja primeira parte fora publicada em 1º de janeiro de 1893.20 

Nesta conferência, Freud se refere a uma observação de “um escritor inglês” 

(que em nota de rodapé é apontado como sendo provavelmente o neurologista 

britânico Hughlings Jackson) que observou que “o homem que, pela primeira vez, 

revidou a seu inimigo com uma ofensa em lugar de uma lança, foi o fundador da 

civilização”.21 

Freud nos lembra, em 1893, que o ato fundador da civilização é o ato de 

substituição da agressão física pela agressão verbal. Ao invés de um ato de agressão 

física, um “ato de fala”, como irá denominar John Austin no século XX. Ele proferiu 

uma série de conferências em Harvard em 1955, mais tarde publicadas no livro How 

                                                     
19  BREUER, Joseph & FREUD, Sigmund. [1893] Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos 
histéricos: comunicação preliminar. In: FREUD, Sigmund. Edição standard brasileira das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud. Vol. II. Tradução Christiano Monteiro Oiticica. Rio de 
Janeiro: Imago, 1974, p. 43-59. 
20 FREUD, Sigmund. Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos: uma conferência. Edição 
standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Vol. III. Tradução 
Margarida Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1976, p. 37. 
21 Id., p. 49. 
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to do things with words22, descrevendo o ato de fala como o “ato performativo” que 

realiza o ato que está sendo enunciado, como quando o oficiante do casamento diz 

“Eu vos declaro marido e mulher” (e assim “pronuncia” o marido como “casado”) ou 

quando o juiz “pronuncia” o réu como “culpado”. 

Ao invés de uma agressão física, um insulto, um palavrão, uma palavra. E pela 

palavra nos humanizamos ingressando na ordem simbólica. 

Voltamos então à nossa questão, formulada agora com o uso de uma outra 

palavra: como chegamos ao nosso neofascismo contemporâneo? Seguindo as pistas 

de Freud, podemos dizer: regredindo da metáfora para a metonímia, do símbolo ao 

signo, e do signo ao ato. 

Um pilar fundamental do nazismo foi a construção simbólica da narrativa do 

comunista ou do judeu como o inimigo interno a ser eliminado dentro da Alemanha, 

construção trabalhada por Hitler já em 1924 com a publicação do seu Mein Kampf. 

Se no século XIX a palavra “judeu” remetia a uma rica constelação simbólica 

resultante da assimilação judia na Alemanha, na década de 30 do século XX esta 

palavra será rebaixada ao estatuto de signo. A estrela de Davi marcada na sua porta 

ou na sua roupa, agora é mero signo de um corpo desumanizado a ser eliminado sem 

deixar rastro. É a solução final do problema judeu na Alemanha: a desumanização e 

eliminação do judeu com apagamento de qualquer traço desta eliminação. 

Podemos usar esta narrativa para compreender também a origem do atual 

neofascismo brasileiro. Sua origem está, dentre os outros fatores acima 

mencionados, em uma progressiva transformação do caráter simbólico da linguagem.  

Como nos fascismos italiano ou alemão do século XX, nosso neofascismo trabalhou 

nosso uso da linguagem de maneira lenta e insidiosa, levando ao uso de algumas 

palavras não mais como símbolos, mas como signos. 

Aqui me socorro novamente de Freud. Em 1915, em O inconsciente, Freud 

descreve duas coisas que se passam com o uso da palavra na esquizofrenia. A 

primeira: 

 

Na esquizofrenia, as palavras estão sujeitas a um processo igual ao que cria as 
imagens oníricas a partir dos pensamentos oníricos latentes – que chamamos de 
processo psíquico primário. Passam por uma condensação, e por deslocamentos 
transferem integralmente suas catexias de umas para as outras. O processo pode 
ir tão longe, que uma única palavra, se for especialmente adequada devido a suas 

                                                     
22 AUSTIN, John L. [1955] How to do things with words. London: Oxford University Press, 1962. 
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numerosas conexões, assume a representação de todo um encadeamento de 
pensamento.23 

 

 A segunda ele descreve a partir de um exemplo em que um paciente espremia 

compulsivamente cravos do nariz e o esguicho do conteúdo com cravo era vivenciado 

por ele como uma ejaculação que o deixava com uma cavidade no rosto vivida por ele 

como a realização da castração punitiva ao instalar-lhe uma “vagina” visível no seu 

rosto, o que muito o angustiava. Aqui, esguicho = ejaculação; e cavidade do poro após 

o esguicho = vagina = castração realizada. A partir deste exemplo Freud diz: 

 
 

Se perguntarmos o que é que empresta o caráter de estranheza à formação 
substitutiva e ao sintoma na esquizofrenia, compreenderemos finalmente que é a 
predominância do que tem a ver com as palavras sobre o que tem a ver com as 
coisas. Até onde se pode perceber, existe apenas uma similaridade muito 
pequena entre o espremer um cravo e uma emissão do pênis, e ela ainda é menor 
entre os inúmeros poros rasos da pele e a vagina; mas no primeiro caso há, em 
ambos os exemplos, um “esguicho”, enquanto que, no último caso, o cínico 
ditado “um buraco é um buraco” é verdadeiro em seu sentido verbal. O que dita a 
substituição não é a semelhança entre as coisas denotadas, mas a uniformidade 
das palavras empregadas para expressá-las.24 
 

 

 O que Freud está assinalando aqui é a ocorrência de um processo mental no 

qual uma palavra perde a polissemia associada ao seu estatuto simbólico. Ao perder 

sua posição de símbolo que adquire sentido em sua ligação com as demais palavras 

na cadeia significante, a palavra perde toda sua potência de sentido ao perder todas 

ligações capazes de permitir uma atribuição de sentido a ela. A palavra não mais é 

símbolo, tornou-se signo. Um esguicho é uma ejaculação. Um buraco é uma vagina. 

 Como dissemos anteriormente, Hitler ilustra com clareza, em Mein Kampf, o 

trabalho de destruição da rica rede simbólica a que remetia a palavra “judeu” na 

Alemanha do século XIX para reduzi-la ao que ela se tornou sob o nazismo: o signo 

que identifica um inimigo do povo, o ser desumanizado que deve ser fisicamente 

eliminado sem deixar vestígio da ocorrência desta eliminação. 

Além do judeu, outros signos de inimigos do povo a serem exterminados na 

Alemanha foram construídos pelo nazismo: comunistas, esquerdistas, homossexuais, 

                                                     
23 FREUD, Sigmund. Lo inconciente. [1915] In: FREUD, Sigmund. Obras completas. 2. ed. Vol. XIV. 
Traducción José L. Etcheverry. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1984, p. 196. 
24 FREUD, Sigmund. [1915] O inconsciente. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas 
completas de Sigmund Freud. Vol. XIV. Tradução Themira de Oliveira Brito et al. Rio de Janeiro: 
Imago, 1974, p. 229. 
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negros, ciganos, deficientes físicos e mentais, para destacar aqui dentre eles apenas 

os mais conhecidos. 

A transformação da palavra “judeu” em signo nos campos de concentração 

nazista é materializada quando suas vestes portam visivelmente em seu exterior uma 

estrela de Davi na cor amarela. Com Izidoro Blikstein podemos observar que as 

vestes dos “trabalhadores” dos campos de concentração portavam, de forma bem 

visível, 21 signos diferentes que permitiam identificá-los como “político”, 

“criminoso”, “homossexual”, “associal”, “judeu”, para citar apenas algumas dentre 

muitas outras categorias. Todas estas diversas palavras estavam transformadas em 

signo que identificava um indivíduo marcado “por um desvio, uma sinuosidade 

moral ou uma falta de retitude” que o excluía do “corredor isotópico” do arianismo: 

 

O homem ideal do nazismo, já o sabemos, é o ariano ereto, vertical, branco, 
obediente, limpo e alinhado. Em oposição a esse ser ideal, o não ariano é 
representado pelo judeu torto, sinuoso, sombrio, desobediente, sujo e não 
alinhado. Podemos então compreender porque a semiticidade é o mais negativo 
corredor isotópico na práxis nazista. Consequentemente, a estrela judaica seria o 
signo mais representativo dos traços ideológicos negativos e, portanto, a melhor 
marca para os prisioneiros, isto é, os não alinhados. Como havia, entretanto, 
prisioneiros que não eram judeus, sua marca seria um componente da estrela, a 
saber, o triângulo; nascido da estrela judaica, emblema da semiticidade negativa, 
o triângulo torna-se o signo ou unidade mínima do sistema de marcas dos 
prisioneiros. É preciso observar também as isotopias negativas que se encontram 
por trás do código semiótico das cores: amarelo (referência à covardia) para os 
judeus, vermelho para os políticos e rosa para os homossexuais.25 

 
 

 A identificação de um judeu com uma estrela de Davi amarela sobre as vestes 

não era exclusividade dos campos de concentração. Alguns judeus conseguiam 

trabalho não remunerado em fábricas como modo de postergar seu “transporte” para 

os campos. Eram obrigados a abandonar suas casas e morar nas Jüdenhauser (casa 

dos judeus), residências coletivas onde ficavam isolados da sociedade. Na cidade de 

Dresden, a partir de 9 de setembro de 1941 todos os judeus foram obrigados a portar 

a estrela amarela sobre a roupa26. 

                                                     
25 BLIKSTEIN, Izidoro. Semiótica e totalitarismo. São Paulo: Contexto, 2020, p. 196-9.   
26 KEMPLERER, Victor. [1947] LTI: a linguagem do Terceiro Reich. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2009. O livro foi publicado pela primeira vez em 1947 com o título Lingua Tertii Imperii: anotações 
de um filólogo, p. 32-3. 
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Tomando o nazismo como uma forma específica do fascismo desenvolvida na 

Alemanha, acompanho aqui John Stanley na consideração dos perigos da política 

fascista:  

Os perigos da política fascista vêm da maneira específica como ela desumaniza 
segmentos da população. Ao excluir esses grupos, limita a capacidade de empatia 
entre outros cidadãos, levando à justificação do tratamento desumano, da 
repressão da liberdade, da prisão em massa e da expulsão, até, em casos 
extremos, o extermínio generalizado.27 

 

 E ele faz um alerta muito importante que devemos aplicar ao Brasil 

contemporâneo: “A política fascista pode desumanizar grupos minoritários mesmo 

quando não há o surgimento de um Estado explicitamente fascista”.28 

Esta frase me parece descrever adequadamente o que se passa entre nós. Por 

isso, cabe indagar: como este processo de desumanização se construiu no Brasil? 

Como esta transformação semântica radical se passou entre nós? Este processo 

deixou vestígios? 

Acreditamos que um destes vestígios foi identificado pelo jornalista Leonardo 

Attuch, na página Brasil 247.com, em 17/01/2020, quando considera como um dos 

sinais do avanço do neofascismo brasileiro a criação dos vocábulos “petralha” e 

“esquerdopata” e sua introdução no vocabulário das redes sociais. Diz Attuch: “Ao 

nomear o petista como o inimigo interno, o novo judeu a ser exterminado, Reinaldo 

Azevedo liberou os instintos fascistas da sociedade brasileira (...)”. 

De fato, os “instintos fascistas da sociedade brasileira” jamais deixaram de 

estar presentes: as tentações fascistas, como vimos acima, estão sempre à espreita de 

uma oportunidade em qualquer democracia. Elas puderam vir plenamente à luz no 

seu encontro com seu signo na figura de Jair Bolsonaro. 

Convoquemos Freud aqui conosco de novo. A civilização começou quando foi 

dito o primeiro palavrão, realizando a passagem do ato à palavra. E a civilização 

começa a ser ameaçada quando se deixa de lutar pelas palavras, abrindo a livre 

passagem ao ato. Esta ideia está presente em muitas passagens de Freud como, por 

exemplo, em “Por que a guerra?”29: a luta originária pela eliminação física do inimigo 

                                                     
27  STANLEY, Jason. Como funciona o fascismo: a política do “nós” e “eles”. Tradução Bruno 
Alexander. Porto Alegre: L&PM, 2019, p. 14-15. 
28 Id., p. 15.  
29 FREUD, Sigmund. [1932] Por que a guerra? In: Edição standard brasileira das obras psicológicas 
completas de Sigmund Freud. Vol. XXII. Tradução José Luís Meurer. Rio de Janeiro: Imago, 1976, p. 
235-59. 
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foi substituída, durante o processo civilizatório, pela luta política, que é uma luta 

pelas palavras. O pacto político evita a destruição física do inimigo na guerra quando 

este realiza performaticamente o pacto civilizatório abandonando a agressão física ao 

aceitar sua derrota no campo da luta com armas feitas de palavras. O movimento na 

direção contrária ao avanço civilizatório é o movimento da troca da palavra pelo ato 

de agressão. 

Foi exatamente o que propôs o candidato Bolsonaro. Decidindo fazer sua 

campanha sem participar de debates públicos, ele trocou as palavras do debate 

democrático pelo gesto de matar pessoas com rajadas de metralhadora, signo do 

convite ao assassinato dos inimigos do povo. Com este signo ele venceu. A proposta 

eleitoral vencedora dizia com este signo visual: “– Chega de palavras! Vamos trocar 

as palavras pelos atos! Vamos eliminar os inimigos da Pátria!”. De fato, ao 

comemorar sua vitória eleitoral, segundo o diário O Globo de 28 de outubro de 2018, 

ele reiterou sua intenção de eliminação física dos inimigos do povo, os esquerdistas, 

com as palavras: “Esses marginais vermelhos serão banidos da nossa Pátria. Eles vão 

para a ponta da praia!”, referindo-se a uma base da Marinha utilizada como local de 

tortura na ditadura militar.  

Sabe-se que muitos dos desaparecidos na ditadura militar brasileira tiveram o 

mesmo destino dos judeus sob o nazismo: tiveram seus corpos incinerados em fornos 

industriais de empresas parceiras do governo militar, repetindo-se aqui também a 

associação do empresariado nacional com o regime de exceção verificado na 

Alemanha nazista. De fato, a criação das palavras “petralha” e “esquerdopata” foi um 

instrumento eficaz para rotular o “inimigo do povo” a ser eliminado da vida nacional. 

Se, como dissemos acima, muitos signos de inimigos do povo a serem exterminados 

na Alemanha foram construídos pelo nazismo, como comunistas, esquerdistas, 

homossexuais, negros, ciganos ou deficientes físicos e mentais, algo muito 

semelhante ocorreu no Brasil. Palavras tão ricas em polissemia como “comunismo”, 

“socialismo” ou “esquerdismo”, de rica história intelectual no Ocidente, foram 

reduzidas a signos que passaram a marcar a mesma categoria de inimigo da pátria: 

“comunista”, “socialista”, “esquerdista”, “petralha” ou “esquerdopata” tornaram-se 

palavras-signo30 com a mesma função que a estrela de Davi adquiriu sobre os corpos 

                                                     
30 Neste momento foram utilizadas no Brasil as mesmas técnicas usadas para criar a novilíngua do 
partido único em 1984: criar palavras novas, e despojar as que restaram de todos os seus significados 
diferentes daquele estabelecido pelo regime, conforme veremos adiante. (ORWELL, George. El poder 
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judeus na Alemanha: identificar o inimigo a ser eliminado da vida nacional. Não por 

coincidência, os políticos a serem exterminados nos campos de concentração nazistas 

também eram os “vermelhos”, marcados com um triângulo vermelho sobre as 

vestes.31 Como na Alemanha, outros signos foram logo se somando a estes no rol dos 

desumanizados: homossexuais, travestis, transexuais, moradores de rua, negros, 

pobres, descendentes de quilombolas e povos indígenas. Todos foram desumanizados 

e colocados sob o mesmo signo: o signo com que se marca aquele que deve ser, para 

se dizer o mínimo, combatido e desempoderado para que o Brasil possa finalmente 

prosseguir rumo a seu grande destino histórico entre as economias liberais, numa 

promessa muito semelhante às promessas de Hitler ou de Trump de recuperação do 

destino grandioso da Pátria amada.  

 

Linguagem fascista e idolatria 

 

Nesta última seção nos deteremos no segundo ponto que propusemos 

examinar: a ligação entre a linguagem fascista e a idolatria. Iniciaremos por uma 

breve apresentação de algumas características da novilíngua do fascismo, na já 

referida expressão de George Orwell, em 1984, ou LTI, como descreveu Victor 

Kemplerer.32 

Segundo esclarece George Orwell, a novilíngua utilizada em 1984 era o idioma 

oficial da Oceania e havia sido idealizada para fazer frente às necessidades do Socing, 

o socialismo inglês. Seu propósito não era apenas proporcionar um meio de 

expressão à visão de mundo e aos hábitos mentais dos devotos do Socing, mas sim 

que fosse impossível qualquer outro modo de pensar.33 Em sua utilização, qualquer 

ideia que se separasse dos princípios do Socing seria inconcebível, já que o 

pensamento depende de palavras existentes para que possa ser formulado. Além da 

criação de palavras novas, uma das técnicas para criação da novilíngua era despojar 

as palavras de todos os significados diferentes que pudessem ser atribuídos a elas. 

Por exemplo, 

 
                                                                                                                                                                   
de la palavra: 10 ensaios sobre lenguaje, política y verdade. Barcelona: Penguin Random House 
Grupo Editorial, 2017, p. 167-8).  
31 LEVI, Primo. É isto um homem? Rio de Janeiro: Rocco, 1988. Apud BLIKSTEIN, Izidoro. Semiótica 
e totalitarismo. São Paulo: Contexto, 2020, p. 216.  
32 KEMPLERER, Victor. LTI: a linguagem do Terceiro Reich. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009. 
33 Grifo do presente autor. 
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A palavra “livre” seguia existindo na novilíngua, mas só podia ser utilizada em 
frases como “Este cão está livre de pulgas.”, ou “Este campo está livre de ervas 
daninhas”. Não podia ser empregada no antigo sentido de “politicamente livre” 
ou “intelectualmente livre”, porque a liberdade política ou intelectual haviam 
deixado de existir inclusive como conceitos e portanto era desnecessário nomeá-
las.34 

 
 
 Desta maneira, com o emprego da novilíngua a expressão de opiniões 

heterodoxas além de um nível muito simples era quase impossível. Por exemplo, a 

afirmação “o Grande Irmão é não bom.” 35 não poderia ser sustentada com uma 

argumentação racional porque faltariam as palavras necessárias para isso. Assim 

sendo, as ideias contrárias ao regime só poderiam ser concebidas de forma vaga e 

silenciosa, nomeadas com termos muito amplos e imprecisos.36 

 Ao criar as figuras do Grande Irmão e da novilíngua em 1984, Orwell partira 

das características dos regimes totalitários do século XX, dentre elas a idolatria do 

grande líder das massas. Em LTI, Victor Kemperer escreve um capítulo, intitulado 

“Nele eu acredito!”, em que narra situações mostrando que as profissões de fé em 

todas as afirmativas feitas por Hitler vinham tanto da camada intelectual quanto da 

camada popular da população. Observa que estas profissões de fé “vinham do 

coração, de corações devotos, não eram somente da boca para fora”. Considera 

evidente que a LTI, no seu momento culminante, é uma linguagem de fé que visa 

levar ao fanatismo.37 

 Salientamos aqui que o desenvolvimento da admiração fanática pelo Grande 

Líder fascista só pode ser obtido por meio de um longo trabalho de construção de 

uma linguagem instrumentalizada para aproveitamento da tendência à idolatria, 

presente em qualquer sociedade, para a partir dela desenvolver um projeto de poder. 

Esta linguagem, inicialmente vertida em uma retórica verbal, será ligada às imagens 

visuais artisticamente projetadas para expandir o apoio popular a este projeto de 

poder. Este discurso monolítico, tornado declaração de uma verdade não mais sujeita 

a qualquer questionamento, torna-se uma ideia-signo que consolida a condição de 

idolatria, adequadamente definida por Vilém Flusser como “incapacidade de decifrar 

                                                     
34 ORWELL, George. El poder de la palavra: 10 ensaios sobre lenguaje, política y verdad. Barcelona: 
Penguin Random House Grupo Editorial, 2017, p. 167-8.  
35 Em espanhol: “El Hermano Mayor es nobueno”.  
36 ORWELL, George. El poder de la palavra: 10 ensaios sobre lenguaje, política y verdad. Barcelona: 
Penguin Random House Grupo Editorial, 2017, p. 183. 
37KEMPLERER, Victor. [1947] LTI: a linguagem do Terceiro Reich. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2009, p. 177-185. 
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os significados da ideia, não obstante a capacidade de lê-la, portanto, adoração da 

imagem”.38 A percepção de Flusser de viver em uma sociedade comandada pelas 

imagens fotográficas, expostas nas suas conferências proferidas nos anos 1981-1982, 

mostra-se cada vez mais representativa da nossa sociedade, cuja “opinião pública” é 

construída a partir de memes e vídeos viralizados pela internet. Sua definição de 

“imagem” enfatiza a qualidade mágica do pensamento que sustenta a idolatria, já que 

“imagem” é “uma superfície significante na qual as ideias se inter-relacionam 

magicamente”.39 

 Ricardo Timm de Souza, lançando mão de concepções de Flusser a respeito da 

imagem, considera que a idolatria, na forma de imagem, se sobrepõe à linguagem e 

ao pensamento a ponto de levar à impossibilidade da capacidade de pensar em 

virtude da transformação radical do processamento da linguagem ocorrida no 

processo de desenvolvimento do não-pensamento idolátrico. Por esta razão, 

considera que o dever da filosofia contemporânea é ser “crítica da razão idolátrica”.40 

 

Considerações finais 

 

 O presente texto parte do reconhecimento de que o solo fértil para o 

desenvolvimento de uma hegemonia do pensamento fascista pode ser constituído a 

qualquer momento em uma democracia. Cumpre às sociedades democráticas o dever 

da vigilância permanente para denunciar e criticar este movimento do pensamento 

em seu seio tão precocemente quanto este se apresente. A correspondente alteração 

do uso da linguagem acompanha o processo de desenvolvimento da idolatria cuja 

culminância levou à morte mais de 60 milhões de pessoas no século XX. Ao tempo 

em que as primeiras duas décadas do século XXI evidenciam uma expansão da 

popularidade dos discursos de extrema-direita muito próxima da ocorrida nos anos 

20 e 30 do século passado, cumpre à intelectualidade, em todas suas instâncias, 

promover a necessária “crítica da razão idolátrica” para que o processo acelerado de 

                                                     
38 FLUSSER, Vilém. [1983] Filosofia da Caixa preta: ensaios para uma filosofia da fotografia. São 
Paulo: É Realizações, 2018, p. 11. 
39 Idem. 
40 SOUZA, Ricardo Timm de. Os desafios éticos da violência biopolítica: por uma crítica da razão 
idolátrica. In: RIBEIRO JÚNIOR, Nilo et al. (Orgs.). Amor e justiça em Lévinas. São Paulo: 
Perspectiva, 2018, p. 225-7. Esta ideia é plenamente desenvolvida em sua obra, a ser lançada em 
2020, pela Editora Zouk, intitulada “Crítica da razão idolátrica: tentação de Thanatos, necroética e 
sobrevivência”. 
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desumanização que ora se apresenta possa vir a ter amenizados os nefastos efeitos de 

que é presságio. 
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Introdução 

 

Desde a sua invenção, no século XIX, a fotografia possui uma relação muito 

forte com a memória, seja sobre as lembranças de uma pessoa em particular, ou com 

o armazenamento de registros históricos da humanidade. Isso é possível graças à 

materialidade da fotografia e o seu poder de eternizar momentos. Podemos dizer que 

essa relação entre fotografia e memória perdurou até o início do século XXI, quando 

o advento da tecnologia deu origem às primeiras fotografias digitais, realizando 

mudanças profundas no modo de registro e armazenamento de imagens.  

No passado, as imagens eram armazenadas de forma física, seja pela 

preservação de seu negativo ou de seu positivo (foto ampliada e impressa no papel). 

Com essas imagens em mãos, os historiadores realizavam seus estudos, faziam 

análises, a as catalogavam para que outros pesquisadores tivessem acesso no futuro a 

esse material. Esses registros armazenados também eram muito importantes na 

constituição histórica e cultural de determinada época, pois demarcavam através das 

roupas, e outras características, a que período pertenciam as pessoas retratadas. Uma 

imagem bem armazenada, através de um arquivamento cuidadoso, garantia uma 

interpretação mais fiel da realidade investigada pelos pesquisadores. Graças à 

materialidade da fotografia e ao processo de armazenamento e preservação das 

imagens, muitas descobertas foram feitas ao longo da história.  

Porém, com a chegada da fotografia digital e da digitalização não só das 

imagens, mas de todo tipo de informações, acontece uma mudança crucial no modo 

de captura, armazenamento, preservação e distribuição da imagem fotográfica. Fato 

que modifica profundamente e interfere de forma irreversível na preservação e no 

armazenamento da memória. Graças aos novos dispositivos tecnológicos, à expansão 
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da internet e ao surgimento dos app e redes sociais, acontece uma espécie de 

banalização das imagens, modificando e problematizando a questão da preservação 

da memória. Agora, ao invés de armazenar imagens que contam histórias e marcam 

momentos, ou trazem à tona sentimentos de forma privada, como era feito pelas 

gerações anteriores, as pessoas compartilham milhares de momentos por dia, por 

hora e até mesmo por minuto, com completos estranhos, de forma pública, chegando 

ao cúmulo de compartilhar sentimentos e insatisfações, e até mesmo fotos íntimas, 

porém todos esses registros são vazios de profundidade, e efêmeros demais para 

serem considerados como memórias, até mesmo porque alguns desaparecerão em 24 

horas, sem mesmo terem sido vistos ou apreciados. Tudo isso interfere diretamente 

nas formas de deixarmos rastros no mundo, como veremos nesse trabalho.  

 

Memória privada x Memória pública 

 

Em um passado não muito distante, as pessoas tinham o hábito de revelar 

fotos e de armazenar essas imagens em álbuns de família. Esses álbuns, em sua 

grande maioria, eram constituídos de acontecimentos fotografáveis, momentos 

especiais, como batizados, aniversários, formaturas, casamentos e viagens, por 

exemplo. Fatos que, de certa forma, através da fotografia, eram sacralizados, 

idolatrados e ganhavam um valor de culto das pessoas. E todos esses momentos eram 

armazenados de forma privada, ou seja, apenas quem era convidado pelo portador do 

álbum poderia ver tais imagens, tornando-se assim uma memória privada. Esses 

álbuns também continham de forma conotada um desejo de preservar esse passado 

privado para a posteridade, para as gerações futuras, mantendo um pouco da 

memória dos antepassados da família latente, juntando passado e futuro.  

Todas essas imagens, que constituíam esses álbuns de memórias, contavam a 

história dos membros daquela família, desde seu nascimento até sua morte. Quem, 

nascido antes dos anos 2000, não se lembra de na infância ter folhado tais álbuns ou 

visto fotos em porta retratos e escutar de seus parentes mais velhos, histórias sobre o 

motivo de cada foto ter saído daquela forma, e não daquela outra?; histórias sobre o 

dia que a foto foi feita, ou mesmo histórias sobre o fotógrafo? Histórias essas muitas 

vezes não vividas por quem as narrava, mas que lhe fora transmitida com todos os 

detalhes. Fazendo do álbum de família um importante instrumento para a 
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preservação dessa existência imagética e narrativa, uma espécie de ídolo. Esses 

álbuns, muitas vezes, ficavam ocultos ou esquecidos, até serem encontrados para 

trazer nostalgia e contentamento, pois revelavam fotos de pessoas já idosas, ou até 

mesmo já falecidas, podendo também virarem objeto de pesquisa ou registro 

histórico. Tudo isso era possível pelo fato desse material ter sido impresso, existir 

fisicamente, tendo o poder de armazenar e de contar histórias, proporcionando uma 

viagem no tempo com a lembrança de momentos importantes e inesquecíveis. Uma 

foto revelada fala de algo que foi vivenciado e não apenas observado.  

Por outro lado, nos dias de hoje, após o surgimento da era digital, o que 

acontece com o fazer fotográfico é exatamente o inverso do que se fazia nessa época 

mencionada, isso faz com que a fotografia perca sua materialidade, perdendo 

também o que a transformava em memória afetiva e registro histórico. Quando isso 

passa a acontecer, quando os momentos já não são mais impressos, acontece a 

mudança do estado de álbum ou espaço privado, para o estado ou espaço que se 

torna público, tornando-se banal. Graças à massificação dos aparelhos celulares e 

câmeras portáteis, hoje fazer uma imagem tornou-se muito mais fácil: basta sacar o 

celular do bolso, apontar e disparar continuamente, até encontrar seu instante 

decisivo que, por sua vez, não possui nada de decisivo, de fato; depois, é só escolher a 

melhor opção, modificar ou eliminar através de softwares de edição o que não lhe 

convenha que esteja presente na composição da imagem, e postar em uma rede 

social, permitindo um acesso permanente ou temporário, com todos os direitos de 

exibição cedidos ou parcialmente cedidos para a rede social e seus proprietários. E 

tudo isso, logo que cai na rede está a um clique de distância de qualquer pessoa do 

globo. Isto modifica completamente a forma de armazenar e conservar os registros e 

memórias do nosso tempo.  

Enquanto os mais velhos utilizavam a câmera como ferramentas para registrar 

memórias, as gerações mais jovens veem os dispositivos fotográficos como um meio 

de comunicação, uma nova linguagem com seus amigos, não mais para que um 

momento fique eternizado, mas sim para dizer como estão se sentindo no aqui e 

agora, ou ainda, para vender uma realidade não condizente com a sua realidade 

verdadeira, simulando uma situação ou até mesmo um sentimento. Exemplo disso 

pode ser visto em vários momentos do dia a dia, onde pessoas postam fotos de livros 

que não leram, de drinks que não beberam, de comidas que não provaram, apenas 
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para manter as aparências e serem aceitas em grupos sociais ou para não serem 

vistas como estranhas que não têm vida, pois na era das redes sociais, se você não 

posta sua rotina, passo a passo, você não existe. Exemplo claro disso é a função 

stories da rede social Instagram, em que os usuários postam fotos, perguntas, 

períodos de seu dia para se comunicar com seus contatos, e não mais para se lembrar 

de momentos, já que os stories ficam disponíveis apenas por 24 horas. 

Graças aos avanços tecnológicos, as pessoas necessitam aparecer, fazendo de 

suas vidas uma espécie de espetáculo. Sendo assim, como sugerido por Bauman em 

seu livro Vida para consumo2, tudo é transformado em mercadoria, inclusive as 

pessoas – as redes sociais agem como enormes vitrines em que os vendedores e 

vitrinistas são os próprios usuários. Em prol do status e das vantagens, usuários de 

redes sociais fazem um “auto leilão” de si mesmos, disfarçando imperfeições, falhas e 

tudo o que é cotidianamente humano, e até mesmo algumas qualidades (se, 

porventura, estas entregarem características tidas como fraquezas socialmente), pois 

na sociedade de consumo não se pode demonstrar fraqueza, sob a égide de não ser 

competitivo ou bom o suficiente (vide a ideia amplamente aceita de meritocracia). 

Por isso, até as memórias e instantes precisam ser modificados ou premeditados, 

montados, manipulados. Desse modo, nessas redes, a vida das pessoas se concentra 

em um enorme Big Brother, em que cada movimento é controlado, fazendo da vida 

um enorme espetáculo, como propunha Guy Debord3.  

O fato de a vida ter se transformado em uma espécie de show de Big Brother, 

faz com que tudo vire espetáculo e que cada vez mais as pessoas façam coisas 

absurdas para conseguirem seus quinze minutos de fama. Inclusive modificar seu 

passado, apagando rastros indesejados e produzindo outros que nunca existiram. 

Isso faz com que as coisas se tornem frias, banais e frívolas, inclusive as relações, que 

como menciona Bauman, tornam-se líquidas. Com as redes sociais, a vida realmente 

se transformou em um enorme reality show, onde cada vez mais, somos controlados 

e vigiados por dispositivos de controle e câmeras de segurança. E onde as próprias 

pessoas distribuem seus dados e modificam suas memórias para não serem 

“eliminadas” do programa; dessa forma, até a memória está se transformando em 

                                                     
2 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2008a. 
3 DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 
 



 

 

 
 

Bruno Anderson Souza da Silva | 53 

 

mercadoria e perdendo substância, fato que está fazendo com que seu significado 

sofra uma espécie de esvaziamento e se torne banal.  

Hoje, graças aos avanços tecnológicos, é possível realizar um número infinito 

de imagens de cada momento, com custo quase zero, praticidade e rapidez de 

resultados, mas isso faz com que um momento seja banalizado, resultando na 

massificação das imagens, eliminando suas características de memória afetiva. E 

promovendo de certa forma um culto idolátrico à imagem, que se torna cada vez mais 

um objeto de consumo, um produto. Isso cria uma série de imagens vazias, 

selecionadas entre tantas outras tão iguais em suas diferenças, postadas em redes 

sociais aos montes ou que acabam sendo esquecidas e acumuladas em grande 

quantidade na memória de celulares, computadores e HDs externos, justamente pelo 

fato de, em sua grande maioria, não possuírem valor emocional. 

Essa facilidade e falta de controle na produção de imagens também gera 

situações inconvenientes e até mesmo difamatórias, onde pessoas são retratadas sem 

autorização ou têm seus celulares ou computadores invadidos e fotos íntimas 

copiadas e vazadas na internet, ou utilizadas em anúncios e perfis falsos. Isso é 

possível pelo fato de essas imagens estarem expostas em álbuns públicos, ou 

armazenadas de forma inapropriada, não mais em um álbum privado, ou um arquivo 

seguro, como era no passado. Outro ponto negativo da fotografia digital é a facilidade 

com que se pode modificar o arquivo original, fato que permite que qualquer pessoa 

com um aplicativo e um mínimo de conhecimento técnico insira ou remova 

elementos da imagem. Isso altera a verdade e a memória do instante eternizado, 

fazendo com que todo o valor da imagem se perca. Flusser diz: 

 

As fotografias nos cercam. Tão onipresentes são, no espaço público e no privado, 
que sua presença não está sendo percebida. O fato de passarem despercebidas 
poderia ser explicado, normalmente, por sua circunstancialidade: estamos 
habituados à nossa circunstância, o hábito a encobre, somente percebemos 
alterações em nosso cotidiano. Tal explicação não funciona no caso das 
fotografias. O universo fotográfico está em constante flutuação e uma fotografia é 
constantemente substituída por outra. Novos cartazes vão aparecendo 
semanalmente sobre os muros, novas fotografias publicitárias nas vitrines, novos 
jornais ilustrados diariamente nas bancas. Não é a determinadas fotografias, mas 
justamente à alteração constante de fotografias que estamos habituados. Trata-se 
de novo hábito: o universo fotográfico nos habitua ao “progresso”. Não mais o 
percebemos. Se, de repente, os mesmos jornais aparecessem diariamente em 
nossas salas ou os mesmos cartazes semanalmente sobre os muros, aí sim, 
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ficaríamos comovidos. O “progresso” se tornou ordinário e costumeiro; a 
informação e a aventura seriam a paralisação e o repouso4.  

 

Hoje, o papel fundamental da fotografia deixou de ser o da preservação e 

comemoração de eventos especiais, e passou a ser uma forma de comunicação, que 

molda a identidade dos jovens e alavanca suas relações sociais e até mesmo 

profissionais. Já não ligamos para a sua modificação constante, como menciona 

Flusser, mas sim com sua repetição. Outro fator interessante nos dias de hoje é o da 

ciência, que através da tecnologia tenta prolongar a vida, fato que está acarretando 

mudanças significativas na concepção de morte e, possivelmente, mudará de forma 

definitiva as memórias e rastros das pessoas no mundo.  

 

Apagar a morte e manter os rastros 

 

No Filme Mr. Nobody (2009)5, do diretor Jaco Van Dormael, o personagem 

principal Nemo (Jared Leto) acorda em um quarto de hospital, em algum lugar do 

futuro, em um tempo em que as pessoas se tornaram imortais e ele é o último ser 

humano mortal ainda vivo. Isso faz dele uma espécie de espetáculo, já que todas as 

pessoas que conheciam sua história, seu rastro, encontram-se mortas. Sendo assim, 

através de uma espécie de reality show, as pessoas desse futuro tentam descobrir 

quem foi Nemo em sua juventude e o que ele tem para contar sobre uma época em 

que a vida era tão diferente e finita. Mas, ele, apesar de guardar memórias do 

passado, não sabe dizer quem na verdade é. E por não ter mais ninguém de sua época 

vivo, ou memórias palpáveis, físicas, termina por não chegar a nenhuma conclusão 

de sua verdadeira identidade.  

A história desse filme pode ser considerada uma ficção cientifica, porém, 

segundo os avanços mais recentes da tecnologia, não está tão longe de se tornar 

realidade. Atualmente, diversos cientistas e empresas vêm dedicando tempo, 

dinheiro e esforços para tentar descobrir formas de retardar ou acabar com a morte. 

O autor israelense Yuval Noah Harari (2016) propõe em seu livro denominado Homo 

Deus – Uma Breve História  do  Amanhã  que:  “No  século  XXI,  é  provável  que  os 

                                                     
4 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Hucitec, 2002, p. 61. 
5 MR. Nobody. Direção de Jaco Van Dormael. França: Pan-Européenne, 2009. 
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humanos façam um lance sério para a aquisição da imortalidade6”. 

Por enquanto, ainda não possuímos esse poder sobre a morte, e a mesma 

ainda é vista com certo medo e pavor pelas pessoas. Sendo assim, somos vítimas 

diariamente de várias indústrias que lucram com esse medo da morte, como por 

exemplo, as indústrias da medicina, da alimentação “saudável”; a estética dos corpos, 

sua medicalização. E, por uma indústria da tecnologia, que por meio de filmes e 

softwares nos faz sentirmos mais jovens, fazendo cada vez mais viva a ideia de “viver 

para sempre”. Por fim, também somos vitimas das redes sociais, que através da 

banalização da imagem, faz com que cada vez mais, anônimos sejam idolatrados, 

tornando-se o que hoje conhecemos por influencers digitais. Esses fatos modificam a 

forma de se ver a vida e a morte, gerando sua transformação e seu esvaziamento. 

Todos esses fatos mencionados acima estão diretamente ligados à questão do rastro, 

pois o verdadeiro morrer é quando já não somos mais lembrados pelos outros, fato 

que não aconteceria, caso vivêssemos para sempre. Pois como dito por Huyssen 

(2000): “A memória é sempre transitória, notoriamente não confiável e passível de 

esquecimento; em suma, ela é humana e social7”. 

 

Fotógrafos profissionais e amadores 

 

Com o passar do tempo, as relações internas e externas com a fotografia se 

modificaram, passando de um âmbito privativo para um espaço comum, tornando os 

espaços muito mais coletivos, quase democráticos. Isso aconteceu, entre outros 

fatores, pelo fato de a foto passar de um patamar complexo, no qual poucas pessoas 

eram aptas para operar o equipamento fotográfico, que era em sua grande maioria 

gigantesco e cheio de aparatos externos, ou mesmo de complexo manuseio, e de custo 

elevado, sendo raramente transportado por alguém em uma bolsa, exceto por 

profissionais da área.  

 Hoje, porém, quase todos os aparelhos de telefone celular possuem câmeras, e 

todos acreditam ser fotógrafos; os equipamentos facilitam a captura de instantes, já 

que qualquer pessoa pode registrar um acontecimento inusitado, trágico ou até 

mesmo histórico. O que antes ficava retido apenas na memória de quem vivenciou, 

                                                     
6 HARARI, Yuval Noah. Homo Deus - Uma Breve História do Amanhã. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016, p. 30. 
7 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 37.   
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agora é divulgado para o mundo quase que instantaneamente. Porém, ter o 

equipamento não torna uma pessoa uma fotógrafa profissional. Flusser (2002) 

critica e exemplifica essa diferença entre fotógrafos profissionais e amadores, 

comparando-lhes com escritores.  

Quem escreve precisa dominar as regras da gramática e ortografia. Fotógrafo 
amador apenas obedece a modos de usar, cada vez mais simples, inscritos ao lado 
externo do aparelho. Democracia é isto. De maneira que quem fotografa como 
amador não pode decifrar fotografias. Sua práxis o impede de fazê-lo, pois o 
fotógrafo amador crê ser o fotografar gesto automático graças ao qual o mundo 
vai aparecendo. Impõe-se conclusão paradoxal: quanto mais houver gente 
fotografando, tanto mais difícil se tornará o deciframento de fotografias, já que 
todos acreditam saber fazê-las8.  

 

Esses novos equipamentos, como mencionado por Flusser, democratizam o 

fazer fotográfico, porém tornam cada vez mais difícil a produção de registros e 

memórias válidos para serem armazenados para as gerações futuras ou como 

registros históricos. Pois, como dito pelo autor, graças a essa democratização da 

fotografia, muitos produzem imagens, mais muito poucos conseguem realmente ler, 

interpretar e decodificar essas imagens.  

De modo geral, todo mundo possui um aparelho fotográfico e fotografa, assim 
como, praticamente, todo mundo está alfabetizado e produz textos. Quem sabe 
escrever, sabe ler; logo, quem sabe fotografar sabe decifrar fotografias. Engano. 
Para captarmos a razão pela qual quem fotografa pode ser analfabeto fotográfico, 
é preciso considerar a democratização do ato fotográfico. Tal consideração 
poderá contribuir, de passagem, à nossa compreensão da democracia em seu 
sentido mais amplo9.  
 

Ainda segundo o autor, essa mania fotográfica resulta em uma torrente de 

fotografias que “eterniza a automaticidade inconsciente de quem fotografa. Quem 

contemplar álbum de fotógrafo amador, estará vendo a memória de um aparelho, 

não a de um homem10”. Este pensamento trazido por Flusser pode ser, nos dias de 

hoje, aplicado às redes sociais também. Quando vemos um álbum de foto em uma 

rede social, ou mesmo uma rede social em forma de álbum de memórias 

(instagram), estamos vendo as memórias de uma pessoa ou de uma máquina? Pois, 

quando se realiza uma viagem documentada, ou quando, na volta para casa depois de 

                                                     
8 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Hucitec, 2002, p. 54 - 55. 
9 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Hucitec, 2002, p. 53. 
10 Idem, p. 54. 
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um dia de trabalho, se para em um local para fotografar, segundo Flusser, não 

estamos mais registrando “as vivências, os conhecimentos, os valores do viajante11”, 

mas sim, registrando “os lugares onde o aparelho o seduziu para apertar o gatilho”. 

Nessa interpretação do autor; “Álbuns são memórias “privadas” apenas no sentido de 

serem memórias de aparelho. Quanto mais eficientes se tornam os modelos dos 

aparelhos, tanto melhor atestarão os álbuns, a vitória do aparelho sobre o homem12”. 

Isso demonstra que cada vez mais estamos registrando ao invés de 

contemplar, suscitando registros sem nenhuma memória afetiva, e sendo “possuídos” 

pelo aparelho para clicar, muitas vezes executando fotos em série, que acabam 

esquecidas nos arquivos digitais disponíveis na rede mundial de computadores, ou 

em memórias de aparelhos, gerando uma sacralização do instante decisivo cada vez 

menor, e uma idolatria das imagens cada vez maior, visto que o equipamento digital 

permite a captura de uma quantidade imensa de cenas sem que haja custo financeiro 

para o fotógrafo – uma vez que essas imagens são apenas dados digitais. 

O paradigma dos dispositivos como forma de subjetivação dos homens, 

mediado pelas inúmeras tecnologias da informação através das sociedades em rede, 

guia e controla a todos, além de orientar a construção e o alargamento de toda uma 

estrutura social. Dessa maneira, são as diferentes dinâmicas presentes em cada rede 

e, por que não, a própria rede em si, que na atualidade geram os elementos cruciais 

da transformação e da dominação de toda a sociedade. Flusser diz que na fotografia 

existem duas intenções codificadoras: a do fotógrafo e a do aparelho. “O fotógrafo 

visa eternizar-se nos outros por intermédio da fotografia. O aparelho visa programar 

a sociedade através das fotografias para um comportamento que lhe permita 

aperfeiçoar-se13”. E ainda, segundo o autor, seria a fotografia a mensagem que 

articula essas duas intenções, permitindo que as intenções do aparelho prevaleçam 

sobre as do homem.  

 

Esquematicamente, a intenção do fotógrafo é esta: 1. codificar, em forma de 
imagens, os conceitos que tem na memória; 2. servir-se do aparelho para tanto; 
3. fazer com que tais imagens sirvam de modelos para outros homens; 4. fixar 
tais imagens para sempre. Resumindo: A intenção é a de eternizar seus conceitos 
em forma de imagens acessíveis a outros, a fim de se eternizar nos outros. 
Esquematicamente, a intenção programada no aparelho é esta: 1. codificar os 
conceitos inscritos no seu programa, em forma de imagens; 2. servir-se de um 

                                                     
11 Idem, p. 54. 
12 Idem, p. 54. 
13 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Hucitec, 2002, p. 43. 
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fotógrafo, a menos que esteja programado para fotografar automaticamente; 3. 
fazer com que tais imagens sirvam de modelos para homens; 4. fazer imagens 
sempre mais aperfeiçoadas. Resumindo: a intenção programada no aparelho é a 
de realizar o seu programa, ou seja, programar os homens para que lhe sirvam de 
feed-back para o seu contínuo aperfeiçoamento14. 

 
 

Esse pensamento de Flusser nos remete a outras reflexões. Atualmente, as 

pessoas já não vivem mais suas vidas, elas vivem em função dos aparelhos. A 

fotografia já não é mais feita para registrar o momento e passa a ser um fim em si 

mesmo. As pessoas já não são mais espontâneas, mas sim um recorte delas mesmas, 

feito de acordo com os interesses de outras pessoas; não basta ser apenas você 

mesmo, você precisa criar um “eu social”, ou uma máscara, como denominado por 

Jung (1968). Antes de mais nada, é preciso ser aceito pela sociedade, não importa o 

preço que essa aceitação custe. 

 

A autonomia dos aparelhos levou à inversão de sua relação com os homens. 
Estes, sem exceção, funcionam em função dos aparelhos. Não pode haver 
“proprietário de aparelhos”. Como os aparelhos não mais obedecem ao controle 
humano, a ninguém pertencem. Quem crê ser possuidor de aparelho é, na 
realidade, possuído por ele15. 

 

As pessoas querem ter o controle, mas não percebem que na verdade estão 

sendo controladas. Os dispositivos que criamos para nos servir, na verdade, estão nos 

escravizando. Idolatramos, amamos e odiamos, compartilhamos, vivemos, tudo 

através de uma tela, seja de celular, seja de computador; pessoas tem suas reputações 

e carreiras construídas ou destruídas com apenas um clique. Tudo depende da 

subjetividade e da interpretação das pessoas do outro lado da tela. 

 

O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver 
em função de imagens. Não mais decifra as cenas da imagem como significados 
do mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como conjunto de cenas. 
Tal inversão da função das imagens é idolatria. Para o idólatra – o homem que 
vive magicamente –, a realidade reflete imagens. Podemos observar, hoje, de que 
forma se processa a magicização da vida: as imagens técnicas, atualmente 
onipresentes, ilustram a inversão da função imaginística e remagicizam a vida16.  

 

                                                     
14 Idem, p. 41- 42. 
15 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Hucitec, 2002, p. 69. 
16 Idem, p. 9. 
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Hoje, a privacidade deu lugar à publicidade, as pessoas acreditam que 

somente com a multiplicação dos arquivos digitais e sua difusão pela internet, se 

obtém o registro de suas memórias, e que isso garante a perenidade de sua memória 

privada. Isso demonstra uma superação na dicotomia entre memória privada e 

memória pública que vem à tona na fotografia contemporânea, tornando-a uma só. 

No modelo atual de sociedade, gerido pelas redes, o novo álbum de família passa a 

ser a rede social, e somente quem tiver suas imagens digitais e disponibilizadas na 

internet terá memória privada, relegando ao esquecimento completo os que não 

compartilham suas memórias pessoais de forma pública.  

  

Considerações Finais 

 

Todos os aspectos levantados nesse trabalho mostram como essa relação do 

homem com os aparelhos, ciência, tecnologia e com as redes sociais, está 

modificando as formas de se fazer registros e armazenar memórias. Já que imagens 

digitais, quando postas na internet, tornaram-se produtos que podem ser acessados 

por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso interferiu diretamente nas 

memórias privadas, (álbuns de família, por exemplo), que são agora disponibilizadas 

em grandes álbuns públicos (redes sociais), sem o mesmo valor afetivo intrínseco 

nessas imagens, mas que geram banalização e idolatria das imagens. Fato que 

também não permite a mesma segurança de armazenamento que a de um documento 

impresso. Histórias de pessoas que perdem todos os registros de um momento 

importante por falhas técnicas do aparelho, roubos ou catástrofes, não são incomuns. 

Além disso, essa modificação do processo de distribuição da imagem interfere ainda 

diretamente na relação entre autor e receptor e nas formas de armazenamento dessas 

imagens.  

Andreas Huyssen (2000), em seu livro intitulado Seduzidos pela memória, 

questiona o “quão confiáveis ou à prova de falhas são os nossos arquivos 

digitalizados? Os computadores têm pouco mais de cinquenta anos de idade e, no 

entanto; já estamos precisando de “arqueólogos de dados” para desvendar os 

mistérios dos primeiros programas 17 ”. Ainda segundo o autor, pensando nessa 

problemática, um gerente de tecnologia de uma empresa canadense responsável por 

                                                     
17 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 33.   
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informações e arquivos teria dito: “É uma das maiores ironias da idade da 

informação. Se não encontrarmos métodos de preservação duradoura das gravações 

eletrônicas, esta poderá ser a era sem memória18”. Essa perda de memória é um dos 

riscos eminentes em nossos dias, graças à digitalização, banalização e idolatria das 

imagens. A própria tecnologia de dados está ameaçando a preservação das memórias 

culturais do nosso tempo. Contudo, vale lembrar que as imagens digitais que são 

impressas, (cada vez mais raras), podem ser um último suspiro de vida das memórias 

da sociedade atual, e talvez com o passar dos anos, recebam a missão de reiniciar o 

ciclo das memórias materiais perdidas pela digitalização, dando início a uma re-

sacralização da imagem, com os momentos considerados importantes como era no 

passado. Huyssen (2000) complementa, dizendo que “assegurar o passado não é 

uma tarefa menos arriscada do que assegurar o futuro19” E, para finalizar, devemos 

lembrar da frase dita por Harari (2016) que soa profética em uma era repleta de 

imagens, mas ironicamente, quase sem memória: “O mundo está ficando cada vez 

mais complexo, e as pessoas não se dão conta de quão ignorantes são20”. 
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4. A busca por uma imagem do rosto anti-idolátrica no cinema de 

Robert Bresson 
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Modelo. Enclausurado na sua misteriosa aparência. Ele recolheu nele mesmo 
tudo que, dele, estava fora. Ele está aqui, atrás dessa fronte, dessas faces.2  

 

O aforismo acima foi escrito pelo cineasta francês Robert Bresson no seu livro 

Notas sobre o cinematógrafo, onde reúne um conjunto de seus pensamentos, 

datados entre 1950 e 1974, e expõe o que considera uma diferença do seu método de 

trabalhar com relação ao restante das produções cinematográficas. Tal oposição fica 

explícita quando o cineasta afirma que seus filmes fazem parte da arte do 

cinematógrafo e não do cinema, prática à qual Bresson se refere, em tom crítico, 

como teatro fotografado: “Ao longo dos séculos, o teatro se tornou burguês. O 

CINEMA (teatro fotografado) mostra até que ponto”3. Outra distinção é a de não 

nomear seus intérpretes como atores, mas como modelos: “Tais como são 

concebidos, os filmes de CINEMA podem apenas utilizar atores; os filmes de 

cinematógrafo, modelos”4. É nestes modelos, então, que Bresson descreve encontrar 

um mistério escondido em sua aparência e, com isto, reconhecer que há uma 

alteridade diante dele que não pode ser completamente acessada. 

Se apenas lemos os escritos do diretor, sem vermos propriamente suas 

imagens, um aforismo tal como “Modelo. A faísca captada em sua pupila dá sentido a 

toda sua pessoa”5 pode dar a entender que Bresson utiliza uma dramaturgia quase 

documental, pretendendo deixar escapar nela algo da subjetividade e do caráter 

destes intérpretes. Entretanto, é curioso notar o contraste desta ideia com o que se vê 

em seus filmes, onde predomina uma dramaturgia radicalmente controlada e rígida. 

                                                     
1 Mestre em Comunicação Social – Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUCRS. E-
mail: brunogcarboni@gmail.com 
2 BRESSON, R. Notas sobre o Cinematógrafo. São Paulo: Editora Iluminuras Ltda., 2005, p. 25. 
3 BRESSON, R. Notas sobre o Cinematógrafo. São Paulo: Editora Iluminuras Ltda., 2005, p. 63. 
4 BRESSON, R. Notas sobre o Cinematógrafo. São Paulo: Editora Iluminuras Ltda., 2005, p. 42. 
5 BRESSON, R. Notas sobre o Cinematógrafo. São Paulo: Editora Iluminuras Ltda., 2005, p. 73, grifo 
nosso. 
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No cinema de Bresson, os gestos destes modelos são precisos, as suas vozes pouco 

variam de entonação e seus rostos são “congelados”, exibindo uma expressão facial 

quase homogênea, do início ao fim do filme (fig. 1).  

 

Figura1 – Fotogramas de Diário de um pároco de aldeia e Pickpocket 

 

Exemplos de imagens do rosto no cinema de Robert Bresson. Fonte Blu-ray/Acervo pessoal  

 

De fato, como alega o próprio Bresson, o uso de tais procedimentos 

dramatúrgicos o afasta de grande parte dos realizadores do cinema que, geralmente, 

utilizam as expressões transmitidas pelo rosto dos atores para comover e provocar a 

empatia do espectador para com os personagens. Mas, ao adotar este outro modo de 

representação, como Bresson pretende que enxerguemos nestes rostos, quase sem 

expressões, um “sentido” escondido por detrás de seu olhar? Ou, reformulando: 

como esta imagem do rosto pode vir a revelar uma alteridade que esteja para além do 

visível da aparência, como na relação descrita pelo diretor em seu aforismo? 

 

A prisão do “eu” e a ameaça do “outro” 

 

Sugiro que iniciemos a busca por estas “respostas” a partir de um ensaio, onde 

a escritora e crítica de arte, Susan Sontag, analisa o estilo cinematográfico de 

Bresson6. Nele, a autora argumenta haver no cinema, de modo geral, um estilo de 

representação naturalista, que pretende criar uma identificação emocional do 

espectador com os personagens. Ao contrário deste cinema, Sontag acredita que 

Bresson produz um estilo que visa estabelecer um distanciamento entre estes dois 

pólos, pois, para o diretor, “toda identificação com os personagens, entendida num 

                                                     
6 SONTAG, S. Contra a interpretação. Porto Alegre: L&PM, 1987. 
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sentido profundo, é uma impertinência – uma afronta ao mistério que é a aça ̃o 

humana e o coração humano”7. Portanto, a autora afirma que, neste seu estilo, 

Bresson produz um modo de representação que demarca a alteridade do personagem 

com relação ao espectador. 

Entretanto, a argumentação de Sontag, que justifica as intenções do diretor 

com a forma de seus filmes, se estende também para o conteúdo de suas narrativas: 

“Bresson elaborou uma forma que expressa e combina perfeitamente com aquilo que 

ele quer dizer. Na realidade, é o que ele quer dizer” 8 . Ao elucubrar sobre este 

conteúdo, a autora complementa: “Todos os filmes de Bresson possuem um tema 

comum: o significado da reclusão e da liberdade. As imagens da vocação religiosa e 

do crime são usadas conjuntamente. Ambos levam à ‘cela’”9. Se é fácil identificar as 

questões formais no cinema do diretor como esse seu estilo de dramaturgia 

específico, mais complicado é identificar este conteúdo que estaria perfeitamente 

alinhado com a forma. A questão que fica é, pois, entender qual o vínculo da 

alteridade que o diretor procura nesta imagem do rosto, com este conteúdo de 

liberdades e aprisionamentos? 

De fato, a inclinação de Bresson pela escolha de tramas relacionadas a algum 

tipo de encarceramento é frequentemente comentada por críticos e teóricos que 

analisam o seu cinema. Em entrevista, ao ser questionado sobre o porquê desta 

recorrência, Bresson responde: “Não havia me dado conta disso. Talvez porque todos 

somos prisioneiros”10. Tal tema, que é menos evidente em alguns títulos da sua 

filmografia, aparece de forma explícita em um filme como Um condenado à morte 

escapou (1956), cujo enredo gira em torno do personagem Fontaine, um prisioneiro 

dos alemães durante sua ocupação da França na Segunda Guerra Mundial, que passa 

seus dias na prisão a planejar minuciosamente o plano de fuga que o salvará da 

execução. Mas o comentário reflexivo do diretor faz ligação com um momento da 

narrativa do filme, onde um vizinho de cela de Fontaine, em tom melancólico, 

questiona-o sobre a razão pela qual ele segue lutando para escapar, ao que Fontaine 

responde: “Para lutar. Lutar contra mim mesmo”. A resposta inusitada de Fontaine 

explicita ainda um outro aprisionamento vivido pelo personagem: a prisão do “eu”, 

                                                     
7 SONTAG, S. Contra a interpretação. Porto Alegre: L&PM, 1987, p. 211. 
8 SONTAG, S. Contra a interpretação. Porto Alegre: L&PM, 1987, p. 210. 
9 SONTAG, S. Contra a interpretação. Porto Alegre: L&PM, 1987, p. 217. 
10 BRESSON, R., BRESSON, M. (Org.). Bresson por Bresson: entrevistas (1943-1983). Buenos Aires: 
El cuenco de plata, 2014, p. 108. 
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da auto consciência, da sua própria materialidade. Haveria, porém, alguma 

maneira de Fontaine escapar desta outra prisão? 

Os desdobramentos da questão são trabalhados por Bresson na cena que se 

inicia após o momento em que Fontaine, perto de concluir seus planos de fuga, 

recebe a derradeira notícia de que sua execução está com data marcada – o tempo 

corre e Fontaine precisa fugir o quanto antes. Eis que a porta de sua cela se abre e 

alguém entra por ela. A câmera de Bresson permanece na figura de Fontaine, que 

acompanha com o olhar a entrada deste estranho, permitindo ao espectador apenas 

escutar o som dos passos no extracampo da imagem. Através da narração de 

Fontaine, presente em todo o filme, escutamos as primeiras inquietações do 

personagem sobre este novo habitante da cela: trata-se de um jovem, de aparência 

suja e que usa um uniforme do exército alemão. Quando finalmente temos acesso ao 

que Fontaine vê, enxergamos a figura ambígua de Jost (fig. 2).  

 

Figura 2 - Fotogramas de Um condenado à morte escapou  

 
Fontaine olha para Jost, novo habitante de sua cela. Fonte Blu-ray/Acervo pessoal 

 

A presença do jovem Jost em sua cela deixa Fontaine com duas alternativas, 

que lhe consomem o pensamento: (1) ou ele confia no jovem e o integra aos seus 

planos de fuga, correndo o risco de que ele o delate para os alemães; ou (2) ele o 

assassina na noite em que pretende fugir e se livra dos riscos representados pelo 

recém-chegado. Fontaine se vê em um impasse provocado pelas duas opções, pois, 

por mais que ele tente desvendar quem é este outro que divide sua cela, nada lhe dá a 

certeza se Jost é um aliado ou um inimigo11. Fontaine vê-se, então, dividindo sua cela 

com uma alteridade enigmática, que pode modificar seu destino (fig. 3). Por fim, 

                                                     
11 A cena localiza-se no filme entre 01’06min e 01’09min. Um condenado à morte escapou. Direção: 
Robert Bresson. França, 1956. 1 Blu-ray: Criterion (101min), p&b. 
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Fontaine toma a decisão de revelar seus planos a Jost, aceitando a imprevisibilidade 

da participação do jovem em seu plano e, consequentemente, os possíveis riscos para 

sua vida. 

 

Figura 3 – Fotogramas de Um condenado à morte escapou 

  
    Ao olhar Jost, Fontaine se questiona se deveria assassiná-lo ou não. Fonte Blu-ray/Acervo pessoal 

 

 

A alteridade em Levinas e o “não assassinarás” 

 

O dilema e a resolução apresentados na narrativa de Bresson encontram certa 

semelhança nas reflexões de Emmanuel Levinas, filósofo que, por conta de sua 

origem judaica, foi testemunha das barbáries cometidas nos campos de concentração 

nazistas. Tendo sobrevivido à brutal experiência, Levinas passa a desenvolver um 

projeto filosófico que combate um pensamento que tornou a guerra possível, fazendo 

com que ele posicione a ética no encontro com o outro – a relação de alteridade – 

como tema central de sua filosofia. Partindo da fenomenologia de Edmund Husserl, 

que defende que, para uma apreensão do “real”, o filósofo deve colocar-se de maneira 

passiva diante dos fenômenos, procurando descrever a maneira com que eles 

aparecem à sua consciência, Levinas busca uma espécie de fenomenologia da relação 

com o outro e, ao fazer isto, percebe que tal método não é aplicável. Para Levinas, há 

sempre uma abertura nesta relação ética que não permite a tentativa de apreensão:  

 

A relação com Outrem não se transmuda, como o conhecimento, em fruição e 
posse, em liberdade. Outrem impõe-se como uma exigência que domina essa 
liberdade e, portanto, como mais original do que tudo o que se passa em mim. 
Outrem, cuja presença excepcional se inscreve na impossibilidade ética em que 
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estou de o matar, indica o fim dos poderes. Se já não posso ter poder sobre ele é 
porque ele ultrapassa absolutamente toda a ideia que dele posso ter. 12 

 

Levinas se opõe à ideia de uma filosofia que, para dar conta da relação do 

sujeito com o real, posiciona o “eu” no centro da reflexão, levando-a para o mesmo 

modo de pensamento de uma política que, em situação de guerra, procurou 

exterminar o outro que lhe foi considerado diferente e, portanto, ameaçador. Sendo 

assim, o filósofo desenvolve um modo de pensamento “invertido”, onde o sujeito não 

se constitui de forma autônoma, olhando o mundo e definindo como ele é a partir do 

desenvolvimento de sua percepção, pois, para Levinas, o sujeito é formado pelo 

“outro” no percurso de sua existência. Este sujeito passa a estar, então, às voltas com 

um outro que lhe é anterior, formador e do qual ele é refém em uma eterna “dívida”.  

A partir desta elaboração de uma alteridade constitutiva, Levinas desenvolve 

uma reflexão própria acerca do rosto, elemento essencial por onde este outro se 

apresenta ao sujeito, negando suas certezas e o tirando da zona de conforto. Mas o 

termo, como é trabalhado pelo filósofo, não consiste apenas no significado objetivo, 

que é geralmente atribuído à região privilegiada do corpo, capaz de comunicar, 

expressar emoções e dar identidade ao sujeito. Para o autor, a soma destas 

características não dá conta da experiência com o rosto: 

 

O rosto está presente na sua recusa de ser conteúdo. Neste sentido, não poderá 
ser compreendido, isto é, englobado. Nem visto, nem tocado — porque na 
sensação visual ou táctil, a identidade do eu implica a alteridade do objecto que 
precisamente se torna conteúdo.13  

 

O rosto levinasiano, contudo, não deixa de carregar os já citados atributos, que 

se mostram ao visível, e ao tátil, mas, para além deles, também carrega uma 

dimensão metafísica: “A dimensão do divino abre-se a partir do rosto humano. Uma 

relação com o Transcendente – livre, no entanto, de toda a dominação do 

Transcendente é uma relação social”14. Portanto, o rosto é, aqui, um limiar, onde o 

transcendente se faz parcialmente visível, mas mantém algo de invisível na sua 

                                                     
12 LEVINAS, E. Totalidade e infinito: Ensaio sobre a Exterioridade. Tradução: José Pinto Ribeiro. 3. 
ed. Lisboa: Edições 70, 2019, p. 77, grifo nosso. 
13 LEVINAS, E. Totalidade e infinito: Ensaio sobre a Exterioridade. Tradução: José Pinto Ribeiro. 3. 
ed. Lisboa: Edições 70, 2019, p. 188. 
14 LEVINAS, E. Totalidade e infinito: Ensaio sobre a Exterioridade. Tradução: José Pinto Ribeiro. 3. 
ed. Lisboa: Edições 70, 2019, p. 64. 
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exterioridade, que não pode ser explicado ou reduzido em uma totalidade, pois nele 

está contido um infinito que não pode ser apreendido. 

 A revelação deste rosto é geralmente atribuída por Levinas a momentos de 

miséria, vulnerabilidade, ou sofrimento, por onde o outro se mostra ao sujeito 

através de uma epifania, solicitando a ele uma responsabilidade incondicional 

perante sua face. Então, como vimos na narrativa de Bresson, é também diante deste 

rosto que o sujeito se encontra “proibido” de matar, pois a atitude que indicaria um 

poder pleno do sujeito perante o outro é interrompida quando o rosto se manifesta, 

colocando em questão sua ideia de poder e de liberdade: 

 

Abordar Outrem é pôr em questão a minha liberdade, a minha espontaneidade 
de vivente, o meu domínio sobre as coisas, a liberdade da “força que se afirma”, a 
impetuosidade de corrente e à qual tudo é permitido, mesmo o assassínio, O “Tu 
não cometerás assassínio”, que esboça o rosto em que Outrem se produz, 
submete a minha liberdade ao julgamento.15 

 

Para Levinas, a liberdade de cometer ou não assassinato não se trata apenas de 

um julgamento da ordem da razão – uma atitude que viria a ser interrompida 

somente pelo respeito às leis ou a uma moral estabelecida – pois o ato de não matar é 

de um primado ético, anterior a este desenvolvimento da razão. É o encontro com 

este rosto, então, que retira os poderes do sujeito, pois lhe desvela a alteridade do 

outro, que lhe é anterior, constituinte e que lhe proíbe de cometer o ato, anunciando 

em sua face o “não assassinarás”. Entretanto, Levinas retira o Sexto Mandamento de 

uma metafísica teológica da tradição judaico-cristã, contida na história das Tábuas de 

lei recebidas por Moisés, e a insere dentro de seu pensamento filosófico, formulando 

que é no encontro com esta alteridade do rosto que se enuncia o “não assassinarás”, e 

não a partir de uma ordem divina. Se há algo de divino, é a transcendência contida 

neste outro, que não pode ser totalmente apreendido: 

 

Esse infinito, mais forte do que o assassínio, resiste-nos já no seu rosto, é o seu 
rosto, é a expressão original, é a primeira palavra: “não cometerás assassínio”. O 
infinito paralisa o poder pela sua infinita resistência ao assassínio que, dura e 
intransponível, brilha no rosto de outrem, na nudez total dos seus olhos, sem 
defesa, na nudez da abertura absoluta do Transcendente.16 

 

                                                     
15 LEVINAS, E. Totalidade e infinito: Ensaio sobre a Exterioridade. Tradução: José Pinto Ribeiro. 3. 
ed. Lisboa: Edições 70, 2019, p. 283. 
16 LEVINAS, E. Totalidade e infinito: Ensaio sobre a Exterioridade. Tradução: José Pinto Ribeiro. 3. 
ed. Lisboa: Edições 70, 2019, p. 177-178. 
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Após uma tentativa de síntese deste complexo pensamento de Emmanuel 

Levinas, sugiro que podemos visualizar na narrativa de Bresson uma certa 

representação artística desta relação de alteridade descrita pelo filósofo. Na cena de 

Um condenado à morte escapou, intuímos que não é puramente a racionalidade que 

leva Fontaine a não cometer o assassinato, pois nada nas atitudes ou na visualidade 

de Jost garante que ele de fato seja confiável. É possível afirmar que Fontaine apenas 

se vê impedido de cometer o ato, pois vê sua “liberdade” de escolher se pode, ou não, 

cometer o homicídio, negada pelo rosto de Jost. Situação que remete ao pensamento 

de Levinas através do roteiro representado na narrativa do filme.  

Entretanto, como Bresson demonstra em seus aforismos, esta relação de 

alteridade entre os dois personagens também era buscada pelo diretor na relação do 

espectador com a obra em si, levando-o a trabalhar, no seu estilo de representação, 

uma imagem do rosto que praticamente não expressa as emoções internas dos 

personagens. Mas, apesar das intenções do diretor, será possível que haja esta 

relação de alteridade com um rosto representado na imagem, que já não carrega a 

imprevisibilidade do outro em sua presença física? 

 

Idolatria e a legibilidade do rosto 

 

Ao tratar da alteridade, Emmanuel Levinas não tem o cinema como objeto de 

reflexão, mas sim, as relações presenciais, face-a-face. Inclusive, o filósofo pouco 

trata sobre o assunto em específico, mas chegou a fazer uma crítica à atividade 

artística em seu texto de 1948, La realité et son ombre, argumentando que estas 

representações da arte consistiriam sombras da realidade, cópias do mundo que 

levariam apenas para um distanciamento do real17. Podemos pensar que a crítica do 

filósofo a respeito de uma potência ilusória das imagens está inserida na tradição 

judaica que formou Levinas e da qual ele seguiu um estudioso. Sugiro isso pois, se o 

filósofo já cita o Sexto Mandamento do “não assassinarás” (Ex 20,13), contido no 

livro do Êxodo do Antigo Testamento, esta sua aversão à representação lembra o 

Segundo Mandamento, que diz que não deveria haver a criação de imagens de Deus e 

a idolatria destas (Ex 20,4). Porém, como já ressaltei, este transcendente em Levinas 

não está no divino e, sim, contido no outro, que se faz presente a partir do rosto. 

                                                     
17 LEVINAS, E. La réalité et son ombre. In: LEVINAS, E. Les imprévus de l’histoire. Paris: Fata 
Morgana, 1994. 
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Sendo assim, para o filósofo, além da transformação do outro em imagem não conter 

a dimensão da alteridade sentida no face a face, haveria também uma possibilidade 

idolátrica desta, por onde os traços humanos representados nela seriam mero índice 

para uma adoração que já não confronta o sujeito com as demandas do outro. 

Ora, mas não haveria na atividade artística sujeitos que se viram inquietados 

por reflexões similares a de Levinas e que buscaram um modo de representação com 

a imagem que também confrontasse o seu observador? Uma imagem anti-idolátrica? 

Robert Bresson parece buscar precisamente isso ao diferenciar seu modo de 

representação do restante do cinema e trabalhar a imagem de um rosto que não 

expressa emoções. Aqui sugiro ainda uma outra imagem, para pensar como esta 

representação do rosto pode ser anti-idolátrica. Refiro-me à pintura de Rembrandt, 

intitulada Moisés e os Dez Mandamentos, que integra já uma fase tardia da carreira 

do pintor barroco (fig. 4).  

 

 

Figura 4 – Pintura de Rembrandt, Moisés e os Dez Mandamentos 

                  
             Fonte: (wikipedia./Ficheiro: Rembrandt )18 

 

 

Na história bíblica, à qual a pintura faz menção, o profeta Moisés recebe o 

chamado de Deus para que vá ao monte Sinai receber as duas Tábuas da Lei, 

                                                     
18  WIKIPEDIA. Ficheiro Rembrandt. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rembrandt_-_Moses_with_the_Ten_Commandments_-
_Google_Art_Project.jpg - Acesso em: 2 fev. 2020. Produção e ampliação do autor. 
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contendo os Mandamentos que deve anunciar para o povo judeu (Ex 24,12). 

Posteriormente, Moisés retorna ao monte para passar quarenta dias e quarenta 

noites nele. Ao retornar para o povoado, carregando as tábuas em suas mãos, o 

profeta se depara com a cena do povo judeu fazendo uma grande festa em adoração à 

estátua de um bezerro de ouro. A feitura desta estátua ocorreu pois, impacientes e 

desconfiados que Moisés não iria retornar, o povo pediu a Arão, novo líder 

proclamado, que lhes desse algo para que pudessem idolatrar. Frente ao pedido, Arão 

solicitou as argolas de ouro das mulheres do povoado e fundiu-as para criar a 

imagem do bezerro. Moisés, então, se depara com a cena de adoração e, em um gesto 

de fúria, quebra as Tábuas da Lei na frente de todos, pois, naquele culto, haviam sido 

quebrados os Mandamentos que não permitiam a adoração de outro Deus e a 

idolatria de uma imagem (Ex 32).  

A respeito da pintura de Rembrandt, o antropólogo e historiador de arte 

Joseph Leo Koerner, no artigo Rembrandt and the Epiphany of the Face, faz uma 

genealogia histórica das diferentes interpretações da curiosa expressão facial de 

Moisés na obra, demonstrando que a escolha do pintor em representar o rosto do 

profeta desta maneira intrigou os críticos ao longo dos anos. Segundo Koerner, a 

ausência de uma expressão clara de fúria na representação pictórica da cena levou os 

críticos, primeiramente, a acreditarem que Rembrandt desejava retratar o momento 

em que Moisés apresentava as Tábuas da Lei ao povo judeu, e não o segundo 

momento, em que ele as destrói. Posteriormente, um estudo histórico de outras 

representações artísticas da fúria de Moisés mostrou como o gesto dos braços 

levantados sempre foi atribuído ao momento da quebra das tábuas, o que enfatiza 

que Rembrandt dialogava com esta tradição gestual. Sendo assim, a expressão do 

rosto de Moisés começou a ser “lida” como triste, melancólica, ou desapontada pela 

cena de adoração que presenciava19.  

Tal confusão no reconhecimento das expressões faciais na imagem de Moisés 

por parte dos críticos de arte nos leva a refletir a própria ideia de que seria possível 

interpretar as expressões emergidas em um rosto e, assim, identificar as emoções do 

outro. A problemática da questão pode ser observada em uma ciência que está fora 

campo da estética, da dramaturgia ou das representações imagéticas. Trata-se da 

                                                     
19 KOERNER, J. L. Rembrandt and the Epiphany of the Face. Revista: Anthropology and Aesthetics, 
n. 12, set./dez./ 1986, p. 5-32. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/20166751. Acesso em: 6 
fev. 2020. 

http://www.jstor.org/stable/20166751
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fisiognomonia, ciência que tem como objeto de pesquisa a busca por compreender 

como as emoções internas do homem se manifestam no seu rosto, como explicam 

Jean-Jacques Courtine e Claudine Haroche, no seu livro a História do rosto: 

 

A fisiognomonia antiga faz da relação entre alma e corpo uma relaça ̃o entre o 
dentro e o fora, o oculto e o manifesto, o moral e o físico, o conteúdo e o 
envelope, a paixão e a carne, a causa e o efeito. Uma face do homem escapa ao 
olhar. A fisiognomonia pretende suplantar essa falta ao construir uma rede de 
equivalências entre o detalhe das superfícies e das profundezas. A ciência das 
paixo ̃es é uma ciência do invisível.20 

 

 No livro, os autores traçam uma genealogia desta fisiognomonia, que encontra 

seus precursores já no pensamento grego, e que variou de concepções ao longo dos 

séculos. Um ponto em comum nesta “ciência das paixões”, compartilhado entre as 

diferentes vertentes surgidas através dos séculos, é a tentativa de estabelecer uma 

ligação entre o que é sentido internamente pelo indivíduo, seu psicológico, suas 

qualidades morais, seu “espírito”, com as manifestações materiais, visíveis na 

musculatura e forma de seu rosto. Os autores demonstram que, no século XVI, houve 

uma forte retomada da fisiognomonia na Europa e que se deu a ela um peso similar 

aos estudos da medicina, apresentando uma ideia de que era, sim, possível ler o 

homem que estava por trás do rosto e reconhecer seu verdadeiro caráter – chegando 

a levar “peritos” até os tribunais para indicar quem era inocente ou culpado de um 

delito. Porém, nos séculos XVII e XVIII, os estudos foram tomando outros 

desdobramentos, como a busca por expressões de emoções originárias entre os seres 

humanos e compartilhadas pelos animais (Charles Darwin), ou sinais de patologias 

neurológicas (Charcot).  

 A crença demasiada nesta leitura exterior dos traços do homem levou ao 

surgimento de trabalhos bastante controversos e com pouca validade empírica, como 

é o caso do livro Psiconogmia (Caraterologia), originalmente publicado em 1930. 

Nele, encontramos a curiosa descrição de um tipo “contemplativo-afetivo” em 

oposição a um “realista-ativo” (fig. 5). 

 

 

 

                                                     
20 COURTINE, J., HAROCHE, C. História do rosto: exprimir e calar as emoções. Petrópolis: Vozes, 
2016, p. 37-38. 
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Figura 5 – Ilustração do livro Psiconogmia (Caraterologia) 

 

  
Diferenças entre “contemplativo-ativo” e o “realista-afetivo”. Fonte: Imagem do livro Psiconogmia 

(Caraterologia). Acervo: Biblioteca PUCRS – produção própria  
 

 A imagem, que sugere uma divisão simples de dois tipos sociais, demonstra 

um dualismo que haveria entre duas distintas expressões faciais e dois formatos de 

crânios: uma expressão mais suave, despreocupada, e um crânio de formato oval 

revelariam o contemplativo-afetivo, enquanto a feição séria, tensa, e o crânio de 

formato retangular, com desnivelamentos, revelariam o realista-ativo. Soma-se a isso 

frases indicativas de que o “homem é espírito”, ou o “homem é matéria”, que buscam 

evidenciar a oposição de pensamento entre ambos, que já se faria presente, de 

alguma maneira, no formato de seus rostos21. Ao comentar o livro, Joseph Leo 

Koerner destaca a problemática inerente deste tipo de estudo para a compreensão 

das relações sociais: 

 

Representando antes uma implantação de estereótipos sociais e convenções 
visuais, estes rostos não revelam o caráter dos homens representados, mas 
expressam a cultura que os representa. Por exemplo, os olhos do “contemplativo-
afetivo”, voltados para os céus, somente podem ser lidos como espirituais em 
uma cultura ou tradição iconográfica que localiza o divino no céu.22 

 

                                                     
21 BOUTS, P.; BOUTS, C. Psicognomia (Caraterologia). São Paulo: Editora Vera Cruz, 1943. 
22 KOERNER, J. L. Rembrandt and the Epiphany of the Face. Revista: Anthropology and Aesthetics, 
n. 12, set./dez./ 1986, p. 6. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/20166751. Acesso em: 6 fev. 
2020.  

http://www.jstor.org/stable/20166751
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 Courtine e Haroche também demonstram como essa “história do rosto” é uma 

história do “controle de expressão, das exigências religiosas, das normas sociais, 

políticas e éticas” 23 , o que conduz à ideia de que os rostos são socialmente 

“disciplinados”, e que as emoções materializadas não são apenas expressões 

inerentes do ser humano, mas também construções culturalmente estabelecidas. 

Sendo assim, a semelhança da figura deste homem “contemplativo-afetivo”, que crê 

que o “homem é espírito”, e que olha em direção ao céu, parece se tratar da 

reincidência de códigos dentro de uma cultura judaico-cristã no Ocidente. Podemos 

enxergar nestes esforços da fisiognomonia, através dos códigos estudados e 

estabelecidos, a tentativa de estabelecer uma linguagem facial onde o outro pode ter 

o mistério de sua alteridade interpretado. 

Retornando à imagem de Rembrandt, na luz desta discussão trazida a partir 

da fisiognomonia, o historiador de arte, Joseph Koerner, nos relata o seu ponto de 

vista em meio às diversas interpretações, sobre a representação do rosto de Moisés:  

 

Eu, no entanto, preferiria deixar aberto o significado da expressão de Moisés. 
Basta dizer que seu olhar, fixado em nada em particular, cria a ficção de um olhar 
contido em algo “interior”, algo oculto – pensamento, o eu ou o que você quiser. 
Porém, o que exatamente está escondido pode ser melhor procurado em outro 
lugar do que na interioridade ficcional do rosto triste de Moisés.24 

 

O testemunho de Koerner nos faz refletir que, ao subtrair do rosto do profeta a 

expressão facial que seria costumeiramente atribuída a um momento de fúria, 

Rembrandt produz uma qualidade ambígua na imagem, fazendo com que algo escape 

ao visível da obra. É tal qualidade, advinda dos procedimentos formais do pintor, 

que nos confronta com uma dúvida, fazendo-nos retornar à história de Moisés e 

refletir sobre o que pode haver de tão prejudicial em uma “cegueira” idolátrica. 

Podemos pensar também que, caso fosse representado este gesto de fúria 

identificável, somado ao peso cultural adquirido pelas narrativas bíblicas, tal reflexão 

não seria potencializada e a visibilidade da pintura poderia virar um mero indicador 

para uma adoração religiosa, que já não busca esta reflexão ancestral sobre uma 

crítica à idolatria.  

                                                     
23 COURTINE, J.; HAROCHE, C. História do rosto: exprimir e calar as emoções. Petrópolis: Vozes, 
2016, p. 17. 
24 KOERNER, J. L. Rembrandt and the Epiphany of the Face. Revista: Anthropology and Aesthetics, 
n. 12, set./dez./ 1986, p. 19. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/20166751. Acesso em: 6 fev. 
2020.  

http://www.jstor.org/stable/20166751
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Sendo assim, ao recusar uma expressão de fúria, Rembrandt termina por unir 

a forma como representa o rosto do profeta, com o seu gesto anti-idolátrico. Tal 

união dificulta uma mesma interpretação, uma mesma “leitura” da imagem, e, com 

isto, o seu fechamento em um significado totalizante. Tal exemplo nos fornece uma 

chave para retornar à imagem do rosto de Bresson, para melhor compreender como 

as representações artísticas no cinema podem também confrontar o observador com 

a alteridade de um outro. 

 

Os ídolos do cinema e a alteridade no rosto anti-idolátrico  

 

Uma maneira de enxergar estes códigos de expressões faciais estudados pela 

fisiognomonia está na produção artística, que, em paralelo a esta ciência das paixões, 

também elaborou e compartilhou destes códigos culturais ao representar as emoções 

em rostos de pinturas ou esculturas que fossem culturalmente “lidos” por quem 

observasse as obras. O mesmo vale para a arte da dramaturgia – tanto no teatro, 

como no cinema –, que incorporou estes códigos para o aprendizado técnico do ofício 

do ator.  

Porém, é no cinema que vemos de forma mais explícita esta dimensão 

idolátrica, a partir do exemplo do star system norte-americano, onde os atores, com 

amplo domínio de suas expressões faciais, são transformados em verdadeiros ídolos. 

Tal reconhecimento faz com que alguns cheguem a levar multidões para as salas de 

cinema e tenham seu rosto comercializado como uma imagem fetichizada, que 

movimenta um amplo mercado de subprodutos gerados a partir dela. Este rosto, 

capaz de seduzir e de gerar idolatria, faz com que já não se enxergue ali o ofício do 

ator que está a representar as ideias que compõem uma narrativa, mas, sim, uma 

mercadoria que já se descola do seu referente real para virar uma imagem a ser 

adorada, como outrora se viu em representações religiosas.  

Se estamos tratando aqui de uma imagem do rosto, não haveria justamente 

nesta intenção de representá-lo, somada à interpretação fisiognômonica das 

expressões faciais, uma maneira de torná-lo conteúdo? Ideia essa que Emmanuel 

Levinas repudia. Há aí uma oposição clara entre a alteridade radical do filósofo e a 

idolatria da imagem, pois a primeira está sempre confrontando o sujeito, 

desestabilizando-o, enquanto a segunda oferece o conforto de adoração estável, onde 
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a crença faz com que nada seja buscado para além da imagem. Ademais, inspirado 

em Levinas, arrisco argumentar que a transformação do rosto em imagem, que pode 

ser lida, catalogada, decodificada e, por fim, adorada, somada à ampla proliferação 

destas imagens, influenciada pelos meios técnicos, e ao pensamento corrente, a partir 

disso, de que todos podem ter seu rosto imagetizado – na esperança de também 

tornarem-se novos ídolos –, acaba criando um descolamento ilusório das relações de 

alteridade presenciais. Tal reflexão faz com que a mesma lógica que permite a um 

rosto ser transformado em uma imagem idolatrada seja a lógica que permite o 

assassinato, sem que a dimensão ética interrompa o ato.  

Trago estas ideias e faço a incursão pela pintura de Moisés, pois enxergo que, 

de forma similar a Rembrandt, Bresson busca, com sua maneira singular de 

representar o rosto, criar uma imagem anti-idolátrica. Uma imagem que procura 

causar um estranhamento e não uma sedução, como a dos ídolos de cinema – o 

diretor inclusive trabalha com atores não profissionais e não os repete em mais de 

um filme, para que não haja apego a estes intérpretes por parte dos espectadores. 

Mas, se provocar uma relação de alteridade está no horizonte destes seus 

procedimentos formais, podemos constatar que este outro na imagem já não possui a 

presença física, argumentada por Levinas, que pode olhar e confrontar diretamente o 

sujeito. Esta “sombra na tela” está em um limiar estranho, entre ser sujeito e ser 

coisa. Porém, tal ausência não faz com que o diretor desista de produzir esta relação 

que lhe é tão relevante, a ponto de também ser encenada em suas narrativas. 

Podemos ver, como Sontag argumenta, que o diretor une a narrativa do 

aprisionamento de Fontaine – sua ânsia por se libertar, tanto da prisão que o cerca, 

quanto de si próprio, e o “obstáculo” representado pela chegada de Jost –, com a 

forma, onde a subtração das expressões faciais gera esta mesma ambiguidade que 

Fontaine parece ver na figura de Jost, não permitindo ao espectador “ler” seu rosto e 

formular uma certeza de quem “é” este outro por detrás da face. A relação de 

alteridade se dá, então, nessa fuga de si a partir do reconhecimento de que diante de 

Fontaine, ou do espectador, há um outro, que possui um diferente ponto de vista 

sobre o mundo e pode retornar o olhar do sujeito que o olha. O efeito de tal recurso 

pode ser testemunhado também no texto de Susan Sontag, que descreve que, em um 

certo momento da experiência fílmica com os filmes de Bresson “dá-se uma revelação 

subliminar: um rosto que, de início, parece comum revela-se maravilhoso: um 
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personagem que inicialmente parece opaco torna-se estranha e inexplicavelmente 

transparente”25. 

É o desafio da tarefa que faz Bresson buscar em procedimentos formais – 

como nesta imagem do rosto – uma maneira de provocar, na forma do filme, uma 

troca de olhares que busca encontrar também fora da linguagem cinematográfica: 

 
Penso que o olhar é tudo. Se, na rua, você olha para alguém que passa, à primeira 
vista pode parecer uma estátua em movimento. Mas, no momento em que se 
troca um olhar, algo acontece, e, de imediato, já não é mais uma estátua, é um ser 
vivo, um corpo que tem alma. Então os olhares, para mim, são (estava dizendo) a 
única coisa importante em um filme, porque, do mesmo modo, para fazer com 
que se creia que estas sombras na tela são personagens vivos, que não vivem a 
vida real, mas sim uma certa vida, é preciso que existam uns em relação aos 
outros e os personagens em relação aos objetos. Creio que os olhares são o laço, 
que faz com que exista esta dependência. É preciso que haja uma dependência. 
Não viver é não depender. Para mim, os olhares são a dependência habitual da 
vida. Quer dizer, através disto é que nos damos conta de que os personagens e 
nós, os objetos e nós, dependemos uns dos outros.26 

 

Bresson reconhece a importância da troca de olhares para tirar o sujeito de sua 

pretensa “independência” narcísica. Sendo assim, o cineasta busca também 

estabelecer uma linha que ligue o olhar de um rosto invisível, produzido através de 

todas as relações de imagens, com o olhar espectador que, a partir desta visada, se 

desfaz de sua solidão e percebe que viver também é ser dependente do outro. 

 

Figura 7 - Fotogramas de Um condenado à morte escapou 

  
          Fontaine e Jost escapam da prisão. Fonte: Blu-ray/Acervo pessoal – produção própria 

 
 

                                                     
25 SONTAG, S. Contra a interpretação. Porto Alegre: L&PM, 1987, p. 225. 
26 BRESSON, R., BRESSON, M. (Org.). Bresson por Bresson: entrevistas (1943-1983). Buenos Aires: 
El cuenco de plata, 2014, p. 103-104. 
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A fuga destas prisões se dá como uma epifania nos encontros, que faz com que 

um condenado à morte escape tanto do cárcere, que levaria ao seu fuzilamento, como 

também da solidão de seus pensamentos, de si mesmo. Como nos traz a relevante 

reflexão de Levinas, é justamente a tradição de um pensamento ocidental que dá 

primazia para o “eu”, em detrimento do “outro”, o que levou o homem às barbáries 

da guerra na qual Fontaine se tornou prisioneiro. No entanto, é a fuga deste modo de 

pensar, ocasionada pelo encontro com o outro, que vai finalmente libertá-lo. Da 

mesma maneira, tal reflexão sobre a alteridade parece ter levado Robert Bresson a 

buscar produzir esta mesma troca de olhares entre espectador e o filme, por onde as 

desestabilizações, os movimentos e as transformações geradas a partir do encontro 

com o outro possam também ocorrer a partir de uma experiência estética que faça 

eco com a ética. 
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5. Críticas à concepção idolátrica da linguagem 
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David dos Santos Fraga1 

Giovanna Pozzer2 

Introdução 

 

Analisaremos as três teses de Górgias do Tratado do Não-Ser, bem como as 

teses de Bárbara Cassin sobre elas: o da imagem no espelho, o cisne que se torna 

elefante no seu reflexo na água e o Tratado entendido como discurso segundo, uma 

crítica de Górgias a Parmênides e a concepção de “Ser”. Tal crítica pode ser entendida 

como uma crítica a uma visão idolátrica da linguagem. Isto é, a idolatria do Ser 

enquanto instância ontológica capaz de capturar o fenômeno e dominá-lo. 

Frequentemente Górgias e os “sofistas”, são interpretados segundo a descrição 

que se encontra nos diálogos de Platão. Essas interpretações, quando partem 

diretamente de seus textos, acabam por se tornarem responsáveis, mesmo que em 

parte, por variadas classificações que constantemente prejudicam a tentativa de 

compreensão de seu pensamento. Desta forma, na listagem de conceitos associados a 

Górgias, podemos encontrar “retórico”, “sofista”, “relativista”, “cético”, “niilista”. 

Como ponto de partida, tentaremos não nos ater às visões exteriores ao texto de 

Górgias em questão, mas sim, antes, tentaremos, quando possível, pugná-las com 

questões oferecidas pela argumentação no texto do próprio Górgias. Opor-se a elas 

não com a intenção de lhe atribuir um novo conceito, mas porque acreditamos que 

“identificá-lo”, "capturá-lo" ou “conceituá-lo” − como Platão pretendia − é 

contraditório aos pontos de vista que o próprio Górgias refuta em sua óptica. 

Tomaremos a concepção de linguagem apresentada por Górgias como base 

para uma leitura de Walter Benjamin e Maurice Merleau-Ponty, dois filósofos que 

contribuíram para uma interpretação indireta da expressão linguística, em busca de 

uma teoria da linguagem que ressalte o caráter aberto de sua concepção, enquanto 

forma complexa de visualidade, que dependente primariamente de um ato 

                                                     
1 Mestrando em Filosofia – Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Bolsista CAPES. E-mail: David.Fraga@edu.pucrs.br 
2 Mestranda em Filosofia – Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Bolsista CAPES. E-mail: giovannahpozzer@gmail.com 
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comunicativo e precisa, portanto, ultrapassar a idolatria do signo para valorizar as 

dimensões constitutivas e simbólicas da criação humana.  

 

1 A crítica de górgias a uma ontologia do ser idolátrica da linguagem no 
poema de parmênides 

 

A obra "original", intitulada “Tratado do não-ser ou sobre a natureza” (Περὶ 

τοῦ ὄντος ἤ περὶ φύσεως), infelizmente não chegou até nossos dias. O que se tem são 

duas paráfrases: uma atribuída a Sexto Empírico (Adversus Mathematicos, VII, 65-

87), e a outra de um autor anônimo, na terceira parte de um opúsculo pseudo-

aristotélico, “Sobre Melisso, Xenófanes e Górgias3, apontado pela sigla MXG4 (979 a 

12-980 b22) que são definidas de imediato às suas três famosas teses: 1) Nada é (Οὐκ 

εἶναί [...] οὐδέν, MXG, 979 a10); 2) Se é, é incognoscível (εἰ δ' ἔστιν, ἄγνωστον εἶναι, 

MXG, 979 a10); 3) Se é cognoscível, não pode ser mostrado a outros (εἰ δὲ καὶ ἔστι 

καὶ γνωστόν, ἀλλ` οὐ δηλωτὸν ἀλλοις, MXG, 979 a10).   

De qualquer maneira, é inegável, pela comprovação doxagráfica, que Górgias 

escreveu um Tratado do Não Ser: “É também dado como certo que Górgias escreveu 

um tratado Sobre a Natureza, a que não falta elegância, na 84ª Olimpíada”5 Também 

em Isócrates, que apesar de não citar o Tratado, atribui à Górgias, as suas teses: 

 

Como é que realmente alguém poderia ultrapassar Górgias, que ousou afirmar 
que nenhum ser existe, ou então Zenão, que tentou provar que as mesmas coisas 
são possíveis e, em sentido inverso, impossíveis. 15, 268 ... as ideias dos antigos 
Sofistas, um dos quais afirmava que existe a multidão infindável dos seres..., 
enquanto Parmênedes e Melisso sustentavam que existia um só ser, e Górgias 
que absolutamente nenhum.6  
 

  

Uma análise mais interessante e diferente feita por Barbara Cassin 

compreende esta obra de Górgias, o Tratado do não-ser ou sobre a natureza, como 

                                                     
3  Essa paráfrase apresenta alguns problemas referentes à sua autoria, há muitas divergências e 
conjecturas a respeito de sua autoria: de que pertenceria a Aristóteles (hipótese hoje descartada) por 
isso é nomeado por “Pseudo Aristóteles”, a Teofrasto, a um peripatético do século III, a um eclético do 
século I, a um cético ou a um megárico. A nós não interessa aqui chegar a um consenso ou defender a 
autoria de um ou outro, o que importa ao nosso trabalho é que se trata de uma paráfrase do Tratado 
perdido de Górgias a qual podemos usar para tentar, mesmo de forma fragmentária, reconstruir as 
teses a ele atribuídas.  
4 Passaremos a nos referir a paráfrase Sobre Melisso, Xenófanes e Górgias, a partir de agora, pela sigla 
que Cassin convenciona “MXG”. 
5 Olympiod in Plat. Gorg., DK22A10;  Cf. GÓRGIAS, Górgias: testemunhos e fragmentos, 1993, p.18. 
6 Isocr. 10,3, DK22B1; Cf. GÓRGIAS, Górgias: testemunhos e fragmentos, 1993, p. 30. 
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um discurso segundo, crítico de um primeiro discurso, o poema de Parmênides 

intitulado “Sobre a Natureza”, de onde se obtém grande parte da ontologia platônico-

aristotélica. A interpretação do Tratado como crítica à ontologia de Parmênides e ao 

eleatismo não é uma novidade, no entanto, Cassin traz uma abordagem diferenciada, 

vendo nessa crítica um caráter lógico-discursivo. Para a autora, o discurso de Górgias 

não refuta o Poema devido a uma preocupação com o mundo sensível, com uma 

adequação às coisas, e sim por uma maior atenção ao próprio discurso, iniciando-se 

pelo de Parmênides, o Tratado seria então o Poema convertido em discurso retórico, 

“um discurso espelho”, o discurso do Tratado seria a imagem no espelho do Poema: 

 

O Tratado seria assim a imagem no espelho do Poema, e essa imagem 
suficientemente consultada revelaria ao mesmo tempo as dissimetrias, as 
irregularidades, as singularidades do original, imperceptíveis ao olhar sem 
mediação, e as leis ópticas do próprio espelho, espelho feiticeiro que é a sofística.7  

 

Utilizando-se de outra metáfora, Cassin ilustra o Tratado sobre o não-ser de 

Górgias, frente ao Poema do Parmênides. A alegoria trata-se de um quadro de 

Salvador Dali, onde alguns cisnes nadam numa pequena lagoa cercada com uma ilha 

ao centro. Na medida em que alguns cisnes são bem definidos e nítidos, outros, em 

seu reflexo na água, distorcem-se e assemelham-se a elefantes. O Poema de 

Parmênides seria como o primeiro tipo de cisne, idêntico a si mesmo; o segundo, 

seria o Tratado de Górgias: que se catastrofa em paquiderme.  

Essa metáfora encontra-se no capítulo de Ensaios Sofísticos de nome 

Identidade e Catástrofe ou como o cisne se torna elefante. Para autora, há dois 

desígnios possíveis para a identidade: ela prevalece como progresso dialético, 

passando do idêntico ao não-idêntico para ressurgir maior e mais rica, ou, 

perseguindo sua tola identidade, repete-se e, nesta recorrência, torna-se outra.  

Observar Górgias sob este ponto de vista é com certeza intrigante, pois o 

Tratado é precisamente o oposto do Poema, o paquiderme frente ao cisne, o reflexo 

corrompedor da identidade. O Tratado de Górgias busca reprisar, o mais fielmente 

possível – assim como o reflexo da água – seu cisne, porém, a distorção ocorre 

porque Górgias é um sofista, ou um gramático, que ao transformar o Poema em 

discurso sofístico acaba por descobrir que Parmênides incorre em erro ao afirmar 

que o ser é à custa do não-ser não ser. 

                                                     
7 CASSIN, B. Se Parmênides: o tratado anônimo De Melisso Xenophane Gorgia, 2015, p. 54. 
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Ora, essa série de reversões – é aí que é necessário se ater ao quadro – não 
intervém do exterior, como um elefante que surgisse da floresta para devastar a 
aldeia. Ao contrário, ela se prende ao próprio Poema e se efetua apenas por sua 
repetição: assim como o cisne se reflete em elefante, a fala poética se reproduz 
em discurso sofístico. É a identidade que se catastrofa, ou ainda: Górgias só 
contradiz Parmênides por fidelidade.8  

 

Portanto, Górgias, não seria então um niilista, relativista, ou cético, não que 

ele afirmasse dogmaticamente que não exista verdade, ou que ela seja relativa a cada 

um, ou que não exista um critério ou método para alcançá-la. Ele concluiria, nesse 

Tratado, que a própria declaração de identidade da ontologia de Parmênides, “o Ser é 

Ser”, se desmente e não se sustenta a si mesmo, portanto, é inexistente a justificativa, 

além do discurso, que o Ser é a verdade e o não-ser não o é. Seria então o Poema, 

uma simples “obra” do discurso, um efeito do dizer numa perspectiva que se assuma 

como outras tantas.  

É possível então, (enfatizando a importância de certa leitura das obras 

remanescentes de Górgias)9, que possamos encontrar elementos de uma nova forma 

de pensamento a respeito do discurso, linguagem e sua associação com o 

conhecimento efetuando assim uma forte crítica a concepção tradicional e 

“idolátrica” da linguagem e da ontologia de “dominação” do Ser enquanto Ser. A 

língua não poderia representar a realidade efetiva ou a sua função de propagadora de 

conhecimento de um indivíduo ao outro. Todavia, nem por isso a realidade é negada 

ou relativizada por Górgias, nem a palavra seria “inutilizada” por essa limitação, pelo 

contrário, essa limitação tornaria a palavra mais relevante ainda, pois ela seria 

independentemente capaz de “arquitetar” o mundo, fazendo com que a palavra 

molde a realidade. 

Recordando as palavras da deusa no fragmento II do Poema de Parmênides: 

seriam dois, os únicos caminhos de busca em que se pode pensar; de um lado o que é 

e que não é possível não ser, a verdade, o “caminho de persuasão”; e, do outro, o que 

não é e que é necessário não-ser e isso é tudo, não se pode conhecer ou dizer a 

identidade o que “não é”, portanto, a deusa determinava que se evitasse o segundo 

caminho. “Nada é”, eis a primeira tese de Górgias. 

Segundo o doxógrafo Anônimo, para a primeira tese “nada é”, Górgias utiliza-

se de duas demonstrações: uma própria de seu estilo e outra que se ajusta às teses 

                                                     
8 CASSIN, B. Ensaios Sofísticos, 1990, p. 25. 
9 Elogio de Helena (DK 82 B 11) e Defesa de Palamedes (DK 82 B 11a). 
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contraditórias de outros eleatas. Para sua argumentação, Sexto usa no seu texto, 

quase todo mesmo material, contudo, utiliza-se deles, claramente para outros 

propósitos, com uma intenção cética: abolir o critério de verdade. Sua demonstração 

fundamenta-se unicamente no sujeito. É improvável encontrar um sujeito ao 

caminho do “é”, e assim ele pressupõe que nada é, porque não há coisa alguma para 

ser, pois nenhum dos sujeitos possíveis resiste, nem o não-ser, nem o ser, nem 

separadamente, nem juntos.  

 

É significativo, em primeiro lugar, o fato de haver duas demonstrações, em dois 
níveis distintos, e não apenas uma, como em Sexto. A segunda, apresentada 
primeiro (§ 2), que combina as teses dos outros eleatas, baseia-se no sujeito: ela 
prova que “não é” porque, como nenhum predicado convém ao sujeito, tão pouco 
há sujeito, não há “alguma coisa” (ei ti esti, 979 a19) para ser – matriz da 
argumentação predicativa que servia, em Sexto, para demonstrar que apenas o 
ente não era sujeito (68-74). A “primeira” demonstração, a que é considerada 
“própria” de Górgias (ela é apresentada em segundo lugar, mas exposta antes da 
outra, em 3), baseia-se no verbo como tal: prova que “não é” porque nem “ser” 
nem “não ser” não se sustentam em posição de verbo, porque não há verbo para 
ser (hoti ouk estin oute einai oute me einai, 979 a24s.) – encontramos certos 
elementos dela em Sexto, mas ele se referia então, não a “ser” e “não ser”, no 
infinitivo, mas somente ao “não ente”, no particípio, e servia apenas para provar 
que ele tão pouco podia servir de sujeito (67). É, portanto, duplamente necessário 
concluir nesse caso “não é”: porque não é verdade que exista ser, e porque não é 
verdade que haja um ente para ser; assim se interpreta com suas duas negações 
como reforço, referindo-se uma ao verbo e a outra ao sujeito [...] 10 

 
 

Portanto, são duas as demonstrações em dois níveis diferenciados: uma 

baseia-se no sujeito, a que acomoda as teses dos outros eleatas, e prova que nada é 

porque se nenhum predicado convém ao sujeito é sinal de que não existe mesmo algo 

para ser; a outra se baseia no verbo, a que é apontada própria de Górgias, e prova que 

nada é porque nem “ser” nem “não-ser” sustentam-se em posição de verbo, pois não 

existe um verbo para ser. Dessa maneira, é duplamente preciso concluir que “nada é”.  

 
Mas se, no entanto, o não-ser é, o ser, diz ele, seu oposto, não é. Com efeito, se o 
não ser é, convém que o ser não seja. De modo que, nesse caso, diz ele, nada 
seria, uma vez que não é a mesma coisa ser e não ser. Mas se é a mesma coisa, 
nesse caso também nada seria: com efeito, o não-ente não é, tal como o ente, se 
pelo menos ele é a mesma coisa que o não-ente.11  

 

                                                     
10 CASSIN, B. O Efeito Sofístico, 2005, p. 20-21. 
11 De MXG, G.3.; Cf. CASSIN, B. Se Parmênides: o tratado anônimo De Melisso Xenophane Gorgia, 
2015, p. 199. 
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Justificando sua tese, Górgias na segunda demonstração faz uma crítica às 

noções de gerado e não-gerado, uno e múltiplo, utilizando-se de Melisso e Zenão, 

contrapondo-os a fim de mostrar que nenhum desses atributos podem ser conferidos 

ao ente. Uma vez que algo “é” ou gerado ou eterno, uno ou múltiplo, foram todas 

essas hipóteses rejeitadas uma a uma por ele, logo, “nada é”.  

Segundo a análise de Cassin daquela que é considerada a demonstração 

própria de Górgias e que no Anônimo é anunciada em segundo lugar, examinando, 

primeiramente a frase que a anuncia: “Não é [possível] nem ser nem não ser”, 

segundo a tradução de Cassin, para οὑκ ἔστιν οὔτε εἷναι οὔτε µὴ εἷναι. 

A autora nos evidencia que essa frase completa e imita o final do verso 3 do 

fragmento II do Poema: “que é e que não é [possível] não ser” (ἡ µὲν ὅπως ἔστιν τε 

καὶ ὡς οὐκ ἔστι µὴ εἶναι).  

Seria então homonímica e anfibólica a fórmula de Górgias: Homonímica 

porque joga com todos os sentidos do verbo ser (εστιν), que pode tanto ser verbo de 

existência, como cópula, como um impessoal marcando a possibilidade. Anfibólica 

porque, dependendo do sentido de εστιν, são possíveis três construções: 

 

A fórmula de Górgias, como o enunciado de Parmênides, é ao mesmo tempo 
homonímica e anfibólica. Homonímica porque ela joga, em ouk estin, com todos 
os sentidos não-categoriais do verbo ser, que, nesse caso preciso, a acentuação 
dos manuscritos, aliás codificada tardiamente, não permite nem mesmo 
distinguir; estin, com efeito, pode ser verbo de existência, ou então cópula, ou 
ainda, já que em inicio de frase, um impessoal marcando a possibilidade. A 
fórmula é não menos anfibólica porque, segundo o sentido de estin, três 
construções diferentes são possíveis, e todas igualmente verossímeis; se se trata 
do verbo de existência, então os dois infinitivos têm função de sujeito: “nem o ser 
nem o não ser existem”; em se tratando da cópula, eles são os predicados de um 
sujeito que, normalmente, pode estar em elipse: “não é nem ser nem não ser”; 
com a modalidade enfim, os infinitivos se tornam completivos: “não é possível 
nem ser nem não ser”. A “tradução” menos ruim, na medida em que ainda se 
possa utilizar esse termo, talvez se servisse de parênteses como de um álibi, para 
sugerir a ubiquidade da frase: “não é ([possível]) nem ser nem não ser”. Pois, na 
demonstração de Górgias, nenhum desses três sentidos deve ser excluído, mas 
eles derivam, ao contrário, um do outro de modo regrado: se “ser” e “não ser” não 
têm existência, então eles nunca poderão servir de verbo em nenhuma frase, caso 
em que não se poderia dizer, de nenhum sujeito, que ele é ou que não é. Desde 
que consideremos seriamente o tratado de Górgias como uma leitura e um 
contra-texto do poema de Parmênides, parece que o equívoco, homoníaco e 
sintático, não é um acaso nem um defeito: é o funcionamento deliberado de um 
recurso da língua, onde o que está em jogo é tornar manifesta a maneira pela 
qual esse mesmo recurso já é explorado, mas de modo sub-reptício, no texto 
fundador.12  

                                                     
12 CASSIN, B. O Efeito Sofístico, 2005, p. 21-22. 
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Seria incorreto então omitir, qualquer um dos três sentidos para a frase, pois 

eles se complementam, nem tão pouco ver como “simples brincadeira” ou defeito a 

homonímia e ambiguidade da argumentação, pois é, antes, o uso bem determinado 

de um método da língua grega, já explorado por Parmênides no seu Poema. Está em 

jogo justamente tornar óbvio a vantagem desse recurso na nascente ontologia. 

Górgias, após anunciar sua tese, tenta demonstrá-la da seguinte forma no 

Tratado: “Pois se o não ser é não ser, não menos que o ente, o não-ente seria: com 

efeito, o não-ente é não-ente assim como o ente é ente, de modo que são, não mais 

que não são, as coisas efetivas”.13 

Buscando entendê-la voltemos mais uma vez ao Poema. A deusa determina 

que se tente evitar a segunda via, ou seja, o “caminho” do não-ser. Górgias se satisfaz 

em seguir essa ordem e também não se empenha no caminho do não-ser, pois de 

certa forma estaria cometendo uma violência totalmente externa ao Poema. O que na 

verdade ele pretende é mostrar a falha no enunciado de identidade de Parmênides, 

evitando-se o caminho proibido é preciso antes, identificá-lo como tal. Portanto, nos 

diz Cassin:  

 

O ponto de partida mínimo do reengajamento filosófico é então uma proposição 
do tipo não é não é ou o não ser é não ser. Mas essa simples proposição, de uma 
exigência mínima, já é catastrófica. Pois, desde que é engatada, nada pode deter o 
processo de identidade, ele se desenrola conforme à descrição que dele fornece 
Parmênides para o é – ou antes conforme aquilo que se efetua no e pelo Poema – 
de tal forma que o verbo, por essa aplicação predicativa de si a si mesmo, advém 
efetivamente como sujeito. O não ser é não ser, assim como o ser é ser. É assim 
impossível, ao enunciar só o verbo é, saber se o seu sujeito é como é o não-ente 
ou então como é o ente, se é antes não-ente do que ente: impossível então saber 
se o caminho no qual estamos engajados é bem o do é ou somente o do não-é.14  

 

Sendo assim, quando proferimos apenas o verbo “é”, é impossível saber com 

qual sujeito lidamos, se é o não-ente ou o ente, seja nas frases ou no mundo. 

Portanto, é impossível saber se estamos trilhando de fato o caminho do “é” ou o do 

“não-é”, a própria atitude de diferenciar e demarcar qual caminho deve ser seguido 

ou não, produz uma indistinção dos dois.  

Górgias acaba “descobrindo” a falha desta proposição, ao tentar então aplicar 

a mesma proposição de identidade ao “não-é”, contudo, ele não se aproveita dessa 

                                                     
13 De MXG, G.3.; Cf. CASSIN, B. De Parmênides: o tratado anônimo De Melisso Xenophane Gorgia, 
2015, p. 199. 
14 CASSIN, B. Ensaios Sofísticos, 1990, p. 25-26. 
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falha para se “refugiar” no não-ser, mas torna manifesto, que é Parmênides quem se 

aproveita do engano entre cópula e existência que seu discurso da identidade produz. 

A ontologia nascente cria um jogo de palavras, utilizando-se desse equívoco, para 

instituir o “Ser” como regra.  

Na situação da identidade do Ser, “o ser é ser”, torna-se impercebível a 

diferença entre sujeito e predicado, pois tanto “o ser é” quanto “o ser é ser” se 

condizem e se confundem, bem como os sentidos de existência e cópula do “é”. 

Parmênides pode então, prevalecer-se desse equívoco do “é” para instituir o “ser” 

como regra. Porém, ao empregar o mesmo método ao “não-é”, Górgias nos evidencia 

claramente a falha, sendo que o reconhecimento do sujeito necessita da sua repetição 

como predicado e a consolidação da identidade entre os dois, no caso do “não-é”, a 

conclusão que se chega é o axioma de sua diferença, pois com o “não-ser é não-ser” as 

duas expressões tornam-se distintas. Ao mesmo tempo existe e não existe.15 

 

Tal repetição catastrófica do gesto do engajamento faz-se, como se percebe, por 
meio de uma outra repetição: a repetição constitutiva da proposição de 
identidade. A identificação do sujeito exige sua repetição como predicado, e a 
afirmação de identidade dos dois: ela implica então, simultaneamente, o 
enunciado de sua diferença. Uma vez que “o não-ser é não-ser”, ei to me einai esti 
me einai, no grego como em português, os dois termos não têm mais nada de 
idêntico. E mais ainda no grego, em que, por falta de taxinomia normativa, o 
predicado só é identificável pela ausência do artigo com toda legalidade 
gramatical. O artigo obrigatório diante do sujeito é a marca de sua consistência, 
de sua substancialidade; ele indica que toda posição de um sujeito em uma 
proposição de identidade implica uma pressuposição de existência, ou ainda que 
para dizer “o não-ser é não-ser”, é necessário já ter antes proferido: “o não-ser é”. 
Toda a crítica do anônimo incide, aliás, sobre isso, defendendo obstinadamente 
que, no caso do não-ente, se trata não de uma identidade mas de duas, uma que é 
e a outra que não é, com a vontade ostensiva de estabilizar o problema 
antecipando o continuum discursivo por meio de uma repartição metadiscursiva 
(“é como se tratasse de dois entes, em que um é e o outro parece: o primeiro é, 
mas quanto ao outro, não é verdade dizer que ele é, pois é primeiramente não-
ente”, 979 a37 – 979 b) – mas é o discurso por si só que, em sua linearidade 
constitutiva ligada à sua temporalidade, não pode evitar a produção dessa 
catástrofe que o sofista, e mais ainda o anônimo, buscam tornar perceptível.16  

 

                                                     
15 Platão também percebe o mesmo problema e tenta solucioná-lo em seu diálogo, o Sofista, onde 
propõe o gênero do Outro, através do Estrangeiro, como aquilo que é responsável por fazer a conexão 
entre as formar inteligíveis. Cometendo, assim, o que ele mesmo chama de parricídio: dar certa 
existência ao não-ser. O parricídio é cometido com a intenção de “salvar” a existência do Ser já 
estabelecida pelo pai assassinado (não é um assassinato de fato como lemos no Tratado). Essa 
alteridade exposta por Platão existe apenas como fundamento para existência das Formas e desse Ser.  
16 CASSIN, B. O Efeito Sofístico, 2005, p. 33. 
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À vista disso, Górgias mostra que o ser da ontologia não é nada além de uma 

consequência da língua, ou seja, o “ser” é produzido pela linguagem e toda 

identificação dele se apoia no equívoco entre existência e cópula, o mesmo equívoco 

que intensamente acusam os sofistas de explorarem. Podemos perceber também que 

o discurso dele não pretende simplesmente colocar “o mundo da doxa no trono da 

aletheia”17 e não contrapõe o Poema por uma preocupação com a adaptação ao 

“mundo sensível”, buscando-se uma maior atenção ao próprio discurso. 

 

O efeito-limite produzido por Górgias, com essa tese do Tratado do não-ser, é o 
de mostrar que, se o texto da ontologia é rigoroso, isto é, se ele próprio não 
constitui uma exceção em relação à regra que ele instaura, então é um texto 
sofístico. Duplamente: primeiro porque toda identificação do ser, tal como se 
prova pelo do não-ser, apóia-se em um equívoco entre cópula e existência 
eternamente característico do sofisma. Em seguida porque o próprio ser, tal 
como Ulisses pelo poema homérico, é de facto produzido como um efeito de 
linguagem, e dessa linguagem que opera no poema: o ser da ontologia nada mais 
é do que um efeito do dizer.18  
 

 

Como nada é do modo que a ontologia nos fez crer, é inexistente outra 

possibilidade de alcançarmos a verdade, a realidade (“construirmos”, “fabricar” a 

realidade) senão através da persuasão e do discurso. Ou seja, é apenas através do 

Discurso e da palavra que “identificamos” algo: 

 

Na verdade, é com a palavra que identificamos algo, mas a palavra não é nem 
aquilo que se está à vista nem o ser: logo, aos que nos rodeiam, não comunicamos 
o ser mas sim a palavra, que é diferente das coisas visíveis. Tal como o que é 
visível não se pode tornar audível e vice-versa, também o ser, porque subsiste 
interiormente, nunca se pode transformar na nossa palavra. E, não sendo 
palavra, não se poderá comunicar a outrem.19  

 

Dessa forma, Górgias argumenta, que assim como pelo sentido da visão não 

podem ser transmitidas coisas audíveis, sendo somente o que é visível, ser percebido 

pela visão e nem as coisas visíveis podem ser transmitidas pela audição, sendo 

somente o que é audível, ser percebido pela audição; do mesmo modo, também pela 

palavra não nos pode ser transmitido outra coisa que não seja a palavra. Ora, as 

“coisas”, os “seres”, não são palavras, por conseguinte, não podem ser difundidas por 

elas. O logos só pode comunicar a si mesmo. 

                                                     
17 CASSIN, B. O Efeito Sofístico, 2005, p. 15. 
18 CASSIN, B. O Efeito Sofístico, 2005, p. 34. 
19 DK82B11, §84-85; Cf. GORGIAS, Górgias: testemunhos e fragmentos, 1993, p. 34. 
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Interessante aqui fazer um paralelo com o filósofo Walter Benjamin, que 

chegou a um raciocínio semelhante a esse de Górgias em relação à linguagem. Na 

obra, Escritos sobre mito e linguagem, mais especificamente no capítulo, Sobre a 

linguagem em geral e sobre a linguagem do homem. Walter Benjamin nos declara: 

 

A resposta à pergunta “O que comunica a linguagem?” deve ser: “Toda 
linguagem comunica-se a si mesma”. A linguagem desta lâmpada, por exemplo, 
não comunica a lâmpada (pois a essência espiritual da lâmpada, na medida em 
que é comunicável, não é em absoluto a própria lâmpada), mas a lâmpada-
linguagem, a lâmpada-na-comunicação, a lâmpada-na-expressão.20  

 
 

No entanto, Górgias é mais radical que Benjamin em sua tese, pois, mesmo 

sendo possível a alguém conhecer e narrar esse algo, não haveria garantias que o 

ouvinte construísse sua ideia da mesma forma desse alguém que enunciou o discurso, 

e para isso, apresenta três motivos: primeiro, a mesma coisa não poderia estar em 

vários lugares separados, se assim fosse, dois seriam então um; segundo, mesmo que 

uma coisa pudesse estar em vários lugares permanecendo a mesma, os indivíduos 

não seriam semelhantes, assim, as coisas seriam compreendidas de formas distintas 

e nada garantiria que um ouvinte perceba a “coisa” exatamente como outro percebeu; 

por último, mesmo num único indivíduo, as percepções são sempre semelhantes, elas 

variam de acordo com o tempo, o que alguém concebe hoje de determinada coisa não 

é necessariamente a mesma coisa que percebia em um tempo passado e, muito 

provavelmente, não será a mesma também em um tempo futuro. E conclui: “Assim, 

se há algo cognoscível, ninguém poderia mostrá-lo a outrem, porque as coisas não 

são dizeres, e ninguém tem na ideia a mesma coisa que um outro”21. 

 

2 Do logos ao problema essencial da linguagem  

 

A complexidade aparente dos atos comunicativos, interpretados sob a forma 

ambígua das expressões – determinadas e indeterminadas em contínua 

reestruturação – enquanto implicadas no mundo das relações, se choca, segundo 

Benjamin, com uma "excessiva determinação que vigora na trágica relação entre as 

                                                     
20 BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 53. 
21 οὕτως οὖν εἰ ἐστί τι γνωστόν, οὐδεὶς ἂν αὐτὸ ἑτέρῳι δηλώσειεν, διά τε τὸ µὴ εἶναι τὰ πράγµατα 
λόγους, καὶ ὅτι οὐδεὶς [ἕτερον] ἑτέρῳι ταὐτὸν ἐννοεῖ. Cf. De MXG, G., 11; CASSIN, O Efeito Sofístico, 
2005, p 282. 
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línguas dos homens que falam"22 e é por este fato que se demonstra a necessidade de 

uma releitura genealógica que ressalte a estrutura ambivalente da comunicação 

expressiva.  

Walter Benjamin abordou o problema fundamental da comunicação por sua 

via condicionante: na relação entre essência espiritual e essencial da linguagem. O 

autor afirmou que o caráter imperfeito dos processos linguísticos se faz necessário, 

pois “a existência da linguagem estende-se não apenas a todos os domínios de 

manifestação do espírito humano, ao qual, em um sentido ou em outro, a língua 

sempre pertence, mas a absolutamente tudo”. Todas as formas eventuais participam 

da formulação da linguagem, “pois é essencial a tudo comunicar seu conteúdo 

espiritual”23. A escolha da expressão essência da linguagem já carrega seu paradoxo, 

pois, para ela existir, deve se situar, necessariamente, na não-essência das relações 

comunicativas.  

A complexidade constitutiva das linguagens torna indefinível a essência 

espiritual de um Ser que por elas perpassa. Assim, o problema da comunicação foi 

posto por Benjamin desde sua condicionante primordial – na incompletude 

linguística da essência espiritual da vida – à tentativa constante de comunicação das 

línguas, esboçada em cada momento relacional dos corpos como “expressão imediata 

daquilo que se comunica dentro dela”, tornando “evidente que a essência espiritual 

que se comunica na língua não é a própria língua, mais algo que dela deve ser 

diferenciado”. Com base nesta premissa complexa e indeterminada, a visão que 

pretende equiparar essência espiritual e linguística apresenta – na hipótese do autor 

– “o grande abismo no qual ameaça precipitar-se toda a teoria da linguagem”24 que 

não pressupor esta distinção primordial nas investigações teóricas sobre as práticas 

expressivas. Este ponto “constitui um profundo e incompreensível paradoxo”, 

expresso no duplo sentido que carrega a palavra Logos.25  

Benjamin ressaltou que, ao se buscar na língua a comunicação de uma 

essência espiritual, a essencialidade não é exposta através da linguagem, como um 

canal direto das existências, pois há neste entremeio uma estrutura aberta por 

relações que transpõe as falas em necessárias camadas de sentido, tornando as 

línguas estruturas indiretamente correspondentes à condição existencial dos corpos:   

                                                     
22 BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 71. 
23 BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 50. 
24 BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 52. 
25 BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 53. 
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A essência espiritual comunica-se em uma língua (contida nela) e não através de 
uma língua. Isso quer dizer que vista do exterior, ela regula a essência espiritual, 
não é idêntica a essência linguística [...] O que é comunicável em uma essência 
espiritual é sua essência linguística, portanto, a linguagem comunica, a cada vez, 
a respectiva essência linguística das coisas, mas sua essência espiritual só é 
comunicada na medida em que se encontra imediatamente encerrada em sua 
essência linguística, vigora na medida em que ela seja comunicável.26  
 

 

No caminho indireto das expressões, os corpos se comunicam por linguagens 

que se relacionam umas com as outras, formando uma dupla estrutura de 

constituição: interior, na medida em que se condiciona pela intenção espiritual de 

cada existência; e também exterior, enquanto interposta a outras manifestações 

existenciais indiretas. Assim, cada “linguagem comunica-se a si mesma" nos limites 

do encontro com outras formas de expressão. 27  Benjamin afirmou que a 

compreensão teórica das línguas precisa considerar esta dupla relação, para não cair 

em uma tautologia:     

 

Não se trata de dizer que aquilo que em uma essência espiritual é comunicável se 
manifesta mais claramente na sua língua [...] mas esse elemento comunicável é a 
linguagem mesma sem mediações. Dito de outra maneira, a língua de uma 
essência espiritual é imediatamente aquilo que nela é comunicável. Aquilo que é 
comunicável em uma essência espiritual é aquilo no que ela se comunica, o que 
quer dizer que toda língua se comunica a si mesma. Ou melhor: toda língua se 
comunica em si mesma. Ela é, no sentido mais puro, o meio da comunicação.28 

 

Meio que não pode ser considerado uma via de transmissão essencial ou uma 

relação exteriorizável, pois é transversal à lógica – do logos – previamente concebida 

pelas teorias clássicas de linguagem29. A imediatidade tautológica das linguagens, 

imposta como “comunicação espiritual”, aparece como “o problema fundamental da 

teoria da linguagem”. Essa magia que apaga o signo – em constante formulação –, 

em detrimento de um enunciado atemporal, remete inevitavelmente sua 

interpretação, ao caráter infinito das significações linguísticas, como bem explica 

Benjamin: 

                                                     
26 BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 52. 
27 BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 53. 
28 BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 53. 
29 Neste ponto Benjamin se encaminha a uma releitura sobre o conceito de revelação através da 
linguagem, que perpassou a história das concepções linguísticas como uma tautologia fundada pelas 
crenças religiosas. “Se essa equiparação entre essência espiritual e essência linguística tem, do ponto 
de vista de uma teoria da linguagem, um alcance metafísico tão grande é porque conduz aquele 
conceito que sempre voltou a se destacar, por si só, no centro da filosofia da linguagem e que se 
estabeleceu a mais íntima ligação entre a filosofia da religião este é o conceito de revelação.” Cf. 
BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 59. 



 

 

 
 

David dos Santos Fraga & Giovanna Pozzer | 93 

 

Precisamente porque nada se comunica através da língua, aquilo que se 
comunica na língua não pode ser limitado nem medido do exterior, e por isso em 
cada língua reside sua incomensurável, e única em seu gênero, infinitude. É a sua 
essência linguística, e não seus conteúdos verbais, que define o seu limite.30  

 
 

Sob o fato necessário da ação comunicativa, Benjamin expôs duas concepções 

deficitárias sobre a linguagem: a primeira é a interpretação burguesa da linguagem, 

cuja “inconsistência e vacuidade” leva a crer que aquilo se comunica “se dá através da 

palavra com a qual eu designo uma coisa”; já a segunda “não conhece nem meio, nem 

objeto, nem destinatário da comunicação. Ela afirma que, no nome, a essência 

espiritual do homem se comunica a Deus”, sendo, “a própria língua” que se 

“comunica a si mesma de modo absoluto no nome”31. A primeira visão aparenta a 

ingenuidade realista que acredita ser a linguagem um nome direto de um Ser das 

coisas; já na segunda interpretação, Benjamin remete o leitor à problemática 

religiosa da linguagem, que impõe um nome a um logos total e fixo, como se este 

pudesse chegar diretamente aos sentidos existenciais. Nesta passagem, ele expõe o 

problema: 

Assim, como parte do legado da linguagem humana, o nome garante que a língua 
é pura e simplesmente a essência espiritual do homem e é somente por isso que o 
homem é, entre todos os seres dotados de espírito, o único cuja essência 
espiritual é plenamente comunicável. É isso que fundamenta a diferença entre a 
linguagem humana e a linguagem das coisas. Mas como a essência espiritual do 
homem é a língua mesma, ele não pode se comunicar através dela, mas apenas 
dentro dela.32  

 
 

Na interpretação de Merleau-Ponty, esta linguagem pura não possui vida. 

Este suposto ideal é sempre limitante, pois se “compreendo o que me dizem porque 

sei de antemão o sentido das palavras que me dirigem”, só compreenderia velhos 

sentidos, sem espaço para “outros problemas senão o que posso resolver”; entre “dois 

sujeitos pensantes encerrados em suas significações”, as mensagens somente 

circulam, sem que nada nelas se contenha, sendo apenas uma “oportunidade de cada 

um dar atenção ao que já sabia”. Não há comunicação nesta “teoria comum da 

linguagem, pois seu movimento ignora o paradoxo fundamental que sustenta viva”33. 

                                                     
30 BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 54. 
31 BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 55. 
32 BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 56. 
33 MERLEAU-PONTY, M. A prosa do Mundo, 2002, p. 28. 
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Para Merleau-Ponty, a história da língua é feita de acasos e por isso não pode ser 

admitido um desenvolvimento lógico para ela. 

 

Herdamos palavras tão gastas e expostas pela história aos deslocamentos 
semânticos menos previsíveis. Falamos e compreendemos pelo menos à primeira 
abordagem. Se estivéssemos encerrados nas significações inconciliáveis que as 
palavras podem adquirir de sua história, não teríamos sequer a ideia de falar, a 
vontade de expressão sucumbiria. Assim, a linguagem não é, no instante em que 
funciona, o simples resultado do passado que ela arrasta atrás de si, essa história 
é o vestígio visível dê um poder que ela, a história, não anula. Mas como 
renunciamos ao fantasma de uma linguagem pura ou de um algoritmo que 
concentraria em si o poder expressivo e apenas o emprestaria as linguagens 
históricas precisamos encontrar na história mesma, em plena desordem, aquilo 
que torna não obstante possível o fenômeno da comunicação e do sentido.34  
 

 

Para Merleau-Ponty, o ideal de uma linguagem pura aparece como uma 

revolta contra a espontaneidade que, de fato, a constitui. Há nela uma intenção de 

totalizar as palavras, de forma que elas repousem sob um solo ideal de racionalidade, 

eliminando toda e qualquer confusão: 

 

Se quer refazê-la a medida da verdade, redefini-la segundo o pensamento de 
Deus, recomeçar do zero a história da fala, ou melhor, arrancar a fala à história. A 
fala de Deus, essa linguagem anterior a linguagem que sempre supomos, não a 
encontramos mais nas línguas existentes nem misturada a história e ao mundo. É 
o verbo interior que é juiz desse verbo exterior. Como nesse sentido, estamos no 
posto das crenças mágicas que punham a palavra ‘sol’ no sol. No entanto, criada 
por Deus com o mundo, veiculada por ele e recebida por nós como um Messias, 
ou preparada no entendimento de Deus pelo sistema dos possíveis que envolve 
eminentemente nosso mundo confuso, e reencontrada pela reflexão do homem 
que ordena em nome dessa instância interior o caos das línguas históricas, a 
linguagem, em todo caso, se assemelha às coisas e às ideias que ela exprime, é o 
substituto do ser, e não se conseguem coisas ou ideias que venham ao mundo 
sem palavras. Seja mítico ou inteligível, há um lugar em que tudo o que é, ou que 
será, prepara-se, ao mesmo tempo, para ser dito.35  

 

Como se tudo pudesse ser dito na completude de sentido de palavras lúcidas e 

claras, o ideal sincrônico do nome carrega, por outro lado, uma dupla estrutura 

diacrônica necessária, que intersecciona as linguagens em cada ato expressivo: no 

corpo falante há uma língua formulada pela intenção existencial limitada 

internamente por uma incompletude expressiva; mas há, também, a formulação das 

relações linguísticas por entre as diferentes línguas corporais dispostas na 

                                                     
34 MERLEAU-PONTY, M. A prosa do Mundo, 2002, p. 44. 
35 MERLEAU-PONTY, M. A prosa do Mundo, 2002, p. 38. 
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exterioridade ambivalente dos signos. Assim, para o autor, não pode haver uma 

comunicabilidade pura e simples, pois, 

 

As diferenças entre linguagens são diferenças entre meios que se diferenciam, 
por assim dizer, por sua densidade, gradualmente, portanto. E isso tanto do 
ponto de vista da densidade daquele que comunica (o que nomeia) quanto do 
comunicável (o nome) na comunicação. Essas duas esferas, perfeitamente 
distintas, e, no entanto, unidas na língua nominal do homem, não cessam.36  

 

A magicização que apaga e também impõe à palavra um dado sentido é o 

ponto problemático da tautologia que tanto Benjamin quanto Merleau-Ponty 

tentaram reinterpretar em seus estudos. Para ambos, o nome não pode ser último, 

pois se integra a um movimento de interpelação da linguagem. A lei de um signo, 

paradoxalmente essencial, aparece na medida em que “expressa a si mesmo e 

interpela todas as outras coisas” de forma simultânea e recíproca. “A linguagem - e 

nela, uma essência espiritual - não se exprime de modo puro”, pois no nome se 

combinam a totalidade intensiva da língua, pela essência espiritual que lhe é 

comunicável, e, também, sua totalidade extensiva, como capacidade comunicante.37 

Se há um paradoxo na velha concepção racional – no Logos que expressaria o 

Ser único através de uma linguagem pura –, faz-se necessário remontar a estrutura 

que permeia a racionalidade e mistura as vias pré-reflexivas ao conjunto aparente das 

significações linguísticas. Benjamin ressaltou este desencaixe necessário entre 

essência espiritual e essência linguística como forma de expressar a “relação de 

proporcionalidade inversa entre ambas", pois não pode haver uma equiparação 

unívoca sobre “a relação entre espírito e linguagem”, pois é “exatamente isso o que 

significa o conceito de revelação, quando entende a habilidade da palavra como 

condição única e suficiente e a característica do caráter divino da essência espiritual 

que nela se exprime”. O problema deste conceito é tratar os signos mais usados como 

espiritualmente puros.38   

O ideal de uma linguagem sem fala, sem vida útil de transformação, seria o 

desejo expresso em um sistema de significações deliberadas, cujos signos 

apresentariam uma pura função indicial, pronta e embalada para usos futuros. Mas, 

caso isso fosse possível, Merleau-Ponty pergunta: “como atribuiríamos ao não-

                                                     
36 MERLEAU-PONTY, M. A prosa do Mundo, 2002, p. 47. 
37 BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 58. 
38 BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 54. 
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sentido aquilo que, nas línguas empíricas, excede as definições do algoritmo ou da 

gramática pura, se é nesse suposto caos que vão ser percebidas as novas relações que 

tornaram necessário e possível introduzir novos símbolos?” 39 . Há sempre uma 

interrogação possível para o caminho de enunciados enquanto implicado no mundo 

de experiências das linguagens.  

 

3 A experiência espontânea da linguagem 

 

Como Benjamin já havia apontado, a imperfeição da linguagem é percebida no 

duplo sentido que se comunica pelas diferentes línguas e usos possíveis. A teoria da 

linguagem precisa, assim, percorrer o caminho de gênese das línguas, ao considerar 

as coisas desde o “princípio formal da linguagem que é o som”, considerando a 

mágica que constrói a comunicação linguística: 

 

A linguagem nunca é somente comunicação do comunicável, mais é, ao mesmo 
tempo, símbolo do não comunicável. Esse lado simbólico da linguagem está 
ligado a sua relação com o signo, e estende-se também, por exemplo, em certos 
aspectos, ao nome e ao julgamento. Estes têm não apenas uma função 
comunicante, mas também, com toda probabilidade, uma função simbólica em 
estreita conexão com esta.40  

 

Esta teoria da linguagem foi também intencionada por Merleau-Ponty como 

uma possível abertura ao caminho de percepção da experiência dos sujeitos falantes. 

Para o autor, toda e qualquer linguagem possível se apoia sobre uma atual, que está 

sendo falada e ultrapassada a cada momento. De forma irônica, ele escreve: 

 

Seria agradável abandonar enfim a situação confusa irritante de um ser que é 
aquilo de que fala e ver a linguagem, a sociedade como se nelas não estivéssemos 
engajados e, do ponto de vista de Sírius ou do entendimento divino que não 
possui ponto de vista. Uma eidética da linguagem, uma gramática pura [...] ou 
então uma lógica que só conservasse das significações as propriedades, de forma 
que justificam suas transformações. São duas maneiras, uma platônica e a outra 
nominalista, de falar da linguagem sem fala, ou pelo menos de tal maneira que a 
significação dos signos que empregamos, retomada e redefinida, jamais exceda o 
que nelas podemos e neles sabemos encontrar.41 

 

                                                     
39 MERLEAU-PONTY, M. A prosa do Mundo, 2002, p. 38. 
40 BENJAMIN, W. Escritos sobre Mito e Linguagem, 2013, p. 72. 
41 MERLEAU-PONTY, M. A prosa do Mundo, 2002, p. 37-38. 
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Para Merleau-Ponty a linguagem não pode ser um convite a significações já 

existentes. Ela é o termo que designa os modos de comunicação no movimento dos 

corpos sensíveis; artifício de contato humano que toca e se reveste de significações. 

Há nesta interpretação merleau-pontyana um princípio relacional que move 

intenções existenciais pelos limites concretos dos atos expressivos, emitindo “sons 

estranhos que aparecem, a princípio, falsos ou dissonantes, e depois nos aliam tão 

bem a seu sistema de harmonia que doravante o consideramos como nosso”. Nesse 

ato comunicativo, não há, aparentemente, “mais que puras relações de espírito a 

espírito”. Na cumplicidade “entre a fala e seu eco”, a leitura de mundo “é um 

confronto entre os corpos gloriosos e impalpáveis de minha fala e da fala do autor”. 

Assim, o poder de ultrapassamento comunicativo dos corpos se dá, para o autor, pelo 

caráter corpóreo da gesticulação linguística.42 

Contrário a qualquer concepção de linguagem em sentido estrito, Merleau-

Ponty reconheceu o poder operante “que aparece quando a linguagem constituída, 

subitamente descentrada, é privada de seu equilíbrio”43 e se reordena. A linguagem é 

a própria significação e, por isso, não pode ser reduzida a pura evocação, pois segue 

por acontecer entre os corpos, a cada ato de fala.    

 

Se só lhe concebemos sua função segunda, é que supomos dada a primeira, é que 
a elaboramos a uma consciência da verdade da qual ela é em realidade a 
portadora, enfim, é que colocamos a linguagem antes da linguagem. 
Procuraremos em outra parte precisar esse esboço e oferecer uma teoria da 
expressão e da verdade. Será preciso então esclarecer ou justificar a experiência 
da fala pelas aquisições do saber objetivo da psicologia, patologia da expressão 
linguística. Será preciso também confrontá-la com as filosofias que pensam 
ultrapassá-la e tratá-la como uma variedade dos puros atos de significação, que a 
reflexão nos faria aprender integralmente.44  
 

 

Nesta constatação inquieta de uma língua que se faz e refaz no movimento dos 

copos, Walter Benjamin e Merleau-Ponty desenvolveram concepções próximas para 

uma teoria transversal da linguagem. Para ambos, a virtude da língua está em passar 

despercebida entre caminhos gestuais. Há um calor de sentidos que perpassa os atos 

comunicativos e faz dos sons, das imagens ou das letras mais que puros signos, pois 

projeta neles mesmos um movimento que os transcende e sempre se retoma neles 

mesmos por outras simbologias possíveis, sustentadas “pelo movimento de nosso 

                                                     
42 MERLEAU-PONTY, M. A prosa do Mundo, 2002, p. 36. 
43 MERLEAU-PONTY, M. A prosa do Mundo, 2002, p. 36. 
44 MERLEAU-PONTY, M. A prosa do Mundo, 2002, p. 36. 
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olhar e de nosso desejo” e reativadas incessantemente, ao formar “conosco a dupla do 

cego e do paralítico, pois elas existiam graças a nós e graças a elas éramos antes fala 

do que linguagem, ao mesmo tempo a voz e seu eco”45.  

O sentido é o fio invisível das linguagens, sustentando-as de forma irônica 

para além da letra. Mesmo o que nos parece mais óbvio não deixa de ser uma 

operação de sentido que se remonta quase imediatamente. Entre os hábitos, 

linguagens se transformam infinitamente, readaptadas a cada ato comunicativo,     

 

Compondo - hora com minha garganta hora com a minha voz, com minha 
intenção, e também obviamente com as palavras, com as construções que prefiro, 
com o tempo que decido dar a cada parte da frase - um enigma tal que comporte 
apenas uma solução e que o outro, acompanhando em silêncio essa melodia 
recortada por mudanças de claves, por picos e quedas não passe a tomá-lo como 
seu dizendo comigo, o que significa compreender.46  

 

Merleau-Ponty descreveu o ímpeto de compreensão dos sujeitos falantes como 

o aquilo que sustenta a invenção de novos sistemas de expressão, ao retomar, por 

novas formas de falar “os restos gastos de um outro modo de expressão”. A língua é, 

assim, uma mescla de acaso e razão, não havendo um puro plano em sua origem, 

pois a “própria vontade de expressão é ambígua e contém um fermento que trabalha 

para modificá-la”47.  

A expressão carrega sempre o paradoxo de uma intenção que se mistura a 

estruturas habituais de linguagem, sendo esta a operação que tende a sua própria 

destruição, “uma vez que se suprime a medida que se propaga, e se anula se não se 

propaga”48. Por isso, não é possível conceber expressões definitivas, pois sua virtude 

seguirá sendo seu inacabamento, sua indefinição e, como escreveu Benjamin, sua 

dimensão incomunicável.  

 

Conclusão 

 

Através das contribuições de Górgias em sua crítica a concepção tradicional do 

Ser e a inauguração de um logos constrói o real na medida em que é dito, isto é, em 

seu próprio exercício discursivo, parece ser possível formular uma concepção de 

                                                     
45 MERLEAU-PONTY, M. A prosa do Mundo, 2002, p. 32. 
46 MERLEAU-PONTY, M. A prosa do Mundo, 2002, p. 52. 
47 MERLEAU-PONTY, M. A prosa do Mundo, 2002, p. 58. 
48 MERLEAU-PONTY, M. A prosa do Mundo, 2002, p. 59. 
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linguagem mais aberta e talvez menos idolátrica, como ela historicamente foi 

concebida. Ao aproximar o sofista dos escritos de Walter Benjamin e Merleau-Ponty, 

pretendemos propor um campo de sentidos existenciais e linguísticos para além de 

um Logos fixo, desde um interior da linguagem que intenciona suas significações 

por “acidentes linguísticos e faz da língua, a cada momento, um sistema capaz de 

conhecer e de confirmar a si mesmo”. Este poder expressivo se dá na medida em que 

coexiste com outros signos pela prática das falas. “Somente a lógica cega e 

involuntária das coisas percebidas, inteiramente ligada a atividade de nosso corpo, 

pode nos fazer entrever o espírito anônimo que inventa, no coração da língua, um 

novo modo de expressão”49. 

As coisas percebidas são presentes corporalmente e possuem sentidos 

inesgotáveis no imaginário operante de cada corpo que interage no mundo de 

linguagens. Expressões são sempre inacabadas, pois a linguagem, “no estado 

nascente e vivo, é o gesto de retomada e de recuperação que me reúne a mim mesmo 

e aos outros”50 Por isso, os signos isolados não possuem significado algum e, somente 

quando combinados, interligados a outros, se fazem comunicáveis, recomeçando as 

línguas na experiência de cada criança.   
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6. Para além da idolatria 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424057-6 

Diogo Villas Bôas Aguiar1 
 

 Ainda que tenha sua origem problemática muito bem definida no âmbito 

religioso, a idolatria talvez seja uma das noções filosoficamente mais potentes da qual 

um pensamento secularizado pode partir e fazer uso. Um recurso decisivo, tanto do 

ponto de vista intelectual quanto espiritual, que permanece uma fonte de 

revitalização continuada para pensar o humano. Não por acaso, vemos a sua 

centralidade nos desenvolvimentos de Nietzsche, Adorno, Marx e Rosenzweig, seja 

em uma dimensão metafísica, ética, econômica ou religiosa. Isso não significa que 

seja menos diverso ou problemático, muito pelo contrário. Assim, ainda que não se 

possa articular em termos essenciais a sua definição, podemos assegurar que há pelo 

menos três formas distintas de discursos que fazem uso da ideia de idolatria: uma 

substitutiva, uma extensiva e uma inversiva.2 

 A primeira delas conserva a estrutura monoteísta segundo a qual idolatria 

seria a adoração de outros deuses em vez de um Deus verdadeiro, apenas 

substituindo os seus termos. Assim, grosso modo, a ciência (Bacon) ou a essência do 

homem (Marx) são exemplos que se tornam aquilo que devemos opor aos ídolos na 

construção de sentido. Diferentemente, na segunda, não há substituição, mas uma 

extensão ou ampliação da noção de idolatria. Com ela, se radicaliza a uma espécie de 

iconoclastia: tudo entra em suspensão e qualquer noção que se pretenda como a 

única e a mais verdadeira, transforma-se ela mesma em ídolo. Estender a noção de 

idolatria nada mais seria do que um combate a todo e qualquer ídolo e, desse modo, a 

toda e qualquer forma de absolutização – é o sentido negativo da recusa de 

fundamentos metafísicos últimos. 

 Já a terceira e última forma de expressão da noção de idolatria é a que suscita, 

literalmente, uma inversão da sua estrutura. Assim, a valoração da oposição que o 

conceito de idolatria gera é o que a sua inversão gera. Algo como, por exemplo, o que 

faz Nietzsche e sua inversão dos valores. 

                                                     
1  Doutor em Filosofia. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E-mail: 
villasboas.diogo@outlook.com 
2 Confluo aqui com o que sustentam Halbertal e Margalit nas suas conclusões em HALBERTAL, M.; 
MARGALIT, A. Idolatry. Cambridge, Harvard University Press, 1992. 

https://doi.org/10.36592/9786587424057-6


 
 
 
 
102 | A tentação ancestral: a questão da idolatria ao longo dos séculos... 

 Podemos dizer, de certa forma, que há uma vertente filosófica que examina e 

explora a imbricação entre judaísmo e o pensamento contemporâneo em uma 

tentativa – a meu ver bastante pertinente, bem-sucedida e que não se enquadraria 

em nenhuma das três formas às quais nos referimos mais acima – de uma interação 

crítica do que pode ser uma compreensão sui generis da ética.3 No entanto, não me 

interessa aqui fazer uma história do conceito para verificar suas nuances e as mais 

diversas expressões filosóficas que recebeu. Isso é tarefa para outro momento. Pelo 

contrário, considerando um debate vivo e ainda em curso, permanece relevante a 

pergunta sobre o que pode significar idolatria no nosso tempo e como a sua crítica 

pode se tornar uma possibilidade de reconsideração de conceitos fundamentais da 

tradição ocidental. 

 Por isso, é preciso que já de agora deixemos claro e partamos de uma definição 

a mais abstrata possível da qual me servirei para pensar sobre essa questão: 

“idolatria”, no sentido pressuposto que utilizo, a partir de uma tonalidade 

levinasiana 4  que o termo pode assumir, deve ser entendido negativamente, seja 

enquanto uma espécie de clausura, um fechamento ou encerramento em si mesmo. 

A satisfação que causa e mantém esse fechamento pode ter os mais variados objetos. 

Aqui, tomarei a possibilidade de dois conceitos, os de tempo e linguagem, como 

sendo o objeto de idolatria – ou seja, tempo e linguagem como sendo o âmbito 

conceitual no qual se pode correr o risco de enclausuramento e, consequentemente, 

de idolatria. Assim, se há uma crítica possível da idolatria, ela deve necessariamente 

passar por uma tentativa bem fundamentada e bem articulada de proposição de 

ruptura desse estado. Como fazer e que caminho percorrer? Que antídoto propor?  

 O que apresento a seguir para que pensemos conjuntamente pode ser 

formulado sinteticamente da seguinte forma: a constituição de sentido, passando 

pelo crivo da crítica à idolatria, deve se revelar não como algo que possui um fim 

em si mesmo – portanto, fechado – mas orientado em função de algo que lhe é 

                                                     
3 Penso aqui em Emmanuel Levinas e Franz Rosenzweig. 
4 Principalmente a utilizada no texto “Mépris de la Torah comme idolatrie”, publicado em LEVINAS, 
E. A l’heure des nations. Paris, Éditions de Minuit, 1988. Para uma análise desse texto, remeto ao 
artigo de HERZOG, A. Levinas and the unnamed Balaam on ontology and idolatry. The journal of 
Jewish thought and Philosophy, vol. 19, n. 2, janeiro de 2011. 
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exterior. A possibilidade de haver tempo e linguagem não se encerra em si mesma, 

mas responde a um sentido que está para além dessa própria possibilidade.5 

 

Ateísmo e idolatria 

O ateísmo se opõe à idolatria - 
ele não é a antítese, mas a condição da religião 6 

 

 Convirjo aqui com a expressão filosófica levinasiana da diferença para pensar o 

ateísmo enquanto oposição à idolatria e condição da religião. De fato, essa não é, de forma 

alguma, uma tese autoevidente e exige uma explicitação. Ela se faz compreender quando 

pensamos que, em primeiro lugar, “religião” deve ser entendido no sentido de re-ligare, e 

“ateísmo” como uma independência não relativa a um outro termo, mas absoluta. Assim, 

apenas aquele que está absolutamente separado e que não participa do divino – nem por 

negação, nem por afirmação – é que pode, de fato, religar-se: 

 

Pode-se chamar ateísmo essa separação tão completa que o ser separado se 
mantém completamente só na existência, sem participar do Ser de que é 
separado [...]. Vive-se fora de Deus, em casa, é-se eu, egoísmo. [...] Por ateísmo, 
compreendemos, assim, uma posição anterior tanto à negação quanto à 
afirmação do divino, a ruptura da participação a partir da qual o eu se põe 
como o mesmo e como eu.7 

 

 O ateísmo atesta, portanto, a separação. Mas a porta que ele fecha, para poder 

romper com toda e qualquer participação, deve se manter em uma ambiguidade: ela 

deve estar fechada e aberta ao mesmo tempo.8 Ela deve estar fechada para que uma 

interioridade seja afirmada enquanto um egoísmo real, no sentido forte do ateísmo, 

não algo meramente aparente. Mas, justamente por se manter em um espaço 

ambíguo, ela também deve estar paradoxalmente aberta, caso contrário se correria o 

risco daquilo que se quer evitar: idolatria. Só a abertura a uma exterioridade pode 

romper com a possibilidade de fechamento em si mesmo. Mas isso só pode ser feito 

                                                     
5 Confluo aqui com as indicações de SOUZA, R. T. Levinas e a resposta ética à violência biopolítica: por 
uma crítica da razão idolátrica. In: RIBEIRO, N. et al. Amor e justiça em Levinas. São Paulo, 
Perspectiva, 2019. 
6 LEVINAS, E. Carnets de captivité. Paris, Grasset, 2009, p. 419. 
7 LEVINAS, E. Totalité et infini. The Hage, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, p. 29-30, tradução 
nossa, grifos nossos. 
8 Cf. Ibidem, p. 122: “Il faut donc que dans l'être séparé, la porte sur l'extérieur soit à la fois ouverte et 
fermée. Il faut donc que la fermeture de l'être séparé, soit assez ambiguë pour que, d'une part, 
l'intériorité nécessaire à l'idée de l'infini reste réelle et non seulement apparente, que le destin de l'être 
intérieur se poursuive dans un athéisme égoïste que rien d'extérieur ne réfute, qu'il se poursuive sans 
que, à tous les mouvements de descente dans l'intériorité, l'être descendant en soi, se rapporte, par un 
pur jeu de la dialectique et sous forme de corrélation abstraite, à l'extériorité.” 
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mediante uma problematização de uma noção fundamental que é a de sentido. Qual 

o sentido desse ateísmo, afinal? 

 

Sentido e diferença 

Sentido é o próprio fato de que  
o ser é orientado9 

 

 Entendido em seu significado mais lato, “sentido” deve ser encarado como 

“orientação”, como “direção”. Daí que quando perguntamos, por exemplo, da forma 

mais corriqueira possível, pelo sentido de uma ação, perguntamos nada mais do que 

por aquilo que orientou nossa ação, a direção que ela possui. Saliente-se aqui que 

“sentido” nunca é algo que se sustenta por si só. Não há “sentido” em geral, mas 

sempre “sentido de alguma coisa”: do pensar, do agir, de ser, apenas para citarmos 

alguns exemplos.  

O problema do sentido, sem dúvidas, tem um lugar de destaque na discussão 

filosófica que costumamos chamar de contemporânea.10 Nesse caso, podemos pensar 

sobretudo em Heidegger e Wittgenstein11, apenas para ficarmos com dois nomes 

emblemáticos. O primeiro teve o mérito de recolocar a questão-do-ser (Seinsfrage) 

de modo tal que teve consequências decisivas para uma série de outros filósofos, 

inclusive o próprio Levinas.  

A chamada ontologia fundamental heideggeriana é justamente fundamental 

em um sentido bastante próprio: ela é fundamental porque a tarefa de toda ontologia 

que não se desvia de sua intenção mais própria é elucidar o sentido de ser.12 Para 

tanto, de um ponto de vista metodológico, uma analítica existencial que garante o 

acesso a um ente em particular, o Dasein, e o mostra como ele é de pronto e no mais 

das vezes em sua cotidianidade mediana é a primeira exigência da pergunta pelo 

ser. 13  Dessa forma, podemos dizer que, em um âmbito filosófico de cunho 

heideggeriano todo sentido é sempre articulado no interior do ser-em-o-mundo, isto 

                                                     
9 LEVINAS, E. Carnets de captivité. Paris, Grasset, 2009, p. 353, tradução nossa. 
10  Para uma excelente reflexão sobre a noção de sentido, remeto a SALANSKIS, J-M. Sens et 
philosophie du sens. Desclée de Brouwer, Paris, 2001. 
11 Cf. as análises sobre Heidegger e Wittgenstein de AQUINO, T. A descoberta do cotidiano. São Paulo, 
Loyola, 2018. 
12 HEIDEGGER, M. Ser e tempo. Campinas, Editora Unicamp, 2012, §3, p. 57. As traduções de 
conceitos de Ser e tempo que utilizo são as estabelecidas por Fausto Castilho. 
13 Ibidem, §5, p. 73. 
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é, é no seio do modo como as determinações-de-ser do Dasein são vistas e 

entendidas que há sentido. 

As investigações gramaticais desenvolvidas por Wittgenstein, por outro lado, 

põem o problema do sentido como uma pergunta pelos limites da linguagem, algo 

que nada mais é do que a pergunta pelos limites do sentido. A tese wittgensteiniana 

de fundo, em última instância, é uma restrição negativa da significatividade da 

linguagem às proposições afigurativas, ou seja, o limite do sentido fica circunscrito 

às proposições das ciências naturais. São elas, as ciências naturais, que de fato dizem 

o mundo. O que não significa dizer que não se admite o espaço daquilo que fica fora 

da afiguração. 

Inserir a proposta levinasiana nesse contexto é o mesmo que perguntar sobre 

a articulação entre sentido e diferença (ou ateísmo) de que falei há pouco. No 

entanto, contrariamente às posições de Heidegger e Wittgenstein, o conceito de 

sentido não demanda por um âmbito ontológico ou linguístico no interior do qual 

deve ser articulado. Mas de que maneira podemos dar conta dessa questão do sentido 

senão ao se recorrer a uma explicitação linguística ou ontológica?  

É o sentido ético que constitui uma terceira via. Quando explicitado a partir da 

diferença, o problema pode ser formulado da seguinte maneira: todo sentido, toda e 

qualquer articulação de sentido, é sempre feita a partir de algo que vem de fora, 

nunca de algo interno – consequentemente evitando o risco de fechamento em si 

mesmo e de idolatria. Apenas a exterioridade da diferença é capaz de romper com a 

tentação da idolatria. Assim, a tese com a qual lidamos para o problema do sentido é 

aquela segundo a qual todo sentido é investidura de uma exterioridade; e ela nos 

ensina, como bem me parece, que sentido é uma desapropriação ou uma 

desconstrução, no sentido derridiano do termo, daquilo que se toma no movimento 

de idolatria. 

 

Tempo – além do presente 

O tempo não flui como um rio14 

 

 Se  se  parte  da posição segundo  a qual  ser  e ente são de fato separados – e o 

                                                     
14 LEVINAS, E. De l’existence à l’existant. Paris, Vrin, 2013, p. 107, tradução nossa. 
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ateísmo é o que se opõe à idolatria – tal como uma filosofia da diferença de cunho 

levinasiano exigiria, temos  em   jogo uma  consequência  fundamental,  em  primeiro  

lugar, para o conceito de tempo. Afinal, como se dá a relação entre sentido e tempo 

quando partimos da separação? Ou, o que é “tempo” na perspectiva de construção de 

sentido da diferença? Certamente não vai ser nenhuma espécie de totalidade. Não vai 

se tratar do tempo do relógio, do calendário, medida do movimento. Aqui mais uma 

vez devemos permanecer na ambiguidade necessária – a mesma que mantém a 

independência/dependência do ateísmo – entre sincronia e diacronia do tempo. 

 De um ponto de vista ontológico, é perfeitamente plausível que tempo seja 

consciência. Inclusive, em geral, o problema do tempo parece sempre estar direta e 

intimamente ligado a um problema ontológico clássico: o da densidade da realidade 

de passado e de futuro. Ora, algo que é futuro ainda não é, propriamente. Da mesma 

forma, aquilo que é passado já não é mais. Assim a densidade ontológica que autoriza 

que digamos que algo é, em sentido forte, só pertence ao presente.  

 Conferir realidade a determinações temporais se elas não são propriamente 

dadas, se elas parecem escapar a toda e qualquer atualização, é algo que sempre 

passa por uma espécie de tentativa de recondução ao presente. É o que vemos, por 

exemplo, na articulação husserliana. Husserl sustenta que há um sentido específico – 

intencional – no modo de visar temporalmente os objetos. Ora, há uma forma de 

intencionalidade em que aquilo que é visado se confirma automaticamente, ou seja, 

um modo intencional capaz de fornecer evidência. Esse modo é o da percepção, 

segundo o qual algo pode ser simultaneamente visado e dado. Dessa forma, se 

passado e futuro sofrem uma espécie de dificuldade de se apresentar como uma 

evidência, aparentemente sendo impossíveis de serem dados na consciência – enfim, 

se eles sofrem uma espécie de “carência” ontológica – a intencionalidade da 

consciência é a saída encontrada por Husserl para conferir tanto percepção quanto 

preenchimento de visada dos objetos temporais.15 

 No entanto, em uma perspectiva da diferença, tempo não é algo produzido 

por si mesmo, nem recondução ao presente. Pelo contrário, tempo é precisamente a 

relação do Eu com a diferença. Essa é a tese que podemos formular para 

confrontarmos imediatamente com grande parte das elaborações encontradas na 

história da filosofia sustentadas pela metáfora de fluxo. Ora, se tempo não é algo auto 

                                                     
15  Cf. HUSSERL, E. Lições para uma fenomenologia da consciência interna do tempo. Lisboa, 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1994. 
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produzido pelo sujeito, ele também não é algo que se dá em um fluxo. Isso não 

significa que a identidade do eu deva ser de imediato excluída de toda e qualquer 

tentativa de abordagem do conceito de tempo desde uma perspectiva da diferença. 

Lembro que aqui não se trata de uma anulação do eu, do sujeito, da identidade. A 

noção de solidão, nesse sentido, é fundamental. 

 É nesse ciclo fechado de saída e retorno que é a própria solidão, encerrando o 

sujeito sobre si mesmo, que se define, por assim dizer, não exatamente o tempo (em 

sua tríade de passado, presente e futuro), mas a primeira condição da sua produção: 

o presente. Posto dessa forma, o problema do tempo é perspectivado a partir da 

negação do fluxo como metáfora. É isso que está em questão aqui: “[...] as imagens de 

corrente e de fluxo pelas quais se explica o tempo se aplicam aos seres no tempo e 

não ao próprio tempo”16.  

 Encarar o problema do tempo como um problema do fluxo é, talvez, o 

principal motivo de um desprezo que a filosofia moderna em geral desenvolveu pelo 

conceito de instante. No entanto, e se o instante em vez de representar apenas uma 

relação com o que imediatamente o antecede e o sucede – os instantes anteriores e 

posteriores, portanto – inserido em uma espécie de encadeamento de pontos, 

traduzisse, na verdade, um acontecimento pelo qual nascesse? Como se o instante 

fosse o problema do começo, do início, em sentido absoluto. 

 

Aquilo que começa a ser não existe antes de ter começado e é, no entanto, isso 
que não existe que deve, pelo seu começo, nascer para si mesmo, vir a si, sem 
partir de nenhum lugar. O próprio paradoxo do começo que constitui o instante.17 

 

 Para que haja tempo é necessário um presente em sentido absoluto, a 

possibilidade de que se seja como se não houvesse nada de anterior nem de posterior. 

Portanto, pensar o tempo de tal modo que se habilite a alteridade significa pensá-lo 

não como um fluxo, mas como um instante absoluto (como presente) que nada mais 

é do que um vir a si mesmo por si mesmo. Esse é o significado do presente do 

ateísmo e do tempo como ruptura da idolatria desde um passado imemorial e um 

futuro impossível de se antecipar.  

 

 

                                                     
16 LEVINAS, E. De l’existence à l’existant. Paris, Vrin, 2013, p. 107, tradução nossa. 
17 Ibidem, p. 111, tradução nossa. 
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Linguagem – além do dito 

A linguagem é uma relação entre termos separados 18 

 

 As palavras, certamente, são o produto histórico que carregam consigo muitas 

vezes uma pluralidade de sentimentos, de associações e de descobertas. Elas são 

frequentemente compreendidas como tendo por função a expressão de um 

pensamento que designa seus objetos. Mas essa sua grandeza de nomear o mundo, 

também é sua maior infelicidade. Da mesma forma que permitem a expressão ao 

pensamento, também podem levar ao equívoco. A sua artificialização, ou 

algoritimização, soluciona em parte esse risco de equívoco ao formalizá-la e 

subordiná-la a um conjunto de regras logicamente muito bem definidas e 

circunscrevê-la a um âmbito finito de possibilidades de resolução de problemas. Isso 

é fundamental, por exemplo, para as ciências. 

 No entanto, cabe perguntar, isso seria tudo que restaria para a linguagem? 

Estar apenas a serviço do pensamento? Ou haveria mais? Afinal, como no fato da 

linguagem encontramos a transcendência? Ou seja, como podemos encontrar a 

transcendência linguisticamente expressa? Da mesma forma que o tempo não se 

esgota na metáfora de fluxo, a linguagem não se exaure em sua função denotativa. 

Ela deve expressar a diacronia – ou, o que seria o mesmo, toda linguagem é antes de 

tudo diacrônica, não sincrônica. E “discurso” deve desempenhar exatamente a função 

que sua etimologia pode sugerir: dis-curso, ou seja, aquilo que se encontra separado 

(dis-) do movimento sincrônico da produção de identidade do sujeito (-curso). 

Discurso e linguagem devem ser a própria ruptura do ateísmo, já que são a expressão 

da diferença. 

 
A relaça ̃o do sujeito ao outro deve, portanto, referir-se a uma situaça ̃o em que 
essa transcendência se faz em um presente. Essa situaça ̃o em que o sujeito se 
relaciona ao outro em seu presente – conservando seu próprio mistério e em que 
ele antecipa outrem sem poder sobre ele – é a palavra. A palavra instaura a 
ordem intersubjetiva no presente, ou ainda, permite de dar-se conta.19 

 

 É claro que não se pode ignorar o clássico problema da articulação entre 

linguagem e pensamento. Não seria muito difícil de constatar na história da filosofia 

que o papel atribuído à linguagem raramente o libera de uma obediência ao 

                                                     
18 LEVINAS, E. Totalité et infini. The Hage, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, p. 169, tradução nossa. 
19 LEVINAS, E. Parole et silence. Paris, Grasset, 2011, p. 103-104, tradução nossa, grifos nossos. 
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pensamento. Vinculação geralmente estabelecida, sobretudo com Husserl, em termos 

de uma subordinação da linguagem ao pensamento. Tudo se passa como se a palavra 

fosse uma janela “pela qual a razão se inclina para fora”, afinal “a intenção do 

pensamento atravessa a transparência da linguagem”20.  

 Para pensarmos na possibilidade de ruptura da idolatria via problema da 

linguagem – ou seja, para que ela não seja um âmbito de fechamento – é necessário, 

portanto, um esforço explícito de afastar linguagem e pensamento, ou seja, de não 

reduzir a função da linguagem ao ato de nomear, como se a linguagem não passasse 

de uma capacidade de expressão do pensamento e nada mais.  

 No entanto, que outra função teria a linguagem senão a de nomear? E por qual 

via se poderia ter acesso a essa outra função? Qual o sentido da linguagem? É claro 

que essas perguntas fazem pensar imediatamente em uma discussão contemporânea 

da filosofia analítica. Refiro-me aqui, por exemplo, à passagem do primeiro para o 

segundo Wittgenstein, e nos desenvolvimentos ulteriores de Austin que não 

descrevem, não constatam nem relatam absolutamente nada. Consequentemente, 

não estão submetidos a critérios de verificabilidade, tal como o é fundamental para o 

discurso científico. Não é a falsidade ou verdade desses enunciados que se procura 

porque eles não descrevem, mas realizam ações: dizer é fazer. De outro modo e com 

outros objetivos, é exatamente o mesmo tipo de questão que está em jogo nessa 

viragem. 

 Se é possível que a linguagem não seja apenas descrição do mundo é porque o 

seu elemento natural é o som.21 Sua função, portanto, é a de ruptura da interioridade. 

O que interessa fenomenologicamente no som – e, consequentemente, na palavra – 

não é a construção de uma imagem que pode ser deduzida dele, mas o fato de que 

algo pode vir do exterior. O elemento sonoro é aquilo que se coloca em oposição ao 

visual e à ideia de luminosidade que esse traz consigo. O som se realiza 

independentemente da visão, não porque é uma visão limitada, mas porque ele 

mesmo é uma expressão.  

                                                     
20 Ibidem, p. 73. 
21 Para uma análise mais aprofundada e pouco explorada sobre esse tema no pensamento levinasiano, 
remeto aqui ao trabalho de WU, R. The recurrence of acoustics in Levinas. Levinas Studies, vol. 10, 
2016, p. 115-136. Alerto ao leitor que não concordo em parte com a interpretação conduzida pelo 
autor, sobretudo quando repetidamente parece sugerir uma oposição entre “discurso”/“palavra” e o 
problema do som. Pelo contrário, não há oposição nem hierarquia entre palavra e som. Antes, como a 
citação de Parole et silence a seguir atesta, o elemento natural da palavra é o som. De qualquer forma, 
trata-se de um dos poucos trabalhos dedicados à discussão dessa temática. 
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Se o elemento natural da palavra é o som, é porque o simbolismo da palavra não 
consiste simplesmente em servir de sinal para qualidades ou para pensamentos 
possuindo qualidades para objeto, mas em fazer ressoar a própria alteridade do 
sujeito. A palavra não é apenas o nome de um objeto ou de uma ideia, ele o 
ressoar do ser do sujeito.22 

 

 Assim, o som da palavra é o elemento que é capaz de retirar a significação 

puramente econômica do sujeito. Ele possui um sentido próprio que está além 

daquilo que posso lhe atribuir. Mas também a palavra escrita pode cumprir a mesma 

função, e de forma tal que se articula com a própria dimensão temporal da diferença. 

Rompendo com a economia do Eu e dos seus objetos, ela possui um sentido próprio: 

o escrito não é apenas presente. Daí uma dimensão temporal inerente ao próprio 

escrito que possui uma importância capital e que põe em relevo exatamente a relação 

que estamos tentando evidenciar: temporalidade e linguagem.  

 O escrito fala e significa a partir de um passado – é Dizer, não Dito. Não no 

aspecto que concerne à consciência interna do tempo que intencionalmente constitui 

o passado e futuro – tal como descrevemos na fenomenologia husserliana. Antes, é 

na capacidade do escrito de ser testamento, de abrir a um passado que não está 

contido na memória do eu – e, portanto, não foi vivido pelo eu – que a palavra abre 

um passado absoluto. Aqui temos a ruptura de uma linguagem diacrônica por 

excelência: passado que fala. 

 

Para além da idolatria 

 

 Após esse caminho percorrido, podemos falar agora nos termos evocados no 

título do texto. Se partimos de uma definição negativa de idolatria como um 

fechamento ou clausura em si mesmo, falar de um além da idolatria só pode 

significar a radicalidade e a força crítica que a diferença da noção de transcendência 

proporciona. Portanto, o além da idolatria significa a ruptura da clausura do ateísmo 

do um eu separado – o que, em última instância, é a investidura de sentido. 

 A extensão da consequência dessa posição para outros conceitos fundamentais 

é abrangente. O primeiro deles, como vimos, é o de tempo. A estrutura clássica que 

pensa o tempo desde a divisão entre passado, presente e futuro é deslocada para dar 

espaço para uma outra forma de expressá-lo. Afinal, só um eu enclausurado em si é 

                                                     
22 LEVINAS, E. Parole et silence. Paris, Grasset, 2011, p. 92, tradução nossa. 
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capaz de reconduzir o passado e o futuro ao seu presente (relembrando e 

antecipando em um movimento sincrônico de saída e retorno a si mesmo). Assim 

como para o tempo, a transcendência do som da palavra e a irredutibilidade do Dizer 

ao Dito são a ruptura da idolatria da linguagem.  

 Podemos afirmar, portanto, a título de conclusão, que ir além da idolatria é ir 

além do ateísmo, além do presente e além do dito; é descobrir o sentido que os 

investe. 
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Estevan de Negreiros Ketzer1 
 
 

O sofrimento e a dor são sempre obrigatórios para uma consciência ampla e 
um coração profundo. Os homens verdadeiramente grandes, ao meu ver, 

parece-me, devem experimentar uma grande tristeza no mundo.” 
Fiódor Mikhailovich Dostoiévski2 

 
“Abra meus olhos para que eu possa ver as maravilhas de Tua secreta Tora.” 

SALMOS, 119:18 3 
 

Não podemos ter uma imagem de nós mesmos.  
Temos uma de outrem?  

É bem provável, mas não sabemos, jamais, que pena, se ela é boa. 
Edmond Jabès4 

 

Introdução   

 

 Tratamos então da Torá e suas duas divisões. Os sábios compreendem a 

existência de uma tradição escrita (Torá shebichtav) e uma tradição oral (Torá 

shebealpê), ambas recebidas ao pé do Monte Sinai. O ensino da Torá, tanto escrita 

quanto oral, mantém dia a pós dia a chama de uma vela em condições extremas, 

dando esperança de redenção ao povo judeu, influenciando os povos com seus 

princípios éticos de justiça e liberdade. No deserto, ambiente hostil a vida, surge um 

tipo de pensar capaz de aprender a abdicar de certos prazeres em prol de um 

propósito maior. Aos poucos a ignorância da luz ao sacrifício (korban). Talvez tenha 

sido este momento em que a idolatria (avodah zarah) foi retomada na cultura 

                                                     
1 Psicólogo clínico, escritor e professor. Doutor em Letras – PUCRS. Coordenador do comitê científico 
“Psicologia e Cultura” na Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. E-mail: 
estevanketzer@gmail.com  
2 DOSTOIÉVSKI, F. M (1866) Crime e Castigo. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2001, p. 
273-274. 
ָך (תהילים ,18:119). 3 ֶֽ ְפָל֗אֹות ִמּתֹוָרת  יָטה ִנִ֝     ַגל ֵעיַנַ֥י ְוַאִבִּ֑
“Abra meus olhos para que eu possa ver as maravilhas de Tua secreta Tora.” (SALMOS, 119:18). 
4 “Nous ne pouvons avoir une image de nous-mêmes. / En avons-nous une d’autri ? / Sans doute, 
mais nous ne savons, jamis, hélas, si elle est la bonne.”, JABÈS, Edmond. Desejo de Um Começo, 
Angústia de Um Só Fim; A Memória e a Mão; Um olhar. Trad. Amanda Mendes Casal e Eclair 
Antonio Almeida Filho. São Paulo: Lumme Editor, 2013, p. 29.  
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ocidental5. Momento em que a fé está quase a desaparecer, tal como a destruição do 

primeiro Templo de Salomão (beit hamikdash), em 587 a.C., pelas mãos de 

Nabucodonosor II. É neste exato momento em que a construção da cultura judaica 

deixa de estar materializada pelos antigos sacrifícios do Templo e passa a ser vertida 

ao estudo pela academia de Yavne, criada por Yochanan ben Zacai6.  

 Assim como houve uma renovação na forma do judaísmo participar da vida 

cotidiana de seus praticantes. Houve a leitura semanal e com ela uma carga de 

interiorização e conflitos através desta prática e sua discussão em comunidade. 

Reconhecemos na obra de Emmanuel Levinas um emaranhado de questões em 

direção a um redirecionamento da filosofia, passando pela crítica à religiosidade e 

sua perspectiva ontoteológica, renascendo em um pensamento que remonta a 

interioridade da psicanálise 7  e da poesia, tal como seus primeiros escritos se 

aproximam8.  

O gesto levinasiano, como iremos mostrar, não apenas é revestido pelas 

interpretações talmúdicas como tenta trazê-las para o seu tempo9. Sabemos que além 

da sua origem lituana, a qual nasce a tradição Mitnagdim, conhecida como a tradição 

dos “oponentes” diante da tradição Chabad, nascida na Ucrânia e muito 

                                                     
5 Como veremos no decorrer da exposição de nosso trabalho, de Abraham e a decisão de não sacrificar 
a vida de Isaac já temos uma revolta a idolatria em benefício da vida humana (TORÁ, Bereshit, 
Vayacrá, 22:1-19).  
6 Temos historicamente a grande reviravolta do letramento da comunidade judaica, luz para todas as 
nações, mantendo e discutindo os códigos impressos da Torá. Vemos surgir, lentamente, pequenos 
comentários que se tornarão os livros Mishna, comentando as leis e suas decisões; e a Guemará, 
elucidando as decisões da Mishna com comentários de sábios. Yehuda Hanassi termina de compilar os 
textos da Mishna na primeira versão que temos intitulada de Talmude de Jerusalém (Talmud 
Yerushalmi) no ano de 188 E.C., expondo de forma concisa os textos presentes no Talmud Bavli, a 
versão desenvolvida na Babilônia durante o exílio (galut). Ver: HADDAD, Gérard. O filho Ilegítimo: 
as fontes talmúdicas da psicanálise. Trad. David Bogomoletz. Rio de Janeiro: Imago, 1992, p. 44-48; 
AMÂNCIO, Moacir. O Talmude. São Paulo: Iluminuras, 2012, p. 11-27; RAIGORODSKY, Diego. O 
Talmud Babilônico e o estabelecimento da lei: Uma exposição dos métodos hermenêuticos 
empregados pelos sábios amoraítas. 2015. 147p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8158/tde-10112015-
165826/publico/2015_DiegoRaigorodsky_VCorr.pdf. Acesso em: 25 fev. 2020. 
7 Ver referência a Freud: LEVINAS, Emmanuel. Oeuvres t.1: Carnets de captivité suivi de Écrits sur la 
captivité et Notes philosophiques diverses. Paris: Éditions Grasset & Fasquelle / IMEC Editeur, 2009, 
p. 434. 
8 Importante registrar também o interesse de Levinas na escrita poética em língua russa e em francês: 
LEVINAS, Emmanuel. Oeuvres t.3: Eros, littérature et philosophie / Essais romanesques et 
poétiques, notes philosophiques sur le thème d’éros.Paris: Éditions Grasset & Fasquelle / IMEC 
Editeur, 2013, p. 229-369. 
9 MALKA, Salomon. Emmanuel Levinas: l avie et la trace. Paris: Éditions Jean-Claude Lattès, 2002, 
p. 137-148. 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8158/tde-10112015-165826/publico/2015_DiegoRaigorodsky_VCorr.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8158/tde-10112015-165826/publico/2015_DiegoRaigorodsky_VCorr.pdf
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popularizada na Polônia10. É neste ponto que além da infância letrada, com o pai 

sendo vendedor de livros em Kaunas, sua família falando yidíche, lituano e russo, 

Levinas teve um destaque em seus estudos sobre literatura russa11. Sua mudança para 

a filosofia não veio desacompanhada do estudo atento da Torá. Pelo contrário, sua 

associação parece ser extremamente profícua quando encontrar aquele que 

reanimará seu estudo sobre a Moussar 12  com o aparecimento do misterioso 

Monsieur Chouchani e seu impressionante espírito criativo e conhecimento erudito13. 

Talvez aqui uma retomada das discussões dos sábios talmudistas do século XVI que 

ao discutirem a tradição acabaram por atualizá-la em seu tempo presente. E se 

desejamos dar um alento de sabedoria (chochmah) também não poderemos nos 

deter em uma ideia completamente cristalina e sem hesitações, mas teremos de lhe 

mostrar a necessária escuridão diante do irrisório, inicialmente elemento incompleto 

ou mesmo tolo, para que se possa entrar em um primeiro momento com o coração e 

dali fazer do estudo a guia mestra para o entendimento, chegando à dita sabedoria 

dos antigos mestres da Torá.  

 

1 O Midrash 

 

Quatro sábios entraram no pomar (heb. pardes): Ben’Azzai, Ben Zoma, Aher e 
Akiva. Ben’Azzai olhou e disse: Ben Zoma ficou louco; Acher destruiu as plantas; 
Akiva sozinho saiu ileso. (Chaguigah, 14b:8-10)14 

 

A antiga história já faz alusão ao problema tão contido no Zohar, cujo mestre 

Rabi Akiva não é somente exemplo de Tzadik, o justo15, e por esta razão digno de 

                                                     
10  BROWN, Benjamin. “But Me No Buts”: The Theological Debate Between the Hasidim and the 
Mitnagdim in Light of the Discourse-Markers Theory. Numen, 61, 2014, p. 532-533. 
11  Com especial atenção Puchkine, Lemontov e Dostoievsky. Ver: MALKA, Salomon. Emmanuel 
Levinas: l avie et la trace. Paris: Éditions Jean-Claude Lattès, 2002, p. 34-38. 
12 A tradição ética é muito presente na Lituânia em figuras Israel Salanter, ao Gaon de Vilna e Rabbi 
Haïm de Volozhin, participantes da Chaskalá, iluminismo judaico, tentativa de relacionar a 
racionalidade moderna com as escrituras sagradas. Ver: MALKA, Salomon. Emmanuel Levinas: l avie 
et la trace. Paris: Éditions Jean-Claude Lattès, 2002, p. 34-38. 
13 MALKA, Salomon. Emmanuel Levinas: l avie et la trace. Paris: Éditions Jean-Claude Lattès, 2002, 
p. 164-169. 
14 THE SEFARIA Library. Talmud. Disponível em: https://www.sefaria.org/sheets/56708?lang=bi. 
Acesso em: 28 nov. 2019; GINZBERG, Louis. (2020) Elisha Ben Abuyah (called also by the Rabbis 
Aḥer, "the other"). In: Jewish Encyclopedia. Recuperado de: 
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5685-elisha-ben-abuyah.  
15 Rabi Akiva é conhecido por descobrir coisas desconhecidas a Moisés (PesiḲ., Parah, ed. Buber, 
39b). Seu maior discípulo, Shimon bar Yochai, é comparado a Moisés, sendo a estes dois mestres 
dedicado o feriado de Lag Baomer, marcando o 33º dia entre Pessach e Shavuot. Ver: ZOHAR. Ed. 
Ariel Bension. Trad. Rosie Mehoudar e Rita Galvão. São Paulo: Polar, 2006, p. 265. 

https://www.academia.edu/8331798
https://www.academia.edu/8331798
https://en.wikipedia.org/wiki/Numen_(journal)
https://www.sefaria.org/sheets/56708?lang=bi
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5685-elisha-ben-abuyah
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nota, mas também para mostrar um tenso desafio em todo o judaísmo no momento 

de perseguição romana: o outro era sinal de heresia. O fundamento de tudo é o Um 

(echad) não podemos simplesmente passar a adorar o Outro (acher)16. O Outro é o 

que não é abarcado pelo Um ou também designado como Mesmo. Este simples 

problema aritmético é muito mais tenso quando nos dispomos a observar o que está 

por trás de qualquer um que comece a se professar o Outro, pois não foi contemplado 

pelo Mesmo, sendo um ramo daninho e problemático diante de uma estrutura 

dogmática, pressuposição de Um como o Mesmo, indiferente, resguardando a mesma 

propriedade que se dá pela crença. Tal como um riso em um momento inoportuno ou 

o inconveniente artista de rua, o Mesmo é ontologicamente viável porque nos chega 

com o seu tom de verdade unificadora, ligando-se assim ao ideal de pureza e 

intangibilidade tão discutidos como o ponto de vista conservativo.  

Para compreender de maneira sucinta a importância do Midrash e esta 

alegoria, precisamos além de ter em mente sua função de recolhimento da tradição 

oral, mas incluir o sentido interpretativo. Em hebraico Mi (quem) e Drsh (interpreta) 

são duas palavras que unidas possuem o sentido de interpretação, trabalhando 

efeitos de substituição no texto através de diferentes intérpretes que se aproximaram 

de questões de cunho jurídico 17 . O que torna-se relevante nesta abordagem é 

justamente o fato de que o texto possui um modelo de discussão a partir de uma 

dialética de opostos, não necessariamente preocupado com uma resposta simples, 

mas por vezes se alongando desnecessariamente ou repetindo detalhes que já foram 

mencionados. Temos assim o quanto os antigos sábios (chachamim) da antiguidade 

                                                     
16 Aqui cabe frisar não apenas a questão fonética, mas também como graficamente há uma semelhança 
de forma, raiz (shoresh), entre a palavra Um (אחד /echad/) e o Outro (אחר /acher/). Por essa razão era 
prática comum nas sinagogas ressaltar o “D” ao final da palavra Echad para distingui-lo do Acher, o 
outro, pois para a ortodoxia o Outro não pode ser o Um. Ver as questões entre retórica e eloquência 
entre o Um e o Outro em: BEN-PAZI, Hanoch. A philosopher in the eye of the storm: monsieur 
Chouchani and Levinas’s “Nameless” essay. Association for Jewish Studies, 41:2, 2017, 315-331. DOI: 
10.1017/S036400941700040X.  
17 AZEVEDO, Leandro Villela. Midrash Rabbah: a Torá oral e a discussão rabínica medieval. Cadernos 
de Pesquisa do CDHIS, n. 36/37, v. 20, 2007, p. 165. A composição da palavra Drash, como parte da 
exegese rabínica do Pardes, acróstico formado pelas palavras: 1) Pachut (literal); 2) Remez (alusivo); 
3) Dresh (homilético); e 4) Sod (secreto). Ver: BENSUSSAN, Gérard. Qu’est-ce que la philosophie 
Juive? Paris: Desclée de Bouche, 2003, p. 34; MESCHONNIC, Henri. L’utopie du Juif. Paris: Desclée 
de Brouwer, 2001, p. 122; LEVINAS, Emmanuel. L’Au-delà du verset: lectures et discours 
talmudiques. Paris: Minuit, 1982, p. 125. Notamos novamente o retorno da ideia de Pardes como 
método interpretativo tanto em relação a textos como de ações humanas. Por esta razão estudar 
(lilmod), orar (lehitpalel) e fazer justiça (tsedaká) conduzem a ação humana a um bem comum, tal 
como comenta Moshé ben Maimon, o Maimônides, comentarista da obra Ética dos Pais (Pirkê Avot): 
“palavras que são úteis todas elas, como as ciências e a ética.” PIRKÊ AVOT (Ética dos Pais). Trad. 
Alice Frank. São Paulo: Maayanot, 2014, p. 22. 
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valorizavam toda a cultura que lhes era disponível, seja pela racionalidade e sua 

sustentação argumentativa, ou seja mesmo pela revalorização da própria escritura 

com sutilezas e elementos textuais poucos usuais. Trouxemos dois exemplos 

retirados da Torá acerca de objetos perdidos repentinamente achados: “Quando 

encontraremos o boi ou o jumento de teu inimigo perdidos, traze-os de volta para 

ele” (Êxodo, 23:4)18. Em paralelo com a perda, vemos também a necessidade de 

trazer de volta o objeto perdido: “Tu deves retorná-los ao teu irmão” (Deuteronômio, 

22:1)19. 

Por qual motivo voltar a esta questão? Por que deixa-la mais explícita?  

 
Se nosso propósito fundamental na travessia da vida é buscar o desenvolvimento 
e o crescimento pessoal através da ética e da moral, é vital que possamos 
aprender – e ensinar – Mussar. Somente assim chagaremos a alcançar, ao lado 
de nossos irmãos judeus, o aperfeiçoamento de nossa espiritualidade. É 
obrigação de cada um apontar a um vizinho um possível erro de conduta, 
ajudando-o a evitar o pecado e suas trágicas consequências.20 

 

Temos por Mussar justamente a ideia de uma ética, mas uma ética nascida em 

uma tradição (massoret), cuja raiz nos coloca diante do desafio de uma existência 

entre o caos do mundo (olam) e a ordem desconhecida dos astros (mazal). E se este 

tipo de responsabilidade afastada da vida cotidiana a educação dos grandes mestres 

que é aconselhável voltar, também é necessário aconselhar, comentar, indicar o 

caminho, tal como nos indica a Ética dos Pais21 (Pirkê Avot), um dos mais antigos 

tratados do Midrash, posteriormente incorporado ao Talmud. Tal como um pai que 

pode falar a um filho sobre o que viu, um rabino passa a assumir esta função de 

aconselhamento social em uma época em que as pessoas começa a esquecer o que 

realmente importa na convivência humana. Estamos pois diante sempre da tentação 

do fracasso, do ídolo de barro e seu feitiço-fetiche exigindo o pior de nós. Vamos 

agora acompanhar as palavras do Talmud, tratado “Baba Metsia” (folha 29B), sobre a 

restituição de um objeto perdido: 

 

                                                     
18 TORA VIVA. Org. trad. Hebr. Rabino Aryeh Kaplan. Trad. Port. Adolpho Wasserman. São Paulo: 
Maayanot, 2012, p. 370. 
19 TORA VIVA. Org. trad. Hebr. Rabino Aryeh Kaplan. Trad. Port. Adolpho Wasserman. São Paulo: 
Maayanot, 2012, p. 970. 
20 BUNIM, Irving. M. A Ética do Sinai: ensinamentos dos sábios do Talmude. São Paulo: Sêfer, 2004, 
p. VI. 
21 PIRKÊ AVOT (Ética dos Pais). Trad. Alice Frank. São Paulo: Maayanot, 2014. 
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... quem encontra o objeto está com algo interdito nas mãos, cabe-lhe guardar e 
cuidar dele até a questão se resolver (veremos adiante). Mesmo que ouça depois 
de ter encontrado o objeto – “desisti” –, ainda não será abandonado, pois no 
momento do achado o proprietário não desistiu, conta com tal propriedade entre 
seus bens. Ele, o prepara então para apresentar sinais e recuperar o objeto.22 
 
 

E quanto a um tipo de perda que é inconsciente? Restituir um objeto neste 

caso, com a particularidade que lhe é devida exige uma consistência ética a mais, a 

ética de fazer chegar o sinal do objeto ao seu dono. Nesta seara longínqua não 

afirmamos mais com certeza, mas trazemos para perto o método antigo das questões, 

o livro das questões, ali onde o livro nos mostra a profundeza do que não sabemos 

ler, exigindo da humildade do que é maior do que nós, de todas as coisas possíveis e 

imaginadas, do ainda por vir e, assim mesmo, do que perdeu a capacidade de ser 

nomeada entre ser e ter, no indizível que constitui a vida de uma tradição 23 . 

Avançamos então até o que lá no fundo não tem nome, mas integridade que deseja 

ser nomeada, existir, dignidade da questão do objeto que fora de seu contexto não 

tem sentido. E damos a cada coisa a sua particularidade, quando cobrimos de nome o 

que ela nos toca: “Shimon, seu filho, disse: toda a minha vida cresci entre os Sábios e 

não encontrei nada melhor para a própria pessoa que o silêncio; não é o estudo, e sim 

a prática que é o principal; e quem conversa em excesso traz o pecado.”24 Abrir mão 

da vulgaridade de uma palavra para ir ao encontro da prática que está em que faz uso 

dela. Interrogar seu uso e o costume que a tornam uma diferença na relação que até 

então não era vislumbrada como possível. Este é o ponto de nossa conversa, quando 

imprimir falso testemunho não se dá por estar consciente de que se está dizendo 

sempre a verdade, mas na busca do sinal perdido, da falta de elementos que teremos 

de reconstituir a partir de então, para o futuro que participa do tempo presente, 

reativando o passado. A agoridade do evento vivo recomendada a quem possa ativar 

a busca pelo interior. Este gesto nos inclui tanto na fulcral alteridade de uma escolha 

quanto ao seu impedimento na veia da história.  

                                                     
22 AMÂNCIO, Moacir. O Talmude. São Paulo: Iluminuras, 2012, p. 33. 
23 E neste sentido também a perda do nome Adonai (יהוה) que tem sido transliterado para nossos 
vocábulos como YHWH, em que “costuma-se associar YHWH ao verbo ‘ser’, em hebraico hayá(h), 
forma arcaica de havá(h). ‘Aquele que faz ser’, ou ‘que dá vida’ ou ainda aquele que é’, são algumas das 
interpretações de seu significado.” E complementa; “‘Eu sou aquele que sou’ (...) ‘Eu sou (serei) 
presente como aquele que está aí’”. E Haroldo de Campos ao citar Gershom Scholem também tenta 
transmitir a ideia de um inefável presente nesta palavra: “A Torá inteira consistiria numa tessitura, 
num textos nem tecido vivo em torno do nome inefável.” Ver: CAMPOS, Haroldo de. Bere’Shith: a 
cena da origem. São Paulo: Perspectiva, 2000, p. 34-35. 
24 PIRKÊ AVOT (Ética dos Pais). Trad. Alice Frank. São Paulo: Maayanot, 2014, p. 22. 
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2 Atualização da tradição em Levinas 

 

É na forma de jogo sub-reptício, cujo significa é só parte mínima de toda a 

circunstância que toca ao outrem, este que não podemos lhe prestar culto, contribui 

para trazer o transcendente, exige do exegeta à espera do que pode nunca chegar. Se 

é boa ou ruim também não é simples decisão de Deus, mas parte de sua criação que 

teve o livre-arbítrio para ter de se construir, nomear ainda nessa estranha 

semelhança com o seu criador25.  Contudo, temos o tom totalitário e sua necessária 

transcendência, tão bem explicada no âmago da principal referência de Levinas em 

seu livro Totalidade e Infinito, de 1961: 

 
O movimento metafísico é transcendente e a transcendência, como desejo e 
inadequação, é necessariamente uma trans-ascendência (transascendance). A 
transcendência pela qual o metafísico o designa tem isto de notável: a distância 
que exprime – diferentemente de toda a distância – entra na maneira de existir 
do ser exterior. A sua característica formal – ser outro – constitui o seu conteúdo, 
de modo que o metafísico e o Outro não se totalizam; o metafísico está 
absolutamente amparado.26 

 

Abertura da relação propriamente dita, em direção a um lugar de encontro. 

Neste passo, tímido e por vezes inquietante, tal como dois que estão na mesma busca, 

tanto o de cima quanto o de baixo criam suas fantasias na espera de ver o que há de 

autêntico. Logo, de cima e de baixo terão de se olhar de frente, reparar na 

singularidade da forma, des-velar para re-velar, tal como o véu que aparece em 

nossos olhos. O outro e a metafísica dessa fantasia inicial gerada pela sensualidade 

dos sentidos revela uma especificidade que aos poucos impossibilita a tomada de um 

imanentismo descontrolado, pois parte da configuração dos sentidos ruma para o 

que não possui sentido, mas sentires. E sobre esta marca a existência ganha 

autonomia diante da criação.  

Neste ponto vemos o quanto Levinas se afasta de qualquer ideal de religioso 

que tenha o atrevimento de dar a irracionalidade uma explicação completamente 

afastada da razão. O fato da irracionalidade nos habitar justifica a impossibilidade de 

dizer e a significação do encontro como desmontagem da realidade aparente, pois 
                                                     
25 Ver: BENJAMIN, W. Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem particular. In: ______. 
Escritos sobre mito e linguagem. São Paulo: Duas Cidades/ Editora 34, 2013; e Ketzer, E. N., Muro 
em queda: Projeto para uma teoria da linguagem em Walter Benjamin. Cadernos Benjaminianos, v. 
14, p. 127-138, 2019. 
26 LEVINAS, Emmanuel. (1951) Totalidade e Infinito: ensaio sobre a exterioridade. Tradução José 
Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 2008, p. 21-22. 
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“Encontrar um homem é ser despertado por um enigma”27. Abstração necessária 

para não reduzir o ser a um verbo ser no presente do indicativo, tal como Heidegger 

o fizera, mas trazer o “acontecimento do ser”28. E neste ponto Levinas se posiciona 

em busca de uma tradição racional judaica sem cair na mistificação causada pelos 

movimentos de massas 29 . É justamente por haver um tensionamento ético que 

podemos trazer uma circunstância muito específica para o pensamento, justamente 

por agirmos antes de compreender o que nos ocorre. Agimos pois é acerca de uma lei 

que devemos cumprir, estar atentos, e não cumpri-la de modo automático, porém, 

inclui-la como parte do cotidiano. E neste momento uma ética dá lugar uma 

ontologia30 que sempre esteve mantida pelo princípio que sustenta todas as coisas. 

Eis o pensamento grego intitulado logos. E por esta razão viver ao buscar a relação de 

constituição das leis que precisamos nos obriga a ponderar sobre quem somos, sem 

renunciar a trajetória que nos trouxe até aqui. Trazer a história de uma tradição ao 

recordar o passado e seus transtornos: “E esse passado é atualizável. Mas ainda, o 

presente histórico vive da esperança que provoca esse passado não se esquece. 

Romper o laço que une o povo judio com sua história não é só esvaziá-lo de sentido 

senão negar-lhe sua mais intima identidade. Viver é recordar.”31 Soa o peso de uma 

responsabilidade sobre o outro, peso do pensar esse outro, de maneira penetrante, 

para fazer o pensar compartilhar com os sentidos acerca dos acontecimentos 

imemoráveis32. Pois é ritmando as batidas do coração, emocionalmente atingido, 

reescrevendo a tradição para além dos limites do judaísmo, trazendo o princípio ético 

da vida em primeiro lugar com o braço abraâmico impedindo o sacrifício de Isaac:  

 

 

                                                     
27  LEVINAS, Emmanuel. (1967) Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger. Tradução 
Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget, 1998, p. 151. 
28  LEVINAS, Emmanuel. (1967) Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger. Tradução 
Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget, 1998, p. 116. 
29 SEBBAH, François-David. (2003) Levinas. Trad. Guilherme João de Freitas Teixeira. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2009, p. 163; CHALIER, Catherine. (1993) Levinas a utopia do humano. Lisboa: 
Instituto Piaget, s/d, p. 35. 
30 LEVINAS, Emmanuel. (1991) A ontologia é fundamental? In: _____. Entre Nós: Ensaios sobre a 
alteridade. Trad. Pergentino S. Pivatto (Org.). Petrópolis: Vozes, 2010, p. 21-33. 
31  MATE, Reyes. Memoria de Occidente: actualidad de pensadores judíos olvidados. Barcelona: 
Anthropos, 1997, p. 107. 
32 “As exigências do rigor ético levinasiano estão para além de qualquer jogo ou lógica da consolaçãoe 
da des-consolação; situam-se em princípio na instância da pura ‘exigência’ do não-subornável pelo 
atalho das boas intenções ou pela sedução de modelos de racionalidade domesticadas”. SOUZA, 
Ricardo Timm de. Sentido e Alteridade: dez ensaios sobre o pensamento de Emmanuel Levinas. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2000, p. 50.  
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Dispersão de Israel sobre as terras que, sempre estrangeiras, se agitam sem 
cessar, sob os passos dos leões e dos lobos e dos ursos, a ordem jurídica mesmo 
que as deixe ainda habitáveis. História que se joga contudo ainda em um mundo 
estruturado aonde caminhante e errância e escoamento são possíveis. Selvageria 
e deserto cuja lembrança pode ainda se apagar. Mas eis que a morte das crianças 
pode ainda famintas nós rejeitamos em direção ao invólucro das serpentes, em 
direção aos lugares que não são mais lugares, em direção a lugares que 
certamente não podemos esquecer, mas que entretanto não chegam a habitar a 
memória nem à se ordenarem em lembrança. Nós sabíamos destes invólucros 
neste século!33 

 

 Sendo assim a missão espiritual de Abraham como sendo o despertar do sono 

da humanidade na fixidez das terras onde Ulisses já sempre deseja voltar. Abraham é 

trazido de volta a si mesmo (Lech Lecha), tal como no capítulo da Torá, rompendo a 

idolatria de seu pai, Tera, um construtor de ídolos (Josué, 24:2)34. Papel do filho 

nascer com uma missão diferente da do pai? Não será também mostra de que o 

futuro exige a desmontagem das crenças vigentes? Indagar sobre a imagem aquilo 

que apaixonadamente se cerca de completude? Ou exigir de nossos passos o ronco 

emudecido de uma vida inquieta. Aprender com o silêncio o quanto é pesado 

aproximar-se do desconhecido e nele entregar-se, com a dificuldade de quem busca 

sair do conforto da alucinação imagética. E não podemos deixar de pensar nas 

imagens depositadas por uma história sem crítica de sua origem. A história que 

condensou as coisas em amontoados de reações contra os temores trazidos pelos 

hereges. Sob o braço da heresia a desmontagem da cultura em cada lugar que não 

podemos pensar sem deixar marcas. É por uma marca ainda recém feita no passado 

vislumbrado como futuro, na ruptura do tempo que nasce a esperança ao aplacar o 

frio causado pelo pensamento solipsista. Ali o ídolo se diz o Um entre muitos, basta 

apenas que o tempo passe e venha outro. Aquele que nasceu do barro seco e da 

madeira talhada, também espera ser usado com a finalidade de dar voz a quem não 

possui horizontes. Na história é muito comum o remédio em um tempo se tornar 

veneno em outro, pois é o uso do objeto que é capaz de projetar o homem para além 

de seus limites passionais ou da dependência de uma frase simples, acionada como 

mantra em momentos de dificuldade. Ali onde os espelhos apresentam uma imagem 

fragmentada do eu, assustado e desalinhado. 

                                                     
33 LEVINAS, Emmanuel. A l’heure des nations. Paris: Minuit, 1988, p. 98. 
34 ARI, Berman. The Role of Terah in the Foundational Stories of the Patriarchal Family, Jewish Bible 
Quarterly, 44:4 Oct.-Dec. 2016.: Availble in: https://jbqnew.jewishbible.org/index/books-of-the-
bible/genesis/role-terah-foundational-stories-patriarchal-family/ Acceess in: 08. Jan. 2020.  

https://jbqnew.jewishbible.org/index/books-of-the-bible/genesis/role-terah-foundational-stories-patriarchal-family/
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 Por fim ao instante eternizado pelas palavras encantadas, postas em imagem 

como facilitadores, tal como nos vitreaux das catedrais, os santos e ícones de 

imediata associação. Entretanto, ainda na liturgia a tentativa de expiação, o que 

difere em muito da junção de nossas ações organizadas em um cotidiano indolente 

como a era moderna apresenta desprovida de crítica. E se é possível tornar uma 

simples imagem ícone de acesso imediato, é porque esta suplementou a realidade 

dada antes da era dos tanaítas, os que obtiveram permissão de transcrever os 

ensinamentos da oralidade para o papel. “O sagrado, na verdade, é a penumbra em 

que floresce a feitiçaria que o judaísmo tem como um horror.”35 Esse terror não é 

nada mais do que a outra face do próprio judaísmo. O feiticeiro é aquele que altera 

espaço e tempo ao seu prazer, mexe assim com o sagrado dos outros, ou seja, o 

segredo dos outros.  

 
A feitiçaria é o fato de olhar para além daquilo que é possível ver. É, para além 
dos limites em que é preciso se manter próximo da verdade, sair dos limites e não 
se deter a tempo. São os criados que veem mais do que seus patrões; faço alusão a 
um Midrash em que a criada está orgulhosa por ter visto o rei, enquanto a 
princesa, que passou apoiada sobre o braço da criada, fechou os olhos – mas 
tinha estado muito mais próxima da majestade do rei, por esse não-olhar, do que 
a criada que havia olhado.36 

 

 E tal como contrariamente podemos pensar, é justamente por um 

adentramento ao mistério que deixamos de utilizar a feitiçaria, para entrar na 

sensibilidade interna do próprio objeto em seu uso dentro de nós. O mistério do 

nome divino, da divindade presente em todas as coisas, na concepção panenteísta de 

Spinoza e a tradição que enxerga no afeto a possibilidade de adentrar-se. No sentido 

abjeto da sombra na qual se esconde a forma desproporcional que invade os estados 

mentais latentes da mente, fazendo-nos acreditar em um ateísmo como resultado de 

nossas limitações, indo buscar a resposta fora de si. “Não é Deus que se retira do 

mundo, é o homem que se fecha para Deus, no mínimo piscando os olhos e 

interrompendo assim, pelo negro das reticências, a luz contínua de seu olhar 

vigilante.”37 Não será esta uma questão filosófica para além dos rituais e da mera 

conveniência da leitura textual em um ambiente opaco pela obviedade? Retira do 
                                                     
35 LEVINAS, Emmanuel. (1977) Do sagrado ao Santo: cinco novas interpretações talmúdicas. Trad.  
Marcos de Castro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 98. 
36 LEVINAS, Emmanuel. (1977) Do sagrado ao Santo: cinco novas interpretações talmúdicas. Trad. 
Marcos de Castro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 104. 
37 LEVINAS, Emmanuel. (1977) Do sagrado ao Santo: cinco novas interpretações talmúdicas. Trad. 
Marcos de Castro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 110. 
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problema de Deus e transpor a limitação humana tal como a pergunta acerca de 

minha posição na sincronia, cuja composição parece ser apenas uma mera 

coincidência espaço-temporal. Transpor este limite para além da essência, pois não 

deve preencher qualquer pretensão de sentido, mas a partir do sentido que ele 

advém. 

Ser presente à consciência não equivale à presença num receptáculo, nem a um 
desenrolar perante o olhar disto ou daquilo. A presença à consciência é o fato de 
isto que se desenha na experiência já ser pretendido ou entendido ou 
identificado, logo pensado como isto ou como aquilo e como presente: isto é, 
precisamente, pensado.38  

 

Pois assim o conteúdo é o real trauma que leva a consciência a uma 

identificação angulosa, não menos do que a impressão duradoura de serem carne e 

osso, pensado e não mais vivido. Neste campo de dispersões é na imaginação que a 

identidade domina, pretensão do idêntico tal como a forma perfeita do sistema de 

signos linguísticos está instaurada, dando a impressão que não há mudança a ser 

realizada diante da pureza do ato no ritual. Pensar é trazer a verbalidade ao 

pensamento, a ação das intenções que extravasam o sentido dado a qualquer síntese 

passiva. Cabe a intencionalidade a doação de sentido que o pensamento sente 

dificuldades em justificar. E neste ponto de doação, a qualidade da virtude como 

construção no tempo, tempo por vir, o Messias (mashiach), parte desse mundo 

vindouro indicado pela Torá, como o cenário de um esforço consciente para a 

atividade mental. “Inalcançável que é a lei do amor: ele é o futuro mesmo, a vinda de 

um mundo que não cessa de vir, mas também a excelência dessa vinda por relação à 

presença como persistência no ser e neste que ele sempre foi.”39 E talvez por esta 

razão o homem que vem do deserto lida com a tensão e com a esperança de ali 

sobreviver. A fonte da Torá que exige pré-ocupar-se com o outro, transcendência que 

nos afeta antes de qualquer dado empírico advindo da consciência: “Moisés desceu 

da montanha até o povo. Ele os santificou e eles mergulharam (a si próprios) e suas 

vestes.” (Êxodo, 19:14)40 Onde a preocupação com o outro é anterior a si próprio, 

também aqui como medida de restrição às formas idolátricas, parte também do 

ensino dessa atividade que perdemos a convicção, perda da fé (emuná) de estar com 

                                                     
38 LEVINAS, Emmanuel. (1967) Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger. Trad. Fernanda 
Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget, 1998, p. 267. 
39 LEVINAS, Emmanuel. A l’heure des nations. Paris: Minuit, 1988, p. 72. 
40 TORA VIVA. Org. trad. Hebr. Rabino Aryeh Kaplan. Trad. Port. Adolpho Wasserman. São Paulo: 
Maayanot, 2012, p. 350. 
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o outro. Leia-se fé não como simplesmente crença, mas a possibilidade de colocar de 

lado as supostas qualidades advindas dos sentidos, saturadas de conceitos fechados e 

sentidos entorpecidos, saturados de coisas já conhecidas pela mente. Ter fé é iniciar 

um processo de entrega ao desconhecido, a quem de fato poderá qualificar minhas 

ações diante da natureza em sua multiplicidade.  

Mais do que isso: a fé tão pouco é sagrada, pois se determina por atos como justiça e 

caridade (tsedaká). “‘O judaísmo é uma Lei revelada e não uma teologia’ – esta 

opinião de Mendelssohn proém de Spinoza.”41 Muito mais profundo do que manter o 

dogmatismo sem qualquer interferência humana acerca do estatuto da Criação, da 

parte em que partilhamos com a natureza algo de profundamente misterioso, no 

entanto, algo que pesa em nós o movimento pela responsabilidade também de uma 

interpretação não dogmática das escrituras. “Na multiplicidade de causas que 

reforçam aqueles afetos que se referem às propriedades comuns das coisas ou a 

Deus.”42 Nesta passagem também podemos ver a dedicação de Spinoza diante de 

diferentes constituições corpóreas, mas a manutenção da causa comum, Deus. 

Também nos é possível ver o quanto para Levinas o outro é a manifestação das 

propriedades divinas que estão nesta mesma diferença corpórea singular.  

Tal ponto de vista também aparece na interpretação da obra de Moisés 

Maimônides, no seu famoso Guia dos Perplexos43. Nutrido dos questionamentos 

trazidos pela redescoberta da filosofia aristotélica pelo mundo ocidental, Maimônides 

se mantém na tradição judaica, promovendo a possibilidade de não se refugiar na fé 

cega dos preceitos sagrados, mas baseando-se na razão como um meio de encontro 

para a descoberta das mitzvot (mandamentos)44. “Em uma época onde a fé respirava 

com o ar, este teólogo sutil para quem os deu da ciência rabínica não tem segredos, se 

recusa à toda a crença espontânea.”45 Por que desde já Levinas tem em mente um 

projeto que entre a revelação judaica (Itgalut) e racionalidade grega (logos) há um 

terceiro ponto ancorado na sensibilidade advinda da  concretude  do  rosto  do  outro, 

                                                     
41 Para maiores detalhes, ver: LEVINAS, Emmnauel. Has reléido a Baruch? In: LEVINAS, Emmanuel. 
(1976) Difícil Libertad: ensayos sobre el judaísmo. Trad. Nilda Prados. Buenos Aires: Lilmod, 2004, 
p. 149. Tradução nossa do espanhol. 
42 SPINOZA, Baruch. (1677) Ética. Trad. Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 387. 
43 MAIMONIDES, Moisés. (1191) Guia dos Perplexos. Trad. Yosef Flavio Horowitz. São Paulo: Sêfer, 
2018. 
44  PINTO, Rabino Samy. Maimônides, o Mestre: uma pedagogia para o século XXI. São Paulo: 
Perspectiva, 2003, p. 176. 
45 LEVINAS, Emmanuel. (1935) L’actualité de Maïmonide. In: CHALIER, Catherine & ABENSOUR, 
Miguel. Cahiers de l’Herne: Emmanuel Levinas. Éditions de l’Herne: Paris, 1991, p. 143. 
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este que sigo na sua indagação sem fim. 

Para nós é muito necessário seguir essa ideia platônica da identidade 

inteligível do ser com a coisa pensada até o momento de ruptura com a 

intencionalidade despertada, onde: “O eu é a própria crise do ser do ente no 

humano”.46 Porque a dúvida do ser assume um lugar de justificação diante do lugar 

do outro, saindo da especulação e entregando-se à relação. Enquanto o pensamento e 

sua re-presentação não cansam de reafirmar sua presença originária: “Pela 

consciência, o passado nada mais é que uma modificação do presente.” 47  Um 

pensamento que opera em mira a um Deus onde cartesianamente é possível pensar, 

mas em nada se consegue tocar. “Retornar a outrem é despertar, despertar à 

proximidade, que é responsabilidade para com o próximo, a ponto de substituir-se a 

ele.”48 Eis o surgimento de uma intriga ética, o toque o do infinito, a possível retirada 

do ídolo e sua qualidade idolátrica que vemos com tanto ardor por todos os lados, 

causando a ruína da percepção, induzindo a percepção a falsear seus outros sentidos 

básicos, intoxicando-a deitada à espera da morte.  

E temos no Talmud não apenas a crítica ao sistema de escravidão humana 

pelo temor dos ídolos, como uma elaboração arguta e intelectual da Torá: “Amar 

ainda mais a Torá do que a Deus é, precisamente, aceder a um Deus pessoal contra o 

qual um pode rebelar-se, ou seja, por quem um pode morrer.”49 Um amor que só 

podemos viver para fora da idealidade da consciência. O Talmud inaugura esta 

reflexão que transforma o pensamento levinasiano profundamente.  

 

Considerações finais 

 

 Ao longo deste trabalho era nosso intento explorar não apenas a condição 

idolátrica na qual nossa sociedade está inserida, mas também propor sua gênese e 

condições de enfrentamento pela via de um pensamento que compartilha da 

alteridade. Por esta razão propusemos apresentar a ideia de idolatria a partir de um 

                                                     
46 LEVINAS, Emmanuel. (1991) Entre Nós: Ensaios sobre a alteridade. Trad. Pergentino S. Pivatto 
(Org.). Petrópolis: Vozes, 2010, p. 177. 
47 LEVINAS, Emmanuel. (1982) De Deus que vem a ideia. Trad. Stefano Pivatto (org.). Petrópolis: 
Vozes, 2008, p. 91. 
48 LEVINAS, Emmanuel. (1982) De Deus que vem a ideia. Trad. Stefano Pivatto (org.). Petrópolis: 
Vozes, 2008, p. 101. 
49 LEVINAS, Emmanuel. Amar a la Torá más que a dios. In: LEVINAS, Emmanuel. (1976) Difícil 
Libertad: ensayos sobre el judaísmo. Trad. Nilda Prados. Buenos Aires: Lilmod, 2004, p. 176. 
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problema fundamentado na ética da alteridade de Levinas, quando o Outro se torna 

idolatria para a religião. Neste ponto se faz perguntar porque motivos há religião, nos 

termos que temos, se ela se torna a idolatria do Um? E nessa mesma idolatria 

inconsciente que une tanto o Um ao Outro, como ela se massifica a plenos pulmões e 

invade outras esferas da vida, tanto social quanto íntima? 

 O Talmud como livro, conjunto e seleção e de comentários rabínicos, também 

ele possui dentro de si a busca de um horizonte em que o mundo possa ser melhor. O 

mundo pode melhorar quando nós enquanto seres humanos olharmos o outro sem 

julgamento, mas julgando nossas ações mesmo, com crítica e responsabilidade. É 

dito que no tratado Sinédrio (folha 93b) a figura do Messias, inicialmente pela 

apostasia que também é acreditada aos que se auto referenciam a tal titulação. Mas 

não será a própria figurabilidade messiânica o que põe fim à própria espera, ou seja, 

a preparação para sua vinda. Uma preparação que acompanha a promessa de justiça. 

Promessa de pôr fim à violência, incluindo a violência simbólica que avilta por sua 

idolatria a falsa adoração do adversário (shatan) ao invés de servir ao outro 

desprendimento de si. O mesmo adversário que é aviltado pelo sonambulismo50 

tomado pela submissão aos modelos político-econômico totalitários. Lógica de uma 

indústria da matéria purificada e ingrata na qual a ultrapassagem dela soa distorção 

da ordem ou revolta social. Pois a verdade da interrogação deve vir de dentro como 

interrogação genuína.  

Este princípio como concretude do gesto em direção ao outro foi fortemente 

elaborado por Levinas em toda a sua obra, culminando na coletânea de ensaios 

intitulada Outramente que o ser ou para além da essência51. Esta luta contra a 

condição idolátrica a qual estamos envolvidos por um excesso de Eu é parte da 

proposta messiânica pensada por Levinas. Levar aquilo que sofre mais adiante, tal 

como em Dostoievsky e seu personagem Raskólnikov, o peso e angústia de uma vida 

não vivida em sua integralidade, miséria humana provocada por um desejo 

insatisfeito. “‘Ou renunciar totalmente à vida!, – gritou de repente com furor –, 

aceitar o destino docilmente, tal como é, de uma vez por todas, e sufocar tudo em 

mim, renunciando a todo o direito de agir, viver e amar!’”52. A criação é parte da 

                                                     
50 LEVINAS, Emmanuel. (1947) Da existência ao existente. Tradução Paul Albert Simon e Ligia Maria 
de Castro Simon. Campinas: Papirus, 1998. 
51 LEVINAS, Emmanuel. (1974) Autrement qu’être ou delà de l’essence. Paris: Kluwer Academic, 2013.  
52 DOSTOIÉVSKI, Fiodor. M (1866) Crime e Castigo. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 
2001, p. 61. 
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própria elaboração de si, tomar o si como fragmento de partes desunidas em busca de 

integração e deixar ao tempo um facho de luz emanado da mais profunda escuridão, 

tal como a silhueta de uma obra de arte, onde o segredo permanece como desafio de 

sua recalcitrante existência53. Oh imagem que não cessa de nos trazer referências! 

Mas para perto da pulsação do coração a aprendizagem vem ao reencontro desse 

rosto sensível prenhe de intimidade que os olhos por vezes sequer percebem.  
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8. El problema de la idolatría en la teología político-económica de 
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1 Marsilio Ficino y la oikonomia: la idolatría y el “paradigma 
gubernamental”   
 

La arqueología de la política llevada adelante por el filósofo italiano Giorgio 

Agamben incluye una genealogía del paradigma gubernamental que, de origen 

teológico cristiano, ha marcado durablemente las formas actuales del poder bajo la 

esfera de la economía global de las sociedades occidentales. De la oikonomia 

teológica deriva, según Agamben, “la biopolítica moderna hasta el actual triunfo de la 

economía y del gobierno sobre todos los aspectos de la vida social”.2 Las fuentes 

analizadas por el filósofo italiano, sobre todo antiguas, medievales y modernas, 

presentan una laguna temporal pues no se muestra cabalmente el modo según el cual 

el paradigma medieval de la oikonomia teológica pudo pasar a la filosofía política 

moderna. 

Querríamos argumentar aquí que la filosofía del Renacimiento y, en 

particular, la figura del filósofo neoplatónico Marsilio Ficino (1433-1499) ha 

desempeñado un papel fundamental en la constitución de esa cadena de transmisión 

de la oikonomia teológica al tiempo que ha enriquecido a esta última de elementos 

centrales para la Modernidad que no estaban presentes en el registro medieval. En 

este aspecto, la noción de “idolatría” juega un papel fundamental en la filosofía de 

Ficino y, por consiguiente, en la genealogía de la gubernamentalidad. Analizaremos 

el problema desde dos perspectivas: la idolatría como teúrgia económica de las 

                                                     
1 Filósofo, Doctor y magíster por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia. Es 
investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Instituto 
de Investigaciones “Gino Germani” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires. Es profesor titular concursado de Filosofía en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). 
Autor de varios libros, dentre ellos: H.P.Lovecraft. La disyunción en el Ser (2014); Principios de 
Espectrología (2016), La ascensión de Atlas. Glosas sobre Aby Warburg (2017) y Arcana Imperii. 
Tratado metafísico-político (2018). E-mail: fabianluduena@hotmail.com 
2 Agamben, Giorgio, Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo, 
Vicenza, Neri Pozza, 2007, p. 13. 
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estatuas divinizadas de las religiones antiguas según Ficino y el problema metafísico 

del idolum, concepto fundamental para comprender el espesor ontológico de la 

noción de idolatría en su milenaria genealogía.  

La noción de oikonomia con todo su complejo campo semántico –

conceptualmente, según el despliegue de sus diversos pero congruentes ámbitos 

referenciales, e históricamente, atendiendo a un desarrollo que comienza en la 

antigüedad griega y se prolonga a través del cristianismo hasta nuestros días– se 

articula a partir de la actividad de la gestión doméstica pasando por la retórica y la 

medicina hasta configurar el paradigma de la teología de la trinidad y de la historia. 

La oikonomia se transforma así en una de las nociones centrales del pensamiento 

occidental que es necesario rescatar del olvido de los siglos con vistas a una 

comprensión auténtica del papel de la obra ficiniana en la genealogía de la 

gubernamentalidad moderna.  

Creemos que una interpretación del problema de la fabricación de estatuas en 

la tradición del hermetismo del cual Marsilio Ficino fue un heredero, puede arrojar 

luz sobre la oikonomia teológica defendida por el filósofo y contribuir a clarificar en 

mucho el papel de la práctica teúrgica y la figura de Hermes Trismegisto en general. 

Analizaremos en este sentido algunos textos donde Ficino problematiza 

específicamente la teurgia. Tomemos primeramente el caso de su De Vita3 de 1489. 

En el libro 20 de este tratado, Ficino enuncia directamente el problema de la 

fabricación de las estatuas: 

 
Los Árabes y los Egipcios le atribuyen tanto poder a las estatuas y a las imágenes 
fabricadas por el arte astronómico y mágico que llegaron a creer que los espíritus 
de las estrellas (spiritus stellarum) estaban encerrados en ellas. Ahora bien, 
algunos entienden a los espíritus de las estrellas como maravillosas fuerzas 
celestiales, mientras que otros los consideran como demonios (daemonas) que 
pertenecen a tal o cual estrella. Los espíritus de las estrellas –sea lo que fueren–  
piensan [algunos] que son introducidos en las estatuas y en los talismanes del 
mismo modo en que los demonios comúnmente aprovechan las ocasiones en que 
toman posesión de cuerpos humanos y hablan, se mueven, se agitan, y realizan 
maravillas a través de esos cuerpos. Piensan que los espíritus de las estrellas 
realizan algo similar mediante las imágenes. Creen que los demonios que habitan 
el fuego cósmico son introducidos en nuestro cuerpo a través de los humores 
ardientes o ígneos, y del mismo modo a través de espíritus ígneos y de emociones 

                                                     
3 Kristeller, Paul Oskar, Supplementum Ficinianum, Firenze, L. S. Olschki, 1937, volumen 1, p. xii -
lxxxiv ha sostenido que el De Vita III de Ficino es un comentario de Plotino, Enéadas 4.3.11. 
Recientemente, Sebastiano Gentile ha apoyado la tesis según la cual el texto sería un comentario del 
Asclepio hermético. Cf. Gentile Sebastiano - Gilly, Carlos, Marsilio Ficino e il Ritorno di Ermete 
Trismegisto / Marsilio Ficino and the Return of Hermes Trismegistus, Firenze, Centro Di, 1999, p. 
104-107.  
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ardientes. De un modo semejante, piensan que por medio de rayos capturados en 
el momento propicio y con fumigaciones, luces y ruidos vehementes, los espíritus 
de las estrellas pueden ser introducidos en la  materia compatible de las 
imágenes y pueden hacer maravillas en el portador o en el espectador. Esto 
puede en verdad ocurrir, creo, por medio de los demonios, pero no tanto por 
haber sido obligados por una materia particular sino más bien porque disfrutan 
ser adorados (quae quidem nos per daemonas fieri posse putamus, non tam 
materia certa cohibitos quam cultu gaudentes)4. 

 

Este primer texto nos aporta ya algunas posiciones esenciales de Ficino. 

Evidentemente, en todo este pasaje, el texto que Ficino tiene en mente es el Asclepios 

13 y la “fabricación de los dioses”. El argumento desarrollado en este pasaje es de tipo 

metafísico y trata sobre la posibilidad de que las estatuas parlantes puedan 

efectivamente ser fabricadas y en caso de que la operación sea posible, Ficino se 

pregunta por su carácter natural o demoníaco. Los juicios de Ficino en este sentido 

no dejan lugar a dudas: la fabricación de estatuas mágicas es no sólo posible sino 

efectiva y además una práctica de este tipo nada tiene que ver con la “magia natural” 

y, por el contrario, involucra la participación de los demonios. Inmediatamente, 

Ficino aclara que estos demonios no descienden a la materia porque sean obligados 

por los auspiciantes del culto –aunque desde un punto de vista metafísico sigue 

siendo importante que haya un elemento “seductor” para atraer al demonio y este 

elemento es la “simpatía” entre la materia y el dominio metafísico de los demonios en 

cuestión– sino porque los demonios disfrutan del hecho de ser objeto de idolatría.  

En este sentido, Ficino introduce, de un modo todavía ambiguo, la denuncia 

del carácter idolátrico del culto demoníaco que en realidad hace creer al auspiciante 

que controla al demonio cuando en realidad es el demonio en cuestión quien 

aprovecha la ocasión para engañar al auspiciante y su público, dejando entrever así 

una severa acusación de Ficino sobre la impostura de la religión antigua, o más 

exactamente, de los dioses antiguos: es decir, cuando los antiguos creían adorar a sus 

dioses, en realidad estaban idolatrando a los demonios. Sólo los filósofos y los 

antiguos teólogos, sostenía Ficino, habían comprendido el verdadero sentido de la 

religión y sabían que los dioses debían, en realidad, ser entendidos como alegorías 

filosóficas que señalaban las hipóstasis del Uno. Si se abandona el terreno alegórico y 

se considera antropomórficamente a los dioses, entonces lo que ocurre es que se 

entra en el culto demoníaco de los habitantes de las esferas, que no son verdaderos 

                                                     
4 Ficino, Marsilio, Three Books on Life (De Vita). Edición de C. Kaske & J. Clark, Binghamton – New 
York: Renaissance Society of America, 1989, p. 350. 
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dioses. Desde luego, Ficino descarta que en estos cultos de las estatuas parlantes 

puedan descender ángeles, que también se encuentran presentes actuando en la 

religión antigua, pero nunca bajo la forma de dioses engañadores. Un pasaje clave del 

De Vita refuerza esta interpretación: 

 
Añade que una vez, los sabios de Egipto, que eran también sacerdotes, dado que 
no podían persuadir al pueblo, por medio del razonamiento, acerca de la 
existencia de los dioses, es decir de ciertos espíritus superiores a los hombres, 
ingeniaron este cebo mágico mediante el cual podían atraer a los demonios hacia 
las estatuas y proclamar por este medio que las divinidades existían. Pero 
Jámblico condena a los Egipcios dado que no solamente aceptaron a los 
demonios como un grado en la búsqueda de los dioses más altos sino que además 
los idolatraron frecuentemente. Más que a los Egipcios prefiero a los Caldeos, 
que no se ocupaban de los demonios; me refiero a los sacerdotes religiosos 
caldeos, ya que sospecho que los astrólogos, tanto Caldeos como Egipcios, 
intentaron de algún modo introducir a los demonios en las estatuas terrestres a 
través de la armonía celestial (tam Chaldaeorum quam Aegyptiorum 
quodammodo tentavisse daemonas per harmoniam coelestem in statuas fictiles 
trahere suspicamur)5. 

 

Se ve entonces con claridad la posición de Ficino respecto de la teurgia antigua 

y por añadidura de la religión de los antiguos dioses. Es decir, los sabios de Egipto 

intentaron persuadir al pueblo incrédulo de la existencia de los dioses y para ello 

idearon el “cebo” que atrajo a los demonios hacia las estatuas, pero el error idolátrico 

consistió en considerar a estos demonios como dioses y en adorarlos como tales 

(taumaturgia de los fantasmas) cuando en realidad, esta práctica podría haber 

servido como “grado” en una escala que tuviese como conclusión la contemplación de 

las Ideas divinas (teurgia superior no demoníaca). En este sentido, Ficino sigue a 

Jámblico y su supuesta “condena” de la teurgia material alejándose entonces de la 

perspectiva abierta por el Asclepios 13 y dejando sentado un serio cuestionamiento 

implícito a los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, por lo menos en cuanto a las 

doctrinas teúrgicas que éste habría propagado.  

El pasaje es sumamente claro en esta dirección pues Ficino manifiesta su 

rechazo de los astrólogos tanto caldeos como egipcios ya que los considera 

taumaturgos y en cambio alaba a los sacerdotes religiosos caldeos. En este pasaje hay 

sin duda una crítica a Hermes como taumaturgo y una reivindicación de la figura de 

Zoroastro –el sacerdote o antiguo teólogo caldeo por antonomasia– que estaría libre 

de toda sospecha de operación teúrgica. Sin duda Zoroastro tenía relación con la 

                                                     
5 Ficino, Marsilio, De Vita..., op. cit, p. 381.  
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astrología también pero su función era la de un antiguo teólogo para quien la 

astrología era un medio de la teurgia superior de las Ideas. Hermes, en cambio, 

cargaba sobre sí la sospecha, ya enunciada por Agustín de Hipona, de haber caído en 

la práctica de la idolatría de los demonios instalando una religión impostora en 

Egipto. Leemos también en otro pasaje: 

 
Pero pienso, en primer lugar, de acuerdo con la opinión del bienaventurado 
Tomás que si realmente hicieron estatuas parlantes (statuas loquentes), no fue 
simplemente la influencia de las estrellas que formaron las palabras, sino la 
presencia de los demonios. En segundo lugar, si por azar ocurrió que estos 
demonios entraron de verdad en estatuas de este tipo, pienso que no estaban allí 
encadenados por la influencia celeste sino que deliberadamente complacían a sus 
adoradores, intentando finalmente engañarlos. Sin duda, una naturaleza superior 
de este tipo a veces se une a una inferior, pero no puede ser obligada6. 

 

Es claro, a partir de estos textos que Ficino no dudaba de la eficacia de la 

teurgia antigua: ésta tenía efectivamente lugar y fue el resultado de una impostura 

religiosa inventada por los sacerdotes egipcios cuyo resultado fue la idolatría de los 

demonios que terminaron por engañar a sus auspiciantes estableciendo una falsa 

adoración. Es posible entonces afirmar que Ficino admitía la “positividad” de la 

magia demoníaca pero es absolutamente claro que no la aprobaba en términos 

teológicos. Gran parte del malentendido filológico en torno a la teurgia ficiniana gira 

en torno a esta dialéctica entre la positividad del fenómeno teúrgico y la aceptación 

de su legitimidad por parte del florentino.  Un extenso pasaje de un escrito posterior 

al De Vita, confirma nuestra interpretación a la vez que agrega nuevos elementos. 

Nos referimos al Comentario de Ficino a la epístola paulina a los romanos, donde 

podemos leer:  

 
Pero ¿debemos suponer que los más doctos entre los sumos sacerdotes 
veneraban estos objetos como si fuesen númenes? Por supuesto que no; más bien 
dieron al pueblo la posibilidad de entregarse a un culto tan absurdo (Imò tam 
absurde adorationis ansas vulgo dedisse). En efecto, los antiguos sabios 
construían largas series de dioses profanos, como los llamaban, así como de 
demonios y de númenes que los seguían en orden; bajo cada estrella, ciertos 
demonios, que vivían en estas partes de los cielos, y debajo de ellos en el aire 
otros demonios diversos, todos dotados de las mismas cualidades y del mismo 
nombre de familia que los demonios superiores. Indudablemente los altos 
sacerdotes de esta religión, que no eran otros que los Magos, cuando 
consagraron templos a los (dioses) celestes y a los demonios que habitan el cielo, 
colocaron allí también, instaladas en un cierto orden, estatuas de hombres que 
ellos estimaron, más que otros, como nacidos bajo el influjo especial de estos 

                                                     
6 Ficino, Marsilio, De Vita, op. cit. p. 390. 
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númenes y en consecuencia, como portadores de sus dones. Denominaron 
Saturno o Júpiter a un hombre que estaba bajo el influjo del Saturno celeste o 
aéreo o de Júpiter. Agregaban animales, maderas, metales, piedras y caracteres 
en tanto que simulacros correspondientes a los mismos númenes. Sin duda, 
sobretodo animales de los que habían notado o inventado la semejanza con 
ciertas figuras que se encuentran en los cielos. Además, estaban dispuestos a 
ceder demasiado al pueblo, quien desea los bienes inferiores y se entrega a 
supersticiones por el estilo.7 

 

Ficino nos ofrece aquí una explicación histórica y metafísica de la religión 

antigua en lo que constituye el texto más detallado que ha escrito acerca de la 

construcción de la impostura idolátrica de la religión demoníaca antigua. La 

metafísica procliana del De Sacrificio et magia sirve para justificar la concordancia 

ontológica entre los demonios de las esferas y los materiales de las estatuas, lo que 

explica el fenómeno de la sinergia universal que posibilita el descenso de los falsos 

dioses. Pero en lo que constituye un verdadero relato histórico del desarrollo de la 

religión antigua, esta vez los antiguos teólogos, por lo menos Hermes y Orfeo (pero 

también Zoroastro parece estar aquí aludido a través de los Magos) son considerados 

responsables de la instalación del culto idolátrico de los demonios.  

Su responsabilidad sería doble, pues primero cedieron a la vileza colectiva 

pero luego sostuvieron y fomentaron el engaño con los artificios de las estatuas que, 

lejos de ser divinas, simulaban la divinidad mediante el culto de los demonios. Ficino 

está de acuerdo en admitir que los dioses eran “fabricados” por los antiguos, pero eso 

mostraría justamente la impostura de toda su religión que Ficino caracteriza como 

“superticiosa”. De este modo, los dioses del antiguo panteón olímpico, considerados 

no en su dimensión filosófico-alegórica sino cultual, no serían divinidades sino 

demonios adorados falsamente como dioses. De esta condena tan radical, Orfeo y 

Zoroastro serán luego más excusados que Hermes que quedará siempre unido a la 

sospecha demonológica debido al texto del Asclepios 13 sobre la fabricación de las 

estatuas parlantes que Ficino suponía de su autoría. Orfeo y Zoroastro podrán 

aparecer, en cambio, como los portadores seguros de una teología natural más allá de 

aquella radicalidad idolátrica de Hermes. 

En este sentido, todo el De Vita de Ficino puede ser considerado un tratado de 

teología económica puesto que tiene como punto de partida y de llegada la zoè y no 

así el bíos clásico. La explicación tiene un fundamento teológico dado que la 

                                                     
7 Ficino, Marsilio, Opera Omnia, Basileae, ex officina Henricpetrina, 1576, volumen 1, p. 440. 
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salvación misma encuentra un punto culminante en la zoè de Cristo, luego en la 

gestión de la zoè humana en la historia y finalmente en la promesa de la zoè del 

cuerpo resucitado. Se puede decir que el pensamiento occidental, por lo menos a 

partir del cristianismo, ha entendido el problema de la vida biológica a partir del 

paradigma de la oikonomia teológica y es en este sentido que toda biopolítica deriva, 

en última instancia, de dicho paradigma. La indagación ficiniana sobre la idolatría y 

las influencias celestes es incluida dentro del problema más vasto de la vida biológica 

del hombre y, de este modo, muestra la íntima vinculación entre la astrología como 

ciencia de la gestión de la vida biológico-histórica y la oikonomia teológica, invocada 

aquí por Ficino bajo el nombre de Providencia. Sacerdocio, astrología y medicina son 

los saberes económicos por excelencia para el florentino pues los tres pueden cuidar 

tanto de la vida biológica como de la espiritual. Toda la vida espiritual e histórica del 

hombre es así entendida como una economía en cuyo centro yace la zoè y no como 

una política orientada al bíos. Esta oposición muestra con suma claridad la distancia 

que existe entre el mundo clásico y el cristianismo defendido por Ficino.  

Cristo es el gestor de esta economía histórica de la creación y, en consecuencia, 

es también el médico supremo. El astrólogo se diferencia del médico solamente en 

que el primero se ocupa de la vida en relación con los astros y en la medida en que 

éstos tienen incidencia sobre la preservación de la zoè.  El médico-sacerdote-

astrólogo imita al Creador que es el médico del mundo: por medio de la providencia 

divina los animales son conducidos a su curación a través de las sustancias mismas 

presentes en el mundo. Dios cura a los animales gobernando sus vidas biológicas o 

más exactamente los gobierna incitándolos a cuidar de su vida biológica mediante las 

sustancias materiales del mundo. Dios no se ocupa de prevenir las enfermedades sino 

de gestionar su curación. Del mismo modo, el médico-sacerdote-astrólogo gestiona 

su propia zoè y la de sus corderos a partir de la magia natural.  

Ahora bien, no es una casualidad que Ficino evoque el paradigma de la 

oikonomia, la vida biológica y la medicina en el contexto de una discusión sobre el 

hermetismo y la magia pues el hermetismo como tal debe ser entendido dentro del 

paradigma más vasto de la economía teológica a la que está subordinado. Si Cristo es 

el médico de la Creación, sus primeros adoradores, los Magos, también eran médicos 

astrales que unían el Cielo con la Tierra para la curación de la vida. Y si estos 

médicos-sacerdotes-astrólogos fueron los primeros adoradores de Cristo esto 
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significa que reconocieron en él a ese médico supremo, figura última de su oficio que 

es el oficio metafísico fundamental, pues el médico-sacerdote-astrólogo es quien 

conoce la estructura ontológica del cosmos y por ello puede gobernar (curar) la vida y 

los cuerpos.  

La fabricación de las estatuas divinas sería entonces el proceso a través del 

cual se deja de gobernar el mundo para adorarlo, pero los verdaderos Magos cultivan 

el mundo sin caer en su idolatría. Los demonios astrales son parte del cosmos que es 

gobernado por Dios y quien los idolatre como falsos dioses sin duda altera la 

economía divina del mundo. Es por ello que la teurgia demoníaca no es posible 

dentro de la filosofía ficiniana. Ficino es contundente cuando declara que la magia 

demoníaca consiste en la instauración de un rito de adoración del cielo, mientras que 

la magia natural es la medicina del cuerpo y del alma, y como tal es “necesaria”. Cielo 

y Tierra deben permanecer separados y la oikonomia divina es la encargada de 

gestionar sus relaciones. La magia demoníaca interrumpe la oikonomia divina 

aboliendo la separación entre Cielo y Tierra y condenando la salvación humana. Esta 

abolición se llama, para Ficino, demonolotría y es el signo de la religión cultual-

idolátrica de los Antiguos.  

La oikonomia que se despliega en la historia encuentra en Cristo un 

acontecimiento decisivo que divide el tiempo histórico y hace posible la distinción 

entre prisca theologia y teología evangélica, entre gentiles y cristianos, entre tiempo 

demoníaco y tiempo escatológico. En Cristo mismo se cifra el misterio de la economía 

teológica. Sin embargo, para Ficino la oikonomia divina incluye, desde luego, la 

historia y la religión antiguas que prefiguran los dogmas cristianos y por lo tanto 

tienen su sentido no como un error (al menos mientras no se caiga en la idolatría) 

sino como figuras aún incompletas del devenir económico de Dios.  

Ahora bien, una vez que el imperio de los demonios fue abolido, esto no 

significa que éstos hayan sido desterrados del gobierno de la creación. Estrictamente 

hablando, fueron expulsados de su usurpación sobre la soberanía del mundo, un 

papel teológico-político que sólo Dios puede ejercer, y devueltos a sus funciones 

“administrativas” dentro del gobierno cósmico. Es por ello que los demonios siguen 

ejerciendo sus tareas gubernamentales sobre la biología y el destino de los hombres 

luego del acontecimiento de la Encarnación. Los demonios pueden atormentar así a 
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los melancólicos o guiar a los hombres por el camino de la filosofía; los ángeles 

mismos conducen a los hombres hacia los misterios de las cosas divinas. 

En toda la oikonomia histórica de la salvación, el papel de Cristo no consiste 

en negar la eficacia de la religión antigua, sino en deslegitimar su práctica mostrando 

sus limitaciones y su impostura. La magia de las estatuas y el problema del 

“hermetismo” son, por así decirlo, casos límite, a partir de los cuales Ficino puede 

entender el sentido mismo de la historia económica de la divinidad. Es por ello que 

toda verdadera comprensión del hermetismo en Ficino implica recolocar el problema 

dentro de la esfera que le es propia: la de la teología económica. El hermetismo y la 

teurgia deben ser entendidos entonces a la luz de la oikonomia teológica que 

comprende, para Ficino, el devenir de las religiones antiguas cuyos cultos y misterios 

son por primera vez aclarados a la luz de la economía cristológica de la historia. Y en 

este sentido la demonología puede ser definida como una “parte especial” de la 

economía que de ningún modo está disociada para Ficino de los temas que competen 

a la teología cristiana. 

Para Ficino, las áreas que son abarcadas por el paradigma de la economía 

teológica incluyen la Providencia, la demonología, la magia astral, el problema del 

mal y la libertad individual. De hecho, Ficino deja entrever cómo el paradigma de la 

oikonomia teológica implica una concepción objetiva del mal que debe ser al mismo 

tiempo un accidente en el gobierno de la creación. Dios debe gobernar al hombre 

para sustraerlo del mal pero al mismo tiempo el mal hace posible el gobierno divino 

de la Creación en la medida en que justifica la intervención de Dios a favor de sus 

criaturas.  

En este sentido, el gobierno no es la instauración de un orden sino la gestión 

de un desorden y el desorden es la condición de toda gestión. Si es verdad que la 

secularización de la oikonomia teológica ha dejado en herencia su arquitectura 

conceptual a las modernas teorías del gobierno, los polítólogos y los juristas deberán 

reflexionar seriamente sobre la íntima y aporética relación entre gobierno y desorden 

que parece constituir el paradigma de la gestión planetaria de las sociedades 

modernas. 

 

2.El “idolum” y la teología política como magia natural  

 

Cuando los estudiosos se han ocupado del problema de la profecía en Ficino, el  
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acento se coloca por lo general sobre el análisis filosófico del furor inspirado de 

origen platónico8. Sin embargo, conviene no olvidar que el furor profético es sólo un 

caso posible del fenómeno profético 9  que, según Marsilio, implica tres tipos de 

predicciones: “hay tres tipos de predicciones: la primera adviene por inspiración 

divina; la segunda por instinto natural; la tercera se adquiere por medio del arte”10. 

Este texto, un verdadero opúsculo de Marsilio, no ha atraído sin embargo la atención 

de los estudiosos al momento de tratar sobre el fenómeno profético en Marsilio, a 

pesar de la claridad del texto que no deja ninguna duda sobre el hecho de que Ficino 

consideraba tres especies diferentes de profecía. 

La profecía por inspiración divina se refiere al furor platónico11 y la profecía 

adquirida por medio del arte es una referencia a la astrología, la medicina y la 

fisiognomía. Sin embargo, es el segundo tipo de profecía el que nos interesa aquí, 

dado que su funcionamiento depende ampliamente de una cosmología y de una 

astrología natural que no tienen necesidad ni de horóscopos ni de la lectura de los 

signos naturales, como los cometas o los monstra de la naturaleza. La llamaremos, 

siguiendo a Ficino, “profecía natural”. Una exposición detallada de la misma se 

encuentra en un texto bastante complejo, aunque fundamental, de la Teología 

Platónica de Ficino, el De Fatidicis et Prophetis.  

Vemos entonces claramente que Ficino extrae su modelo, en una primera 

instancia, de la teoría platónica de los cuatro furores: amoroso, filosófico, profético y 

                                                     
8 Cf. Toussaint, Stéphane, “L’individuo estatico: Tecniche profetiche in Marsilio Ficino e Giovanni Pico 
della Mirandola”, Bruniana et Campanelliana, 6 (2000), p. 351-379. Para el problema del furor 
profético platónico, Cf. Tigerstedt, Eugène Napoleon, Plato’s Idea of Poetical Inspiration. 
Commentationes humanarum litterarum, vol. 44, nº 2, Helsinki-Helsingfors, Societas Scientiarum 
Fennica, 1969, p. 1-76 y más recientemente el artículo de Billaut, Alain, “La Folie poétique: Remarques 
sur les concepts grecques de l’Inspiration”, Bulletin de l’Association Guillaume Budé, nº 4, décembre 
2002, p. 18-35. 
9 No nos ocuparemos aquí de un problema que merece un abordaje detallado y que consiste en 
determinar el sentido que Ficino le atribuye a la palabra “profeta”. Creemos que un estudio minucioso 
mostraría la diversidad de experiencias históricas, religiosas y filosóficas que son invocadas por Ficino 
cada vez que éste utiliza ese vocablo. Sin embargo, es claro al menos que hace referencia a los profetas 
bíblicos, a los profetas platónicos, como Diótima, y a los profetas legendarios como Hermes o las 
Sibilas. Sobre los problemas filológicos vinculados la profetismo, cf. Heintz, Jean-Georges, Oracles et 
Prophéties dans l’Antiquité, Paris, De Boccard, 1997.  
10  Ficino, Marsilio, Disputatio contra Iudicium Astrologorum, citado por Kristeller, Paul Oskar, 
Supplementum… op. cit., volumen I, p. 49: “Tres previdendi sunt species: pirma fit infusione divina, 
secunda instinctu nature, tertia colligitur arte”. 
11  Para este tipo de predicción, ver el estudio fundamental de Allen, Michael, The Platonism of 
Marsilio Ficino. A study of his Phaedrus Commentary, its sources and genesis, Berkeley, University 
of California Press, 1984, así como del mismo autor, “Two commentaries on the Phaedrus; Ficino’s 
indebtness to Hermias”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 43 (1980), p. 110-129 y 
Gentile, Sebastiano, “Margine all’epistola ‘De Divino Furore’ di Marsilo Ficino”, Rinascimento, 23, 
(1983), p. 33-77. 
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religioso12. Sin duda, el ejemplo más elevado de profeta es para Platón el propio 

Sócrates que realiza en sí mismo todos los furores. Para Ficino también, el ejemplo 

socrático es comparable al de los profetas antiguos y al de las Sibilas que testimonian 

justamente acerca de la presencia en los Antiguos de la profecía sobre el 

advenimiento del Cristianismo. Sin embargo, Ficino se interesa principalmente en 

este texto de aclarar el aspecto “natural” de toda profecía, es decir cómo un presagio 

llega al alma. Para comprender este proceso, la noción de idolum es fundamental. 

Paul Oskar Kristeller ha estudiado en detalle las facultades del alma propuestas por 

Ficino13 y ha resaltado que el idolum es la facultad de la imaginación que provee la 

razón de las imágenes. 

No obstante, Kristeller subraya que existe una segunda definición del idolum 

en Ficino según la cual el idolum es una imagen (simulacrum) del alma racional que 

se refleja en el spiritus. Pero este idolum contiene los gérmenes de todas las cosas 

corporales que están implantadas en el cuerpo a través del alma. En este sentido, el 

idolum no es una facultad sino más bien “una facultad del alma racional que da la 

vida a través del spiritus”14. Pero existe también un tercer sentido para la palabra 

idolum que ha sido analizado exhaustivamente por Michael Allen y que tiene sus 

orígenes en ese dominio que podríamos denominar la magia óptica de Ficino.  En 

este dominio, Ficino llama “ídolos” a las imágenes espirituales o radiales que 

constituyen la mayoría de las imágenes percibidas, son completamente inmateriales y 

dependen de la luz, para distinguirlos de los simulacra de Lucrecio que conservan un 

cierto tipo de materialidad que proviene de los cuerpos15 y pueden ser percibidos en 

ausencia de luz. 

En último análisis, la óptica ficiniana proviene de Platón pero ella contiene 

también elementos provenientes de otras teorías (aristotélica, plotiniana y 

escolástica) acerca de la materia y de la forma puesto que los “ídolos” platónicos o las 

imágenes radiales a través de las cuales se perciben normalmente los objetos no son 

sino una “forma atenuada” de la species (forma) sensible que está mezclada con la 

materia de un ente. Estos ídolos salen de los cuerpos y pueden sobrevivir durante un 

cierto tiempo fuera de estos últimos haciendo posible la visión que consiste en la 

                                                     
12 Cf. Platón, Fedro, 244d-245. 
13 Kristeller, Paul Oskar, Il pensiero filosofico di Marsilio Ficino, Firenze, Le Lettere, 1988, p. 370-371. 
14 Allen, Michael, Icastes. Marsilio Ficino’s Interpretation of Plato’s Sophist, Berkeley, University of 
California Press, 1989, p. 202. 
15 Allen, Michael, Icastes... op. cit. p. 192, n. 30. 
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intersección de nuestro “fuego interior” (spiritus) con estos “ídolos” que salen de los 

cuerpos16. Los espejos tienen el poder de transformar los “ídolos” platónicos en 

“efluvios materiales” tales como los simulacra de Lucrecio. Haciendo esto, los 

espejos poseen de este modo la facultad de borrar la distinción entre los “ídolos” 

materiales e inmateriales. El mago es quien puede justamente manipular los “ídolos” 

materiales o inmateriales con la ayuda de un espejo o, mejor aún, utilizando su 

propio spiritus como un espejo interior para capturar estas imágenes. Sin embargo, 

este tipo de magia no estaría exenta, según Michael Allen, de una cierta relación con 

los demonios su idolatría puesto que éstos son los “señores de las imágenes” como 

Ficino reconoce. 

Después de haber realizado la distinción entre los “ídolos” de la magia óptica 

ficiniana y este otro idolum de origen cosmológico, hay que analizar con más detalle 

la segunda concepción del idolum subrayada por Kristeller, es decir aquella que 

muestra los elementos metafísicos del sistema filosófico del Florentino. Ficino dice 

que, primero, hay que colocar, después de Dios, a las inteligencias completamente 

separadas de los cuerpos, que Dionisio llama los ángeles puros, es decir los 

intelectos 17 . Luego, existe un grado inferior de las inteligencias ya unidas a los 

cuerpos, las almas razonables, ya sea del mundo, de las esferas del universo, de los 

astros, de los demonios y de los hombres. En tercer lugar, podemos encontrar las 

esferas celestes, las de los elementos y las de los humores18.  

Existe entonces, en primer lugar, la Providencia, fruto de la inscripción de la 

figura general del mundo (mundi figuram) en todos los ángeles y, a través de éstos, 

en las inteligencias de las almas razonables (es decir el alma de las esferas del 

universo, de los astros, de los demonios y de los hombres). Esta inscripción  se realiza 

a través del rayo divino que posee las “razones” de todas las criaturas, de los ángeles a 

los hombres19. Ciertamente existe un encadenamiento recíproco de las inteligencias 

                                                     
16  Para las teorías de la visión antiguas y medievales, Cf. Simon, Gérard, Le Regard, L’Être et 
l’Apparence dans l’optique de l’Antiquité, Paris, Seuil, 1988 así como Lindberg, David, Theories of 
Vision from al-Kindi to Kepler, Chicago, University of Chicago Press, 1976.  
17 Cf. Dionisio Areopagita, De Coelesti Hierarchia 196 B-C, en: Dionisio Areopagita, De Coelesti 
Hierarchia. Edición de Heil, Günter y Ritter, Adolf Martin. Corpus Dionysiacum II (Patristische Texte 
und Studien 36), Berlin - New York, Walter de Gruyter, 1991. 
18 Ficino, Marsilio, Theologia Platonica de immortalitate animorum. Edición de Raymond Marcel. 
Paris, Les Belles Lettres, 1964-1970, XIII, II.  
19 Ficino, Marsilio, Theologia Platonica, op. cit., XIII, II.   



 

 

 
 

Fabián Ludueña Romandini | 143 

 

así “inscriptas”, y es justamente esta transmisión constante de las luces superiores a 

las inferiores que Ficino denomina providencia20. 

Luego, tenemos el destino. Las almas razonables tienen la capacidad de 

comprender y, por esto, son angélicas y están incluidas en el orden de la providencia. 

Pero, simétricamente, ellas poseen la potencia de vivificar y de regir el cuerpo (sea de 

nutrirlo, de hacerle sentir el mundo y de ponerlo en movimiento a través del espacio). 

A esta potencia Ficino la llama “ídolo” (idolum), a saber, la imagen sensible del alma 

razonable. Los “ídolos” son los “simulacros” del alma. Existe en su sistema el ídolo 

del alma del mundo al cual se ligan las doce almas que animan las doce esferas. Pero, 

debido a que existen varias almas en cada esfera, sus “ídolos” estarán ligados al único 

“ídolo” de la única alma común que rige toda esta esfera. Así todos los “ídolos” de las 

almas razonables, por una suerte de armonía recíproca, dependen de un solo “ídolo” 

supremo, de forma tal que todos los órdenes del primer “ídolo” son transmitidos a los 

intermediarios y de los intermediarios a los inferiores y que los gérmenes de todas las 

cosas corporales están implantados por los primeros “ídolos” en los siguientes. Esta 

armonía o esta transmisión de gérmenes recibe el nombre de destino21. 

Luego del destino, viene finalmente el orden natural. En todo cuerpo animado 

existe una cierta disposición o “complexión activa o vital” que la potencia vivificante 

de su alma distribuye al cuerpo. La naturaleza corporal es una suerte de vestigio del 

alma en el cuerpo, una sombra rica en gérmenes. En consecuencia, según Ficino, la 

vida del cuerpo emana de la vida del alma22.  

De este sistema cosmológico y metafísico, Ficino deriva su teoría de la 

“profecía natural” puesto que es a través de los “ídolos” que los designios de la 

providencia llegan al alma en un descenso metafísico: 

 

A través de los  ídolos de las almas (animarum idola), los elementos y las 
naturalezas de los elementos, ella [la disposición del universo  que se encuentra 
grabada en las inteligencias y en las razones de las almas superiores] desciende 
también hasta que golpea el ídolo de nuestra alma y al mismo tiempo la 
naturaleza de los humores. La pulsación de nuestro ídolo se hace por medio de 
los ídolos, la pulsación de nuestra naturaleza por estas naturalezas y por nuestro 
ídolo. Cuando este influjo de las inteligencias encuentra nuestra alma libre o 
disponible para la inteligencia, le muestra algunas de las cosas que relacionan 
con el conocimiento general de las realidades eternas o con el gobierno del 
mundo para que perciba por adelantado la ley de Dios y la jerarquía de los 

                                                     
20 Ficino, Marsilio, Theologia Platonica, op. cit., XIII, II. 
21 Ficino, Marsilio, Theologia Platonica, op. cit., XIII, II.  
22 Ficino, Marsilio, Theologia Platonica, op. cit., XIII, II. 
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Angeles, o la restitución de los siglos y los cambios de reino. Cuando la impulsión 
de los ídolos y de las naturalezas encuentra la razón y la fantasía libres por 
completo, ella se representa algo de lo concerniente a los retornos periódicos de 
las épocas o las agitaciones de los elementos para que pueda prever la lluvia 
futura, los temblores de tierra y los acontecimientos similares (Quando idolorum 
naturarumque instinctus rationem omnino et phantasiam offendit vacuam, 
aliquid sibi portendit eorum quae ad temporum vicissitudines elementorumque 
turbationes attinent, ut futuram praevideat pluviam, térrea motus atque 
similia)23. 

 

Podemos entonces concluir que la profecía llega al alma por medio de un 

camino natural que comienza en las almas celestes y continúa a través de los “ídolos” 

hasta nuestras propias almas. Sin embargo, para que la profecía pueda encontrar su 

lugar en el alma, es necesario que esta última se encuentre en estado de “vacancia” 

para que pueda notar estas influencias naturales. Para Ficino hay siete géneros de 

vacancia: el sueño, el desvanecimiento, el humor melancólico, el equilibrio de la 

complexión, la soledad, la admiración y la castidad. Si la vacancia del alma es 

necesaria para que el profeta pueda recibir la profecía, no hay muchas diferencias, 

desde el punto de vista del profeta, entre una profecía inspirada y una profecía 

natural. Si es Dios mismo quien envía las predicciones, se trata entonces de una 

profecía inspirada “pura”; si, por el contrario, si lo que le llega al profeta es el 

resultado del movimiento natural del universo que hace descender los designios de 

las inteligencias superiores, entonces estamos en presencia de una profecía natural. 

Pero desde el punto de vista del profeta, esta diferencia no parece ser importante en 

la medida en que en los dos casos, es necesaria una “vacancia” del alma para que la 

profecía sea recibida. 

Hemos querido mostrar la importancia del mecanismo natural o cosmológico 

de la profecía para la filosofía ficiniana en la medida en que en ese orden oikonomico 

de la profecía que llega al alma, podemos apreciar el doble mecanismo de la 

providencia y del destino astral que constituyen los fundamentos de la astrología de 

Ficino. Las almas de los astros y los “ídolos” no son la causa de lo que acontece en el 

mundo sublunar, sino que éstos transmiten los designios de la providencia divina, y 

el alma del hombre es libre, según Ficino, cuando acepta de buen grado estos 

designios. De este modo, la profecía, ya sea inspirada, ya sea natural, muestra 

siempre la voluntad de Dios y, cuando manifiesta lo que está inscripto en los astros, 

                                                     
23 Ficino, Marsilio, Theologia Platonica, op. cit., XIII, II. 
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no hay que olvidar que es la divinidad quien trata a los astros como caracteres de un 

alfabeto providencial con el cual ella escribe el porvenir. 

El idolum astrológico tiene relaciones con los “ídolos” ópticos y Michael J.B. 

Allen cree poder distinguir en esta ligazón, una posibilidad para la existencia de una 

magia demoníaca en Ficino en la medida en que el florentino propone una magia 

óptico-geométrica cuando justamente la óptica y la geometría constituyen el reino de 

los demonios. El De Vita parecía alejarse resueltamente de la “taumaturgia de los 

fantasmas” y de la demonología, pero la óptica, la numerología y la aritmología de 

Ficino sugieren, quizás, otro camino inesperado para la reintroducción de los 

demonios en la magia natural. De este modo, por medio de la polaridad que se 

produce entre la condena de la idolatría de los demonios en las estatuas parlantes y la 

reivindicación del idolum como agente metafísico de la profecía natural, Ficino logra 

introducir en la máquina gubernamental moderna la teoría de la oikonomia, eje 

articulador de ambas concepciones de la administración divina del mundo que habría 

de secularizarse en la filosofía política de la modernidad tardía. 
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Fábio Caires Correia1 

Oneide Perius2 

 
 

Nos domínios de que tratamos aqui, o conhecimento existe apenas em lampejos. 
O texto é o trovão que segue ressoando por muito tempo3.  

 

No início do livro Dialética do Esclarecimento, Theodor W. Adorno e Max 

Horkheimer colocam uma frase emblemática: “O esclarecimento tem perseguido 

sempre o objetivo de livrar os homens do medo e investi-los na posição de senhores. 

Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo da calamidade triunfal.”4 

O que está sendo sugerido, como ponto de partida para um dos textos filosóficos mais 

significativos do século XX, é a ambiguidade fundamental do projeto moderno do 

Esclarecimento. Se, por um lado, este projeto tem como objetivo nos colocar na 

posição de senhores, na posição de sujeitos ativos de nossa própria história, por 

outro lado, acaba sempre abrindo caminho para forças que terminam por se impor e, 

assim, solidificam ainda mais um sistema no qual nossa impotência se revela 

absoluta. O Esclarecimento, esta será a tese fundamental do texto, pretendendo 

avançar contra o mito, acaba por se enredar em uma nova mitologia. 

No âmbito do que pretendemos tratar neste breve texto, esta dinâmica 

indicada por Theodor Adorno e Max Horkheimer servirá como indicação preciosa. Se 

os textos, com as complexas teias conceituais que os constituem, são expressões 

máximas do saber e da capacidade humana de criação e invenção de mundos, 

estabelecem a síntese do que melhor representa a criatividade humana, são, também, 

o avesso de tudo isso. Mata-se em nome de textos. Morre-se em nome de textos. 

Condena-se a criatividade humana em nome de textos. Muito frequentemente vemos 

textos – tentativas humanas de dar sentido ao real – saltar para fora da história e 
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capturar para si a vida que os tornou possíveis. A partir desse momento os vemos se 

instalarem na posição de tiranos com os quais ninguém ousa medir forças. 

A questão central deste estudo, dessa maneira, é situar a ambiguidade 

fundamental que explica o fato de “que nunca houve um documento da cultura que 

não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie.”5 Isto é, desde os tempos 

imemoriais do mito e da pré-história as criações humanas se voltavam contra seus 

próprios criadores. A imagem bíblica do bezerro de ouro o demonstra. Toda a vida e 

criatividade empenhadas para a criação resultam submetidas à própria criatura. A 

textolatria ou idolatria do conceito pretende compreender como, mesmo depois de 

termos, supostamente, rompido com o mundo do mito, enredamo-nos numa nova 

mitologia onde criações humanas – que por sua própria natureza são históricas e, 

como trovões, nunca são eternas – tornam-se barreiras contra a própria criatividade 

humana e anunciam-se como a tradução ou decodificação de imagens perfeitas e 

congeladas da própria realidade.  

 

*** 

 

A provocação fundamental que está na raiz da escrita desse pequeno texto está 

no livro de Vilém Flusser: Filosofia da Caixa Preta - Ensaios para uma futura 

filosofia da fotografia. Ainda assim, não pretendemos nos ater a perspectiva deste 

autor e nem mesmo a outras perspectivas teóricas, simplesmente. Ao invés disso, 

várias dessas perspectivas serão chamadas para um diálogo aberto. O livro Dialética 

Negativa de Theodor W. Adorno terá para nós grande importância, por exemplo, 

para rastrear a constituição daquilo que chamamos de idolatria do conceito.  

O contexto de fundo para uma reflexão sobre o fenômeno da textolatria no 

âmbito da filosofia, no entanto, não se pode esquecê-lo, é o seu enraizamento no 

fenômeno mais amplo da idolatria. Esse estudo parte, portanto, da tarefa de acercar-

se teoricamente do fenômeno que será objeto da análise – a textolatria – ao mesmo 

tempo em que busca suas raízes, bem como o amplo espectro de consequências 

observáveis no mundo contemporâneo, especialmente na filosofia. 

O grande mérito de V. Flusser foi o de ter percebido e traduzido de forma 

absolutamente clara a presença constante e cotidiana da lógica da idolatria em nossa 
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vida. Por ser um termo chave que remete para uma longa e profunda tradição, cujas 

raízes podem ser encontradas desde, pelo menos, o Antigo Testamento, a dificuldade 

em perceber os seus efeitos e significados em nossa vida é bastante grande. Flusser, 

no entanto, como dizíamos, soube percebê-los magistralmente. Há, em seus livros, 

muitos exercícios de reflexão sobre o que são propriamente as imagens, qual o 

sentido de seu reaparecimento e função central nas sociedades contemporâneas, bem 

como qual as suas relações com o fenômeno da idolatria. Para os fins deste estudo 

reproduzimos a seguir duas variações sobre esta questão: 

 

Imagens são mediações entre homem e mundo. O homem “existe”, isto é, o 
mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm o propósito de lhe 
representar o mundo. Mas, ao fazê-lo, entrepõem-se entre mundo e homem. Seu 
propósito é serem mapas do mundo, mas passam a ser biombos. O homem, ao 
invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função de 
imagens. Não mais decifra as cenas da imagem como significados do mundo, mas 
o próprio mundo vai sendo vivenciado como conjunto de cenas. Tal inversão da 
função das imagens é idolatria. Para o idólatra – o homem que vive magicamente 
-, a realidade reflete imagens. Podemos observar, hoje, de que forma se processa 
a magicização da vida: as imagens técnicas, atualmente onipresentes, ilustram a 
inversão da função imaginística e remagicizam a vida.6  
O propósito das imagens é dar significados ao mundo, mas elas podem se tornar 
opacas para ele, encobri-lo e até mesmo substituí-lo. Podem constituir um 
universo imaginário que não mais faz mediação entre o homem e o mundo, mas, 
ao contrário aprisiona o homem. A imaginação não mais supera a alienação, mas 
torna-se alucinação, alienação dupla. Essas imagens não são mais ferramentas, 
mas o próprio homem se torna ferramenta de suas próprias ferramentas, “adora 
as imagens que ele mesmo havia produzido”. 7  

 

Como está dito pelo próprio V. Flusser, portanto, “o propósito das imagens é 

dar significados ao mundo.” Ou seja, o pressuposto implícito de qualquer imagem é o 

entendimento do mundo como abertura, como algo ao qual se possa atribuir 

significado. As imagens nascem desse entendimento de que o ser humano pode atuar 

sobre o mundo. As imagens serão as suas ferramentas nessa atuação. A idolatria, por 

sua vez, depende da progressiva perda dessa capacidade de atuação. É o momento 

em que o mundo, subitamente, adquire o caráter de algo fechado, completo, pré-

programado. O ser humano, neste contexto, torna-se ferramenta de suas próprias 

imagens. Torna-se uma pequena peça na grande engrenagem que ele mesmo ajudou 

a produzir. No entanto, por absoluta impotência não consegue rastrear essa sua 

perda da capacidade de atuar e muito menos decifrar as imagens que o devoram. 
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A vasta tradição filosófica que aqui convocamos e que se ocupa de forma 

decisiva em acompanhar aquilo que se denomina dialética da modernidade, vêm 

apontando para esta progressiva magicização da vida na modernidade tardia. 

Exemplo disso é lógica econômica onde produtos passam a dominar seus produtores 

na lógica do consumo. Em todos os campos um conjunto de imagens e linguagens 

padronizadas acaba se impondo e solidificam assim uma espécie de clausura onde a 

possibilidade de múltiplos sentidos da realidade desaparece completamente. Esta, 

por exemplo, é a história que Theodor W. Adorno e Max Horkheimer nos contam em 

seu livro Dialética do Esclarecimento. “No trajeto para a ciência moderna, os homens 

renunciaram ao sentido e substituíram o conceito pela fórmula. (...) O que não se 

submete ao critério da calculabilidade e da utilidade torna-se suspeito para o 

esclarecimento.” (p. 21) Ou seja, a ciência, cujo texto deveria ser o livro aberto onde o 

mundo pudesse ser percebido em sua multiplicidade de sentidos possíveis, torna-se o 

texto que esgota o sentido da realidade e passa a se impor como única linguagem 

canônica validade e aceita. A dinâmica desta hipostasiação do conceito, uma 

verdadeira lógica idolátrica, é muito bem delineada por Adorno em seu livro 

Dialética Negativa. 

 

A idolatria do conceito 

 

 Antes de qualquer coisa, é importante lembrarmos que a Dialética Negativa 

tem por tarefa e desafio repensar a dialética hegeliana, ou seja, construir uma noção 

de dialética à margem das categorias de sistema e totalidade. Uma dialética, 

portanto, que tenta refazer o caminho do conceito que, em seu uso exclusivo e 

dominante, finalmente levou à reconciliação do espírito com a natureza. Enquanto na 

tradição filosófica a dialética era inseparável do momento da síntese, i.e., da negação 

da negação ou da superação dos opostos, a dialética proposta por Adorno é vista 

fundamentalmente como uma dialética sem síntese. Em outros termos, carente de 

síntese e esse não é um problema como boa parte da tradição posterior pensa, pois 

sua lógica não pode ser entendida em termos de uma filosofia da história, mas em 

termos puramente epistemológicos. Dialética entendida, desse modo, como uma 

crítica imanente à filosofia da representação, em cujo núcleo teórico se desenrola a 

concepção de subjetividade como constituição exclusiva de sentido. E como a 
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linguagem também é o meio adequado à filosofia, a questão epistemológica é, 

portanto, uma questão concreta na reflexão sobre a relação entre conceito e objeto e, 

especificamente, na reflexão sobre o caminho em que a teoria apropria-se 

linguisticamente do real. A tarefa da reflexão filosófica seria a de revelar o não 

conceitual que está no conceito, ou melhor, escancarar a idolatria do conceito. 

Dessa maneira, entender a conceituação (Begrifflichkeit) a partir de sua referência ao 

não idêntico é a articulação da dialética negativa, ou o que é o mesmo: revelar o 

caráter constitutivo do não-conceitual. 

 A dialética negativa, portanto, não se constitui como um conjunto de regras a 

priori e universalmente válidas, como se para cada objeto já houvesse formas 

prontas para adequá-los a elas. Pelo contrário: dialética negativa é experiência, ou 

seja, “não diz inicialmente senão que os objetos não se dissolvem em seus conceitos, 

[mas] que esses conceitos entram por fim em contradição com a norma tradicional 

da adaequatio”8. A verdadeira atitude filosófica não é aquela que traduz a realidade 

desde algo pronto, mas articula suas categorias a fim de apresentar o objeto à 

linguagem, sem dominá-lo. Nesse sentido, o objetivo de Adorno não é reivindicar 

para a filosofia uma linguagem cuja dimensão ativa, constituinte, seja absoluta, como 

entende Heidegger por exemplo. A linguagem “só é mais do que signo graças à sua 

força significativa lá onde possui o que é visado da maneira mais exata e mais densa 

possível. Ela só é na medida em que vem a ser, na confrontação constante entre a 

expressão (Ausdruck) e a coisa (Sache)”9. Uma teoria crítica da linguagem, tem como 

utopia do conhecimento “abrir o não-conceitual com conceitos, sem equipará-lo a 

esses conceitos”10 tornando-se, assim, “objeticvação do inobjectivo”11. Mediante a 

esse exercício de ex-posição filosófica de comunicar o não-conceitual mediante 

conceitos, sua obra se esforça insistentemente “em estabelecer a autonomia artística 

da linguagem (künstlerische Autonomie der Sprache), sem fazer violência a seu outro 

aspecto, o comunicativo, que é inseparável da transmissão”12. Essa é a “dignidade 

estética das palavras”13, qual seja: a noção segundo a qual um tipo de relação com o 

                                                     
8 ADORNO, 2009, p. 12; 1966, p. 15. 
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objeto, longe de perceber-se como uma unidade imediata, representa o inexpressável 

– oposição dialética com o objeto, antítese mesma da expressão subjetiva.  

Desde este ponto de vista, a linguagem do filósofo, de acordo com Adorno, 

não toma como referência aquilo que o sujeito diz sobre o objeto, nem o que este 

último expressa de maneira isolada como se fossem meros dados ou signos, pois, a 

“linguagem como expressão da coisa e linguagem como transmissão intimamente 

ligadas”14. Isso significa dizer que 

 

enquanto expressão da própria coisa, a linguagem não se esgota na comunicação, 
na transmissão a outros. Mas ela também não é, e Hegel sabia disso, pura e 
simplesmente independente da comunicação. Do contrário ela escaparia a toda 
crítica, mesmo em sua relação com a coisa, rebaixando tal relação a uma 
pretensão arbitrária15. 

 
 

A crítica à linguagem se atém, em suma, à hipótese de que “as palavras jamais 

são meros signos do que é pensado através delas, pois a história irrompe nelas e 

constitui seu caráter de verdade; a porção da história na palavra determina pura e 

simplesmente a escolha de cada uma, pois história e verdade convergem na 

palavra”16. A recusa à expressão não fundamentada é, certamente, um motivo central 

em Hegel, para a eleição do conceito como um dispositivo corretor da irracionalidade 

da expressão.  

No horizonte em que a noção de conceito entra em crise, já não basta 

simplesmente apelar a ele. O propósito é outro: sem renunciar ao conceito, a tarefa é 

através dele mesmo, articular uma representação correta daquilo que é, per se, 

irrepresentável. Em outros termos, como dissemos anteriormente, é preciso 

apresentar à linguagem o objeto. Isso não só imprime na linguagem um papel 

fundamental como ferramenta a esse outro modo de ser, mas deposita nela mesma a 

realização da crítica como práxis transformadora. Na linguagem, em geral, e na 

expressão e em certas características e elementos a ela associados, em particular, 

Adorno deposita a atividade interpretativa da filosofia como um ponto de encontro 

(uma espécie de imanência dialética) entre a linguagem (pensamento) e o objeto 

(coisa). Nisto habita o porquê mergulhar no objeto é a tarefa mais importante da 

atividade interpretativa da filosofia. O mergulho no objeto é a sempre tentativa de 

                                                     
14 ADORNO, 2013, p. 195; 1970, p. 339. 
15 ADORNO, 2013, p. 195; 1970, p. 339. 
16 ADORNO, 2018, p. 486; 1973, p. 366-367. 



 

 

 
 

Fábio Caires Correia & Oneide Perius | 153 

 

dizer o indizível pelo conceito. O que queremos dizer aqui, e talvez seja essa nossa 

hipótese, o mergulho do objeto liquida, desde o objeto mesmo, a idolatria do 

conceito. Essa seria a essência da verdadeira filosofia, pois nessas constantes 

tentativas de revelar o particular, a atividade interpretativa alcançaria um nível de 

autorreflexão crítica fundamental, pois levaria o conceito a tomar consciência de sua 

própria inadequação com respeito ao objeto. Assim, na atividade verdadeiramente 

interpretativa, a dependência oculta dos conceitos em relação às condições externas 

que precisamente lhes outorga significado enquanto esses ou aqueles conceitos seria 

desvelada. Essas condições externas são as condições sócio-históricas. A 

interpretação, de tal modo, culmina, para Adorno, na criação de uma nova forma de 

composição conceitual à qual permitiria aos conceitos o desvelamento dessa 

dependência. Isto é exatamente o que implica a expressão: mostrar de maneira 

imanente ao conceito e através dele mesmo esse contexto transitório que o preenche 

de sentido. N’outros termos, Adorno quer apenas afirmar a necessidade de ir às 

coisas mesmas, i.e., ao seu complexo: fenomenologia tornada crítico-dialética. 

O conceito de expressão em Adorno encontra suas raízes tanto em seus 

estudos sobre a música, quanto em sua concepção de arte, especialmente nas 

investigações sobre o compositor austríaco Arnold Schönberg de quem, finalmente, 

tomaria o conceito. A filosofia da nova música (Philosophie der neuen Musik, 1949), 

claramente posterior ao uso que ele faz do conceito em A atualidade da filosofia e, 

mesmo, Teses sobre a linguagem do filósofo, daria conta disso. Em A filosofia da 

nova música, Adorno parece referir-se à expressão como uma questão subjetiva, 

como algo própria à subjetividade. Segundo Adorno, Schönberg modificou a função 

da expressão musical. Nele, “já não se trata de paixões simuladas, mas antes de 

movimentos corporais do inconsciente, de shocks, de traumas que ficam registrados 

no meio da música” 17 . A maneira de compor de Schönberg está relacionada à 

modificação do conteúdo da expressão, o que implicaria a erupção da realidade da 

expressão. Entendo que isto quer dizer que a expressão viria a ser algo assim como 

uma cristalização de um conteúdo (subjetivo) que, ao fazer isso, se tornaria visível. 

Esta operação de cristalização seria, ao mesmo tempo, uma objetivação do conteúdo. 

Adorno não parece estar se referindo a outra coisa quando afirma que “esta tensão 

mesma, que se resolve na obra de arte, é a tensão entre sujeito e objeto, entre interior 
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 e exterior”18. 

Desse modo, na noção de expressão vê-se realizar a reconciliação dialética 

entre sujeito e objeto. Uma dialética que não busca a subsunção na identidade, mas 

movimentar-se constantemente entre um polo e outro, sem fixar o movimento em 

nenhum deles. Por isso, a expressão como cristalização de um conteúdo sempre 

oscilaria, estaria sempre entre o subjetivo e o objetivo. É especialmente na obra de 

arte (em geral) e na música (em particular) que Adorno encontra a realização mais 

visível do que ora acabamos de dizer: “a arte é plenamente expressiva quando, 

através dela, é subjectivamente mediatizado algo de objectivo: tristeza, energia, 

nostalgia”19. Não obstante, Adorno mesmo contrapõe uma expressão artística de uma 

expressão discursiva: a linguagem permitiria ir mais além da objetividade, do limite 

posto objetivamente que é a obra de arte 20 . Assim, a função da expressão na 

interpretação filosófica encontraria, na linguagem, sua potência. Ir às coisas mesmas 

não implicaria, segundo Adorno, pensá-las nem muito menos defini-las à maneira de 

Husserl e Kant, partindo da transcendência da coisa ou mesmo das categorias puras 

do entendimento, mas fazendo com que a linguagem trabalhe mais expressivamente, 

ou seja, tratando de alcançar e dar voz à riqueza da experiência que o sujeito tem do 

objeto, na linguagem mesma. Como o objeto é precisamente o que escaparia ao 

conceito, aquilo que o excede e que não é possível definir dentro dos mesmos termos, 

a interpretação implicaria à expressão do objeto uma estrutura conceitual (racional) 

apenas sob a forma de apresentação (Darstellung) – de outro modo, o objeto seria 

absolutamente incognoscível, um modelo rebuscado de irracionalidade. Na 

expressão, o objeto seria conservado em sua transformação. Minha leitura é que 

Adorno, a partir do que até aqui foi exposto, pretende afirmar que o objeto é uma 

espécie de acumulação de significados através de seu devir no tempo histórico. Ele 

mostra que há vida do conceito. Essa acumulação de significados não seria acessível 

como qualidades ou propriedades estáticas do objeto, mas aspectos dele que se 

refletiriam nas relações que mantêm com seu contexto sócio-histórico. Estando certo, 

a expressão traria à luz o modo particular com o qual esses aspectos do objeto são 

experimentados pelo sujeito.  

                                                     
18 ADORNO, 2011, p. 27; 2003, p. 29-30. 
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20 ADORNO, 2016, p. 71ss.; 1970, p. 63ss. 
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Importante ressaltar que Adorno não pretende que a filosofia seja 

exclusivamente uma série de operações que explicam as relações entre conteúdos 

conceituais – tal como fazem os novos modelos de filosofia analítica. Isso não seria 

mais que a reprodução da lógica da ratio. Os conceitos desde este ponto de vista não 

funcionariam como engrenagens que classificam e determinam conteúdos, mas 

operariam na interpretação trazendo à superfície da linguagem uma espécie de fundo 

de relações – algo muito próximo ao que Husserl chamou de 

Hintergrundschauungen (Intuições de fundo). Esse algo mais consistiria, nesse caso, 

na impossibilidade de as palavras serem deslocadas do contexto histórico que as 

torna possível, no qual elas têm lugar e que propriamente configura seus significados 

(pensemos aqui no conceito de liberdade, por exemplo). Este contexto seria 

precisamente o que não está dado imediatamente na experiência nem na consciência 

fundante, pois “é uma aparência idealista alimentar a esperança de que o todo possa 

emergir sem ruptura do imediato enquanto algo firme e absolutamente primeiro”21. A 

expressão daria conta da relação dialética e mediada pelos conceitos que mantém o 

objeto com essa totalidade. O objeto seria mais que o objeto mesmo e seu 

conhecimento seria um conhecimento da não-identidade consigo mesmo desse 

objeto. Seria, in fine, conhecimento de suas qualidades particulares, de sua 

alteridade. Isso somente poderia se tornar possível através e por meio dos conceitos 

mesmos, pois a mediação conceitual é a condição da possibilidade desse 

conhecimento. O objeto abstraído da relação dialética com seu contexto social 

resultaria coisificado, i.e., transformado em uma mera aparência (Schein). Agora, que 

a mediação seja realizada conceitualmente, não resulta dizer que ela seja meramente 

fruto do pensamento. Pelo contrário, “a mediação dos dois é ela mesma uma 

mediação de conteúdo, a mediação através da totalidade social” 22 . A mediação 

conceitual só se tornaria idolatria quando os próprios conceitos forem pensados e 

fixados tão somente como invariantes transcendentes. 

Até aqui tentamos mostrar que a expressão, em Adorno, em sua tarefa de 

trazer à superfície dos conceitos aquilo que eles diretamente não dizem, estaria 

completamente ligada ao objetivo proposto em sua dialética negativa, qual seja: a 

tarefa da filosofia seria desvelar os elementos encobertos pela totalidade de sentido 

exigida pelo conceito, através de uma verdadeira interpretação filosófica. Pelo menos 
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duas questões importantes podem ser deduzidas a partir disso: 1) por um lado, a 

dialética negativa implicaria uma aniquilação da identificação do conceito 

(pensamento) com a coisa e, 2) por outro, ela estaria claramente sob o poder da 

expressão. A expressão resultaria, portanto, na tradução verbal de algo que chamo 

aqui de lógica interna do objeto, e a contradição seu motor. Nesse sentido, as 

constelações, que permitiriam o acesso à verdade do objeto ou do fenômeno como 

figura, dependeriam desse movimento expressivo na linguagem. Por conseguinte, a 

relação que a dialética negativa teria com a expressão radica na desintegração do 

pensamento do fixo e do absolutamente primeiro e isso o circunscreveria àquilo que 

é diferente de si mesmo. Essa tarefa de configurar a realidade em uma figura que ao 

mesmo tempo em que se forma se dissolve, na medida em que expressa o empírico, é 

o que Adorno pretendia expor com sua noção de constelação. 

Nas constelações a coisa da experiência não seria constituída como se fosse 

uma cópia que pudesse ser repetida, mas, através dela, o sujeito realizaria conexões e 

associações interpretativas entre essa coisa e todos os aspectos que a envolvem em 

seu contexto histórico. O que o sujeito faria em sua interpretação seria vincular 

fortemente todos esses aspectos e direcioná-los à coisa da experiência de tal maneira 

que ele se dê conta de como a posição que cada um deles ocupa na constelação 

ajudaria a iluminar as características internas daquela coisa mesma. Dessa maneira, 

ele não apenas mostra que o objeto está historicamente localizado e condicionado a 

estruturas externas, mas também destaca sua impossibilidade de repetição e sua 

singularidade, ou seja, sua diferença temporal e qualitativa. Eis o que Adorno na 

Dialética negativa, denomina de a primazia do objeto, i.e., a exigência de um 

momento assimétrico na mediação entre sujeito e objeto. Nesse sentido, trazer à luz 

a prioridade do objeto implicava tomar consciência da deformação social de toda 

experiência – a deformação deplorada do mundo (Die beklagte Entformung der 

Welt)23 –, i.e., dessa dimensão social e objetiva que pesa sobre o sujeito: ou seja, a 

primazia do objeto é, sem sombra de dúvidas, um modelo de pensamento que visa, 

para além de qualquer intenção, a quebra da idolatria do conceito.  

 

*** 

 

                                                     
23 ADORNO, 2009, p. 87; 1966, p. 99. 
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A obra de Theodor W. Adorno jamais poderia ser inscrita no clássico 

paradigma da filosofia da representação. Como se a filosofia em sua linguagem 

própria fossem apenas uma cópia do mundo real, onde certos conceitos pudessem 

apreender o real mais ou menos de forma plena. A realidade e a linguagem são polos 

que nunca podem se fechar em si mesmos, pois a sua relação e mútua remissão os 

constituem. A linguagem, estrutura histórica e fruto da inventividade humana, não 

permite ao real se engessar em um pura natureza estática e a-histórica. A realidade, 

por sua vez, desmente qualquer linguagem que ao invés de preservar esta tensão 

prefere se isolar em paraísos artificiais.  

A necessidade de uma constante reinvenção é a exigência posta para a 

filosofia. Não somente a de pensar coisas novas desde velhas fórmulas. A íntima 

relação entre forma e conteúdo no interior do movimento da exposição filosófica 

aponta para além disso. E, mesmo cientes de que esta exigência é tão antiga quanto a 

filosofia, faz-se, sempre de novo, necessária a sua explicitação como antídoto contra 

a paralisia. A tentação, assim, de paralisar a verdade, de retirá-la do fluxo do tempo, 

atitude esta propriamente idólatra, é o alvo deste modo de fazer filosofia.   
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Pense na imensa tristeza de alguém que vive sem tristeza. 
E você terá na balança duas escolhas 

O bem e o mal ou viver sem moral 
O equilíbrio é utopismo 

O caos é inevitável  
Viver sem tristeza é viver sem pensar. 

O homem está condenado a ser livre 
Jean-Paul Sartre 

 

1 Prolegômenos 

 

O convite para escrever este texto para uma obra coletiva acerca da idolatria foi 

recebido com muita felicidade. Tanto o convite quanto o despertar para a importância 

do tema são consequências da disciplina de “Ética e contemporaneidade: Crítica 

filosóficas à violência IV: Ressignificação anti-idolátrica da potência ética da 

linguagem”, no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, durante o primeiro semestre do ano 2019. Dito de 

outro modo: não fosse o encontro com o querido Professor Doutor Ricardo Timm de 

Souza, ao decidir cursar uma disciplina fora do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Criminais, este texto não faria parte do livro, mas, sobretudo, não se teria 

conhecido o Professor Timm. Quem já frequentou algum dos seminários ofertados 

entenderá o que isso quer dizer. Quem ainda não o fez, recomenda-se que faça. 

                                                     
1 Mestre e doutorando em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul - PUCRS (Bolsista CAPES). Professor de Criminologia, Direito Penal V e Antropologia Jurídica na 
Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT) Campus Pontes e Lacerda. E-mail: 
fvechi@gmail.com  
2 Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade do Contestado (2019) e doutorando em 
Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bolsista da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Professor e Advogado. E-mail: 
luizeduardocani@gmail.com  
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Portanto, antes de mais nada, dedica-se este texto a um dos mais importantes e 

queridos Mestres que já se teve: Ricardo Timm de Souza3. 

O tema da “idolatria” não é novo. Aprendeu-se isso nos primeiros instantes do 

seminário. Não é um “tema religioso”, embora frequentemente se pense os ídolos de 

maneira integrada às imagens religiosas. Isso pode ser consequência das raízes 

teológicas de todo conhecimento, apesar da transformação operada durante a 

secularização4. De todo modo, há uma multiplicidade de incidências idolátricas nos 

mais diversos aspectos da vida, cuja explicação é irredutível à religião. 

Neste texto se pretendeu seguir o caminho formado pelos rastros, no sentido 

derridiano, que remanesceram do seminário do professor Ricardo Timm de Souza em 

2019/1, na PUCRS. Nesse sentido, a proposta é apontar uma, dentre muitas, talvez 

inúmeras, possibilidades de uso da potência ética da linguagem para desconstruir 

uma das idolatrias contemporâneas, possivelmente a mais ardilosa e vulgar: a 

idolatria do capital. 

Para fazer frente à tarefa que se assumiu, traçou-se três objetivos específicos. 

Primeiro, pensar a e na linguagem. Segundo, demonstrar a idolatria do capital. 

Terceiro, propor um uso da potência ética da linguagem para desnudar a idolatria ao 

capital. O objetivo geral foi, por assim dizer, deixar o rei Capital nu, em meio à 

floresta do capitalismo. O problema que moveu a pesquisa foi: como a potência ética 

da linguagem pode ser usada para desnudar a idolatria do capital? 

A justificativa para este ensaio foi resultado das reflexões durante os 

seminários do professor Timm que alertou a todos para a idolatria do capital que 

                                                     
3 “Livros, observou certa vez o escritor Jean Paul, são cartas dirigidas a amigos, apenas mais longas. 
Com esta frase ele explicitou precisamente, de forma graciosa e quintessencial, a natureza e a função 
do humanismo: a comunicação propiciadora de amizade realizada à distância por meio da escrita. O 
que desde os dias de Cícero se chama humanitas faz parte, no sentido mais amplo e no mais estrito, 
das consequências da alfabetização. Desde que existe como gênero literário, a filosofia recruta seus 
seguidores escrevendo de modo contagiante sobre amor e amizade. Ela é não apenas um discurso 
sobre o amor à sabedoria, mas também quer impelir outros a esse amor. Que a filosofia escrita tenha 
logrado manter-se contagiosa desde seus inícios, há mais de 2.500 anos, até hoje, deve-se ao êxito de 
sua capacidade de fazer amigos por meio do texto. Ela prosseguiu sendo escrita como uma corrente de 
cartas ao longo das gerações, e, apesar de todos os erros de cópia, talvez até mesmo por causa desses 
erros, ela atraiu os copistas e intérpretes para seu círculo de amigos.” SLOTERDIJK, Peter. Regras 
para o parque humano: uma resposta à carta de Heidegger sobre o humanismo. Trad. José Oscar de 
Almeida Marques. São Paulo: Estação Liberdade, 2000, p. 7-8. Por isso, este texto é uma carta aos 
amigos, dedicada ao professor Timm, mas não somente para ele, senão a todos os amigos, do passado, 
do presente e do futuro, para dar continuidade à corrente de cartas da filosofia. 
4 “A secularização é uma forma de remoção que mantém intactas as forças, que se restringe a deslocar 
de um lugar a outro. Assim, a secularização política de conceitos teológicos (a transcendência de Deus 
como paradigma do poder soberano) limita-se a transmutar a monarquia celeste em monarquia 
terrena, deixando, porém, intacto o seu poder.” AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Trad. Selvino J. 
Assmann. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 60-61. 
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subjaz à biopolítica e à tanatopolítica contemporâneas. Daí a importância de um 

seminário dedicado à temática da idolatria. Se as sociedades contemporâneas 

erigiram o capital como ídolo e são voltadas, bem como dedicadas, a idolatrar o 

capital, como de fato ocorre, a constatação é acertada. Essa dimensão, calcada no 

capital como grande ídolo, é ao mesmo tempo pressuposto e justificativa deste ensaio. 

Partindo-se de outro pressuposto apresentado pelo professor Timm, de que a 

filosofia é sempre genealógica, esse foi o método de pesquisa utilizado, na medida em 

que se tentou escavar para compreender o fenômeno que se oculta nas práticas 

capitalistas cotidianas, nas “formas-de-vida” orientadas pela idolatria do capital. 

 

2 A potência violenta e a ética da linguagem  

 

Walter Benjamin propôs um reposicionamento da linguagem para a condição 

de “manifestação da vida espiritual humana”. Com isso, afirmou ser possível 

identificar uma multiplicidade de linguagens: desde uma linguagem das artes até 

uma linguagem da técnica (não uma linguagem especializada dos técnicos). A 

consequência disso foi a elevação da língua, ou da linguagem, a princípio da 

“comunicação de conteúdos espirituais”. Em seguida, complementou: “toda 

comunicação de conteúdos espirituais é língua, linguagem, sendo a comunicação pela 

palavra apenas um caso particular”5. 

A compreensão da essência linguística passa pelo questionamento “de que 

essência espiritual ela é a manifestação imediata[?]”, pois a essência espiritual 

comunicada na língua não é a língua mesma, mas algo distinto da língua. Há uma 

diferença entre essência espiritual e essência linguística na qual a essência espiritual 

comunica. O que a língua comunica é a essência espiritual correspondente. A essência 

espiritual é comunicada na língua, não através da língua, portanto está na essência 

linguística. Então, ao mesmo tempo que a linguagem comunica a essência linguística 

das coisas (linguagem), comunica a essência espiritual que está encerrada na essência 

linguística6. 

O problema originário da teoria da linguagem é a imediatidade (magia) da 

comunicação espiritual. Tendo-se em conta que não se comunica através da língua, 
                                                     
5 BENJAMIN, Walter. Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem. In: ______. 
Escritos sobre mito e linguagem (1915-1921). Trad. Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: 
Editora 34, 2013, p. 49-50. 
6 BENJAMIN, Walter. Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem, p. 51-53. 
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mas na língua, o conteúdo da comunicação tem caráter infinito, pois não pode ser 

limitado e nem medido do exterior. O que define o limite da língua é a essência 

linguística, não os conteúdos verbais. Considerando que o homem comunica a 

essência espiritual ao nomear as coisas, bem como que não é possível conhecer uma 

linguagem nomeadora fora da linguagem humana, a essência linguística do homem é 

a nomeação das coisas7. 

Antes de saber para que nomear, Benjamin reputou necessário saber “como se 

comunica o homem?” Após refutar a concepção da linguagem como comunicação por 

meio da palavra, que tem por objeto a coisa e por destinatário um ser humano, 

propôs uma concepção linguística sem meio, objeto e destinatário: “no nome a 

essência espiritual do homem se comunica a Deus”. Na linguagem, o nome é a 

essência mais íntima da língua. Através do nome nada é comunicado e no nome a 

língua comunica a si mesma, absolutamente. A essência espiritual na comunicação é 

a própria língua; o nome garante essa condição e fundamenta a diferença entre 

linguagem humana e linguagem das coisas8. 

Tendo em vista a impossibilidade de uma linguagem que não represente a 

essência do espírito, tem-se sempre um conteúdo carregado na linguagem9. Dito de 

outro modo, a comunicação não é neutra porque o contexto em que exsurge 

(linguagem) sempre carrega consigo algo essencial. Essa constatação é importante 

porque permite compreender a abertura criada na linguagem para que as essências 

sejam comunicadas. Com isso, a comunicação sempre é impregnada por parte da 

essência do comunicante. 

É justo essa essência do comunicante a condição de possibilidade para que se 

possa falar em uma potência ética da linguagem. Para compreende melhor o que é 

uma potência, quiçá a melhor lição seja aquela dada por Aristóteles: 

 

Algo é em potência se o traduzir-se em ato daquilo de que se diz ser ele em 
potência não implica nenhuma impossibilidade. Dou um exemplo: se alguém tem 
potência para sentar-se e pode sentar-se, não terá nenhuma impossibilidade de 
fazê-lo quando tiver de se sentar. E de modo semelhante quando se tratar de 
potência de ser movido ou de mover, de estar parado ou de parar, de ser ou de vir 
a ser, de não ser ou de não advir10. 

                                                     
7 BENJAMIN, Walter. Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem, p. 54-55. 
8 BENJAMIN, Walter. Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem, p. 55-56. 
9 BENJAMIN, Walter. Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem, p. 51. 
10  ARISTÓTELES. Metafísica. Ensaio introdutório, texto grego com tradução e comentários de 
Giovanni Reale. Trad. M. Perine. São Paulo: Loyola, 2002, p. 403. 
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A potência linguística é, portanto, um elemento, um furo na linguagem a ser 

permeado pela essência, ou talvez intencionalidade, do comunicador. A 

intencionalidade é manifestada pela conversão da potência da linguagem em ato 

linguístico, em ato comunicativo. Expressa-se o que se quer expressar. Aí está a 

essência espiritual, ou parte dessa essência, referida por Benjamin como elemento 

que impregna a linguagem, ou talvez que se estrutura para originar a linguagem. 

Na Gramatologia, Jacques Derrida, ao tratar do método, formulou um 

raciocínio que causa grande estranheza e incompreensão até os dias atuais, mas que 

possibilita compreender melhor a dimensão da potência da linguagem: 

 

Não há fora-de-texto. [...] nunca houve senão a escritura; nunca houve senão 
suplementos, significações substitutivas que só puderam surgir numa cadeia de 
remessas diferenciais, o ‘real’ só sobrevindo, só acrescentando-se ao adquirir 
sentido a partir de um rastro e de um apelo de suplemento etc. E assim ao 
infinito, pois lemos no texto, que o presente absoluto, a natureza, o que nomeiam 
as palavras de ‘mãe real’, etc., desde sempre se esquivaram, nunca existiram; que, 
o que abre o sentido e a linguagem é esta escritura como desaparição da presença 
natural11. 

 

Com isso, aparentemente pretendeu reduzir o mundo a um texto que pode ser 

interpretado, sobretudo se a tradução feita resulte em “não há fora do texto”. Contudo 

não foi essa a alegação. Ao se referir à inexistência de algo fora-de-texto, quis dizer 

que a passagem pelo mundo deixa rastros e que esses rastros podem ser lidos, são 

textualidades, com contextos, sem que isso reduza o real ao texto. 

Se as textualidades se apresentam também como rastros deixados pela 

passagem de algo no mundo, é possível uma leitura textual. O texto, embora não seja 

somente linguagem, é forjado, ao menos em parte, e lido na linguagem, no interior da 

qual a essência espiritual é comunicada. Então é possível buscar pistas, refazer o 

caminho dos rastros em busca da potência linguística. 

Essa potência pode assumir diversas facetas, mas sobretudo um caráter ético 

ou uma conotação violenta. 

Por um lado, o aspecto violento da linguagem foi apontado por Jacques 

Derrida, também na Gramatologia, ao reconhecer a existência de “violência 

originária de uma linguagem que é desde sempre uma escritura”, com isso propôs 

                                                     
11  DERRIDA, Jacques. Gramatologia. Trad. Miriam Schnaiderman e Renato Janine Ribeiro. São 
Paulo: Perspectiva, 1973, p. 194-195. 
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uma inversão de sentido, de uma violência derivada para uma violência que forma 

uma unidade com a escritura12. 

Por outro lado, uma linguagem que se manifeste em parte como ética, isto é, 

uma linguagem permeada por uma potência ética, demanda, como nos adverte o 

professor Timm, “uma revisão categorial e axiológica profunda, que a coloque no 

lugar e posição nos quais sempre deveria ter estado: no fundamento das relações, 

entre pessoas, entre pessoas e seres vivos, entre pessoas e o ambiente, entre pessoas e 

o mundo”. Para dizer isso, o professor Timm partiu da noção lévinasiana da ética 

como filosofia primeira: “para pensar, é necessário existir, e a existência só perdura 

se ocorrerem atos eticamente ‘positivos’, integrados à história dos indivíduos e das 

comunidades”13. 

A distinção dessas duas características que a linguagem pode assumir é 

importante, mas isso não quer dizer que são mutuamente excludentes. A linguagem é 

sempre violenta, pois na linguagem são feitas escolhas: o que será comunicado e o 

que não será. A escolha por não incluir algo no ato linguístico é uma violência contra 

tudo o que não está comunicado, ainda que o não-dito também seja parte da 

linguagem, e do dito. 

A ética, por sua vez, não é um elemento sempre presente na linguagem. Basta 

conhecer a proposição do professor Timm para uma ética dos profissionais das áreas 

tecnológicas para que isso fique claro. Uma ética nesse campo é resultado de “Saber e 

tornar transparente a quem realmente servem: às forças do poder, revestidas de 

cientificismo cego e entusiasmo tecnológico e que, em nome de uma ideia vaga de 

‘desenvolvimento’ [...] tudo permitem”14. Portanto, a ética aparece no ato linguístico 

como comunicação do que se quer comunicar, mas também dos beneficiários do ato 

de comunicação.  

Encaminhando a leitura na mesma direção está a concepção ética de Giorgio 

Agamben: “Ética não é a vida que simplesmente se submete à lei moral, mas a que 

aceita, irrevogavelmente e sem reservas, pôr-se em jogo nos seus gestos. Mesmo 

correndo o risco de que, dessa maneira, venham a ser decididas, de uma vez por 

                                                     
12 DERRIDA, Jacques. Gramatologia, p. 131. 
13 SOUZA, Ricardo Timm de. Os desafios de uma nova ética. Revista do Instituto Humanitas Unisinos, 
São Leopoldo, v. 244, 19 nov. 2007. Disponível em: http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/1510-
ricardo-timm-de-souza. Acesso em: 09 jul. 2019. 
14 SOUZA, Ricardo Timm de. Os desafios de uma nova ética. Revista do Instituto Humanitas Unisinos, 
São Leopoldo, v. 244, 19 nov. 2007. Disponível em: http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/1510-
ricardo-timm-de-souza. Acesso em: 09 jul. 2019. 
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todas, a sua felicidade e a sua infelicidade”15. Portanto, deve-se saber que inexiste 

neutralidade e assumir-se a responsabilidade pelo que se faz. Ética é implicar-se 

naquilo que se faz. 

Se a violência é intrínseca à linguagem, mas a ética não, uma proposição de 

uso da potência ética da linguagem contra a violência idolátrica estabelecida na 

linguagem pode ser uma proposição de coexistência de violência e ética, em que a 

violência é reduzida, mas não extinta, pela introdução da ética. É disso que se trata, 

neste texto. 

Pretende-se seguir outro rastro deixado pelo professor Timm ao se referir à 

filosofia como essencialmente constituída enquanto crítica da razão, expressão que 

entende ser um: 

[...] cuidadoso processamento crítico da(s) racionalidade(s) vigentes em uma 
determinada época, a partir da percepção qualificada e situada em um 
determinado locus cultural específico que [...] resgata arqueológica e 
genealogicamente o passado e abre efetivas possibilidades compreensivas-
propositivas ao futuro16. 

 
 

Dito de outro modo, uma crítica da Razão é “uma crítica de suas razões – dos 

tempos – e dos argumentos que as legitimam”. O caminho cunhado pelo professor 

Timm para dar conta dessa tarefa é composto por três momentos. Primeiro, penetrar 

à razão vulgar. Segundo, entender as artimanhas da razão ardilosa que sustenta a 

razão vulgar. Terceiro, propor uma crítica da “amálgama formada” pela razão vulgar e 

pela razão ardilosa, uma razão idolátrica, a partir da racionalidade ética – temporal. 

Essa crítica é dirigida ao núcleo da ideia de razão17. 

 
 

3 Elementos constitutivos da idolatria do capital 
 

Na natação da vida, não se percebem as dimensões da correnteza. Sente-se sua 

força, a violência, a água fria, mas não há possibilidade de frear o tempo das águas, 

porque são turbilhões de acontecimentos, informações, novas maneiras de viver e de 

se comportar, de ser fitness, de ganhar curtidas, de adquirir um pet. Há outros 

                                                     
15 AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Trad. Selvino José Assmann. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 54. 
16 SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo Exposto: Por uma crítica da ideia de razão desde a racionalidade 
ética. Criminologia e sistemas jurídico-penais contemporâneos II. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, p. 
125-136, 2011, p. 125. 
17 SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo Exposto: Por uma crítica da ideia de razão desde a racionalidade 
ética, p. 126. 
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nadadores ao seu redor, atrás de você, animados com a força que tudo arrasta. Essa é 

a violência do rio comprimido, na célebre frase de Brecht. 

A tecnologia avança juntamente com o capital. As águas dos mares da vida 

estão absolutamente poluídas com o próprio nadar. E é como se tivesse cada vez mais 

difícil se movimentar entre escombros e dejetos. Os espaços são cada vez menores 

entre uns e outros. Por conta disso, há quem se incomode muito e nade com maior 

violência. Há os privilegiados do nado, que conseguem ter espaços sustentados por 

outros nadadores que os colocam em posições privilegiadas. Mas o nado segue. 

A metáfora do nado é concebida por Norbert Elias na obra A sociedade dos 

indivíduos 18 . Elias propõe pensar a sociedade interligada através de conexões 

estreitas que não são passíveis de serem entendidas no plano apenas micro, do 

nadador, nem unicamente pelo plano macro, da formação de todos os nadadores. 

Todos os fios da trama estão interligados e são interdependentes. A rede está 

exemplificada neste trecho: 

 
Para ter uma visão mais detalhada desse tipo de inter-relação, podemos pensar 
no objeto de que deriva o conceito de rede: a rede de tecido. Nessa rede, muitos 
fios isolados ligam-se uns aos outros. No entanto, nem a totalidade da rede nem a 
forma assumida por cada um de seus fios podem ser compreendidas em termos 
de um único fio, ou mesmo de todos eles, isoladamente considerados; a rede só é 
compreensível em termos da maneira como eles se ligam, de sua relação 
recíproca. Essa ligação origina um sistema de tensões para o qual cada fio isolado 
concorre, cada um de maneira um pouco diferente, conforme seu lugar e função 
na totalidade da rede. A forma do fio individual se modifica quando se alteram a 
tensão e a estrutura da rede inteira. No entanto essa rede nada é além de uma 
ligação de fios individuais; e, no interior do todo, cada fio continua a constituir 
uma unidade em si; tem uma posição e uma forma singulares dentro dele19. 

 

As configurações entre as pessoas nesse nado passam por mudanças drásticas 

com o advento da tecnologia, da implementação do mercado na subjetividade dos 

indivíduos e da era digital. Governar as pessoas e a sociedade no neoliberalismo tem 

como característica, segundo Dardot e Laval20 o de “conduzir-se como uma empresa 

de si mesmo”, em uma sociedade de atores autoempreendedores, onde as relações e a 

postura em relação aos outros é a da concorrência/competição e da exclusão, visto 

que cada um é uma organização que busca incessantemente o aumento de lucros e do 

                                                     
18 ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. 
19 ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos, p. 30. 
20  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo - Ensaio Sobre a Sociedade 
Neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 400-401. 
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empenho de forma rápida, mesmo que tenha que aniquilar o outro (afogar o nadador 

ao lado). 

 
O neoliberalismo é um sistema de normas que hoje estão profundamente 
inscritas nas práticas governamentais, nas políticas institucionais, nos estilos 
gerenciais. Além disso, devemos deixar claro que esse sistema é tanto mais 
‘resiliente’ quanto excede em muito a esfera mercantil e financeira em que reina o 
capital. Ele estende a lógica do mercado muito além das fronteiras estritas do 
mercado, em especial produzindo uma subjetividade “contábil” pela criação de 
concorrência sistemática entre os indivíduos21. 

 

São estes, os mercados, que regulam cada vez mais a vida cotidiana dos povos 

e dos Estados, ou seja, as próprias relações humanas no seu movimentar e na 

configuração de seus fios. As relações pessoais passaram a receber o tratamento 

conferido às mercadorias a partir de seu valor de uso e de troca. Em níveis globais, 

crescem os índices de desemprego, reduzem-se os níveis de qualidade de vida, 

aumentam os níveis de pobreza e marginalização. Deu-se a máxima desumanização 

inerente à lógica do capital, que se fundamenta na competição, no individualismo e 

na busca do lucro sem limites. 

Os indivíduos são valorados como mercadorias e passam a receber assim um 

tratamento de produto a partir de sua grandeza de uso e troca. Perde-se a 

humanidade em troca da logística capital/lucro. “A figura do ‘cidadão’ investido de 

uma responsabilidade coletiva desaparece pouco a pouco e dá lugar ao homem 

empreendedor”22. Nos conflitos sociais, o empreendedor tende a substituir as regras 

de direito público, os processos de decisão política legitimadas pelo sufrágio universal 

são substituídos por normas privadas de mercado. A regra máxima é a da competição 

e do individualismo. 

Essa lógica atravessa corpos e mentes. Em se tratando de comunicação, as 

relações mudaram completamente com o desenvolvimento tecnológico. A internet 

concretizou-se como o principal meio de interação entre os indivíduos. Mas 

proporcionou um dos maiores paradoxos possíveis: ao mesmo tempo que aproxima, 

afasta-nos cada vez mais do outro. A internet nasceu no contexto da Guerra Fria com 

a ideia de rede. Um sistema global de redes de computadores interligadas para evitar 

que a informação estivesse armazenada em apenas um ponto específico. A intenção 

era de que, caso houvesse um ataque e fossem destruídas todas as informações em 

                                                     
21 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo, p. 30. 
22 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo, p. 381. 
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determinado lugar, essas estariam disponíveis em outro local. A aceleração foi 

inerente a isto, ao realizar cálculos balísticos em tempo abrupto, de 12 horas em 30 

segundos, origem do nome computadores. O sonho de se comunicar rapidamente foi 

criado no ápice do conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. 

Navegar ou nadar por um conjunto de páginas de conteúdo despertou a 

possibilidade de saber tudo e de poder ilimitadamente. Liberdade sem barreiras ou 

sem fronteiras. Byung-Chul Han promove um debate através de suas obras colocando 

a problemática do conceito de positividade. Para além da negatividade das sociedades 

disciplinares da qual falava Foucault, no qual os dispositivos operam por meio de 

muros, engrenagens das fábricas, barreiras e espaços recortados, imóveis, fechados. 

O tempo na sociedade disciplinar é medido, cronometrado, repetido, fiscalizado. 

Cada qual prende-se ao seu lugar e sua rotina, permanentemente fiscalizados e 

vigiados. Contrariamente, a sociedade digital contemporânea distingue-se pelo 

excesso de positividade. 

 
O aparato psíquico freudiano é como a sociedade disciplinar perpassada de 
muros, barreiras, portais, células, delimitações e postos de vigia de fronteira. [...] 
Mas a sociedade de hoje é uma sociedade de desempenho, que se esquiva cada 
vez mais da negatividade das proibições e das ordens, apresentando-se como 
sociedade da liberdade. O verbo modal que define e determina a sociedade de 
desempenho já não é o dever freudiano, mas o poder23. 

 

A produtividade e a positividade de um regime 24 horas por 7 dias da semana 

exigem total produtividade, inclusive com a extinção do sono 24 . As coisas mais 

irredutíveis da vida, mais necessárias, a fome, a sede, as relações amorosas, todas 

essas coisas se tornaram mercadoria e investimento: “com a contrarrevolução dos 

anos 1980 e a ascensão do neoliberalismo, a comercialização do computador pessoal 

e o desmantelamento de sistemas de proteção social, o ataque à vida cotidiana se 

tornou ainda mais feroz”25. O 24/7 incita o indivíduo a adquirir, ter, ganhar, desejar 

ardentemente, desperdiçar e desprezar, por outro. 

Quanto mais tempo passamos navegando na internet, mais tempos nos 

sentimos solitários e tristes. Na sociedade do desempenho, do tudo posso, faço o que 

quiser, tenho total liberdade, existem centenas de outras pessoas fracassadas e não 

capazes. 

                                                     
23 HAN, Byung-Chul. Topología de la violencia. Herder Editorial, 2016, p. 59. 
24 CRARY, Jonathan. 24/7 - Capitalismo tardio e os fins do sono. São Paulo: Cosac Naify, 2014. 
25 CRARY, Jonathan. 24/7 - Capitalismo tardio e os fins do sono, p. 80. 
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As cores superabundantes, os sons onipresentes, que ofuscam olhos e ouvidos, 
nada fazem senão reafirmar a vulgaridade homogênea do indiferenciado, ou seja, 
do indiferente. As luzes brilhantes ofuscam. E cores e luzes frenéticas divertem 
nossas mentes inteligentes, tendo ainda a vantagem de, ao desvanecerem, não 
deixarem rastros ou lembranças de sua passagem, ou mauvaise conscience, para 
dizer com Levinas, enquanto no subsolo da vida e da percepção o real acontece e 
o signo da devastação se recria26. 

 

Investimos dinheiro e tempo em um evento no qual buscamos a felicidade e 

que chamamos comumente por festa ou “balada”, “happy hour”, etc. Alí a felicidade é 

celebrada. Trata-se de um local fechado e escuro, rodeado de seguranças e câmeras 

que possuem a função de evitar confrontos entre as próprias pessoas que se dizem 

estar ali para se divertir. Um local em que se vende drogas, muitas vezes com 

promoções e descontos, mas que proíbe e coage o uso de outras substâncias que não 

podem ser consumidas. A atração nestes locais ocorre por parceiros que demonstram 

a maior felicidade, seja com alguma habilidade de dança ou desenvoltura corporal, 

seja por possuir beleza e despertar a atenção. 

Pessoas que estão no mesmo local, celebrando a felicidade, livres, desprovidas 

de barreiras, mas ao mesmo tempo, cercadas de barreiras. Pessoas que querem 

conhecer outras pessoas, mas possuem uma imensa barreira de comunicação. 

Conexões que são feitas através de modos de agir e pensar machistas. Há quem 

inclusive conte o número de pessoas que se consegue beijar dentro das festas – numa 

lógica de quantidade, de número, de mercado. Quanto maior a quantidade, maior o 

sentimento de poder ou de ter alcançado se satisfazer emocionalmente. A otimização 

do amor nos tempos de liquidez. 

Precisa-se do prazer, das experiências que digam: “estás vivo”. A experiência 

de um nado individual, do qual não há nada ao meu redor, e a ilusão de um oceano 

particular projetam um indivíduo autodestrutivo. “A liberdade do outro se converte, 

assim, em autorrelação narcisista, responsável por inúmeras perturbações psíquicas, 

próprias do sujeito de desempenho”27. Há uma relação entre sangue e dinheiro: “o 

capital se comporta como mana moderno”28. Ainda persiste o sentimento de poder e 

invulnerabilidade do rei que detinha a espada para matar. A capacidade de ceifar a 

                                                     
26 SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo Exposto: Por uma crítica da ideia de razão desde a racionalidade 
ética, p. 127. 
27 HAN, Byung-Chul. Topología de la violencia, p. 60. 
28 HAN, Byung-Chul. Topología de la violencia, p. 45. 
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vida geraria uma possibilidade de evitar a morte e, quanto mais dinheiro se possui, 

mais se imagina ser imortal. 

Essa nova racionalidade que produz um sujeito empresário de si, incapaz de 

estabelecer, com os outros, relações que não estejam permeadas por lógicas de 

mercado ou por finalidades de investimento, corrói formas antes ditas de 

solidariedade. O isolamento total não nos conduz à liberdade. 

 

Os indivíduos veem-se ameaçados em se transformar em meros ‘exemplares’ da 
forma do valor, em ‘seres humanos de confecção’. Quanto mais estridente se 
torna o discurso acerca da fantástica ‘individualidade’ moderno-ocidental, tanto 
mais os seres humanos individuais tornados abstratos do ponto de vista real se 
igualam entre si, qual um ovo em relação a outro, até mesmo no que se refere ao 
hábito exterior, no modo de pensar e agir mecanicamente controlado pelas modas 
e pelas mídias de acordo com o fetiche da valorização29. 

 

A lógica da liberdade fica expressa em frases como: “antes ele do que eu”, 

“primeiro você, depois os outros”, “você tem que pensar apenas em si”. A lógica da 

liberdade é a exploração do próprio sujeito. É a autoexploração do indivíduo e a visão 

de que o outro é um competidor. Cada sujeito se torna uma empresa que visa lucro. 

“Hoje, todos estamos sob a dominação de uma ditadura do capital”30. Enfermidades 

como a depressão e a síndrome de burnout são expressão de uma crise de liberdade, 

onde o sujeito que não consegue ser produtivo num regime 24/7 se sente fracassado. 

É a pressão por desempenho. “O que torna doente, na realidade, não é o excesso de 

responsabilidade e iniciativa, mas o imperativo do desempenho como um novo 

mandato da sociedade pós-moderna do trabalho [...] A depressão é o adoecimento de 

uma sociedade que sofre sob o excesso de positividade”31. 

A violência se desloca do caráter visível para o invisível.  Essa mudança fez a 

violência ser mais internalizada, psicologizada, se tornando invisível. A violência 

toma forma de conflito intrapsíquico. O sujeito do desempenho explora a si mesmo 

até consumir-se totalmente. Essas são as consequências da idolatria ao capital. As 

relações forjadas nas redes sociais são os exemplos da falta de empatia e do culto a 

imagem. Comportamentos homogêneos dentro das redes sociais. Comportamentos 

                                                     
29 KURZ, Robert. Razão sangrenta: ensaios sobre a crítica emancipatória da modernidade capitalista e 
seus ocidentais. São Paulo: Hedra, 2010, p. 88. 
30 HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: neoliberalismo e novas técnicas de poder. Tradução: PEREIRA, 
Miguel Serras. Lisboa: Relógio D'Água, 2014, p. 15. 
31 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Petrópolis: Editora Vozes Limitada, 2015, p. 29. 
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homogêneos em busca do dinheiro. Em busca do capital, o ser humano se torna 

homogêneo. 

E por isolamento do sujeito de rendimento, explorador de si mesmo, não se 

forma nenhum nó político com capacidade para uma ação comum. A razão neoliberal 

reveste toda sociedade através de características e traços autoritários: divisões sociais 

naturalizadas em desigualdades; a legislação é privilégio de uma classe e a repressão 

das camadas populares; a indistinção entre o público e o privado – “do ponto de vista 

dos direitos, há um encolhimento do espaço público; do ponto de vista dos interesses 

econômicos, um alargamento do espaço privado”32. 

A comunicação digital e o empreendedorismo de si afetam a ideia de 

comunidade, da visão do nado de determinada comunidade. Mina os espaços 

públicos e agrava ainda mais o isolamento em si de cada nadador. O sujeito privado 

deixa de agir politicamente, deixa de buscar uma política melhor para todos. Pensar 

no outro é inconcebível. O “nós” político, ação plena de sentido, decompõe-se. Qual 

política democrática seria possível conceber no desaparecimento da esfera pública e 

no alargamento do egoísmo? Se a política não faz sentido – lutar contra corrupção dá 

sentido à política? São necessários representantes se cada um se representa a si? 

Tornaram-se supérfluos tanto os representantes como os partidos políticos33. 

 

4 A potência ética da linguagem no despertar anti-idolátrico 

 

É preciso criticar essa racionalidade, proceder a uma renovada crítica da razão 

neoliberal. Ricardo Timm de Souza utiliza o conceito de idolatria de Flusser 

articulando duas razões – a razão vulgar e a razão ardilosa: “O homem, ao invés de 

servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função de imagens. Não 

mais decifra as cenas da imagem como significados do mundo, mas o próprio mundo 

vai sendo vivenciado como conjunto de cenas”34. 

                                                     
32  CHAUÍ, Marilena. Manifestações ideológicas do autoritarismo brasileiro. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2013, p. 133. 
33  Nesse sentido: “Hoje já não há política. Se ela já não admite nenhuma alternativa, acaba se 
aproximando de uma ditadura, da ditadura do capital. Os políticos, que hoje se degradaram em 
capangas do sistema, que no melhor dos casos são hábeis administradores da economia doméstica ou 
contadores, não são mais políticos no sentido aristotélico” HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. 
2. ed. Trad. Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2017, p. 120. 
34 FLUSSER, Vilém. Ensaio sobre a fotografia: para uma filosofia da técnica. Lisboa: Relógio D'Água, 
1998, p. 29. 
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Razão vulgar é “a razão indiferente de cada dia, na qual todas as violências se 

combinam com a anestesia advinda da massa obtusa de acontecimentos que se 

precipitam, dando à homogeneização violenta do real a aparência de variedade 

infinita dos significantes”. Essa aparência é conferida por um jogo de espelhos que se 

refletem mutuamente imagens autorreplicadas. Isso produz uma semivida kafkiana35 

na qual as insignificâncias são transformadas em relevância por meio da retirada do 

significado (singularidade) da relevância. Desse modo, a relevância é inofensibilizada 

para suportar o in-suportável e a semivida passa por um giro de sentido que a remete 

para a “vulgaridade homogênea” do indiferente36. Noutros termos, uma semivida sem 

ética, na medida em que o vivente não se implica no que faz, reduzindo-se à condição 

de máquina que opera de acordo com a lógica de uma racionalidade instrumental. 

Já a razão ardilosa, que se escamoteia (ou que é escamoteada) na razão vulgar, 

é cercada de cuidados e credibilidades para contornar os perigos de chocar. Os 

cuidados e as credibilidades sustentam a violência e a vulgaridade do mundo, com 

aparência de intelectualidade. A violência da razão ardilosa é eufemística, usa vestes 

belas, que dão uma aparência clean e agradável. Assim é possível justificar o 

injustificável e legitimar o ilegitimável com uma argumentação estratégica, não raro 

de conservação do status quo, ainda que a pretexto de reformar o revolucionar. 

Subjacente à razão ardilosa estão uma violência instrumental que “enuncia o álibi 

perfeito para dispensar a moral em nome da técnica”37. 

O encontro da razão vulgar com a razão ardilosa foi apontado pelo professor 

Timm em uma passagem do livro O processo, de Franz Kafka, na qual os guardas que 

                                                     
35 “Thomas Mann não apenas deriva continuamente de situação em situação, pois nenhum situ lhe é 
possível – mas constitui-se finalmente como a própria negação da ancestral promessa do lugar. E, de 
lugar em lugar, de situação em situação, de não-lugar em não-lugar, os transtorna até um ponto sem 
volta, devido ao fato de que corresponde, topologicamente, àquilo que Kafka corresponde 
temporalmente: a morte da morte, a senescência do real. Precariamente disposto, em meio à 
improvável constelação de seus personagens, é arrastado a um futuro sem demarcação, tal como O 
médico rural é arrastado em direção ao paciente moribundo por seus pais e irmã; movendo-se na 
estreiteza de um mundo no limite – estreiteza essa que se confunde com o próprio limite –; encontra-
se, na trepidação do abismo que habita, em situação similar ao Caçador Graco em seu ataúde errante, 
sem direção nem linguagem, sem certeza, e que provavelmente não passará a residir em Riva. Thomas 
Mann, o escritor, é um personagem modelar de Kafka: encarna aquilo que ninguém julgaria possível, 
vive apesar da quase impossibilidade de uma vida, vive uma ‘semivida inspirada’, e aí se consome”. 
SOUZA, Ricardo Timm de. Abismos em trepidação - Thomas Mann, Kafka e a estética dos tempos e 
lugares impossíveis. Disponível em: http://timmsouza.blogspot.com/2013/03/abismos-em-
trepidacao-thomas-mann-kafka.html. Acesso em: 09 jul. 2019. 
36 SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo Exposto: Por uma crítica da ideia de razão desde a racionalidade 
ética, p. 126-127. 
37 SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo Exposto: Por uma crítica da ideia de razão desde a racionalidade 
ética, p. 129. 
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detiveram Joseph K., na manhã do dia em que completou trinta anos, afirmou que os 

guardas mal conhecem um documento de identidade. Apesar disso, de acordo com o 

guarda, são capazes de perceber que as altas autoridades que servem se informam 

com muita precisão sobre os motivos de uma ordem de detenção antes de determiná-

la38. Em suma, não sabem o que é uma ordem de detenção, nem como é feita, muito 

menos os motivos pelas quais foi feita, mas creem na correção da medida cuja 

execução lhes foi delegada. Uma pura crença, desprovida de conhecimento. 

No encontro entre razão vulgar e razão ardilosa o professor Timm aponta a 

consumação do “’estado de exceção’ em que vivemos”, denunciado por Benjamin na 

oitava tese sobre o conceito de história39. Daí uma conclusão sobre o caminho para as 

críticas da razão: “toda crítica da razão, hoje, necessita iniciar por uma crítica da 

própria ideia de razão a partir da racionalidade precária que não dá a si mesma um 

nome, mas que perdura naquilo que sustenta a vida: a esperança para além do 

presente [...] a superação da injustiça”40. 

Porque, em última análise, anseia-se por justiça, a crítica da ideia de razão não 

é irracional, mas “fruto eticamente racional do choque que a Alteridade significa”. A 

obsessão pela justiça exige e propõe a combinação de categorias morais, decorrentes 

da “sensibilidade ética”, com categorias intelectuais que penetram a racionalidade 

para desnudar alicerces “moralmente insustentáveis”. Portanto, “o pensamento que 

nega a injustiça” é resultado da passagem da razão idolátrica (vulgar + ardilosa) para 

a racionalidade ética41. 

Dito isso, para continuar perscrutando à razão idolátrica, parece 

imprescindível apresentar a definição de idolatria de Vilém Flusser: “incapacidade de 

decifrar os significados da ideia, não obstante a capacidade de lê-la, portanto, 

adoração da imagem”42. As formas que a idolatria assume foram denunciadas pelo 

professor Timm: 

 

                                                     
38 SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo Exposto: Por uma crítica da ideia de razão desde a racionalidade 
ética, p. 131. 
39 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e 
política. Obras escolhidas. 3. ed. Trad. Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 226. 
40  SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo Exposto: Por uma crítica da ideia de razão desde a 
racionalidade ética, p. 132. 
41 SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo Exposto: Por uma crítica da ideia de razão desde a racionalidade 
ética, p. 132-133. 
42 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta – ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São 
Paulo: AnnaBlume, 2011, p. 18. 
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Ideias tomam formas cambiantes, elevam-se em seu contrário, ocupam toda sorte 
de espaço privilegiado, traduzem-se em linguagens constrangedoramente 
simplórias, muitas de sua própria invenção; ninguém deixa de vê-las e lê-las com 
a habilidade que uma criancinha demonstra ao desconectar sílabas de uma 
palavra complexa sem ter a menor ideia do significado de tal palavra. Insinuam-
se imageticamente no campo da percepção e tornam-se opacas como uma gravura 
antiga à qual o tempo e a idade não emprestam dignidade, mas simplesmente 
decadências pasteurizada, porém exalam cores artificiais que não chocam no 
frenetismo colorido que emulam. São sempre definitivas43. 

 

A idolatria pode se esterilizar das críticas em igual proporção à 

“apreensibilidade por um espírito imaturo ou pouco curtido pelo real”, além de ter 

um caráter violento44. Isso quer dizer que a percepção através da idolatria demanda 

um deslocamento do real, bem como que os cultores do ídolo, aqueles capturados 

pela idolatria, precisam de algum grau de esforço, bem como de algum conhecimento, 

para poder despertar. 

Há uma “blindagem extraordinária” contra as provocações do real para 

encobrir a fragilidade da própria constituição da idolatria: os alicerces são rígidos, 

mas instáveis a ponto de uma remota dúvida provocar incerteza45. Esse ponto de 

inflexão converge para aquilo que se definiu como potência violenta e ética da 

linguagem. 

A blindagem contra o real é formada a partir da conversão da potência violenta 

da linguagem em ato: na passagem do poder-ser-violento para o ato-discursivo de 

imunização e higienização do real. A dúvida remota é o ato-discursivo que advém da 

potência ética da linguagem que implica o comunicador na linguagem. 

Ora, se a potência ética da linguagem pode originar uma dúvida que abala o 

alicerce instável da idolatria, é justo aí que se precisa mirar – é justo aí que se precisa 

acertar! 

As várias facetas da razão neoliberal, manifestadas como discursos 

individualistas e racionais, jogam com a falta, constitutiva do sujeito, a impulsionar o 

desejo pelo gozo. O sujeito individualista, pretensamente empresário de si/deus do 

próprio destino, capturado psiquicamente pelas promessas de uma vida gloriosa 

(imagens), conforma-se ao projeto de governo neoliberal, erige o capital como ídolo e 

vive em função de gozar as recompensas da vida no capital. 

                                                     
43 SOUZA, Ricardo Timm de. A desconstrução da idolatria – Derrida por vir. In: ______. Ética do 
escrever - Kafka, Derrida e Literatura como crítica da violência. Porto Alegre: Zouk, 2018, p. 133. 
44 SOUZA, Ricardo Timm de. A desconstrução da idolatria – Derrida por vir, p. 137. 
45 SOUZA, Ricardo Timm de. A desconstrução da idolatria – Derrida por vir, p. 142. 
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Associada à razão neoliberal está a idolatria do capital, formada pela razão 

vulgar e pela razão ardilosa. É assim que, por um lado, surge a incapacidade para 

compreender o que se passa por trás do que se faz e de como se vive (idolatria), e, por 

outro lado, sequer se tem vontade de compreender o que se passa porque se vive bem 

(razão neoliberal). Nesse ponto de cruzamento entre idolatria e razão neoliberal os 

sujeitos que gozam interessam-se apenas por gozar mais, enquanto os sujeitos 

desejantes são preteridos das condições mais comezinhas de existência (sequer há 

que se falar em dignidade, pois esse passo seria subsequente). 

Dito de outro modo, a associação é perversa porque os que gozam estão em 

situação satisfatória (uns mais que outros, certamente) o suficiente para que não 

precisem e nem queiram agir, enquanto os que apenas desejam, sem sequer obter o 

mínimo para subsistir, não têm energia, conhecimento e nem tempo para despertar. 

Mais cruel ainda é a situação do sujeito desejante que desperta nesse contexto. 

Eis a causa e o objetivo de uma potência ética da linguagem. Eis a causa e o 

objetivo de uma ética do escrever. Essa é a missão que urge: a louca obsessão por 

justiça! Para fazer frente à potência ética da linguagem e à ética do escrever é preciso 

agir contra a idolatria, sabendo que se age assim e deixando transparente o motivo 

para fazê-lo, isto é, implicar-se na crítica da idolatria do capital. 
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11. A escravidão da idolatria – a ausência de reconhecimento e de 

igualdade do outro 
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Gustavo Jaques1 
 

Introdução 
 

No presente estudo, pretende-se abordar aspectos que se reputam relevantes e 

que merecem maior reflexão em desfavor a uma visão idolátrica, tornando-a uma 

forma de escravidão de si mesmo e, também, de ausência de reconhecimento do 

Outro que é considerado desigual, justificando-se o estudo do tema, a fim de fornecer 

elementos que caracterizem tal comportamento. Com isso, será observada que a 

idolatria transcende os séculos e permite uma análise do momento atual pelas 

condutas dos seres humanos (e dos governos) nos vários países do mundo. 

Assim, pretende-se propor um exame dos diversos fatores que influenciam a 

conduta idolátrica, tais como a monetarização do pensar, a invisibilidade do 

essencial, a ausência de reconhecimento do Outro, a escravidão do modo de agir e, 

como superação, destacar a importância da Filosofia como uma via crítica necessária 

para a evolução do pensamento e a vitória sobre a tentação idolátrica, de forma a 

construir uma sociedade mais coerente com as virtudes do progresso social e 

cultural. 

Observa-se que o debate atual está cada vez mais pautado por linguagem 

simplória e carência de pensamento, sendo uma ofensa aos demais propor uma 

reflexão sobre ideias e diversidades. O capitalismo absorveu a mente do ser humano 

e condicionou o futuro das pessoas a apenas um modo de ver o progresso – o 

materialismo. Desse modo, é necessário revisar as habilidades e competências que 

deverão ser desenvolvidas e estimuladas no âmbito do pensamento humano – 

compreender o que está além do visível. 

E nessa perspectiva, é de suma importância revisar o paradigma que sustenta 

a sociedade (registrando que o fenômeno não é apenas atual), especialmente no que 

                                                     
1 Doutorando em Filosofia no Programa de Pós-Graduação em Filosofia – Pontifícia Universidade 
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diz respeito à idolatria, pois é urgente que o ser humano supere a banalidade do mal 

e da desigualdade do Outro. Sem dúvida, não se pode esquecer da contínua reflexão 

do pensar humano, a fim de se afastar da escravidão da idolatria. 

 

1 A monetarização do pensar e a simploriedade idolátrica 

 

O mundo atual cada vez mais se afasta do pensar com inteligência para ser 

aproximar de um “pensar” com ideias e linguagem simplórias, fruto da pouca 

reflexão e do invencionismo das pessoas, presas a imagens. Os seres humanos estão 

subjugados ao domínio das corporações econômicas, de forma que a chamada grande 

economia como adverte Dowbor dispõe “com as tecnologias modernas e o dinheiro 

eletrônico representado por sinais magnéticos, de fios dentro do bolso de cada um de 

nós. Tornou-se um mecanismo sistêmico de extração de mais-valia”2. 

O comando de grandes conglomerados financeiros absorve tudo que encontra 

pela frente, pessoas, governos, enfim, a sociedade como um todo, a qual se torna 

simples peça de manobra e sem refletir sobre o mundo imagético criado. Tal modo de 

agir global meramente especulativo e financeiro ficou mais nítido pelo 

desenvolvimento de inúmeros atravessadores na cadeia produtiva, tornando o capital 

improdutivo para o ser humano – o qual se torna vazio de sentidos e dominado por 

esta nova arquitetura de poder, como Dowbor pondera3: 

 

O poder dos intermediários tornou-se planetário. São poucos grupos 
sistematicamente significativos e a manipulação de preços se torna perfeitamente 
factível. (...) Trata-se realmente de uma nova arquitetura de poder. Essa extrema 
concentração do poder financeiro em poucas mãos se dá de forma muito 
capilarizada. A partir de uma densa rede articulada e online, cobre-se milhões de 
pontos de captação de recursos, em todas as partes do mundo, por meio de coisas 
simples; (...) na falta de controle sobre os impactos sociais, ambientais ou até de 
respeito aos direitos humanos que geram custos assumidos pela sociedade (as 
chamadas “externalidades”, veja-se o exemplo da Samarco em Mariana, Minas 
Gerais). 

 

Dessa forma, contaminado pelo modo de controle atual, o debate virou 

simplório, sem se valer da inteligência, nivelando as pessoas “por baixo”, isto é, 

pensar e criticar são vistos como comportamento anormais e o que era para ser 

                                                     
2 DOWBOR, Ladislau. A era do capital improdutivo: Por que oito famílias tem mais riqueza do que a 
metade da população do mundo? São Paulo: Autonomia Literária, 2017, p. 113. 
3 Ob. cit., p. 112. 
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“anormal” virá o normal, ou seja, simplesmente seguir os ídolos, sem qualquer 

atividade do intelecto no sentido de discernimento. Nesse contexto, Souza 

menciona4: 

 

Pois vivemos – triste constatar – um tempo de desvalia da inteligência. A 
sociedade administrada conquistou, a saber, uma de suas metas, no objetivo 
maior de nivelar todas as culturas e sociedades em seu mais baixo nível para 
poder vender o que ninguém necessita: transformar a argúcia em capricho mal-
visto. A inteligência é ofensiva, só sua pretensão – ou seja, sua paródia – é 
admirada. Ocorre a grande interdição não-dita, típica de toda idolatria: não 
pensar (pensar é perigoso), não criticar (criticar é destrutivo).  

 

Tomando uma lição do campo das artes, pensar e criticar exige ir além do que 

é visível, em uma visão de desconstrução prospectiva, isto é, semelhantes às artes do 

invisível que está no porvir não apropriável integralmente. Há com elas uma 

experiência da invisibilidade, impregnada de uma cegueira. Dentre as formas de 

manifestação, uma mensagem pode ser apresentada pela escrita ou pelo desenho. A 

escrita é visível e é a forma de compreensão mais utilizada pelas pessoas, podendo 

gerar, se não pensada, idolatria.  

Muitas vezes, há mensagem substancial, invisível, por trás do que foi escrito, 

exigindo inteligência e reflexão para ir além da simplória idolatria – a qual impede 

pensar, criticar e também ser hospitaleiro com isso, sem submissão a qualquer poder, 

mas a construção de algo consciente. Nesse sentido, Derrida acentua o pensamento 

que está impregnado na obra, embora não visível, e que convida a pensar e à 

hospitalidade5: 

 

A ideia é indicar de uma maneira polêmica que o pensamento está ocorrendo na 
experiência da obra, ou seja, que o pensamento está incorporado nela – há uma 
provocação para pensar da parte da obra, e essa provocação para pensar é 
irredutível. (...) 
‘O que o pensamento chama?’ (...) ‘O que o pensamento convida?’. Trata-se 
portanto de convidar, de prometer. O pensamento é também pensável em um 
movimento pelo qual ele chama a vir, ele chama, ele nos chama, mesmo que não 
saibamos de onde vem o chamado, o que significa o chamado; ele chama (...) 
Questão de hospitalidade: o pensamento chama, ele é hospitaleiro em relação a 
quem vem, justamente. 

 

 

                                                     
4  SOUZA, Ricardo Timm. A desconstrução da idolatria – Derrida por vir. In: 
http://timmsouza.blogspot.com/2018/04/a-desconstrucao-da-idolatria-derrida.html. Acesso em: 04 
abr. 2020.  
5 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível (1979-2004). Organização 
Ginette Michaud, Joana Masó, Javier Bassas. Tradução de Marcelo Jacques de Moraes. Revisão 
técnica de João Camillo Penna. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2012, p. 47 e 74-75. 
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Assim, é importante a continuidade de nos reinventarmos como essencial na 

vivência e experiência humanas, tal como na Filosofia, conforme destaca Souza6: 

 

Mas a filosofia consiste em se iniciar novamente, cada vez que alguém pensa 
filosoficamente; filosofar significa inventar continuamente a filosofia, por mais 
coisas que já tenham sido ditas. Filosofia consiste em instaurar o pensamento 
filosófico, e isso exatamente nos entremeios da tautologia que gostaria de 
dispensá-lo como supérfluo. (...) Assim, o pensamento filosófico é, no contexto 
preciso em que é inventado e reinventado, e porque é inventado e reinventado, o 
desdobramento de um não em relação ao sim da totalidade tautológica. Por isso, 
toda a filosofia é crítica, e não pode senão sê-lo.  

 

Contribuindo com o pensar e criticar, já se percebe o primeiro sinal que a 

Filosofia propicia se afastar da idolatria e poder experimentar como em uma viagem 

não programável os frutos do encontro com o Outro, sem amarras ou domínios. Com 

isso, afasta-se da visão materialista-econômica do modo de agir humano, bem como 

se distancia de um discurso simplório, em prol de uma dialética de esclarecimento do 

conhecimento. 

 

2 A idolatria não é apenas contemporânea: a invisibilidade recorrente  

 

Abordar a idolatria não significa tratar de algo apenas atual (embora tenha se 

acentuado), pois o tema da Idolatria ocupa há séculos 7  o debate filosófico, 

preocupado com o pensar além do visível. No sentido atual, contextualizando a 

compreensão da palavra idolatria, Souza bem pondera8: 

 

Entre as infinitas características que se multiplicam na vida contemporânea, 
muitos dos seus analistas excitados parecem descurar a principal. Vivemos a era 
por excelência da idolatria, no sentido, aqui o utilizo, consagrado por Flusser. 
Ideias tomam formas cambiantes, elevam-se publicamente em sua platitude, 
metamorfoseiam-se em seu contrário, ocupam toda sorte de espaço privilegiado, 
traduzem-se em linguagens constrangedoramente simplórias, muitas de sua 
própria invenção; ninguém deixa vê-las e lê-las com a habilidade que uma 
criancinha demonstra ao desconectar sílabas de uma palavra complexa sem ter a 
menor ideia do significado de tal palavra. (grifo do autor) 

 

                                                     
6  SOUZA, Ricardo Timm. Razões plurais: itinerários da racionalidade no século XX: Adorno, 
Bergson, Derrida, Levinas, Rosenzweig. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, p. 109. 
7 Dado o limite e foco do presente estudo, não se adentrará em uma análise histórica-evolutiva da 
Idolatria. Assim, trata-se de pontuar elementos que demonstram a possibilidade de verificação e 
repetição ao longo da história. 
8  SOUZA, Ricardo Timm. A desconstrução da idolatria – Derrida por vir. In: 
http://timmsouza.blogspot.com/2018/04/a-desconstrucao-da-idolatria-derrida.html. Acesso em: 04 
abr. 2020. 
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Assim, a linguagem, utilizada em espaço público, não pode ser tomada, sem a 

reflexão do seu significado, que vai além do que foi dito. Aliás, nada se resume só ao 

visível, pois o que é invisível (a mente criativa e a clareza suficiente para realizar 

pensar) são os alicerces que sustentam o ser humano e o afasta da real cegueira. 

Conforme destaca Souza9: 

 

Os alicerces sustentam o prédio; o prédio é visível; os alicerces são invisíveis. Se o 
edifício apodrece, os alicerces permanecem; se os alicerces apodrecem, o edifício 
cai. “O que torna as coisas visíveis não é o visível”, ou, em outras e ásperas 
palavras, o real, que empresta impressão de realidade ao visível, não pertence 
não somente à ordem do não visível, como nem mesmo à ordem do intelecto: 
instaura-se desde a temporalidade do tempo, que intelecto algum pode 
circunscrever, mas que é condição de todo intelecto, de todo o pensamento.  

 

O visível e o invisível implicam multiplicidade, pois há que pensar a vida em 

sua gama de possibilidades, reflexiva e critica, sem a tirania da idolatria, pois “um 

dos piores inconvenientes das paixões egocêntricas é que tiram muita variedade da 

vida”10. Sair da idolatria é sair do simulacro da vida contemporânea, isto é, afastar-se 

da reprise de comportamentos das pessoas. Nesse ponto, Freud destaca a compulsão 

humana à repetição11: 

 

Assim, se todos os impulsos orgânicos são conservadores, historicamente 
adquiridos e orientados para a regressão, para o restabelecimento de coisas 
anteriores, então devemos colocar os sucessos do desenvolvimento orgânico na 
conta de influências externas, perturbadoras e desviantes. Desde seu início o ser 
vivo elementar não teria querido se modificar; teria, sob condições imutáveis, 
repetido sempre o mesmo curso de vida. 

 

Por outro lado, além da tendência à repetição, é possível se conseguir a 

superação da idolatria, por intermédio do progresso humano, também uma 

tendência que impele o comportamento, como bem menciona Freud12: 

 

Certamente não se pode ignorar a objeção óbvia de que as coisas provavelmente 
se comportam de tal modo que, além dos impulsos conservadores que obrigam à 
repetição, também há outros que impelem a novas configurações e ao progresso.  

 

                                                     
9 SOUZA, Ricardo Timm. Ética do escrever. Kafka, Derrida e a literatura como crítica da violência. 
Porto Alegre: Zouk, 2018, p. 36. 
10 RUSSELL, Bertrand. A conquista da felicidade. Trad. Luiz Guerra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2012, p. 181. 
11 FREUD, Sigmund. Além do princípio de prazer. Trad. Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 2016, p. 
89. 
12 Ob. cit., p. 88. 
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Assim, a idolatria é como um espectro, “pensamos” ver algo que não é algo, 

porque não se refletiu a respeito. Esta temática da espectralidade nos remete também 

a ideia de visibilidade ou invisibilidade, do que pensamos ver, conforme Derrida13: 

 

Um espectro é algo que se vê sem ver e que não se vê ao ver, a figura espectral é 
uma forma que hesita de maneira inteiramente indecidível entre o visível e o 
invisível. O espectro é aquilo que se pensa ver, “pensar” desta vez no sentido de 
“acreditar”, pensamos ver. Há aí um “pensar-ver”, um “ver-pensado”. Mas nunca 
se viu pensar. Em todo caso, o espectro, como na alucinação, é alguém que 
atravessa a experiência da assombração, do luto etc., alguém que pensamos ver. 

 

A imagem propicia uma dialética interna própria da mediação e que evita a 

transformação da imagem na idolatria, ante o caráter mágico das imagens, como bem 

destaca Flusser14: 

 

O caráter mágico das imagens é essencial para a compreensão das suas 
mensagens. Imagens são códigos que traduzem eventos em situações, processos 
em cenas. Não que as imagens eternalizem eventos; elas substituem eventos por 
cenas. E tal poder mágico, inerente à estruturação plana da imagem, domina a 
dialética interna da imagem, própria a toda mediação, e nela se manifesta de 
forma incomparável. 

 

Desse modo, esta dialética inaugura a mediação entre o homem e o mundo, de 

forma que a imagem dá a conhecer às pessoas a respeito dos significados do mundo, 

e não ao contrário, ou seja, não servem de figuras idolátricas (“magicização”), como 

prossegue Flusser15: 

 

Imagens são mediações entre homem e mundo. O homem “existe”, isto é, o 
mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm o propósito de lhe 
representar o mundo. Mas, ao fazê-lo, entrepõem-se entre mundo e homem. Seu 
propósito é serem mapas do mundo, mas passam a ser biombos. O homem, ao 
invés de servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função de 
imagens. Não mais decifra as cenas da imagem como significados do mundo, mas 
o próprio mundo vai sendo vivenciado como conjunto de cenas. Tal inversão da 
função das imagens é idolatria. Para o idólatra – o homem que vive magicamente 
-, a realidade reflete imagens. Podemos observar, hoje, de que forma se processa 
a magicização da vida: as imagens técnicas, atualmente onipresentes, ilustram a 
inversão da função imaginística e remagicizam a vida. 

 

                                                     
13 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível (1979-2004). Organização 
Ginette Michaud, Joana Masó, Javier Bassas. Tradução de Marcelo Jacques de Moraes. Revisão 
técnica de João Camillo Penna. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2012, p. 68. 
14 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa-preta – ensaios para uma futura filosofia da fotografia, São 
Paulo: AnnaBlume, 2011, p. 22. 
15 Ob. cit., p. 23-24. 
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O passar dos dias demonstra que a multiplicidade de significados não é real, 

pois o caminho se direciona a um viver homogeneizado de totalidade limitante. Pode-

se conceber até uma aparência de múltiplos pontos, mas, na realidade, são meros 

espectros e um jogo de espelhos, como Souza afirma16: 

 

A razão vulgar é, literalmente, a razão indiferente de cada dia, na qual todas as 
violências se combinam com a anestesia advinda da massa obtusa de 
acontecimentos que se precipitam, dando à homogeneização violenta do real 
a aparência de variedade infinita dos significantes, aparência que não é senão 
jogo infindo de espelhos que se refletem mutuamente, mas que não são senão 
imagens autoreplicantes – pois a alternativa verdadeira é sobremaneira rara, e 
não se encontra incólume no espaço inóspito da totalização, da Totalidade fática. 
É a expressão medíocre de um viver por inércia, um semi-viver kafkiano, o 
pretenso “habitar” um mundo sem realmente percebê-lo.  

 

Dessa forma, a idolatria aliena o ser humano da relação inteligente com o 

mundo – entendimento dos significados, de maneira que as pessoas não entendem 

mais o sentido da imagem e passam à adoração sem reconstrução do contexto, como 

destaca Flusser17: 

 

Trata-se de alienação do homem em relação a seus próprios instrumentos. O 
homem se esquece do motivo pelo qual imagens são produzidas: servirem de 
instrumentos para orientá-lo no mundo. Imaginação torna-se alucinação e o 
homem passa a ser incapaz de decifrar imagens, de reconstituir as dimensões 
abstraídas. No segundo milênio A. C., tal alucinação alcançou seu apogeu. 
Surgiram pessoas empenhadas no “relembramento” da função originária das 
imagens, que passaram a rasgá-las, a fim de abrir a visão para o mundo concreto 
escondido pelas imagens. O método do rasgamento consistia em desfiar as 
superfícies das imagens em linhas e alinhar os elementos imaginísticos. Eis como 
foi inventada a escrita linear. Tratava-se de transcodificar o tempo circular em 
linear, traduzir cenas em processos. Surgia assim a consciência histórica, 
consciência dirigida contra as imagens. Fato nitidamente observável entre os 
filósofos présocráticos e sobretudo entre os profetas judeus. 

 

Desse modo, a sucessão de acontecimentos históricos demonstra a crueldade 

ao longo dos séculos. Derrida cita vários episódios de sombra na teia social, com 

alguns momentos de luz (como a ebulição da defesa dos direitos humanos)18: 

 

 

                                                     
16  SOUZA, Ricardo Timm. A desconstrução da idolatria – Derrida por vir. In: 
http://timmsouza.blogspot.com/2018/04/a-desconstrucao-da-idolatria-derrida.html. Acesso em: 04 
abr. 2020. 
17 Ob. cit., p. 24.  
18  DERRIDA, Jacques. Estados da alma da psicanálise. O impossível para além da soberana 
crueldade. Trad. Antonio Romane Nogueira e Isabel Kahn Marin. São Paulo: Escuta, 2001, p. 64. 



 
 
 
 
184 | A tentação ancestral: a questão da idolatria ao longo dos séculos... 

Enorme memória sem fundo em que as piores crueldades, a crueldade de um 
parregicídio que ainda resta por pensar, a crueldade do Terror, a crueldade da 
pena de morte em escala de massas, a crueldade de todas as torturas e de todas as 
condenações à morte dos amanhãs da Revolução de 17, a lista não concluída das 
crueldades as mais encarniçadas, shoah, genocídios, deportações em massa etc., 
avizinha-se indissociavelmente – como se fossem dois processos inseparáveis – 
da invenção dos direitos do homem, a fundação dos fundamentos do direito 
internacional moderno em vias de transformação, do qual derivam a condenação 
dos crimes contra a humanidade (imprescritíveis na França desde 1964) e a 
condenação do genocídio, bem como a promessa, desde o 4 Brumário do ano IV, 
pela Convenção, de abolir a pena de morte na República francesa “datada do dia 
da publicação geral da paz”.  

 

A visão idolátrica, além de excluir o pensar, corre o risco da tirania; basta 

recordar os inúmeros eventos históricos de crueldade com a humanidade, tendo por 

protagonista ídolos, demonstrando que não se trata de um evento isolado e atual, 

mas, sim, que ao longo da história podem ser citados inúmeros exemplos de 

invisibilidade e de tendência à repetição do comportamento humano. 

 
3 A importância da Filosofia: pensar sob uma visão crítica e a superação 
da escravidão da idolatria 

 

Nesse contexto, retoma-se o relevo da Filosofia, na medida em que possibilita 

conhecer o sentido do mundo, refletir sobre ele e se orientar a partir de uma visão 

crítica. Nas palavras de Oliveira, a respeito da importância filosófica para o ser 

humano conhecer o mundo19: 

 

Isso significa dizer que, via argumentação, é tarefa da filosofia tematizar o 
‘sentido do mundo’ e com isso o ‘sentido de nossa vida no mundo’. É nesse 
sentido que a filosofia exerce na vida humana não só a ‘função de vigilância’ (P. 
Ricoeur) enquanto instância crítica radical, mas também a de articular um 
sistema último de referência capaz de orientar o homem para assumir as tarefas 
de seu ser histórico. 

 

A falta de reflexão retira do ser humano uma potencialidade, a inteligência. Ao 

longo dos séculos houve a exploração das pessoas para fins de acúmulo de riquezas, 

com a ausência de reconhecimento de dignidade e liberdade, sendo por muito tempo 

prática admitida na sociedade tratar seres humanos como mercadorias e desprovidos 

de raciocínio. No entanto, a pessoa, embora na condição de escrava, continuava 

capaz de pensar e sentia tudo que ocorria ao seu redor, mas ficava despida do mais 

                                                     
19 OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta Lingüística – pragmática na filosofia contemporânea. 
São Paulo: Loyola, 2015, p. 419. 
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elementar direito de escolher os rumos do seu destino e do seu projeto de vida, até 

porque limitada pela idolatria imposta. 

Fazendo um paralelo com a vida em sociedade em todos os sentidos e espaços 

(privados e públicos), há que se valorizar culturas e opiniões diferentes, pois o 

conjunto faz parte do todo. Aliás, exemplificando a falta de considerar a diversidade, 

oportuna a lembrança da visão hegeliana ao dizer que a dialética não se desenvolveu 

e o espírito perdeu partes, ficou menos evoluído, pois o reconhecimento que propicia 

a evolução. Este é o problema de se eliminar o diferente, pois se perde de crescer com 

isso, e ter o reconhecimento. A dialética do senhor e do escravo é a figura do um e do 

outro, então se retirar um deles há uma quebra do processo dialético, pois como 

afirma Hegel: “o Outro é também uma consciência-de-si; um indivíduo se confronta 

com outro indivíduo”20.  

Dessa forma, conectando à visão hegeliana, a idolatria demonstra a falta de 

consciência de si e do mundo. O mundo tem um sentido e a consciência precisa 

perceber que tudo tenha sentido, que é o sentido da liberdade, o sentido de tomar 

consciência, que é a própria consciência deste espírito. Logo, o indivíduo finitamente 

toma consciência de que o mundo tem um propósito, tem um sentido, porque o 

mundo funciona com uma consciência, e neste momento quando se toma consciência 

de que o mundo funciona com consciência e, portanto, ele tem um propósito, ao 

mesmo tempo se realiza a consciência desse grande espírito, através da vida humana 

– e, com isso, o absoluto surge como um todo. Como afirma Hegel o conceito de 

unidade e o sentido duplo da consciência são essenciais para se entender a 

independência e dependência da consciência-de-si (dominação e escravidão)21: 

 

A consciência-de-si é em si e para si quando e por que é em si e para si para uma 
Outra; quer dizer, só é como algo reconhecido. O conceito dessa sua unidade em 
sua duplicação, [ou] da infinitude que se realiza na consciência-de-si, é um 
entrelaçamento multilateral e polissêmico. (...) 
Esse suprassumir de sentido duplo do seu ser-Outro de duplo sentido é também 
um retorno, de duplo sentido, a si mesma; (...). Suprassume esse seu ser no 
Outro, e deixa o Outro livre, de novo. 

 

Nessa linha de raciocínio, é quando se percebe que a vida humana e as coisas, 

embora pareçam finitas, na realidade fazem parte de um grande espírito do mundo, 

de uma grande consciência que se desenvolve. Então, quando o ser humana percebe 

                                                     
20 HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 144. 
21 Ob. cit., p. 142-3. 
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que faz parte disso toma consciência dessa grande consciência e aí ela se realiza, por 

meio das pessoas, concluindo a própria consciência e se entendendo como 

consciência – este é o momento do absoluto. Portanto, para Hegel, o absoluto não é 

estático como um ponto ou uma coisa, mas, sim, um momento resultando da 

totalidade da consciência mais as consciências finitas se reconhecendo umas nas 

outras.  

Desse modo, o absoluto não é um ponto dentro do cosmos, ele é o todo. Por 

isso, Hegel afirma que o todo é verdadeiro, e não as partes, porque é quando o 

homem tem essa consciência que a própria consciência toma consciência de si. 

Assim, o meio é o absoluto, não são as pontas, é o movimento, o encadeamento da 

história total. O exemplo de Napoleão Bonaparte é típico. Na invasão de Napoleão 

aos povos germânicos, Hegel, diante do acontecido, afirma que ali é o espírito a 

cavalo, reconhecendo ali o homem que vai realizar o propósito da história, que é 

maior do que só o acontecimento local. Nas palavras de Aira22: 

 

À meia-noite do dia 14 de outubro de 1806, Napoleão passeava em seu cavalo 
branco pelas ruas de Jena em chamas. (...). Foi quando Hegel teve a 
oportunidade de ver passar em sua frente o Imperador e, ainda que sua casa 
também tivesse sido saqueada e seus livros e papéis queimados, a data ficou 
marcada, para ele, pelo privilégio irrepetível de ter visto passar o Espírito do 
Mundo em pessoa etc. etc. etc. 

 

No exemplo mencionado, pode-se cogitar que o propósito da história é fazer 

que um mundo de menos liberdade (sistema feudal) ceda a um mundo de mais 

liberdade (sistema burguês). Então, as ações de Napoleão vão realizar o propósito de 

substituir menos razão e menos liberdade para mais liberdade e racionalidade. O 

Napoleão podia nem ter percebido isso, mas ele era o espírito a cavalo, e incumbe ao 

filósofo observar estes acontecimentos e tomar consciência disso na sua finitude – no 

entanto, faz parte de um espírito mais amplo, de um espírito realizador.  

Assim, renova-se a importância da Filosofia como elementar para consciência 

humana. Outro aspecto que o refletir auxilia é a percepção do uso de disposições 

psicológicas como forma de enganar as massas e usar do poder para interesses 

econômicos  e   políticos. Nesse  sentido,  para  compreensão histórica  de  subjugação 

                                                     
22  AIRA, César. Continuação de ideias diversas. Trad. Joca Wolff. Rio de Janeiro: Ed. Papeis 
Selvagens, 2017, p. 7. 
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humana, a contribuição de Adorno23:  

 

Disposições psicológicas, na verdade, não causam o fascismo; em vez disso, o 
fascismo define uma área psicológica que pode ser explorada de forma bem-
sucedida pelas forças que o promovem por razões de interesses próprio 
completamente não psicológicas. Embora o agitador fascista assuma certas 
tendências internas daqueles a quem se dirige, ele o faz como mandatário de 
poderes interesses econômicos e políticos. A psicologia das massas foi apropriada 
por seus líderes e transformada em um meio para dominação.  

 

Portanto, quando a história se realiza e o filósofo toma consciência dela a 

posteriori, a própria história enquanto espírito se transforma num espírito 

consciente, uma consciência de si e aí ela realiza o que ela tem que realizar. E a 

consciência sabe que realizou, ela é a história, é o espírito, por intermédio de cada um 

de nós. E, principalmente, pelos filósofos se tem consciência, pois vão narram os 

fatos e demonstrar que é racional aquele processo no todo, embora não seja racional 

nas partes. Logo, incumbe demonstrar esta racionalidade e compreender que isso é 

um todo, o próprio todo é o absoluto e o filósofo que vai apontar isso está 

demonstrando o absoluto.  

Dessa maneira, o absoluto é este acontecimento total, é o cosmos se 

transformando. E a dialética do senhor e do escravo é uma tentativa de explicar o 

reconhecimento de um pelo outro, isto é, quando o finito pode reconhecer o infinito, 

e quando é que o infinito se reconhece à medida que o finito o reconheceu. Logo, a 

dialética é para explicar algo maior da consciência. Cabe salientar, no entanto, que a 

contemporaneidade, como o marxismo, adota a dialética como algo interessante de 

se pensar, como elemento de interpretação do mundo, mas não como um fato 

ontológico (o cosmos, o espírito se movendo enquanto entidade ontológica). O 

senhor e o escravo são elementos figurativos, não como as classes sociais no Marx 

(empiricamente constatável), são apenas figuras da consciência, onde o que ocorre é 

o mais importante (o processo de reconhecimento), a dialética é mais importante que 

o senhor e o escravo. 

Sabe-se que, de modo geral, é difícil aceitar o propósito do absoluto, 

especialmente se examinados os piores acontecimentos da humanidade (Hitler, 

guerra mundial, epidemias), não se acredita que o mundo tenha um propósito 

racional (por exemplo, que a bomba atômica, embora irracional, que esteja seguindo 

                                                     
23 ADORNO, T. W. “Teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista”. In: Ensaios sobre psicologia 
social e psicanálise. Tradução Verlaine Freitas. São Paulo: UNESP, 2015, p. 186. 
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um propósito racional). Porém, a visão hegeliana busca demonstrar que há um 

propósito maior para a consciência. Ao contrário de uma consciência do mundo, a 

Idolatria se utiliza de uma razão servil, isto é, desvinculada do pensar e baseada 

precisamente em interesses. Como Souza afirma24: 

 
Razão servil, a razão vulgar é o campo de concentração do pensamento, onde são 
agrupados os estímulos incapazes de sobreviver à dinâmica feroz da dialética dos 
interesses; seu único argumento é não ter argumento nenhum e disso se 
orgulhar. Será racista, se a maioria o for; apoiará o populismo punitivo, pois 
penderá sempre à obviedade; correrá a linchar alguém, se essa for a vontade da 
massa; clamará por pena de morte, ou exigirá a redução da idade penal, pois em 
nenhuma hipótese pretende compreender o que está para além do mais raso dos 
discursos que se adereça com o lustro de argumentos capciosos que não 
resistiriam a um grão de crítica, se ela ainda existisse no campo das 
possibilidades da vulgaridade.  

 

Traçando um paralelo entre a forma de se escravizar alguém e a dialética 

hegeliana, sabe-se que o escravo é comprado ou se escravizado pela violência, 

retirando-se a pessoa do lugar que estava. No processo de escravização, caso haja 

excesso de violência e morte do escravo, não haverá reconhecimento. Então, há 

necessidade de manter o escravo vivo, porém há um problema. Ao mesmo tempo que 

o escravo chama o outro de senhor e este senhor pode se deparar no espelho e dizer 

que é um senhor, também, por outro lado, isso não significa nada, já que o escravo é 

uma coisa qualquer, de maneira que o reconhecimento dado não tem significância.  

Desse modo, o senhor ao ser reconhecido pelo escravo vive em um mundo sem 

valor humano, porquanto o reconhecimento é de uma coisa, e não de uma pessoa. O 

senhor é senhor de uma coisa, de algo que não é livre, então se questiona qual o 

sentido disso. No filme 12 anos de escravidão há uma diminuta mostra de que o 

senhor se dá conta de que precisa do reconhecimento de alguém capaz de usar a 

razão para aprender, e não de uma coisa, quando pede para os escravos dançarem e 

tocarem.  

Em sentido diverso, o escravo, cônscio de que não é considerado ser humano, 

ao olhar para o seu senhor, sabe que este é reconhecido como ser humano, ou seja, 

tem valor na sociedade e, portanto, o escravo tem para o que olhar. Por este ângulo, o 

escravo já tem um ganho (há o que olhar). O segundo ganho do escravo é que ele tem 

                                                     
24 SOUZA, Ricardo Timm. A desconstrução da idolatria – Derrida por vir. In: 
http://timmsouza.blogspot.com/2018/04/a-desconstrucao-da-idolatria-derrida.html. Acesso em: 04 
abr. 2020. 
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o trabalho. O senhor só tem relação com o mundo por meio do escravo. Já o escravo 

tem relação com o mundo sem passar pelo senhor, pois ele próprio que manipula as 

demais coisas do mundo.  

Assim, o escravo conhece um elemento do mundo que o senhor não conhece: a 

transformação do mundo. Quem transforma o mundo não é o senhor, mas, sim, o 

escravo, por intermédio do seu trabalho. O senhor, mero detentor do escravo, vai se 

distanciando do mundo. Já o escravo vai transformando a matéria e entendendo o 

mundo, compreendendo-o, de forma que o saber na dialética do senhor e escravo 

acaba beneficiando o escravo.  

O senhor não consegue ter uma relação direta com o mundo, de forma que 

perde a dimensão do que é o mundo, ficando para ele o mundo como algo estático e, 

por isso, o senhor fica conservador, pois perde a dimensão da transformação da 

natureza. O escravo, embora frágil perante o senhor, não perde a possibilidade de 

entender como o mundo é transformável, porque ele está, de certo modo, no controle 

da transformação das coisas.  

Nesse sentido, vale lembrar a reflexão de Sêneca, ao afirmar que a fuga do 

escravo dá liberdade ao senhor25: 

 

Já o único escravo de Diógenes fugiu e ele não julgou valer trazê-lo de volta, 
embora lhe fosse indicada sua localização. Disse ele: “É vergonhoso que Manes 
possa viver sem Diógenes e Diógenes sem Manes não o possa”. Ele me parece ter 
dito: “Podes fazer teu trabalho, Fortuna, pois na casa de Diógenes já não há nada 
que é teu. Fugiu meu escravo; ou antes, eu é que fui embora livre”. 

 

Assim, a dialética entre o senhor e o escravo ocorre por meio da relação entre 

eles, que permite que ambos sejam reconhecidos como consciência. Esse processo é 

dialético, pois o senhor subjuga o escravo, mas precisa dele para ser reconhecido 

como consciência, o que fará com que os papéis se invertam.  

Desse modo, o reconhecimento do Outro propicia um viver e sair do campo da 

mera Idolatria, já que esta, como salienta Souza, por intermédio da razão vulgar, “é a 

expressão medíocre de um viver por inércia, um semi-viver kafkiano, o pretenso 

‘habitar’ um mundo sem realmente percebê-lo. Pela razão vulgar, transforma-se 

                                                     
25 SÊNECA. Da Tranquilidade da Alma. Editora L&PM, 2009, p. 8. 
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insignificâncias em relevância, e se retira da relevância seu significado, sua 

singularidade, inofensibilizando-a”26.  

Um aspecto importante nesse contexto é a linguagem, levando em conta a 

reviravolta hermenêutico-transcedental (Gadamer), analisada por Oliveira “na 

linguagem, na linguicidade de nossa experiência de mundo acontece a mediação 

entre o finito e o infinito, adequada aos seres finitos que somos”27. Desse modo, há 

uma experiência finita, mas que, ao mesmo tempo, não padece de limite, pois há um 

significado que não pode ser dito – cada sentido explicitado é uma representação 

desse sentido28. Assim, a contribuição filosófica, com uso da linguagem, reflexiva e 

crítica, são elementares para se afastar da escravidão da idolatria.  

 

4 A banalidade do mal: a desigualdade do Outro na idolatria 

 

A banalidade do mal está afastada da ideia de igualdade do ser humano, de 

forma que o extremo do agir de um hostiliza o outro como se não reconhecesse a 

condição humana. Ser igual e diferente exige reconhecimento das pessoas e decorre 

do contexto de “normalidade”, ou não, que vive o agressor, uma vez que como lembra 

Nelson Mandela, “ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele ou por 

sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender”. Logo, 

aquele que pratica a crueldade, muitas vezes, de alguma forma, entendeu que 

aquela conduta era normal. Ao contrário, poderia ter compreendido que a 

existência de igualdade e diversidade, ao mesmo tempo, são experiências humanas 

normais. O aprender é vida, a “idolatria é morte, seu verdadeiro” e “é o modelo de 

razão hegemônico nas altas esferas do pensamento bem-comportado a serviço do 

poder e do estatuído, onde se gestam os ídolos e se administra a idolatria”29. 

Arendt destaca na pluralidade humana a importância da igualdade, pois “se 

não fossem iguais, os homens seriam incapazes de compreender-se entre si e aos seus 

ancestrais, ou de fazer planos para o futuro e prever as necessidades das gerações 

                                                     
26 SOUZA, Ricardo Timm. A desconstrução da idolatria – Derrida por vir. In: 
http://timmsouza.blogspot.com/2018/04/a-desconstrucao-da-idolatria-derrida.html. Acesso em: 04 
abr. 2020. 
27 Ob. cit., p. 247. 
28 Ob. cit., p. 248. 
29 SOUZA, Ricardo Timm. A desconstrução da idolatria – Derrida por vir. In: 
http://timmsouza.blogspot.com/2018/04/a-desconstrucao-da-idolatria-derrida.html. Acesso em: 04 
abr. 2020. 
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vindouras”30, mas, também, enfatiza a diferença e a necessidade de comunicação 

entre os seres humanos (de forma diversa, bastariam sinais e sons se todos fosse 

iguais em pensamento e necessidades idênticas), já que “se não fossem diferentes, se 

cada ser humano não diferisse de todos os que existiram, existem ou virão a existir, 

os homens não precisariam do discurso ou da ação para se fazerem entender”31.  

Dessa maneira, não só a consideração da igualdade humana é fundamental, 

pois o respeito pelas diferenças é parte da formação do amálgama da singularidade 

humana, como bem observa Arendt ao tratar da pluralidade: “No homem, a 

alteridade, que ele tem em comum com tudo o que existe, e a distinção, que ele 

partilha com tudo o que vive, tornam-se singularidade, e a pluralidade humana é a 

paradoxal pluralidade de seres singulares”32.  

O crescimento com princípios éticos é fundamental, como diz Einstein, a 

respeito da formação de juízos éticos e da importância da educação e da escola, as 

quais devem “ajudar o jovem a crescer em um espírito tal que esses princípios 

fundamentais sejam para ele como o ar que respira. O mero ensina não pode fazer 

isso”33. Logo, a ética perpassa e interage com os atores sociais, na constante batalha 

pela construção de uma sociedade democrática e que se engaje na busca de um 

mundo mais humano e fraterno. A dignidade da pessoa humana, os direitos humanos 

e o compromisso com a Declaração Universal formam um alicerce ético seguro e 

responsável no reconhecimento da condição humana e do Outro, premissas 

elementares para erradicação da escravidão da Idolatria.  

A infelicidade do ser humano é algo a ser superado, tão importante como criar 

obstáculos à guerra, como destaca Russell ao mencionar que descobrir um sistema: 

“para evitar a guerra é uma necessidade vital para nossa civilização, mas nenhum 

sistema tem condições de funcionar enquanto os homens forem tão infelizes que o 

extermínio mútuo lhes pareça menos terrível do que enfrentar continuamente a luz 

do dia”34. 

                                                     
30 ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2007, p. 188. 
31 Ob. cit., p. 188. 
32 Ob. cit., p. 189. 
33  EINSTEIN, Albert. Escritos da maturidade: artigos sobre ciência, educação, relações sociais, 
racismo e ciências sociais e religião. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1994, p. 26-27. 
34 RUSSELL, Bertrand. A conquista da felicidade. Trad. Luiz Guerra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2012, p. 15. 



 
 
 
 
192 | A tentação ancestral: a questão da idolatria ao longo dos séculos... 

Outro aspecto após reconhecer a dignidade de si é reconhecer a dignidade nas demais 

pessoas. Incumbido do procedimento para extermínio de milhões de seres humanos no 

decurso do nazismo, Karl Adolf Eichmann, em 1960, é levado do seu refúgio na Argentina 

para ser julgado em Israel. Sobre o caso, pondera Arendt: “o problema com Eichmann era 

exatamente que muitos eram como ele, e muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, 

mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais”35. O que Arendt está dizendo que 

é, muitas vezes, pessoas tidas por normais podem planejar e executar medidas monstruosas e 

acreditar, devotamente, que não está agindo de forma errada, por ser normal para 

determinado contexto tratar pessoas como subumanas e estar apenas cumprindo ordens 

superiores.  

A respeito desse modo de agir aparentemente normal, e não afrontosamente radical, 

relevante a Carta enviada, em 24-07-1963, por Hannah Arendt a Gershom Scholem36: 

 

Tenho hoje, com efeito, a opinião de que o mal nunca é ‘radical’, que ele é apenas 
extremo e que não possui nem profundidade, nem qualquer dimensão 
demoníaca. Ele pode invadir tudo e assolar o mundo inteiro precisamente porque 
se espalha como um fungo. Ele ‘desafia o pensamento’ como disse, porque o 
pensamento tenta alcançar a profundidade, ir à raiz das coisas, e no momento em 
que se ocupa do mal sai frustrado porque nada encontra. Nisto consiste a sua 
‘banalidade’. Apenas o bem tem profundidade e pode ser radical. 

 

E esse fenômeno do Outro ocorre pela liberdade, pela falta de aprisionamento, 

pois o Outro não é propriedade ou bem disponível do Mesmo, o qual tem que se 

moldar com a Alteridade. A interação do Outro e do Mesmo sem a presença ética 

ocorre pela falta da percepção da dignidade que já possuem. Enfatiza Souza37: 

 

É sempre tarde demais para que se possa corresponder totalmente à dignidade 
de Outro que se oferece como presença ética; é sempre cedo demais, para que se 
possa perceber totalmente a grandeza da inauguração ética significada pela 
presença do tempo do Outro. 

 

A irrupção da chegada do Outro será maior, ou menor, conforme as exigências 

do Mesmo e o seu grau de evolução quanto aos deveres éticos e a compreensão do 

Outro enquanto parte da Totalidade e digno de respeito. A chegada do Outro não 

pode ser irritante, como afirmam Adorno e Horkheimer38: 

 

                                                     
35  ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém. Uma Reportagem sobre a Banalidade do Mal. 
Tradução José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 299. 
36 ARENDT, Hannah. The Jew as a Pariah. New York: The Grove Press, 1978, p. 250-51. 
37 Ob. cit., p. 66. 
38  ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos. 
Tradução de Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 150. 
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A mera existência do Outro é motivo de irritação. Todos os outros são “muito 
espaçosos” e devem ser recolocados em seus limites, que são os limites do terror 
sem limites. Quem busca refúgio não deve encontrá-lo; os que exprimem aquilo a 
que todos aspiram, a paz, a pátria, a liberdade, ou seja, os nômades e os 
saltimbancos, viram sempre recusado o seu direito de cidadania. 

 
Não há como se apropriar do Outro, que vem com toda a sua gama de 

diferenças e visões, olhares, pensamentos e culturas. Quem é o Outro? O Outro é o 

Outro, aquele que não se consegue antecipar, prever ou limitar, ele simplesmente 

surge, em um momento singular, rompendo o conforto do Total do Mesmo. “O Outro 

concentra em si, por outro lado, todo seu passado antiquíssimo de uma só vez, em 

um convite traumático, um convite tão intenso eticamente que nunca se deu antes, 

um convite ao futuro absoluto”39. Portanto, a chegada do Outro tem que ser natural, 

com a recepção da diferença, para que se afaste o culto da desigualdade humana e da 

banalidade do mal, construindo pontes para a superação da idolatria. 

 

Considerações finais  

 

As reflexões construídas até aqui a partir da análise da influência da visão 

materialista-econômica no mundo e no modo de agir humano, bem como a 

desigualdade das pessoas enquanto recepção do Outro, pela ausência de 

reconhecimento da diversidade, permitem verificar uma recorrente idolatria. A visão 

totalitária se choca com a busca pela igualdade e pela dignidade humana. A aceitação 

do Outro pelo Mesmo, deixando a Totalidade para a construção de uma democracia 

por vir é possível e necessária. Para tanto, o viés totalitário tem que ser abandonado 

para que possa surgir o espaço ético e o reconhecimento do Outro. 

O respeito pelo próximo é um caminho viável para preservação da dignidade 

humana, elemento essencial de realização do ser humano e da superação da 

banalidade do mal. A hospitalidade do Outro pelo Mesmo é o princípio da mostra do 

absoluto segredo do encontro, que parece indecifrável. Assim, o senhor e o escravo 

hegelianos precisam se tornar conscientes, em uma visão prospectiva além do 

meramente visível. 

Desse modo, a linguagem deixa de ser simplória e carente de pensamento, de 

forma que há abertura para ideias e diversidades. O capitalismo e o materialismo 

cedem quando há consciência coletiva de ir além do meramente visível. Logo, a 
                                                     
39 Ob. cit., p. 105. 
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consideração do das pessoas como seres humanos (e não objetos), e em condições de 

igualdade, é um elemento importante para se afastar a escravidão da idolatria, 

juntamente com a profusão do pensar e do refletir crítico. Sabe-se que os limites do 

Outro deixam em evidência tempos e realidades distintas, um infinito ético peculiar e 

traumático, mas é esta diversidade de possibilidades que propicia a construção crítica 

do conhecimento, em um mundo que se pretende distante do idolátrico. 

Portanto, o reconhecimento do Outro implica superação da ideia de 

Totalidade, pois a diversidade dialética não é ofensa e permite se afastar da 

simploriedade de um debate idolátrico. O compromisso ético e a linguagem estão 

correlacionados com a constante urgência de abrir espaço para o Outro. E com a 

chegada do Outro, e a necessária aceitação, há menos idolatria e mais esclarecimento 

do mundo, numa perspectiva dialética da Filosofia contribuindo para a evolução 

humana. 
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12. A tentação primordial e a idolatria: alguns tópicos bíblicos 
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Isidoro Mazzarolo1 
 

Introdução 

 

A proposta de estudo é um olhar em duas direções: a. como foi a tentação 

ancestral, a mais antiga, a original ou a primordial? b. como essa tentação original 

perpassou séculos e pode ser percebida hoje?  

Olhar para trás e procurar explicações ou compreensões é mais simples do que 

debruçar-se sobre o presente e perceber que as mesmas vicissitudes e limitações se 

repetem. Condenar quem errou no passado é fácil, mas assumir as próprias 

responsabilidades exige maior heroísmo e humildade. A tentação primordial não saiu 

da história humana, não abandonou o universo, pois a Serpente, na sua sagacidade, 

astúcia e ambiguidades continua colocando ardis nos caminhos dos seres humanos.  

A tentação e a idolatria andam sempre de mãos dadas. Nosso trabalho faz um 

percurso rápido em alguns textos da Sagrada Escritura visando vasculhar as relações 

entre esses elementos e a situação do ser humano de hoje.  

 

A tentação primordial 

 

A tentação é sempre uma possibilidade, pressupõe a liberdade, mas é sempre 

um convite ao mais, isto é, ser mais, ter mais, dominar mais e não ter limites. O 

relato do Gênesis 2,8-17 não é histórico, mas sapiencial, mostra que Deus colocou no 

Éden muitas árvores e, dentre essas, a árvore da Vida e a árvore do Conhecimento do 

Bem e do Mal. Deu liberdade e autoridade ao ser humano sobre todas as árvores, mas 

interditou essas duas, com um interdito de pena de morte (Gn 2,17).  

Deus exigia obediência às suas ordens, mas surge a tentação primordial. A 

serpente entra em cena e apresenta outra proposta aos seres humanos: 
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Mas a serpente, o mais sagaz entre todos os animais selvagens que Yahweh Deus 
tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore 
do jardim? 2Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos 
comer, 3mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não 
comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. 4Então, a serpente disse à  
mu-lher: É certo que não morrereis.5 Porque Deus sabe que no dia em que dele 
comerdes vossos olhos se abrirão e, como Deus, sereis conhecedores do Bem e do 
Mal (Gn 3,1-5). 

 

A serpente tem a função do protagonismo contra Deus. Ela é caracterizada 

como o mais ardiloso dos animais. O antropomorfismo da serpente é um recurso 

linguístico para representar um diálogo de uma pessoa com um animal. A serpente 

jamais conversou na linguagem humana, mas, neste tipo de linguagem, ela fala. Na 

mitologia, a serpente desempenha um papel muito importante como intérprete de 

enigmas, como indução aos mistérios e como acesso aos espaços escondidos do 

psiquismo humano.  

Algumas culturas primitivas representavam a serpente por um risco no solo, 

ou mesmo por grafitos nas paredes, em tentativas de representação da arte cênica. 

Para alguns estudiosos, a linha no chão é certo enigma, pois não tem começo e nem 

fim. Pode ser aumentada ou diminuída, não se sabe onde começou ou mesmo para 

que lado vai. Ela é a própria abstração personificada. A serpente visível na terra, o 

instante de sua manifestação, é uma hierofania. 2  É sempre uma manifestação 

terrena, material e natural do enigmático. Os anéis de sua casca representam a 

unidade cósmica e a mudança da pele a cada ano, na primavera, torna-a símbolo da 

eterna juventude. Ela é capaz de passar do significado masculino do ímpeto que 

aparece nas fendas, para fazer-se toda feminina enrolando-se, enroscando-se, 

beijando e seduzindo. Secreta, obscura e imprevisível, a serpente surpreende nos 

seus ímpetos e movimentos. No mundo caldeu, o termo para designar vida era o 

mesmo para nomear a serpente. 3 No Egito, a serpente é o símbolo da vida e da 

justiça. Na linguagem hieroglífica, a naja é o símbolo da justiça. Dentro das culturas 

antigas do Médio Oriente, encontra-se uma relação muito estreita entre o 

simbolismo da serpente e a vida. Na língua árabe, o termo serpente é el-hayyah e 

vida é el-hayat, ambos estão próximos do nome divino El-Hay que significa o 

vivificante, aquele que é o próprio princípio da vida. O hebraico usa o termo nahash 

(serpente) com uma gama variada de significados, especialmente com o sentido de 
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3 Idem, Ibidem. 
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animal hostil, mutável e sinuoso a exemplo do dragão (Cf. Jó 26,13; Is 27,1).4 O 

adjetivo imediato ‘arum pode significar cálido, prudente, astuto ou sábio. A mesma 

raiz ‘rm indica o estado do ser que é nu. A serpente poderia ser sábia, capciosa, mas 

também poderia indicar o mesmo estado dos seres humanos, que estavam nus.  

Na tradição bíblica, a serpente, mesmo usada por Moisés (Gn 4,2-4), sempre 

foi vista como um instrumento da idolatria e da magia pagã. 5  A serpente é 

inspiradora, sedutora, mestra na música, na medicina e na adivinhação. No universo 

da mitologia grega, a serpente está muito ligada aos cultos de Dionísio e do grande 

Apolo. O pai de Dionísio, Zeus, transforma-se numa serpente para unir-se a uma 

mortal chamada Perséfone (união do céu com a terra) para gerar outro deus.6  

A tentação primordial ou original nada tem com sexo, como muitos autores 

moralistas, ingênuos ou mal-intencionados, interpretaram o texto (Gn 3,1-5). O 

relato Gn 2,4b-25 tem um objetivo fundamental que é mostrar o plano de Deus 

original, isto é, criar um ambiente perfeito para os seres humanos no universo, na 

harmonia cósmica com os animais, a natureza e o seu próximo, por isso chamado de 

gân em hebraico e parádeisos em grego, que significa jardim, paraíso, lugar 

aprazível e harmônico.7  

Deus estabeleceu dois limites simbolizados nas duas árvores no centro do 

Jardim, e estas não envolviam sexo, mas Vida e Conhecimento. A árvore da Vida 

representa a Lei e a árvore do Conhecimento representa o outro, o próximo. 

Portanto, o pecado primordial não envolve o sexo, mas a Lei e o próximo. A serpente 

promete que se eles desobedecerem a Deus e seguirem o conselho dela, serão iguais 

a Deus, no entanto percebem que a ganância e o orgulho lhes mostrou a nudez, isto 

é, a realidade nua.  

 

A tentação original e o pecado 

 

A tentação não é, necessariamente, negativa.  O lexema grego peira, zw  é 

ncontrado quatorze vezes na forma verbal e oito vezes na forma substantivada na 

LXX, e vinte e uma na forma substantivada e vinte e três na forma verbal no NT. A 

tentação é uma provocação, provação, teste ou tentativa de sedução. Assim, quando o 
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povo no deserto reclama água para beber, Moisés critica o povo, afirmando que ele 

estava tentando Deus (Ex 17,2). Na conclusão da oração do “Pai-Nosso”, está uma 

petição, a fim de que Deus não deixe “entrar na tentação, mas livre do mal” (Mt 6,13). 

Jesus também afirma que os discípulos seriam recompensados no Reino de Deus, 

pois eram os que tinham permanecido com Ele nas suas tentações (Lc 22,28). 

A tentação pode ter um caráter positivo, pois ela exige discernimento, decisão 

e maturidade. Na liberdade de escolha e decisão, se fortalecem a liberdade e a 

maturidade. A tentação indica sempre duas possibilidades: fazer ou deixar de fazer, 

mesmo quando se trata de situações difíceis, como aborda a carta de Pedro: 

 

6Nisso deveis alegrar-vos, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, 
sejais contristados por várias provações, 7para que, uma vez confirmada a 
autenticidade da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo 
purificado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus 
Cristo (1Pd 1,6-7). 

 

O outro verbo grego com o significado de tentar ou provar é deleazô, 

encontrado três vezes no NT (Tg 1,14; 2Pd 2,14.18). Cada um é tentado pela própria 

cobiça quando esta o atrai e seduz (Tg 1,14). 

A tentação envolve sempre duas possibilidades: aceitar ou rejeitar. Alguém 

tentado pode deixar-se conduzir pela provocação ou, se tiver discernimento 

suficiente e conhecimento da ilusão, pode rejeitar. No contexto do pecado original, a 

tentação foi uma sedução à rejeição da autoridade divina e uma falsa ilusão do poder 

humano. Sob essa ótica, a tentação é uma indução ao erro e ao mal. Essa opção pelo 

mal pode ser fruto de uma provocação externa, como no caso de Eva e Adão, mas 

também pode ser resultado dos desejos internos, como afirma Tiago (Tg 1,14).8 

O mal, através da metáfora da serpente, estava no jardim do Éden para 

provocar os humanos. O diálogo da serpente com a mulher é em torno de um 

mandamento fundamental: viver na liberdade condicionada pelos próprios limites, 

isto é, saber-se senhor sobre as outras criaturas, mas ter um Senhor a quem prestar 

contas. Deus tinha proibido os frutos das árvores que estavam no centro do Jardim: a 

árvore da Vida e a árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus tinha permitido 

aos primeiros inquilinos do Paraíso comer dos frutos de todas as árvores, menos das 

duas árvores indicadas, pois, no dia em que eles comessem desse fruto, estariam 
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buscando a própria morte (Gn 2,17). O pecado original foi este: ter todos os limites, 

exceto dois, e esse “tudo, exceto...” é o nó fundamental do pecado, da tentação e da 

queda. A tentação, nesse caso, simbolizada na linguagem da serpente, estimula os 

seres humanos a eliminar a condicionalidade e desprezar quem interpôs os limites. 

A serpente personifica a linguagem do mal, da hostilidade a Deus, desviando o 

ser humano de seu projeto original, sugerindo ou induzindo à desobediência e 

exaltando a soberba que estava no coração de Adão e Eva. A tentação nunca mostra o 

lado ruim, mas sempre o ilusoriamente belo, bom e vantajoso. Na linguagem 

astuciosa da serpente, ao comer do fruto, eles não morreriam, mas se tornariam 

como deuses versados no bem e no mal (Gn 3,5). A provocação à desobediência 

estimula a arrogância, a prepotência e a ambição desenfreada do poder. Nessa 

perspectiva, o pecado original se torna a matriz de todos os pecados. Deus colocou os 

seres humanos no Éden dotados de inteligência, discernimento, raciocínio e 

liberdade. Ao colocar duas árvores no centro do Jardim como limites, Deus exigiu 

fidelidade e compromisso.9 

O pecado original é definido por muitas correntes religiosas como a ausência 

total da imagem divina, carência ou ausência de Deus. Essa compreensão pode ser 

verdadeira, mas de modo muito relativo. Na narrativa bíblica (Gn 3,1-13), o pecado 

não é ausência ou carência de Deus, mas rejeição a Deus e obediência à serpente. 

Esse é o primeiro e mais crítico momento da entrada do pecado. Ao acolher o 

conselho da serpente, os humanos se afastam de Deus, desprezando ou rejeitando a 

sua presença. Deus estava no jardim, mas os humanos preferiram ignorá-lo e preteri-

lo em relação à serpente.  

O pecado original é a insígnia primeva da desobediência e da arrogância. O 

fruto proibido não significa desvio sexual, mas rejeição à autoridade de Deus. A 

serpente não sugere que Adão e Eva pratiquem o sexo, pois este já havia sido 

autorizado por Deus a fim de que se preservasse a espécie: “... multiplicai-vos e 

enchei a terra” (Gn 1,28). Nesse aspecto, é preciso ter prudência para não interpretar 

o pecado original como relativo ao sexo e distorcer leituras como o Salmo 51,7 e 

outros textos. Santo Agostinho entendia que a fonte dos pecados era a depravação 

sexual,  ma s  a  soberba  é  a   mãe  de   todos   os   pecados,  que  também   envolve   a 
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 sexualidade.10 

Eis o que disse Agostinho, no livro De Baptismo Puerorum:  

 
Que as crianças, ainda que não sintam a concupiscência atual, possuem a aptidão 
para ela em função do pecado original. Porém, a aptidão ou habilidade acontece 
em função de algum hábito. Logo, o pecado original não é um hábito.11 

 

Leituras moralizantes têm amortizado e desviado o sentido fundamental do 

pecado. Em todas as críticas proféticas, aparece sempre a injustiça como o principal 

pecado. Quem é injusto pode ser infame, desonesto e pecar de muitas outras formas. 

O pecado original é a descrição da principal tentação humana: “querer ser como 

Deus” e eliminar qualquer forma de obstáculo, como afirmava Sócrates: 

 
Se imaginais que, matando homens, evitareis que alguém vos repreenda a má 
vida, estais enganados; essa não é uma forma de libertação, nem é inteiramente 
eficaz, nem honrosa; esta outra, sim, é a mais honrosa e mais fácil: em vez de 
tapar a boca dos outros, preparar-se para ser o melhor possível. Com este 
vaticínio, despeço-me de vós que me condenastes.12 

 

Tirar o fruto da árvore é a tentação de eliminar o que Deus colocou como 

limite. Essa atitude tem um ponto de partida, que é sempre a primeira e pode ser o 

começo de muitas outras. O pecado original não pode ser visto como um hábito, e 

nisto concordam Santo Anselmo e São Tomás de Aquino.13 Antes do hábito, existe o 

ato isolado, a decisão primitiva, por isso o original é aquele que não teve similares 

anteriormente. O homem e a mulher, após a ruptura do mandamento divino, 

percebem que estão nus, e essa situação os deixa em desconforto, significado claro da 

desarmonia, da falsa descoberta e do resultado negativo da experiência.  

A nudez é uma situação moral e não física. Eles percebem o engodo, a 

miserabilidade e os limites da própria ambição. A serpente serviu como um ídolo 

para estimular os desejos e as ambições pessoas no caminho da soberba e da ambição 

de superar todos os limites: ser como deuses. 

O pecado de Adão e Eva aumenta nos seus filhos. Caim não apenas toma dos 

frutos da árvore proibida, mas, pela inveja, arrasta quem está em dúvida. Caim vai 

                                                     
10 MAZZAROLO, I. O que é o Pecado?, p. 122. 
11 TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica I-II, q. 82,3. Nesse assunto, Agostinho promoveu muitos 
moralismos de efeito incalculável. 
12 PLATÃO. A República, p. 5. 
13 TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica I-II, q. 71, citando Santo Anselmo, no livro De conceptu 
virginal. 
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dar origem a uma geração de fabricantes de armas, como demonstração da evolução 

do pecado original (Gn 4,17-22). 

Evolução da tentação original: Eva e Adão          Caim           os descendentes de 

Caim como laminadores e fabricantes de armas. 

 

As tentações de Jesus e a idolatria 

 

As tentações de Jesus são apresentadas logo após o batismo e a plenitude da 

presença do Espírito Santo. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para fazer 

uma experiência radical no ambiente do adversário. O deserto, em virtude dos mitos 

e ritos religiosos, entre outros símbolos, era a morada de satanás. Nos rituais 

judaicos dos sacrifícios religiosos, o sangue do cordeiro imolado era espargido sobre 

um bode o qual, totalmente ensanguentado, era conduzido vivo ao deserto, 

carregando os pecados do povo e sendo devorado pelos chacais. Esse era o bode 

expiatório, e como ele levava sobre si todos os pecados do povo, inclusive os do sumo 

sacerdote, dava a vida na morada de satanás (cf. Lv 16,20.22; Nm 28,21-22; 29,16).  

O demônio exige subserviência e adoração, logo, uma separação da relação de 

Jesus com o Pai. Lucas admite que satanás, como um ser sobrenatural, faça oposição 

a Deus. Na saga de Jó, Satã tem acesso à esfera celeste e pede permissão a Deus para 

tentar Jó. Satã se apresenta duas vezes diante de Deus, como se fosse uma 

assembleia democrática entre o céu e o inferno, para tratar de assuntos dos humanos 

(cf. 1,6-12; 2,1-7).14 

Lc 4,2 afirma que Jesus estava por quarenta dias jejuando; sentiu fome e foi 

tentado por satanás. Essa pode ser uma alusão aos quarenta anos de deserto do povo 

de Israel com Moisés (Nm 14,34), quarenta dias do jejum de Moisés (Ex 34,28; Dt 

9,9) e Elias (1Rs 19,8). O evangelista não desenvolve o possível significado da 

numerologia, mas deixa em aberto a possível relação com acontecimentos 

anteriores.15 

Ninguém serve a dois senhores: eles são antagônicos (Mt 6,24).  

Os três ídolos nas tentações de Jesus:  

                                                     
14 MAZZAROLO, I. Jó: amor e ódio vêm do mesmo Deus?, p. 47-60. 
15 STEIN, R. H. Luke, p. 146. 
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As tentações são um culto a satanás. O deserto pode ser um lugar propício para 

falar com Deus (Os 2,14-15) e, ao mesmo tempo, um lugar de morada dos demônios e 

das bestas selvagens (cf. Is 13,21; 34,14; Tb 8,3; Mc 1,13).  

 

As tentações de Jesus 4,1-11 
 

 
1 Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado 16 pelo 
diabo. 2 Depois de ter jejuado quarenta dias e quarenta noites, acabou sentindo 
fome. 3 O tentador aproximou-se e lhe disse: ‘Se és o Filho de Deus, ordena que 
estas pedras se transformem em pães’. 4 Mas ele respondeu: ‘Está escrito: Não só 
de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus’ (Dt 8,3; 
Sb 16,26). 5Então o diabo o leva à Cidade Santa, coloca-o sobre a parte mais 
elevada das muralhas17 do Templo 6e lhe diz: ‘Se és o Filho de Deus, atira-te para 
baixo, pois está escrito: Ele dará a teu respeito ordem a seus anjos e eles te 
carregarão nas mãos, para evitar que contundas o pé em alguma pedra’ (Sl 91,11). 
7Jesus lhe diz: ‘Também está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus’ (Dt 
6,16; Is 7,12). 8 O diabo o leva ainda a uma montanha muito alta; mostra-lhe 
todos os reinos do mundo e seu esplendor 9e lhe diz: ‘Tudo isso te darei, se, 
prostrando-te, me adorares’. 10Então Jesus lhe diz: ‘Retira-te, Satanás! Pois 
está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto’ (Dt 6,13). 
11Então o diabo o deixou, e eis que se aproximaram anjos, e o serviam (Mc 1,12-
13; Lc 4,1-13). 

 
 
Jesus foi conduzido (anêchthê) pelo Espírito para o deserto. O fato de ser 

conduzido revela obediência e confiança. Jesus crê que o Espírito sabe por onde o 

conduz, assim como Deus conduzia o povo no deserto, desviando os seus inimigos 

(Ex 13,20-21). No primeiro momento, a obediência de Jesus é um sinal positivo desse 

filho amado que confia no Pai (3,17). No segundo momento, no entanto, aparece a 

finalidade desse desvio para o deserto: ser tentado pelo diabo. A tentação é uma 

provocação, um teste, uma demonstração de suficiência diante de algo oposto, de um 

perigo ou inimigo. O diabo (dia + ballô; diabolê) é aquele que se intromete, que fere, 

que machuca. O diabo é o que procura ferir e prejudicar (Bauer, WzNT). Por que o 

Espírito conduz Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto? O deserto, além de ser 

o lugar por excelência da morte, era também, na mitologia antiga, um lugar de 

                                                     
16 Peirazzô tem o sentido de ‘provocação, investigação, provação ou teste para experimentar a força de 
resistência ou capacidade’ (Bauer, WzNT). 
17 Pterygion, literalmente, ‘torre, ápice ou pináculo’. Há uma dificuldade entre o texto e a arqueologia 
da cidade de Jerusalém, pois o Templo não tinha torre, nem cumeeira ou algo semelhante. O texto se 
refere à esplanada do Templo em relação à parte mais baixa do vale do Cedron; ali havia (há) uma 
muralha que forma o ângulo (canto) da esplanada e a parte mais alta. É provável que o relato indique 
esse ângulo do muro do Templo e não o pináculo. 
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espíritos maus, presságios e maus augúrios. O deserto era o lugar onde os sacerdotes 

despejavam os pecados do povo e deles próprios nos ritos de expiação (Lv 16).  

O demônio, na missão de Jesus, apresenta-se, antes do início de sua atividade 

missionária pública, nas investidas no deserto. O demônio se manifesta e tenta Jesus 

ao longo de toda sua missão nos diferentes grupos que se opõem, combatem, 

criticam: saduceus, fariseus, escribas, sacerdotes e Herodes. Ele se apresenta 

também no final, de modo particular, na figura do Sumo Sacerdote e de Herodes, que 

exigem a sentença de morte, confirmando a opção pelo ódio contra o amor (Jo 15,25). 

As tentações são também explicitadas numa possível associação de Jesus com 

o povo de Israel, no deserto e na diferença de resultados. O povo hebreu, conduzido 

por Deus, duvida deste, reclama, faz protestos contra Moisés, constrói o bezerro de 

ouro e, na hora difícil, quer voltar para a escravidão do Egito (Ex 15-18; 32-33). 

Jesus, no entanto, vence o diabo em todas as suas provocações, supera todas as 

dificuldades e ratifica sua eleição de Filho amado. Numa visão comparativa, a ida 

para o deserto é uma manifestação da messianidade de Jesus, da sua fidelidade ao 

Pai e da prova da unidade entre o Pai e o Filho em todos os momentos da missão. 

As tentações recebem diferentes matizes, segundo o prisma em que são 

estudadas. Fundamentalmente, elas representam toda a postura de pecado dentro de 

uma sociedade e todas as respostas do mal no mundo: o ter, o poder e o prazer.18 Na 

síntese teológica de Bonnard (1976, 68), as tentações se encontram em cinco grupos:  

 

1. A interpretação “antimágica”: Até o final do primeiro século, os judeus 
combatiam os cristãos afirmando que os sinais de Jesus eram magias. A narrativa 
da vitória sobre o diabo seria uma defesa dos cristãos (Bultmann). 
2. A interpretação “apologética”, em que os cristãos mostravam que tinham um 
Messias vitorioso, não sucumbindo no deserto como o povo hebreu (Holzmann). 
3. A interpretação “adâmica”, cuja finalidade era mostrar que Jesus renunciara 
sua condição divina, assumindo em tudo a condição adâmica, humana, e, nessa 
condição, vencia o diabo: Fl 2,5-11; Mt 16,23 (Hering). 
4. A interpretação “filial”, mostrando Jesus vitorioso contra o mal por sua 
obediência e conformidade com a vontade do Pai, tornando-se o verdadeiro e 
único Israel (Schlatter, Dupont e Guillet). 

5. A interpretação “messiânica”, argumentando com todos os fatos, sinais e 
palavras a messianidade absoluta de Jesus (Schniewind). 

 

As tentações, na abertura da missão, foram apenas uma amostra do que 

aconteceria em toda a missão. A tentação de transformar pedras em pães (4,3-4) 

                                                     
18 Mazzarolo, I. Lucas, a antropologia da salvação, p. 81-82. 
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mostra a ganância do poder. Aqueles que têm dinheiro transformam uma cidade em 

cinzas, um deserto em cidade, um vivo num defunto, fazendo tudo o que sua 

prepotência indica. O único deus é o dinheiro e as posses; o resto é resto. A tentação, 

na parte mais alta do muro do Templo (4,5-7), revela o prazer que alguém poderia 

ter e sentir jogando-se do alto e, de modo mágico, ser acolhido por forças 

extraterrestres. É o deleite daqueles que passam por cima de tudo, das culturas, das 

identidades, da dignidade e da justiça para terem seus prazeres, sua hipocrisia e 

perfídia sempre ativas. A tentação dos reinos que a visão alcança (4,8-11) é a 

expressão máxima do ter, como profetizava Isaías (5,1ss), Habacuc (2,6ss) e outros. 

O ter exige a injustiça e a tirania (Lc 22,24-25).  

O jejum para vencer o diabo é uma exigência pedagógica e antropológica. É 

preciso fazer ascese e renúncias no caminho do discernimento. Quem não renuncia 

carrega consigo todos os percalços anteriores, não se liberta e não consegue ter as 

vitórias necessárias. Quem não vende nada não adquire créditos para fazer as 

“compras” de que precisa. Jejuar é vender a mediocridade e a hipocrisia para 

comprar valores, nobreza humana e espiritual que lhe permitem fazer opções pelo 

perdão, pela reconciliação e pela inclusão. Jejuar não é um rito mágico que protege 

contra tentações ou desconta pecados na base de ritos, mas uma capacidade de 

autodomínio contra os desejos mais simples das necessidades da natureza, e uma 

forma de autocontrole diante de outros desejos como os do ter, poder e prazer, que 

exigem o sangue dos justos, a morte dos fracos e a exclusão dos que nascem à 

margem. 

 

A idolatria na filosofia paulina 
 

Paulo, o homem das três culturas, o judeu, o grego e o romano, não tinha 

meias palavras no que concerne à idolatria. Nascido nas Gishala, Vila da Judeia, 

emigrado infanto para Tarso, na Província da Cilícia, uma cidade de grande 

importância da cultura helenística e na administração romana. A migração da 

Gishala para Tarso aconteceu em função da necessidade de encontrar melhores 

condições de vida, trabalho e segurança por parte de seus pais.19 A sua infância em 

Tarso foi um aprendizado intenso de cultura helênica, filosofias, teorias e autores de 

grande relevo como Platão, Aristóteles e muitos outros. Não obstante sua firmeza na 
                                                     
19 MURPHY-O’CONNOR, J. Jesus e Paulo, vidas paralelas, p. 50. 
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religiosidade e costumes judaicos familiares, a convivência, o comércio, os amigos e 

outros fatores aproximaram de modo indelével Paulo do helenismo e do romanismo. 

A dominação, na época, era romana, mas a cultura era um legado de muitos 

séculos das gerações precedentes. Os romanos herdaram muito dos gregos; estes 

herdaram dos persas; os persas herdaram dos babilônios; os babilônios herdaram 

dos assírios; estes, por sua vez, copiaram muito dos egípcios, núbios e de outros 

povos do norte da Ásia. 

Paulo era um homem superdotado, privilegiado, mas, ao mesmo tempo, 

austero e radical consigo mesmo. Era conhecedor exímio da religiosidade dos gregos, 

os quais tinham uma grande influência das religiões persas, do zoroastrismo e de 

outras mitologias mais antigas. Um ídolo, de qualquer natureza, exige subserviência, 

obediência, seguimento e submissão. Paulo tinha absoluta clareza da 

incompatibilidade entre o seguimento a Jesus Cristo e o culto aos ídolos. 

A Lei de Moisés podia ser uma espécie de idolatria para os judeus, enquanto 

esses não conseguissem ver além do judaísmo (Gl 1,6-10; 3,1-3). Nos escritos 

paulinos, encontramos muitas referências à idolatria como desvio de conduta ou 

subserviência a outras divindades. No conceito teológico, o ídolo é uma força 

superior que atrai o ser humano a uma conduta diferente ou oposta aos 

ensinamentos divinos perpetuados ao longo das gerações. 

Mitos, fábulas, genealogias, prodígios, provérbios e adivinhações faziam parte 

dos santuários de cultos idolátricos. Em Filipos, havia uma jovem com propriedades 

de adivinhação ou possuidora do espírito de pitonisa (At 16,16).20 O espírito de 

pitonisa era um atributo das sacerdotisas de Apolo e de muitas outras mulheres no 

universo grego, especialmente no templo de Delfos, talvez o mais importante da 

Grécia antiga, as quais associavam profecia, adivinhação e misticismo. Nesses casos, 

os ídolos determinavam as práticas, a conduta e o futuro daqueles que frequentavam 

esses lugares. 

Paulo tinha clareza da função dos ídolos e das práticas idolátricas no mundo 

antigo. As religiões mistéricas oriundas do Oriente, especialmente da Pérsia, estavam 

na ordem do dia e serviam muito bem para manipular práticas políticas, econômicas 

e alienar o povo de sua consciência e de seus dirieito. No intuito de centralizar a fé, a 

                                                     
20 NESTLÉ-ALAND, Novum Testamentum graece, 28ª. O texto apresenta duas variantes para o 
lexema pithôn: o î45, 74 ¥, A, B, e muitos outros atestam pithôna, enquanto que o î 45, 127, C3, D1 e outros 
atestam pithônos.  
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política e as práticas sociais ao redor do Evangelho, ele fazia muitas ponderações com 

os cultos idolátricos: 

 

Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos 
mudos, segundo éreis guiados (1Cor 12,2). 

 

Os ídolos exigem uma subserviência, por isso ele afirma que eles eram guiados 

pelos mesmos. Em outras palavras, a religião é um pacto ou uma aliança e o pacto 

com o ídolo exige fidelidade semelhante a uma aliança de casamento. Trata-se de 

uma relação bilateral entre o fiel e seu ídolo, o qual se torna um sacramento a ser 

guardado. Sacramento é algo que se torna sagrado, santo, sublime. Sob esse prisma, 

quer o verdadeiro, quer o falso assumem a mesma configuração de respeito e 

veneração e, de modo mais radical, quando o senso de discernimento é menor, 

quando o infantilismo e a ingenuidade são estruturas montadas para manter o povo 

na ignorância e subserviência. 

 

Que digo pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo 
tem algum valor (1Co 10:19)?  
Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes 
roubas os templos (Rom 2:22)?  
Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, 
for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador; 
com esse tal, nem ainda comais (1Cor 5,11).  
No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos 
senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica (1Cor 8,1). 
Porque, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, 
não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas 
sacrificadas a ídolos (1Cor 8,10)?  
Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos 
santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: Habitarei e andarei entre eles; 
serei o seu Deus, e eles serão o meu povo (2Cor 6,16). 

 

A idolatria no Apocalipse  
 

Os tempos do Apocalipse são de muita complexidade para os cristãos. João 

afirma que a grande Prostituta possuía dez cabeças e sete chifres. Na tentativa de 

decifrar esse enigma, os autores buscaram entender que o período ao qual o autor 

quer referir-se a respeito das cabeças seriam os dez imperadores entre Calígula (37-
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41 d. C.) e Adriano (117-138 d.C.), no entanto, o piores tempos foram os de 

Domiciano (91-96 d.C.).21 

Domiciano é mais exigente no culto ao imperador e, conforme alguns 

estudiosos, Roma agia de duas maneiras: a. de um lado favorecia, promovia e 

enaltecia os fiéis aos cultos idolátricos e seguidores das normas imperiais e, sob esse 

aspecto era uma verdadeira sedutora; b. de outro, cerceava e perseguia os infiéis e 

desobedientes.22 

João, no Apocalipse, aborda a questão da idolatria como comunhão com os 

sacrifícios impuros e diaconia a divindades que justificam a conduta perversa. Na 

primeira referência, é feita uma advertência à corrupção de Balaão o qual, em troca 

de dinheiro, aceitou participar dos ritos idolátricos com Balac e agir contra os 

costumes de seu povo (Ap 2,19). Na verdade, Balaão não era um personagem do final 

do primeiro século d.C., mas um arquétipo da tentação antiga e da sedução pelo 

dinheiro de Balac para amaldiçoar o próprio povo (cf. Nm 22-24).  

Essa referência do Ap 2,19 pode estar ligada ao culto imperial implantado por 

Cláudio, Adriano e Severo, mesmo que o culto idolátrico mais importante fosse o da 

deusa Ártemis (Diana para os romanos). Talvez, no período do Apocalipse, o líder da 

igreja local ainda fosse Timóteo, o grande colaborador de Paulo. Ainda que a 

autoridade das Cartas a Timóteo seja discutida, conforme o texto, o líder da igreja de 

Éfeso é ele, nomeado por Paulo (1Tm 1,3-7). A idolatria em Éfeso não se constitui 

apenas de cultos a divindades pagãs, mas de heterodidascalias, doutrinas falsas, 

mitos, genealogias e outras. A idolatria é muito maior do que cultos a divindades: é 

toda a forma de submissão, dependência ou crença cega que obstacula a razão. Nas 

instruções de como Timóteo deve precaver-se e precaver os cristãos estão as 

doutrinas dos demônios (1Tm 4,1).  

O quadro da caracterização do ambiente de Éfeso é bastante desolador, mas 

tem como pano de fundo a escatologia. O próprio Jesus havia feito alertas sobre os 

sinais que antecederiam o fim dos tempos (Mt 24,15-25). O livro do Apocacalipse 

adverte para o trabalho da Besta na sedução dos habitantes da terra (Ap 13,11-18). 

Desta forma, Paulo faz admoestações a seu grande colaborador Timóteo ao confiar-

lhe o governo da igreja de Éfeso.23 

                                                     
21 MAZZAROLO, I. O Apocalipse: esoterismo, profecia ou resistência?, p. 15-16. 
22 KRAYBILL, J. N. Culto e comércio imperiais no Apocalipse de João, p. 26. 
23 MAZZAROLO, I. Primeira & Segunda Cartas a Timóteo e Tito, p. 91. 
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Nessa perspectiva da idolatria imperial, no ano de 29 a.C., Augusto ordena aos 

Efésios a consagrar um templo a Júlio César, no recinto do santuário de Ártemis. Sob 

a administração de Cláudio, surge um decreto transformando o culto ao imperador a 

nível provincial e não mais apenas local e a cidade recebe o título de neocuore 

(guardiã do templo). Assim, Éfeso se tornaria, orgulhosamente, a cidade quatro vezes 

neocuore: uma vez como guardiã do culto a Ártemis e três vezes como culto aos 

imperadores.24 Esses cultos idolátricos eram considerados escandalosos por terem 

como finalidade primordial o dinheiro, o prazer, o sexo e a mentira para justificar os 

objetivos propostos (Ap 2,14). 

Muitos eram os que atuavam a favor desses cultos, mas argumentavam serem 

apóstolos e mensageiros autênticos, mas o anjo (o líder) os desmascarou (Ap 2,2). 

Esses poderiam ser judeus imiscuídos na comunidade (Ap 2,9; 3,9) com muitos 

outros falsos profetas dos quais há numerosas referências antigas. 25  As falsas 

doutrinas eram esquemas filosófico-religiosos perversos que criavam um ambiente 

satânico para as comunidades nascentes, como o Autor se refere à comunidade de 

Pérgamo (Ap 3,9). O sofrimento dos cristãos era semelhante ao dos judeus nos 

tempos de Antipas (185 a. C.), mas havia alguma autoridade que parecia a 

reencarnação de Antipas.  

Na igreja de Tiatira, é referida a figura de Jezabel, esposa do rei Acab (cf. 1Rs 

18-19.21). Na igreja de Tiatira, que era a cidade de Lídia (At 16,14.40), deveria haver 

alguma mulher com a ambição de ser protagonista dos fatos. Alguns autores 

quiseram ver essa mulher descrita como profetisa (Ap 3,20) como sendo a esposa do 

bispo, mas esta interpretação não é acolhida pela maioria dos exegetas.26 A questão 

central dessa Jezabel é que ela induz à prostituição, que podia ter um sentido 

religioso, quando se refere a tomar parte de sacrifícios aos ídolos, bem como um 

significado ético. 

Em dois outros textos do Apocalipse (21,8; 22,15), os idólatras estão na mesma 

categoria dos perversos e dos corruptores:  

 

Contudo, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, 
aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que 
lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte (Ap 

                                                     
24 PRIGENT, P. L’Apocalisse di San Giovanni, p. 77. 
25 PRIENT, P. L’pocalisse di San Giovanni, p. 79. 
26 PRIENT, P. L’pocalisse di San Giovanni, p. 111. 
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21,8). Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e 
todo aquele que ama e pratica a mentira (Ap 22,15). 

 

Esses dois versos estão dentro do quadro da descrição da Nova Jerusalém (Ap 

21-22), e nela não há mais espaço para todos os que, na Jerusalém terrena, 

corromperam, falsificaram, induziram ao erro, à idolatria e ao sofrimento.  

Essa grande cidade descende dos céus, vem da parte de Deus. Ela será regida 

por princípios divinos e ela irá instaurar o milênio de Deus.27 

 

Propostas de conclusão 
 

Olhar para trás, mesmo que com um olhar muito crítico, é importante, mas 

não for feita uma hermenêutica com o mesmo olhar e sob os mesmos aspectos: seria 

um mero passatempo inútil. Observar e analisar a idolatria no passado é abrir todas 

as janelas da inteligência, da alma e do coração para compreender as formas de 

cultos idolátricos, imperiais, governamentais, empresariais e religiosos hoje.  

Quais são as ideologias de mercado, de comércio, de comunicação, de 

manipulação, de falsidades e mentiras que sustentam os sistemas de governo, com 

princípios iguais aos das Bestas do passado?  

A tentação de Eva e Adão; a corrupção e perversão de Jezabel, Acab; a 

opressão da Babilônia e o sofrimento dos inocentes e indefesos são acontecimentos 

do passado ou ainda não passaram? 

A proposta de estudo sobre esse tema é muito importante para descortinar a 

fumaça da ignorância criada por magnatas, inclusive falsos profetas e sacerdotes, que 

usam todos os meios e estratégias para não perder o quinhão que herdaram de seus 

pais através de extorsões, falsidades e opressões (cf. Am 4,1; 6,4; 8,4-6; Os 5,10; 8,4-

8; Is 5,8-23; 10,1-2; Mq 3,1-3; 6,9-15; Hab 2,6-20; Mt 23, 13-32).  
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De acordo com uma tradição alemã abominável, os pensamentos 
que figuram como profundos são aqueles que se aliam à teodiceia do 

mal e da morte.3 

 

Moisés e Kant não pregaram o sentimento, sua lei fria [kaltes 
Gesetz] não conhece nem o amor, nem a fogueira.4 

 

Prolegômenos 

 

Diferentemente do que pode inferir-se à primeira vista, o primeiro relato de 

antissemitismo na bíblia não se encontra no livro do Êxodo. Os relatos bíblicos não 

deixam dúvida sobre um ponto: os antigos egípcios eram xenofóbicos. No entanto, 

eles ficaram conhecidos, na posterioridade, pela infâmia do antissemitismo. Porém, 

se forem analisadas, com o devido rigor, as palavras do Faraó sobre os judeus, em 

Êxodo (1: 9-10), com as quais ele expressa a sua ira contra o crescimento e a 

organização do povo de Israel, não se pode retirar, dali, nada mais do que um 

profundo incômodo político, vindo de um déspota zangado. Do ponto de vista bíblico, 

é plausível afirmar que a história do antissemitismo começa com o decreto de 

extermínio dos judeus, relatado no capítulo 3 do livro de Ester, no qual aparece a 

insubordinação de Mordoqueu que não queria se ajoelhar diante do rei Assuero da 

                                                     
1 Este texto consiste em uma versão consideravelmente modificada de uma das seções finais da minha 
tese de doutorado em Filosofia. Cf. SANTOS, Jéverton. Messianismo Tardio: Adorno e a persistência 
da teologia política. Porto Alegre, PUCRS, PPG em Filosofia, 2019, 337p. 
2 Doutor em Filosofia – PUCRS (2019), com estágio de doutorado na Universität Kassel, Alemanha 
(2017). Mestre em Filosofia pela PUCRS (2015). Bacharel (2012) e Licenciado em Filosofia (2016), 
ambos pela PUCRS. Ex-bolsista integral de mestrado e doutorado da CAPES. Desde 2019, atua como 
Professor substituto de Filosofia no IFSUL de Gravataí. E-mail: jevertonsoares@hotmail.com. 
3 In: ADORNO, Theodor. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 
23. No original: “Nach einer abscheulichen deutschen Tradition figurieren als tief die Gedanken, 
welche auf die Theodizee von Übel und Tod sich vereidigen lassen”. In: ADORNO, Theodor. Negative 
Dialektik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1966, p. 26. 
4 HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 
22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p. 122. 
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Pérsia (Xerxes I, 486-465 a. C), episódio que provocou a sua instantânea fúria. 

Diante de tal afronta iconoclasta do judeu Mordoqueu, Amã, a quem Luciano de 

Antioquia descreve como “ciumento e agitado”, aconselha o rei a não permitir mais 

que o povo hebreu continuasse vivendo sob o mesmo céu que eles: 

 
No meio dos povos, em todas as províncias de teu reino, está espalhado um povo 
à parte. Suas leis não se parecem com as de nenhum outro e as leis reais são para 
eles letra morta. Os interesses do rei não permitem deixá-lo tranquilo. Que se 
decrete, pois, sua morte, se bem parecer ao rei, e versarei aos seus funcionários, 
na conta do Tesouro Real, dez mil talentos de prata (ESTER, 3: 8-9, trad. Bíblia 
de Jerusalém). 

 

A passagem bíblica supracitada contém o ingrediente básico para o fomento 

de todo tipo de antissemitismo: o rumor. De tal sorte que Adorno, em Minima 

Moralia, não poderia ter sido mais perspicaz ao chamar a atenção para esse ponto: 

“O antissemitismo é o rumor [Gerücht] sobre os judeus”5.   

O livro A Angústia dos Judeus de Edward Flannery, sobre o qual esta pesquisa 

parcialmente se apoia para entender a história do antissemitismo, tem o mérito de 

reconstruir, com invulgar clareza, toda a história do pogrom judeu, dos tempos 

bíblicos até os anos de 1960. A sua ampla pesquisa histórica só é traída pela sua 

insistente mania de reduzir, indeterminadamente, toda a crítica ao judaísmo a um 

motivo antissemita, criando uma espécie de “chantagem sionista”: ou se está a favor 

do monopólio judaico do Estado de Israel, ou se é antissemita; não haveria outro 

caminho. 

Quando Flannery adentra na modernidade, a situação fica mais 

constrangedora ainda, especialmente a partir do século XVIII. Flannery tenta 

oferecer, nesse contexto, interpretações forçosas sobre aquilo que alguns filósofos 

escreveram sobre os judeus e o judaísmo. Ali, o autor realiza afirmações que são, 

inclusive, alheias ao labor filosófico, como a de que o pai do judaísmo moderno e da 

Haskalá, Moses Mendelssohn, teria “vencido” Kant em uma disputa filosófica 6 . 

Também a de que o primeiro grande antissemita racionalista teria sido Baruch 

Spinoza (?) 7 ,conquanto Flannery ignorasse o fato de Spinoza ter introduzido 

                                                     
5 ADORNO, Theodor. Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1980, p. 123. 
6 FLANNERY, Edward. A Angústia dos Judeus: história do anti-semitismo. São Paulo: IBRASA, 1968, 
p. 173. 
7 FLANNERY, Edward. A Angústia dos Judeus: história do anti-semitismo. São Paulo: IBRASA, 1968, 
p. 186. 
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elementos judaicos na metafísica ocidental, além de esquecer de mencionar que a sua 

família teve que se exilar na Holanda por ser vítima do antissemitismo católico da 

época da Inquisição de Portugal. Pior ainda é quando o autor “chega” até a Alemanha 

e faz afirmações fortes, sem provas textuais para isso, como a de que o pai do 

antissemitismo racial alemão era Fichte8. Sem contar a junção estranha que Flannery 

faz entre a crítica da bíblia do racionalismo alemão com o antissemitismo na 

Alemanha, presente na seguinte passagem de sua obra: “Fichte, Hegel, Herder, 

Schleiermacher e Harback, nomes ilustres do racionalismo alemão, assim como 

desdenhadores dos judeus e de seus interesses”9. 

A paranoia de Flannery não poderia perdoar Karl Marx, aquele que, apesar de 

ser de ascendência judaica e ter sofrido por toda a infância e adolescência por causa 

do antissemitismo católico10, teria sido, nas palavras de Flannery, nada menos do que: 

“Um antissemita particularmente cáustico que considerava os judeus adoradores das 

riquezas, a própria alma do capitalismo corrupto que ele combatia” 11 . Flannery 

refere-se, aqui, aos textos de Marx sobre a chamada Judenfrage, a questão da 

emancipação judaica, que já foi traduzido para o inglês, criminosamente, como The 

World without Jews, tentando imputar ao marxismo a culpa pelas atrocidades de 

Auschwitz. Tal episódio, de deliberada distorção, provocou imediata ojeriza em 

diversos intelectuais da época, especialmente Hannah Arendt, Erich Fromm e Lovsky, 

que tentaram desfazer essa deformação intelectual. Ecos disso se encontram no boato 

espalhado pelo neoliberal militante Ludwig von Mises, segundo o qual o nazismo 

seria de esquerda. Não era isso que afirmava aquele neurótico austríaco em sua 

nefasta obra Mein Kampf, que, diga-se de passagem, foi alvo, pelos jornalistas da 

época, de repetidas piadas devido aos grassos erros gramaticais – como se a sua 

forma de escrita pudesse ser pior ainda do que o seu conteúdo: “Nesse tempo, 

                                                     
8 FLANNERY, Edward. A Angústia dos Judeus: história do anti-semitismo. São Paulo: IBRASA, 1968, 
p.176. 
9 FLANNERY, Edward. A Angústia dos Judeus: história do anti-semitismo. São Paulo: IBRASA, 1968, 
p.187. 
10 Marx sofreu todo o tipo de preconceito em sua infância, devido ao fato de ser judeu, algo similar ao 
que aconteceu também com Freud, tal como salienta Hans Küng: “Experiências com o antissemitismo 
católico: Freud, como judeu, orgulhava-se de sê-lo. Mas isso o fez sofrer, embora no ginásio, sem 
qualquer dúvida, ele fosse o primeiro da classe e só raras vezes tivesse que fazer provas. Suas posições 
de marginalizado na escola e no ginásio foram semelhantes às de Karl Marx: ele tinha poucos amigos 
não judeus; humilhações de toda sorte por parte dos ‘cristãos’ antissemitas faziam parte de sua 
experiência diária”. In: KÜNG, Hans. Freud e a Questão da Religião. Trad. Carlos Pereira. São Paulo: 
Verus Editora, 2010, p. 17. 
11 FLANNERY, Edward. A Angústia dos Judeus: história do anti-semitismo. São Paulo: IBRASA, 1968, 
p. 179. 
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abriram-se-me os olhos para dois perigos que eu mal conhecia pelos nomes e que, de 

nenhum modo, se me apresentavam nitidamente na sua horrível significação para a 

existência do povo germânico: marxismo e judaísmo”12. Não há dúvida de que o 

melhor texto já escrito contra o nazismo é o próprio Mein Kampf! Por isso não 

caberia entrar na discussão se a sua comercialização deveria ser ou não proibida. 

No caso do texto de Marx sobre a questão judaica, intitulado Zur Judenfrage 

(1843), os detratores adoram destacar as suas passagens mais controversas. Mas se 

esquecem de avisar que há, ali, diversas paráfrases dos textos de Bruno Bauer sobre o 

tema, intitulados Die Fähigkeit der heutigen Juden und Christen, frei zu werden 

(1843) e Judenfrage (1843). Marx se reporta, repetidas vezes, a esses textos de Bauer 

sem necessariamente citá-los ipsis litteris. Ele reconstrói os principais argumentos 

de Bauer à medida que realiza uma implacável crítica imanente deles. Na verdade, 

Marx demonstra que o raciocínio de Bauer, segundo o qual para haver emancipação 

política é preciso suprimir toda a forma de religião, inclusive a judaica, é fruto de 

uma má abstração. Bauer concebe uma forma específica de Estado, a forma cristã 

representada pela antiga Prússia, antipática aos cultos judaicos, e a generaliza, 

transformando-a na forma de Estado em geral. Todavia, Marx recorda-lhe que não é 

criticando de forma politicamente laica a religião judaica que se promove um estado 

de emancipação política dos judeus, já que a emancipação política, enquanto 

emancipação humana em geral, não ocorreu ainda em nenhum lugar do orbe 

terrestre: “Nós perguntamos em contrapartida: o ponto de vista da emancipação 

política tem o direito de exigir [verlangen] dos judeus a supressão [Aufhebung] do 

judaísmo e do homem em geral [Menschen überhaupt] a supressão da religião?”13. 

Ou seja, a emancipação política do religioso em geral depende da emancipação do 

Estado em relação à religião. Para Marx, é absurda a defesa de um Estado teocrático, 

já que ele atrapalha até mesmo a existência da religião como tal. Este era o caso da 

Prússia de Hegel e Marx, que, ao separar o espírito da bíblia do texto das escrituras, 

possibilitou uma hermenêutica oficial que provocou todo o tipo de opressão 

institucional14. Marx cita com admiração o exemplo dos Estados Unidos, onde a 

                                                     
12 HITLER, Adolf. Minha Luta. Trad. Klaus von Puschen. São Paulo: Centauro, 2001, p. 22. 
13 MARX, Karl. Sobre a Questão Judaica. Trad. Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo Editoral, 2010, 
p. 37. A edição alemã consultada é a seguinte: MARX, Karl. Judenfrage. Band I. Berlim: Karl Dietz 
Verlag, 1976, p. 347-377. 
14 MARX, Karl. Sobre a Questão Judaica. Trad. Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo Editoral, 2010, 
p. 44. 
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presença da religião na sociedade civil não contradiz a “plenificação do Estado”, isto é, 

a sua laicidade15. Além disso, Marx mostra como Bauer confunde direitos de cidadão 

[droits du citoyen] com direitos humanos [droits de l’homme], enfatizando que a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) já prescrevia como um 

direito fundamental de todo homem a liberdade de culto religioso. Por isso, Marx 

afirmou, ironicamente, que aquilo que Bauer intitulava de capricho [das Privilegium] 

na reinvindicação dos judeus, o reconhecimento político de sua prática religiosa, na 

realidade era algo muito maior do que isso: “Das Privilegium des Glaubens ist ein 

allgemeines Menschenrecht” [O capricho da fé é um direito humano universal] 16. 

Evidentemente, ninguém precisa concordar com a estratégia marxista de associar a 

questão judaica à emancipação política em geral – a última dar-se-ia, segundo Marx, 

através da supressão do capital e da propriedade privada. No entanto, ninguém está 

autorizado a concluir que Marx era um antissemita porque ele criticava a efetividade 

e a legitimidade de uma pauta de reconhecimento identitário-religioso que era, a seu 

ver, apartada das questões econômicas e sociais concretas. Seu método materialista 

de análise social se baseava, portanto, no imanentismo materialista, conforme 

enfatiza o autor de O Capital: “Não transformamos as questões mundanas em 

questões teológicas. Transformamos as questões teológicas em questões mundanas”17. 

De acordo com Yitzhak Y. Melamed, no século XVIII, houve uma profunda crise de 

identidade entre os judeus alemães, gerada não só pelo luteranismo – centrado no 

biblicismo em vez de outras fontes teológico-filosóficas –, senão também por causa 

do idealismo alemão, ou melhor, por causa do protestantismo assumido pela filosofia 

da história de Hegel, o qual incorporou a ideia altamente discutível de que o 

cristianismo representa o ponto de vista do universalismo, conquanto o judaísmo 

representasse o do particularismo18. Decerto, a análise de Melamed não deixa de ser 

“maniqueísta”, por atribuir tão só ao modelo de protestantismo oitocentista o 

                                                     
15 MARX, Karl. Sobre a Questão Judaica. Trad. Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo Editoral, 2010, 
p. 38. 
16 MARX, Karl. Judenfrage. Band I. Berlim: Karl Dietz Verlag, 1976, p. 363. 
17 “Wir verwandeln nicht die weltlichen Fragen in theologische. Wir verwandeln die theologischen 
Fragen in weltliche”. MARX, Karl. Judenfrage. Band I. Berlim: Karl Dietz Verlag, 1976, p. 352. 
18 MELAMED, Yitzhak Y. Salomon Maimom e a falência da filosofia judaica moderna. Webmosaica: 
Revista do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, v. 5, n. 1, (jan-jun) 2013, p. 40-51. Apesar de 
atacar filósofos insuspeitos como Hermann Cohen, Franz Rosenzweig e Martin Buber, e de fazer uma 
caricatura das suas formas de pensar, o texto tem o mêrito de trazer novamente Salomon Maimon ao 
cenário de discussão filosófico-judaico, bem como identificar um problema histórico-social que nem 
sempre é lembrado: o do antissemitismo protestante: “O judeu alemão moderno trocou o Talmud pela 
Bíblia porque esta era a maneira pela qual uma pessoa poderia tornar-se um cidadão respeitável”. 
Idem, p. 44. 



 
 
 
 
218 | A tentação ancestral: a questão da idolatria ao longo dos séculos... 

antissemitismo alemão. Há estudos, todavia, que salientam a importância do 

protestantismo inglês para o retorno do interesse pelo hebraico como língua 

originária do sagrado e da redenção, assim como para o êxito do Hassidismo e da 

Cabala, os mais importantes movimentos místicos do judaísmo19. Porém, por estar 

preocupada com o “estrago” social do biblicismo, a leitura de Melamed tem o mérito 

de situar o antissemitismo alemão dentro de uma atmosfera filosófico-religiosa. Para 

tanto, Melamed cita uma máxima bastante conhecida à época, que foi registrada em 

1863 por um poema intitulado “Hakitza Ami” (Desperta, meu povo), de autoria de 

Yehuda Leib Gordon, no qual se lê: “Seja um judeu na tua tenda e um ser humano na 

rua”20. Com esses versos, consegue ter-se uma boa noção de como o antissemitismo 

protestante gerou consequências devastadoras no modo de vida dos judeus na 

Alemanha do século XIX. 

Sendo assim, para entender melhor a relação de Hegel com o protestantismo, 

poder-se-ia citar, aqui, a pertinente síntese de Karl Löwith sobre o tema: “O 

protestantismo de Hegel consiste na compreensão do princípio do espírito e, por 

conseguinte, da liberdade enquanto o desenvolvimento para a conclusão conceitual 

do princípio do luterano da certeza religiosa”21. Ou seja, o protestantismo de Hegel se 

abstém do conteúdo sentimental da religão cristã e a transforma em uma religão da 

certeza absoluta, algo que levou a Adorno e Horkheimer a demonstrarem o vínculo 

existente entre essa tentativa de racionalização da religião cristã com o 

antissemitismo alemão: “Nos cristãos alemães, nada mais resta da religião do amor a 

não ser o antissemitismo”22. Não se pode dizer, contudo, que Hegel era antissemita 

no sentido político do termo. No entanto, nolens volens, Hegel incorporou, em sua 

                                                     
19 “O desenvolvimento do protestantismo na Inglaterra com sua insistência em voltar ao texto original 
da Bíblia foi outro dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento e interesse pelos estudos 
hebraicos com a respectiva profusão de traduções. As guerras de religião, com suas consequências 
sangrentas, também foram um cenário propício para a contemplação esperançada da redenção 
messiânica que prometiam os escritos de Moisés de Leon e Issac Luria. Mas a influência da Cabalá não 
termina na apologética ou no milenarismo: pelo fenômeno aludido, é suscetível rastrear sua marca nas 
elaborações modernas como o atomismo, a matematização do universo e a infinitização do espaço”. 
MATZKEVICH, Hernán. El hebraísmo en la Ciencia Moderna. Bajo Palabra. Revista de Filosofia. II 
Época, n. 4, 2009, (p. 271-278), p. 276. 
20 MELAMED, Yitzhak Y. Salomon Maimom e a falência da filosofia judaica moderna. Webmosaica: 
Revista do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, v. 5, n. 1, (jan-jun) 2013, p. 42. 
21 “Le protestantisme de Hegel consiste dans le fait de comprendre le principe de l’esprit wt oar 
consequent de la liberte comme le developpement et le parachevement conceptuel du principe 
lutheriem de la certitude religieuse”. LÖWITH, Karl. De Hegel à Nietzsche. Paris: Gallimard, 1969, p. 
36. 
22 HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 
22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p. 185. 
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concepção altamente espiritualizada da história universal [Weltgeschichte], uma 

forma de antissemitismo espiritual oriunda da interpretação protestante dos judeus. 

Apesar dos discursos dos antissemitas racistas não conterem explicitamente valores 

religiosos, tal como em épocas inquisitórias, Adorno e Horkheimer suspeitam que 

eles preservem, em segredo [insgeheim], um zelo religioso [Glaubenseifer], isto é, 

uma espécie de fanatismo profano: “A religião foi integrada como patrimônio cultural 

[Kulturgut], mas não superada [aufgehoben]”23.   

Assim sendo, o objetivo deste capítulo é analisar o vínculo entre o 

antissemitismo com protestantismo assumido pelo idealismo alemão, especialmente 

o de Hegel. Porém pretende-se fazer isso sem recorrer aos recursos utilizados por 

estudiosos como Flannery e Melamed, que não poupam esforços para transformar 

discussões filosóficas em apedrejamentos biográficos. Apoiando-se em alguns pontos 

relevantes de suas narrativas, constatou-se que eles coincidem com algumas críticas 

de Adorno à tradição cristã assumida pelo idealismo alemão. Mais do que isso: 

evidenciou-se que Adorno não só vê antissemitismo nesta postura de espiritualização 

da natureza, típica do cristianismo, como também enxerga nela a própria face da 

idolatria. Sendo assim, Adorno oferece uma análise que nos ajuda a entender a 

estranha dialética do antissemitismo cristão como sendo simultenamente idolatria 

espiritualizada e espiritualização idolátrica. 

 

Antissemitismo cristão 

 

O vínculo entre a religião cristã e o antissemitismo é abordado na quarta parte 

do capítulo Elemente des Antisemitismus, que compõe a Dialektik der Aufklärung 

(1944). Não foi a primeira vez que essa relação foi pensada em termos críticos, tendo 

sido Freud o autor da polêmica hipótese de que o antissemitismo cristão é o ódio 

inconsciente ao próprio Jesus Cristo, um “reles” judeu elevado à condição divina24. 

Mas, em sua análise sobre a relação entre o antissemitismo e o cristianismo, 

Horkheimer e Adorno vão muito além das reflexões de Freud sobre o assunto. Este 

chegou afirmar que os ciúmes que os cristãos tinham dos seus irmãos mais velhos, os 

judeus, explica o grande número de cristãos antissemitas, uma vez que, dentro da 

                                                     
23 HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 
22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p. 185. 
24 FREUD, Sigmund. Moisés e o Monoteísmo. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud. Vol. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1975, p. 111. 
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narrativa bíblica, os israelitas são mais amados pelo Pai do que os próprios irmãos 

cristãos25. Apesar disso, Freud reconhece que a criação do cristianismo tem mais a 

ver com o sentimento de culpa dos judeus de terem matado o seu próprio Messias, no 

caso o Moisés, do que com a perseguição aos judeus ou, então, com o ódio 

inconsciente a Jesus26. Por isso, Freud expande a tese do antissemitismo enquanto 

“ciúmes do pai” para além do âmbito cristão, aplicando-a para entender o 

antijudaísmo em outras religiões27. Adorno e Horkheimer conheciam o argumento de 

Freud e insistiam no peso do antissemitismo no interior do cristianismo, sobretudo, 

dentro da corrente do cristianismo esclarecido: “Os adeptos da religião do Pai são 

odiados pelos adeptos da religião do Filho porque estes acham que sabem tudo”28. 

Ou seja, a história confirmaria, ao antissemita cristão, que a sua fé adaptou-se 

melhor ao progresso da racionalidade e do conhecimento do que a fé 

antirepresentacional e iconoclasta do “povo escolhido”. 

Horkheimer e Adorno, reconstruindo a pré-história da intolerância religiosa, 

acreditam que o cristianismo não foi um retrocesso apenas em relação ao judaísmo, 

senão ainda em relação às religiões henoteístas [henotheistischen]29. Mister lembrar 

que, apesar de ter uma origem grega, de ἑνας θεός, henas theos, “único Deus”, o 

termo henoteísmo [Henotheismus] foi usado pela primeira vez por Friedrich 

Schelling e refere-se a um tipo de religião que presta culto a um só deus, embora 

                                                     
25 “Quando se é o favorito declarado do pai temido, não se precisa ficar surpreso com o ciúme dos 
próprios irmãos e irmãs, e a lenda judaica de José e seus irmãos mostra muito bem aonde esse ciúme 
pode conduzir. [...]. Os outros povos poderiam então ter dito ocasião para dizerem a si próprios: ‘Na 
verdade, eles estavam com a razão; eles são o povo escolhido de Deus’. Ao invés, porém, o que 
aconteceu foi que a redenção por parte de Jesus Cristo só intensificou o ódio deles pelos judeus, ao 
passo que estes últimos, eles próprios, não obstinham vantagem alguma desse segundo favoritismo, já 
que não reconheceram o redentor”. FREUD, Sigmund. Moisés e o Monoteísmo. Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 
1975, p. 127. 
26 “Ao fim do cativeiro babilônico, surgiu entre o povo judeu a esperança de que o homem que fora tão 
vergonhosamente assassinado retornasse dentre os mortos e conduzisse seu povo cheio de remorso, e 
talvez não apenas esse povo, para o reino da felicidade duradoura. A vinculação óbvia disso com o 
destino do fundador de uma religião mais tardia não nos ineressa aqui”. FREUD, Sigmund. Moisés e o 
Monoteísmo. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. 
XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1975, p. 52. 
27 FREUD, Sigmund. Moisés e o Monoteísmo. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud. Vol. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1975, p. 111. 
28 “Die Anhänger der Vaterreligion werden von denen des Sohnes gehaßt als die, welche es besser 
wissen”. HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische 
Fragmente. 22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p.188. 
29  HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 
22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p. 185. 
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aceite a existência de muitos outros deuses (fenômeno que o famoso teólogo Max 

Müller canonizou e usou de forma intercambiável como catenoteísmo)30. 

Mister destacar, aqui, que, em Schelling, o termo é usado com grande desdém 

para designar uma forma primitiva de monoteísmo [Eingottglaube], a qual teria sido 

superada pelo cristianismo na marcha do espírito pela história. Ao olhar para a 

história das religiões com o espírito esclarecedor, o idealismo alemão reduz o 

passado ao presente, como se tudo o que passou fosse um mero estágio primitivo do 

progresso por vir. Nesse ínterim, de desdém cristão com aquilo que não é cristão, 

Adorno e Horkheimer retomam o termo “henoteísmo” e criticam o cristianismo 

assumido pelo idealismo alemão. A suspeita dos autores é a de que a suposta 

superação do mito prometida pela figura de Cristo, que seria “a encarnação do verbo 

divino” (na expressão de Paul Tillich), não provocou necessariamente a secularização 

como defendem alguns grandes teólogos cristãos até hoje, tais como Hans Küng e 

Oswald Loretz 31 . Desde os seminais estudos de Gershom Scholem 32 , tornou-se 

amplamente reconhecida a ambígua relação do judaísmo com o mito. Os escritores 

da Bíblia judaica e os profetas judeus, os quais Michael Walzer chama de “os 

primeiros teóricos sociais da história”33, ora procuravam desmitologizar a religião do 

povo de Israel, ora tentavam dar um significado alegórico aos mitos do mundo antigo, 

mas sempre tendo em vista problemas históricos e políticos concretos, sem nunca 

almejar reconciliar a contínua promessa de salvação com a história empírica – como 

fez Hegel com a Heilgeschichte, história da salvação, de Agostinho. 

Na trilha de Nietzsche, um dos primeiros a denunciarem a vulgarização cristã 

do universalismo platônico, Adorno e Horkheimer veem, no suposto passo dado pelo 

cristianismo em direção à secularização, uma radicalização da própria mitologização. 

                                                     
30 VESNEL, Henk. Coping With the Gods: Wayward Readings in Greek Theology. The Netherlands: 
Brill, 2011, p. 243, n. 15. 
31 Em uma forma lapidar: “A razão cristã permanece ainda paralela à razão grega, tendo se modificado 
apenas a imagem do mundo. A liberdade no campo racional, já atingida no tempo da descoberta da 
razão pelos gregos, pode ocupar-se pela primeira vez, de uma natureza ‘racionalizada’”. In: LORETZ, 
Oswald. Criação e Mito: homem e mundo segundo os capítulos iniciais do Gênesis. São Paulo: Ed. 
Paulinas, 1979, p. 17. 
32 “O judaísmo empenhou-se em desbravar uma área, a da revelação monoteísta, da qual a mitologia 
ficaria excluída. Aqueles vestígios de mito que foram aqui ou acolá preservados, viram-se despojados 
da sua força simbólica primitiva, sendo tomados nun sentido puramente metafórico. Não há 
necessidade, aqui, de esmiuçar um assunto que tem sido amplamente discutido por estudiosos da 
literatura bíblica, por téologos e antropólogos. Em todo caso, a tendência da tradição clássica judaica, 
de liquidar o mito como força espiritual central, não é diminuída por tais vestígios quase míticos, 
transformados em metáforas”. SCHOLEM, Gershom. A Cabala e o Seu Simbolismo. São Paulo: 
Perspectiva, 2015, p. 106-7. 
33 WALZER, Michael. Exodus und Revolution. Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1995, p. 139. 
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A forma altamente abstrata e universal que assumiu o cristianismo preserva aqueles 

traços miméticos presentes em formas mais primitivas de se compreender a 

pluralidade da natureza, a saber, o animismo: “[O cristianismo] cujo Deus [Dessen 

Gott] guardou os traços do demônio natural [des Naturdämons] justamente na 

transição da forma henoteísta para a universal”34. Cabe salientar, aqui, que Eduardo 

Losso, ao comentar a mesma passagem, interpreta diferente o uso do pronome 

relativo “Dessen”, como se ele se referisse ao Deus do judaísmo, e não ao do 

cristianismo35, algo que, do ponto de vista deste trabalho, constitui um equívoco, pois 

contraria a ênfase no cristianismo do início da sentença36. 

Apesar disso, Losso reconhece que esse trecho, retirado da tese IV do capítulo 

Elemente des Antisemitismus, faz parte do mais importante fragmento de Adorno 

sobre o cristianismo publicado em vida 37 . Por isso, faz-se mister uma análise 

minuciosa do referido fragmento. Além do mais, Losso enfatiza a influência ex 

negatio de Hegel na tese IV do capítulo Elemente des Antisemitismus: “O elo do 

vocabulário e das questões de Adorno com Hegel está presente em toda a 

argumentação”38. Faltou talvez dizer: o elo de Schelling também. Por essa razão, cabe 

explicitar melhor o vínculo que Adorno e Horkheimer fazem entre, de um lado, o 

“antissemitismo” e, por outro lado, a “espiritualização” do natural, a fim de delimitar 

melhor o sentido da crítica dos autores ao “antissemitismo espiritual” de Hegel. 

 

 
                                                     
34 HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 
22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p. 185. 
35 “Todo o trecho mostra que os autores expuseram a contradição para depois procurar reforçar a 
conquista emancipatória do judaísmo, mas não deixaram de registrar o quanto a proibição do nome 
carrega do medo da natureza ameaçadora transposto para o vazio desesperador da negatividade e que, 
portanto, necessita de um resquício mágico”. In: LOSSO, Eduardo. Teologia negativa e Theodor 
Adorno: a secularização da mística na arte moderna. Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 
2007. 343p. Mimeo. Tese de doutorado em Teoria Literária, p. 31-2; Também em outra passagem: 
“Para assegurar o conteúdo moral da lei, o deus judaico herdou o terror a ameaça natural que já 
tinham sido antropomorfizados nos deuses míticos”, p. 39. Finalmente, ao citar o trecho, o autor 
enfatiza novamente essa escolha (p. 40). 
36 A sentença completa é esta: “Das Christentum ist nicht bloß ein Rückfall hinter das Judentum. 
Dessen Gott hat beim Übergang von der henotheistischen in die universale Gestalt die Züge des 
Naturdämons noch nicht völlig abgeworfen”  HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor. Dialektik 
der Aufklärung: philosophische Fragmente. 22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 
2016, p. 185. 
37 LOSSO, Eduardo. Teologia negativa e Theodor Adorno: a secularização da mística na arte moderna. 
Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 2007. 343p. Mimeo. Tese de doutorado em Teoria 
Literária, p. 38. 
38  LOSSO, Eduardo. Teologia negativa e Theodor Adorno: a secularização da mística na arte 
moderna. Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 2007. 343p. Mimeo. Tese de doutorado em 
Teoria Literária, p. 40. 
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Idolatria espiritualizada 

 

Depois de afirmar o retrocesso do cristianismo em relação ao judaísmo, os 

autores mostram que a noção de “eu absoluto” [absolutes Selbst], postulado 

fundamental do idealismo alemão, deve ser visto como uma etapa posterior da 

história da secularização, mas que ainda preserva aquele terror [Schrecken] da fase 

anterior ao animismo [aus präanimistischer Vorzeit], pois tal conceito submete 

totalmente a natureza como se fosse, simultaneamente, o seu criador [Schöpfer] e o 

seu senhor [Beherrscher]: “Assim como o absoluto aproximado do finito, o finito é 

absolutizado. Cristo, o espírito que se tornou carne, é o mago divinizado”39. Para falar 

a verdade, tal tese sobre “Cristo como o mago divinizado” [Christus ist der vergottete 

Magier] não é totalmente original. Nem Nietzsche, com os seus sarcasmos sobre a 

relação entre o paganismo e o cristianismo, foi tão longe na caracterização de Cristo 

como uma espécie de feiticeiro. A tese defendida por Horkheimer e Adorno pode ter 

duas fontes indiretas. Em primeiro lugar, a obra Estrela da Redenção, de Franz 

Rosenzweig, na qual o teólogo de Kassel trata de Cristo nos termos de um 

“paganismo espiritualizado [vergeistigtes Heidentum]”40. Ou, então, o ensaio do 

jovem Scholem, Thesen über Judentum und Zionismus, no qual se encontra tese 

análoga: “Em um eminente sentido judaico, Cristo morreu. Na morte de Cristo, a 

doutrina e o mito se tocam. Isso é magia [Zauber]” 41. Decerto, eles constituem fontes 

indiretas para a formulação, tendo em vista que as ideias de Rosenzweig e Scholem 

foram profundamente absorvidas pelos frankfurtianos através da mediação dos 

escritos de Benjamin. 

O eu absoluto só é absoluto, ou seja, universal, pelo fato de ter estabelecido 

uma relação com um ser mais elevado [Höchstes] e transcendente [Transzsendentes], 

o próprio absoluto, portanto, agindo semelhantemente a feitiçaria, que mimetiza a 

natureza que almeja superar. No entanto, o preço que o pensamento do absoluto tem 

de pagar pelo seu aparente poder [Macht] e esplendor [Herrlichkeit] sobre a 

                                                     
39 HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 
22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p. 186. 
40 “Das zuinnerst in jedem Christen unvertilgbare Stück Heidentum bricht da hervor”. “O pedaço 
irreversível do íntimo de todo cristão irrompe lá no paganismo”. ROSENZWEIG, Franz. Der Stern 
der Erlösung. Freiburg im Breisgau: Universitätsbibliothek, 2002, p. 388. 
41 “Christus ist in einem eminentem Sinn jüdisch gestorben. Im Tode Christi berühren sich die Lehre 
und der Mythos. Dies ist Zauber”. SCHOLEM, Gerhard. 95 Thesen über Judentum und Zionismus. 
Tagebücher 2: 1917-1923. Frankfurt am Main: Jüdisches Verlag, 2000, p. 302. 
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natureza é o da sua própria alienação [Entfremdung], isto é, da perda de sua 

identidade natural. 

De fato, o princípio de Deus como espírito [Geist] poderia libertar os humanos 

do ciclo cego da imanência mítica, diferentemente do princípio dos deuses míticos, 

tendo em vista que o espiritual permite ao indivíduo ter autoconsciência, isto é, 

autonomia em relação à natureza externa, permitindo a ele se destacar do meio 

imediato (da imanência), comportando, portanto, a individualidade, mas isso se o 

princípio de Deus como espírito não se comprometesse também com a abstração e a 

distância [Ferne], algo que dá mais força ao terror mítico do incomensurável: “A 

palavra de ferro, ‘eu sou’, a qual nada tolera ao seu lado, excede a inescapável 

violência do mais cego, e por isso mesmo mais ambíguo, veredito do destino 

anônimo”42. Ou seja, o postulado do eu absoluto impede qualquer possibilidade de 

uma relação com o absoluto que não seja pautada na violência do “meu” eu sobre o 

dos outros, o que ratifica o seu destino mítico de violência. Ao postular um eu 

totalmente apartado da natureza, o cristianismo reforça o abismo esclarecedor entre 

o sujeito e o objeto. A transcendência é negada por um sujeito transcendental. A 

autorreferencialidade do Deus do cristianismo, que fala em alto e bom som que é o 

único caminho, a única verdade e a única vida, entra em conflito com os postulados 

do Deus do judaísmo, mais comprometido com uma noção de justiça (pelo 

cumprimento da lei, pela Torá) do que com a da graça (benção, merecimento), a qual 

representa o telos da Torá desde Paulo: 

 

O Deus do judaísmo exige o que pertence a ele por direito e acerta as contas com 
o infrator [Säumigen]. Ele envolve sua criatura [Geschöpf] na trama da culpa 
[Schuld] e do merecimento [Verdienst]. O cristianismo, ao contrário, realçou o 
momento da graça [Gnade], o qual já está contido, obviamente, na própria 
aliança de Deus com o homem e na grande promessa messiânica [in der 
messianischen Verheißung], ambas do judaísmo. O cristianismo ameniza o terror 
do absoluto, ao mesmo tempo em que, com ele, a criatura se redescobre como 
divindade: o intermediário divino é chamado com um nome humano e tem uma 
morte humana. A mensagem dele é: não tenham mais medo [fürchtet]; diante da 
fé, a lei se desagrega; maior que toda majestade é o amor, o único mandamento. 
Mas os mesmos momentos que permitem ao cristianismo recuperar a 
excomungação da religião natural dão vida novamente à idolatria espiritualizada 
[vergeistigte]43. 

 

                                                     
42 HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 
22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p. 186. 
43 HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 
22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p. 186. 
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Por que os autores estariam imputando ao cristianismo a prática de “idolatria 

espiritualizada”? É sabido que o mandamento da proibição da idolatria ocupa um 

lugar central no judaísmo, mas o mesmo não se pode dizer do cristianismo. No 

entanto, é difícil sustentar a tese de que as grandes correntes do cristianismo – como 

o catolicismo e o protestantismo – pratiquem abertamente idolatria. Há, inclusive, 

na teologia católica, a distinção entre a veneração e a idolatria. Mas a referência 

implícita na citação não poderia ser outra a não ser Hegel. Assim, a aludida idolatria 

espiritualizada se dá quando Hegel aproxima o absoluto (Deus) do finito (homem) e 

o homem (finito) de Deus (absoluto). Segundo Adorno e Horkheimer, Jesus não é a 

“terceira via” entre a divindade e a humanidade, senão a face desse novo mundo, o da 

imanência pura, que não aceita a contradição entre o espírito e a natureza: “Christus, 

der fleischgewordene Geist, ist der vergottete Magier” (Cristo, o espírito que virou 

carne, é o feiticeiro divinizado)44. Segundo os autores, a interpretação de Hegel sobre 

Jesus é proton pseudos, isto é, uma falsa conclusão extraída de uma falsa premissa, 

sendo que a autorreflexão no absoluto é a falsa conclusão do idealismo alemão que 

parte de uma falsa premissa teológica: a da humanização de Deus através de Cristo. 

A raiz do mal do cristianismo está, portanto, em espiritualizar aquilo que é 

natural, por meio de um pensamento que, na verdade, seculariza a magia: “É 

justamente o aspecto reflexivo do cristianismo, a espiritualização da magia, que está 

na raiz do mal. Apresenta-se como tendo uma essência espiritual justamente aquilo 

que, diante do espírito, se revela como tendo uma essência natural” 45. De nenhuma 

forma, “mito” e “magia” devem ser confundidos como sendo sinônimos. Mito, latu 

sensu, é uma forma de espiritualização mais radical do que a magia. As narrativas 

míticas, apesar de recorrerem a elementos fantásticos e sobrenaturais, visam dar 

uma explicação final aos fenômenos do mundo natural (tais como às chuvas, à 

escassez nas colheitas, às estações do ano, à morte, etc.). A magia sempre teve 

pretensões mais modestas: proteger um grupo ou um indivíduo do inimigo, que pode 

ser um integrante da tribo rival, uma legião de demônios, um deus desconhecido, etc. 

A magia está ligada irremediavelmente à preservação ou, ao menos, à destruição do 

que pode dar fim à conservação. Já o mito, não: “O mito queria relatar, denominar, 

                                                     
44 HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 
22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p. 186. 
45 HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 
22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p. 186. 
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dizer a origem, mas também expor, fixar, explicar”46. O mito é, portanto, uma forma 

de discurso, de racionalidade, que mediada pelo espírito – pela natureza 

antropomorfizada – faz com que o desconhecido da natureza caia sob o signo da 

logicidade do mundo interior. Enquanto que ainda era possível, na magia, algum tipo 

de relação mimética – de identificação com o objeto da feitiçaria –, no mito, isso já 

não é mais permitido, pois, nele, há uma distância entre o discurso [o logoi] e quem 

conta ele, uma distância que, na realidade, é artificial, pois ela fala mais de quem 

narra do que daquilo que é contado. No mito, o homem projeta a sua natureza 

interior, que muitas vezes é unilateral, sobre a complexa diversidade do mundo 

exterior, fazendo com que tudo aquilo que não se encaixa ao seu “eu” empobrecido 

seja suspeito. O estranho [Umheilich], o outro e tudo aquilo que não pode ser 

categorizado devem ser necessariamente dominados, pois eles provocam angústia 

[Angst], que é uma forma de medo que só acaba com uma ciência mais astuta do que 

a misteriosa natureza. 

A autopreservação [Selbsterhaltung] passa a ser não apenas um afeto 

particular, senão a pedra pilar da vida social, pois se livrar desse medo ancestral da 

natureza [Angst] se tornou o telos civilizatório. Por isso, para Horkheimer e Adorno, 

a máxima da Ethica de Spinoza, de acordo com a qual “o esforço para se conservar a 

si mesmo é o primeiro e único fundamento da virtude”, contém in nuce o imperativo 

que resume a preocupação obcecada de toda a civilização ocidental pela 

autopreservação. Um progresso que sempre rebaixou os judeus tanto no plano 

político quanto filosófico, mas que atingiu o seu ápice no postulado antropomórfico 

moderno do cristão como o representante mor do “absoluto”: “O progresso para além 

do judaísmo tem o preço o postulado de que o homem Jesus era Deus”47. Por isso, o 

discurso filosófico hegeliano casa bem com o antissemitismo, uma vez que esse 

argumento universalista é usado com frieza cínica pelos antissemitas cristãos, com 

vistas ao desmerecimento do judaísmo pelo seu suposto “particularismo”. 

Não é à toa que, nesse ponto, encontram-se as primeiras críticas de Hegel ao 

dualismo e ao formalismo de Kant. Elas aparecem nos escritos da juventude de Hegel, 

tendo, em um primeiro momento, uma inspiração abertamente teológica, 

                                                     
46 HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 
22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016. 
47 HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 
22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p. 186. 
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especialmente pelo suposto “princípio judaico”, que seria inerente à filosofia 

kantiana: 

 

Die Idee von Gott mag noch so sublimiert werden, so bleibt immer das jüdische 
Prinzip der Entgegensetzung des Gedankens gegen die Wirklichkeit, des 
Vernünftigen gegen das Sinnliche, die Zerreißung des Lebens, ein toter 
Zusammenhang Gottes und der Welt, eine Verbindung, die nur als lebendiger 
Zusammenhang genommen und bei welchem von den Verhältnissen der 
Bezogenen nur mystisch gesprochen werden kann48. 
A ideia de Deus ainda pode ser sublimada. Assim, permanece o princípio judaico 
da oposição do pensamento frente à realidade efetiva, do racional diante do 
sensorial, ou seja, a ruptura da vida, um vínculo morto com Deus e com mundo, 
uma ligação que é considerada apenas como um vínculo vivo, com o qual pode 
falar apenas misticamente em cada uma das relações daqueles que estão 
relacionados com ele (Tradução própria). 

 

Segundo o jovem Hegel, a reconciliação [Versöhnung] evocada pela doutrina 

cristã iniciou um movimento de superação do universo da religiosidade judaica, 

quebrando a rígida aliança da transcendência dentro da imanência pertencente ao 

Deus do povo hebreu, uma vez que o reino de Cristo e o reino do mundo jamais 

podem convergir – nas palavras de Hegel (e do Jesus de João 18: 36): “Das Reich 

Gottes is nicht von dieser Welt”, ou seja, “o reino de Deus não é deste mundo”49. 

 Adorno e Horkheimer, ao se oporem à pretensa vitória espiritual do cristianismo 

sobre o judaísmo, enxergam uma drástica semelhança entre a figura dialética da 

negação determinada [bestimmte Negation], da Fenomenologia do Espírito, de 

Hegel, e a proibição judaica das imagens: “A negação determinada rejeita as 

representações incompletas do absoluto, os ídolos [Götzen]”50. Ambas fazem parte de 

uma tentativa de desmitologizar o mundo via a negação de qualquer utopia positiva 

com ares de redenção. Adorno e Horkheimer contrapõem a negação determinada do 

judaísmo à pretensa negatividade do budismo51, que cometeria, para os autores, uma 

espécie de “negação indeterminada”, nula porque seria apenas uma imagem invertida 

                                                     
48 HEGEL. Frühe Schriften. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1971, p. 375. 
49 HEGEL. Frühe Schriften. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1971, p. 399. 
50  “Die bestimmte Negation verwirft die unvollkomenen des Absoluten, die Götzen[...]”. 
HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 22. 
ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p. 30. 
51 Eduardo Losso, apoiado em Jeffrey Hopkins, chama a atenção, neste ponto, para a falta de cuidado 
conceitual dos autores em relação à caracterização do budismo enquanto nulidade generalizada 
[Nichtigkeit]. Cf. LOSSO, Eduardo. Teologia negativa e Theodor Adorno: a secularização da mística 
na arte moderna. Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 2007. 343p. Mimeo. Tese de doutorado 
em Teoria Literária, p. 29, n. 30. 
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da positividade, “um indiferenciável negação de tudo o que é positivo [...]”52. Se o 

jovem Hegel critica a “abstrata” separação judaica entre o Conceito e o Ser, 

subjacente à proibição judaica de pronunciar falsamente o nome de Deus, chamando 

isso de “princípio judaico da oposição”, Adorno e Horkheimer optam por ver de 

forma mais otimista essa dicotomia: eles percebem, na interdição do Nome, o início 

de um processo que culminará “na destruição do mito” e na “reconciliação com a 

magia”, no sentido de que os judeus, ao fazerem isso, reconhecem que toda tentativa 

de superar o mágico, apelando para motivos intramundanos, não passa de um 

engodo que mascara a miséria de uma existência mítica (leia-se, secular): 

 
A religião judaica não tolera nenhuma palavra que proporcione consolo ao 
desespero [Verzweiflung] de qualquer mortal. Ela associa a esperança [Hoffnung] 
unicamente à proibição de invocar o falso como Deus, o finito como o infinito, a 
mentira como verdade53. 

 

Dito em outros termos, a religião não pode ser apenas um “religare” de Deus 

com o homem, como quis o cristianismo ao universalizar tal conceito latino, senão 

deveria ser uma separação radical de tudo aquilo de simbólico que pretende 

substituir a fé por outra coisa. Se a fé não é um fim em si mesmo, então ela não poder 

ser apreendida como fé. Para Adorno e Horkheimer, com esse gesto obstinado, os 

judeus criaram uma forma de conhecimento do divino na “denúncia da ilusão” 

[Denunziation des Wahns] de tudo aquilo que não é divino. Os judeus foram, assim, 

os primeiros a usarem a negação da idolatria como promessa de redenção, criando 

uma instância de conhecimento do absoluto que é diferente do saber conceitual, e 

que não se confunde com a esfera ontológica. 

Hegel exploraria isto, hipostasiando, em sua dialética, dois elementos da 

religião judaica que ele próprio tanto critica: A “autocomplacência do saber 

previamente decidido [die Selbstzufriedenheit des Vorwegbescheidwissens]” e a 

“transfiguração da negatividade em redenção” [die Verklärung der Negativität zur 

Erlösung], isto é, a impossibilidade de uma experiência do novo e a transformação do 

negativo em salvação, respectivamente. Segundo Adorno e Horkheimer, essas “são 

formas falsas de resistência à vigarice [Betrug]”, uma vez que Hegel, ao positivar 

                                                     
52 “Die unterschiedslose Bestreitung jedes Positiven […]”. ( HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor. 
Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 22. ed. Frankfurt am Main: Fischer 
Taschenbuch Verlag, 2016, p. 30. 
53 HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 
22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p. 30. 
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através do sistema a proibição das imagens por meio de um absoluto que está tanto 

no início como no resultado do processo, acaba por, tragicamente, outorgar o direito 

das próprias imagens existirem novamente no seio da sua própria proibição: “É 

verdade, porém, que Hegel acabou por fazer um absoluto do resultado sabido do 

processo geral da negação: a totalidade no sistema e na história, e que, ao fazer isso, 

infringiu a proibição e sucumbiu ele próprio à mitologia” 54 . Ou seja, Adorno e 

Horkheimer, contrariando o senso lógico moderno, mostram que a negação 

determinada do judaísmo não é abstrata, diferentemente da negação determinada 

hegeliana, que, ao opor soberanamente o conceito abstrato contra a intuição cética, 

acaba recaindo no mesmo erro do ceticismo, pois torna nula a própria distinção entre 

o verdadeiro e o falso, vale dizer, a distinção entre Deus e os ídolos. No entanto, eles 

elogiam a capacidade da dialética de enxergar toda imagem como uma forma de 

escrita, uma capacidade que só o pensamento dialético tem efetivamente, pois ele 

comportaria as duas interdições judaicas (a das imagens e a do Nome) em seu 

movimento, a fim de denunciar todo traço de falsidade das imagens, tirando o poder 

mítico que reina nelas e reestabelecendo, com isso, a verdade. Isso permite ao 

pensamento filosófico operar num nível de metalinguagem, a qual seria capaz de 

libertá-lo de sua prisão mágica do símbolo. 

Portanto, apesar da filosofia de Hegel ser uma tentativa radical e sofisticada de 

racionalizar ontologicamente o cristianismo, não se pode dizer que, necessariamente, 

ela consiga tal feito. O teólogo Franz Overbeck chega ao ponto de afirmar, 

categoricamente, que os trabalhos de Goethe, Feuerbach, Schopenhauer e Nietzsche, 

apesar de desferirem golpes pesados contra a cristandade, servem de prolegômenos 

para o próprio entendimento do que seja a fé cristã melhor até do que os textos dos 

meros apologetas e prosélitos55. 

Não se pretende, obviamente, tratar da complexa relação de “amor-ódio” da 

dialética adorniana com a hegeliana. George Friedman chegou a fazer uma 

monumental síntese das principais críticas dos membros da Escola de Frankfurt a 

Hegel – embora sejam essas críticas, do ponto de vista deste trabalho, mais visíveis 

em Horkheimer e Adorno do que em qualquer outro membro do Institut. Friedman 

divide as críticas em quatro eixos: em primeiro lugar, a objeção à teoria da identidade 

                                                     
54 HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor. Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente. 
22. ed. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2016, p. 30. 
55 Apud VRIES, Hent de. Minimal Theologies: Critiques of Secular Reason in Adorno & Levinas. 
London: The Johns Hopkins University Press, 2005, p. 50. 
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hegeliana, que elimina as contradições objetivas e problemas da realidade empírica 

através de um espírito que harmoniza o que é caótico e que se compromete com a 

justificação do existente, isto é, com a positividade. É o famoso salto metafísico 

hegeliano que Nietzsche tanto denunciou em seus escritos, a saber, a transformação 

de fatos em essências, leia-se: de acontecimentos históricos em matéria metafísica. 

Em segundo lugar, a crítica ao uso hegeliano da noção de razão [Vernunft]: mesmo 

reconhecendo o problema da astúcia [List] da racionalidade, Hegel optou uma vez 

mais em reafirmar a instrumentalidade da razão como um movimento incontornável. 

Em terceiro lugar, a crítica em relação ao juízo de Hegel sobre a inelutabilidade 

dialética da história, com a qual os frankfurtianos questionavam seriamente a ideia 

hegeliana do estágio presente como o fim da história. Finalmente, a suspeita em 

relação à interpretação hegeliana da história como solução de todos os impasses da 

razão, como se a história pudesse automaticamente resolver os conflitos materiais e 

oferecer, de per si, diagnósticos sociais e políticos56. 

 

Espiritualização idolátrica 

 

Na obra Dialética Negativa, reaparece a crítica adorniana à espiritualização 

[Vergeistigung] que deforma a natureza, só que com dois adendos. O primeiro 

acréscimo refere-se ao apontamento de Adorno em relação à espiritualização, como 

se ela fosse um fator central para o desastre do próprio “materialismo dialético” 

(Diamat), especialmente em sua hipóstase da “matéria total” [totalen Materie], algo 

que seria, aparentemente, avesso ao espírito, mas que está em total consonância com 

a própria civilização burguesa dominante, em especial no que tange o seu manifesto 

anti-intelectualismo e o seu menosprezo pelo diferente. Isso fez com que a própria 

“chegada do Messias”, prometida pelo socialismo utópico, fosse atabalhoada pelos 

interesses mesquinhos do partido: 

 

Aquilo que há de inferior no materialismo é o que há de inferior e irrefletido na 
situação dominante. Aquilo que ficou para trás por culpa da espiritualização 
como princípio do fracasso também é o pior ante o mais elevado que é humilhado 
pela presença persistente do inferior. [...] O materialismo transforma-se em 
recaída na barbárie que ele deveria evitar; trabalhar contra isso não é uma das 
tarefas mais indiferentes de uma teoria crítica. Senão, o antigo não-verdadeiro se 
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perpetuaria de modo tanto mais grave quanto mais os coeficientes de atrito 
fossem reduzidos. Depois de as coisas terem se passado com a revolução como 
outrora com o retorno do Messias, o que cresce é o subalterno57. 

 

“O que cresce é subalterno” porque a prometida emancipação recaiu na 

sujeição do pensamento ao estatuído, ou seja, no Ser. O materialismo vulgar da 

“dialética oficial”, com a sua “doutrina do reflexo” [Abbildlehre], como se as imagens 

das coisas fossem automaticamente introjetadas em miniaturas nas mentes dos 

indivíduos, reabilitaria o mito nos moldes atomistas de Demócrito e Epicuro, 

instaurando, então, uma espécie de panteísmo, no qual é negada qualquer forma de 

transcendência: “O pensamento não é um reflexo da coisa – somente uma mitologia 

materialista ao estilo de Epicuro o transforma em algo assim, uma mitologia que 

imagina que a matéria emite pequenas imagens [...]”58. Nesse ínterim, Adorno coloca 

o segundo adendo ao problema da espiritualização, certamente o mais importante 

aos propósitos desta investigação: a espiritualização é uma forma de mitologização, 

não só pelo elemento mítico clássico, o antropomorfismo, senão também por causa 

da idolatria ao Ser, algo que liga, inesperadamente, Hegel, Marx e o Diamat ao 

panteísmo existencial de Heidegger. Daí a imperiosa necessidade de se voltar ao 

mote iluminista da desmitologização, só que, dessa vez, com um pensamento sem 

imagens [Bilderlosigkeit]: 

 

A intenção iluminista do pensamento, a desmitologização, elimina o caráter 
imagético da consciência. Aquilo que se vincula à imagem permanece 
miticamente cativo, culto aos ídolos. A quintessência das imagens chega a se 
constituir em trincheira ante a realidade. A teoria do reflexo nega a 
espontaneidade do sujeito, um mobilizador da dialética objetiva das forças 
produtivas e das relações de produção. Se o sujeito é reduzido a um 
espelhamento obtuso do objeto que sempre perde necessariamente o objeto que 
só se abre ao excedente subjetivo no pensamento, então resulta daí a calma 
intelectual inquieta de uma administração integral. Somente uma consciência 
infatigavelmente reificada pretende ou faz com que os outros creiam que ela 
possui fotografias da objetividade. Sua ilusão transforma-se em imediaticidade 
dogmática. Quando Lênin, ao invés de entrar na teoria do conhecimento, afirma 
contra ela, em uma reiteração compulsiva, o ser em-si dos objetos do 
conhecimento, ele quer colocar em evidência a conspiração do positivismo com 
os powers that be. Fazendo isso, sua necessidade política volta-se contra a meta 
teórica do conhecimento. A argumentação transcendente liquida o problema a 
partir de uma pretensão de poder, e isso para o pior: aquilo que é criticado e no 
que não penetramos permanece ileso tal como é, e, enquanto algo que não foi 

                                                     
57 ADORNO, Theodor. Negative Dialektik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1966, p. 203; ADORNO, 
Theodor. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 175. 
58 ADORNO, Theodor. Negative Dialektik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1966, p. 203; ADORNO, 
Theodor. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 175. 
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absolutamente tocado, pode mesmo ressurgir à vontade uma vez mais em 
constelações alteradas de poder59. 

 

Em Progresso, o frankfurtiano já havia criticado durante as dialéticas de 

Hegel e Marx, pois Adorno via nelas, além da “ontologização do progresso”60, um tipo 

de interdição das “utopias-ajambradas”, algo que, a seu ver, mais parece uma traição 

a qualquer utopia enquanto transcendência do Ser61. Por isso, o autor propõe um 

conceito de progresso filosófico que esteja de conluio com a própria ideia de redenção: 

“O momento de redenção [Erlösung], por mais secularizado que seja, não pode ser 

apagado [do conceito filosófico de progresso, j.s.s.]”62. Ou seja, se o momento de 

redenção for entendido como desmitologização, então desmitologizar os filosofemas 

com resquícios míticos é a tarefa “progressista” mor da própria filosofia. 

 Destarte, com todas essas notas marginais sobre Marx, Hegel e o 

antissemitismo, esta pesquisa tentou chamar a atenção para postura filosófica 

ambígua de Adorno em relação à dialética, com a qual ele sempre se viu às voltas. 

Eduardo Losso é certeiro ao caracterizar tal ambivalência a partir da categoria de 

“itinerância judia”: 

 

Não exageramos em afirmar que o pressuposto filosófico da inversão negativa da 
dialética hegeliana é motivado por sua existência itinerante judia. A dialética 
hegeliana é sistemática, enraizada e positiva; a de Adorno, fragmentária, nômade, 
itinerante e negativa, isto é, profundamente judaica63. 

 

O uso do espírito por uma dialética não judaica tornou-se, assim, em um mero 

serviçal dos interesses escusos da segunda natureza, e não um veículo de 

transcendência dela. O amor pela violência do espírito, amor esse cultivado pela 

segunda natureza, já foi retratado na famosa carta de Hegel para Niethmar em 1806: 

“Vi o imperador (Napoleão), essa alma do mundo, sair da cidade, em viagem de 

inspeção; é, de fato, um sentimento maravilhoso ver semelhante indivíduo que, 

concentrado aqui em um ponto, sentado em seu cavalo, se entende sobre o mundo e 

                                                     
59 ADORNO, Theodor. Negative Dialektik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1966, p. 203-4; ADORNO, 
Theodor. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 176. 
60 ADORNO, Theodor. Palavras e Sinais: modelos críticos 2. Trad. Maria Ruschel. Petrópolis: Vozes, 
1995, p. 43. 
61 ADORNO, Theodor. Palavras e Sinais: modelos críticos 2. Trad. Maria Ruschel. Petrópolis: Vozes, 
1995, p. 49. 
62 ADORNO, Theodor. Palavras e Sinais: modelos críticos 2. Trad. Maria Ruschel. Petrópolis: Vozes, 
1995, p. 44. 
63 LOSSO, Eduardo. Materialismo e Teologia em Adorno: sobre o judaísmo. Impulso, Piracicaba • 22 
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o domina”64. Hegel abre mão da “infinita negatividade do espírito”, o qual tanto 

preza na Fenomenologia do Espírito, em nome da vitória certa sobre a primeira 

natureza. O fato de Napoleão estar sobre um cavalo, e isso ter sido ressaltado por 

Hegel, não é nem um pouco irrelevante: é a alegoria da subalternidade inerente ao 

natural. Hegel não percebeu, talvez, que a entrada de Napoleão a cavalo não 

demostrasse outra coisa a não ser o quão impotente é a segunda natureza diante da 

primeira, tendo em vista que ela nunca conseguiu impedir que a natureza oprimida 

retornasse em forma de catástrofe. O espírito, que é produto da segunda natureza, é 

paradoxalmente o único veículo para a transcendência efetiva dela, mas ele tarda a 

compreender isso. A aparente vitória da segunda natureza sempre teve como preço a 

vitória secreta da primeira: o mítico sobrevive nas ruínas do que não é humano e nem 

natural. Por isso, a drástica conclusão dialética de Adorno contra a própria dialética: 

“Auschwitz confirma o filosofema da pura identidade como morte”65 . 
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14. A Cena dinâmica e a imagem idolátrica 
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Introdução 

 

 E aconteceu! Na temporalidade da mensagem discutimos a idolatria 

aproximada da imagem. Através da leitura de Jacques Derrida, Freud e outros que 

colaboram na proposta de retirada idolátrica da imagem do tempo em différance. No 

ponto em nódoa, no limite do encontro e sua perturbação. Temporalidade do 

instante e seu comprometimento ético e estético. Faremos essa jornada na tentativa 

fluida e circundante dos temas que os autores nos deixaram para interpretação. 

 A associação de ideias é uma captura de imagens para a construção de uma 

cena dinâmica. A idolatria, no entanto, prefere a não dinâmica, as imagens estáticas 

trazendo sua função limitante. Uma associação de imagens representadas faz a fusão 

para uma ideia. “Uma imagem que se recusa a desaparecer é uma imagem que ainda 

exige consideração, um pensamento que não pode ser afastado é um pensamento que 

precisa ser mais explorado” diz Freud em Estudos sobre a histeria2. Interessante 

perceber a imagem se recusando a ir embora, ficando em exigências de pensamento 

para o julgamento e definição de seu banimento. Não é o dono da imagem que terá a 

condição de determinar o destino da imagem? O ser humano é o explorador e o 

questionador livre da fala, reivindicador da imagem. Ele a reivindica e a investe com 

afeto. As imagens são a expressão também externa em cores e impressas em 

superfícies. Ato livre de expressão, concomitante a um tempo de clausura, cuja 

liberdade da imagem é a partir de seu próprio lugar a espera de um outro. 

Contraditórios que se interseccionam. “Dizer o acontecimento, é possível?”, faz a 

pergunta Derrida3. Essa pergunta é uma atitude filosófica de início assim como na 

                                                     
1 Psicólogo e Mestre em Filosofia – PUCRS. E-mail: soluciano@gmail.com 
2 FREUD, Sigmund & BREUER, Josef. (1893-1895) Estudos sobre a histeria. In: STRACHEY, James 
(Org.). Obras completas. Tradução Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição standard 
brasileira, Vol. II), p. 319. 
3 DERRIDA, Jacques (1997). Uma certa possibilidade impossível de dizer o acontecimento. Trad. Piero 
Eyben. Revista Cerrados (UNB), v. 21, n. 33, 2012, p. 232. 
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tecnologia da palavra escrita e do ponto de interrogação. O símbolo gráfico de um 

gancho que foi forjado de uma reta e um ponto é a tecnologia de lançar a filosofia ao 

acontecimento. Nesse texto se expõem a palavra e o entendimento, porém, através de 

uma imagem e nela está contido o que ilustramos em palavra. Contraditório e 

complementar o que podemos fazer quando há um convite a imaginar uma cena do 

encontro. 

 

1 Imagem e diferenç(s)a 

 

Na conferência proferida no Canadá Uma Certa Possibilidade Impossível de 

Dizer o Acontecimento4, Jacques Derrida fala em promessa e, a partir dela, desloca-

se o discurso do presente e do futuro pelo acontecimento. Fixa-se um ponto presente 

sem escravizá-lo, atemporal como o inconsciente diante do tempo do verdadeiro 

encontro. Ali há uma ideia de promessa comprometida com a intenção do dizer livre, 

da fala aberta o suficiente para que a linguagem continue a ser criativa.  

As formas de enxergar o pensamento para fora do debate estruturalista e 

voltar-se para os problemas do mundo5 foram aproximados por Derrida em sua 

interação com a psicanálise. Enxergamos o quanto este debate se mostra 

contemporâneo, como evidencia o trabalho de Major6, fomentando a discussão na 

Academia brasileira. 

A cena do encontro é antes de tudo uma imagem em ação para a imaginação 

do por vir. A imagem idolátrica é a firmeza de um momento passado direcionada às 

ideologias suspeitas de interesses próprios dos encontros entre as imagens. A 

sequência de imagens é somente uma forma de priorizar o que será mais proveitoso 

para uma imagem como um quadro fixo na parede de uma idolatria colocada em 

moldura fulgurante. 

No pensamento tradicional ocidental a centralidade no logos organiza as 

categorias para a interpretação. O logos, e mesmo nele, estaremos observando uma 

categorização interna com as características de explicitação do fenômeno, significado 

                                                     
4  DERRIDA, Jacques (1997). Uma certa possibilidade impossível de dizer o acontecimento. Trad. 
Piero Eyben. Revista Cerrados (UNB), v. 21, n. 33, 2012, p. 231-250. 
5 DERRIDA, Jacques & ROUDINESCO, Elisabeth. (2001) De que amanhã... Diálogo. Tradução André 
Telles.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 199-235. 
6  MAJOR, René. Lacan com Derrida. Tradução Fernanda Abreu. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2002. 
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do fenômeno e interpretação do fenômeno. Por essa explicação do mundo e das 

coisas tornou-se bastante sedutora a síntese para a perspectiva materialista galgada 

na presença. A partir da primeira característica do fenômeno que é o factum, as duas 

outras, sentido e interpretação, compõem o logos de natureza intangível. Ambas 

invisíveis diante da coisa. Esse conceito pode estar associado a essa tentativa de 

reconstrução frágil que não conseguimos dar conta na análise de sentido. Heidegger 

citando Heráclito afirma: “A harmonia invisível tem mais vigor de articulação do que 

o visível”7. Existe uma hermenêutica de Heidegger a partir da ideia de Ser (Sein). A 

justificativa para essa narrativa é que sempre haverá uma imposição da verdade a 

partir deste ponto de vista de conhecimento e tradição que não quer ser destruída.  

A filosofia é colocada em um questionamento sobre o limite do ser humano, 

sua eminente liquefação em relações efêmeras ou limitadas por uma racionalidade 

instrumental, como a que Derrida enxerga na questão trazida pelo logos grego: 

 

Enquanto face de inteligibilidade pura, remete a um logos absoluto, ao qual está 
imediatamente unido. Este logos absoluto era, na teologia medieval, uma 
subjetividade criadora infinita: a face inteligível do signo permanece voltada para 
o lado do verbo e da face de Deus.8  

 

Derrida mostra que há uma continuidade do pensamento grego na teologia 

medieval. Muito longe de concordar com essas colocações, enxerga o problema do 

signo no ocidente pelo acoplamento da phoné tal como um princípio que induz a 

imagem acústica do signo. O sinal semiótico surge como uma nova tecnologia, ele 

reforça a precisão analítica e de aprisionamento do logos em microestruturas como a 

linguagem, a racionalidade instrumental, a verificação teológica de Deus nas 

escrituras. O signo é o facilitador da interpretação pela phoné, a fala articulada como 

mandante. Em Gramatologia observamos que o verbo está intimamente ligado à 

forma e significado do sinal sonoro. Com a fala vem o estatuto de verdade e anima 

enquanto que na escrita estamos afastados na relação. O que é enclausurado na fala é 

uma suposta verdade. A escrita foi afastada e recolocada como representação da fala 

em Saussure.  

                                                     
7 HEIDEGGER, Martin. (1927) Ser e Tempo. Trad. Márcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes, 
1989, Vol. 1 e 2, p. 13. 
8 DERRIDA, Jacques (1967) Gramatologia. Trad. Miriam Chnaiderman e Renato Janine Ribeiro. São 
Paulo: Perspectiva, 2006, p. 16. 
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Com propostas integrativas e estando aberto a toda e qualquer contaminação, 

o puro e o uniforme não terá qualquer serventia para a análise da dúvida a não ser 

para o próprio exercício de desconstrução sugerido e seguido por experiência do 

indecidível da “différance”9, não sendo “uma palavra, nem um conceito”10. Para além 

de um problema matemático de raciocínio, Derrida enxerga aí uma gama de relações 

que não se coadunam pela lógica da equivalência de um termo com outro, mas sim de 

um termo e outro. “O grama como différance é, pois uma estrutura e um movimento 

que não se deixam mais pensar a partir da oposição presença/ausência.” 11  Esta 

desobstrução do pensamento com uma finalidade ideal deixa em evidência a intenção 

de Derrida em declarar um atordoamento subterrâneo por trás de todos os sistemas e 

seus funcionamentos cibernéticos, isto é, com controle e repetição sincronizados. O 

filósofo tem em mira uma especificidade ao trazer à tona as diferentes camadas do 

pensamento, principalmente por revelar a metonímia como uma figura de linguagem 

tão importante na construção do termo différance. 

A diferença se dá em um encontro. Não a diferença como a marca de uma 

simples dessemelhança, mas a diferensa (différance), marcando esta tradução 

diferencialmente, uma vez que a alteração do e para o a na palavra différence, do 

francês, não é um mero jogo estilístico, mas o problema fundamental do pensamento 

ocidental: o diferente que não se percebe facilmente pela fonética, mas pela escritura, 

por outros sentidos em contato. A diferensa é uma lupa que possibilita aproximação 

das singularidades ainda não percebidas em sua essência, a autenticidade da 

desconstrução pelo movimento das coisas em direção ao que não pode ser nominado. 

Usamos uma alegação bem construída dessa necessária contingência para 

aquela parte da matéria que toma de assalto a realidade. Daí a construção para além 

                                                     
9 Conforme podemos ver no artigo de Derrida “A Diferença” publicado em Margens da Filosofia. A 
diferença (différence) quando escrita com a letra a no lugar do e (différance), estabelece uma 
homofonia. Esta marca gráfica não altera o valor fonético, mas suspende o juízo e a garantia de uma 
ordenação do tipo binário. Ver: DERRIDA, A diferença, p. 33-65.  
10  BARING, The young Derrida and the french philosophy, p. 201. O autor compreende uma 
apropriação da psicanálise pelo meio filosófico francês e enxerga a crítica ao modelo fonético imposto 
pelos lacanianos na França. Este contexto da ENS (École Normal Superieur) não deixa de ser muito 
importante para formar um intelectual que começa a se adentrar em mais uma leitura de Freud, mas 
dessa vez pelo Projeto de uma psicologia científica. Não apenas este contexto é importante como 
vemos aqui sua esposa, Marguerite Aucouturier, lhe introduzindo aos trabalhos de Melanie Klein e 
também aos grupos de intelectuais Nicolas Abraham e Maria Torok, filiados à Sociedade Psicanalítica 
de Paris (SPP), esta um braço da IPA (International Psychoanalytical Association) na França, já que 
Lacan fundara a Sociedade Francesa de Psicanálise (SFP). Ver: BARING, The young Derrida, p. 203-
207; e PEETERS, Derrida, p. 348-349. 
11 DERRIDA, Jacques. (1972) Posições. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2001, 
p. 33. 
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do conceito que carrega a palavra francesa étantité, traduzida como ente(i)dade, cuja 

noção de “ente” é a raiz da palavra (id)entidade que se revela ente, dominação da 

identidade sobre a diferença, ao mesmo tempo parcela do inconsciente, questiona a 

tradição ontológica, revela o pensamento em diferença. A união dos termos Id – do 

alemão Es – significando aquilo que foge ao controle da palavra, o inconsciente em 

estado bruto, e a entidade que sempre está atrelada a uma tradição do pensamento 

lógico e empírico que vemos na corrente fenomenológica como os achados da 

percepção consciente, aqui se encontram e se afastam entre parênteses de 

(id)entidade.  

A metonímia revela um jogo, muito mais interessante que a metáfora pode dar 

conta. A metonímia é um exercício de deslocamento do signo, enquanto a metáfora é 

uma aglutinação. Esta sucinta revelação dá visibilidade a um novo encontro com o 

surpreendente, irrompe no inconveniente e na inadequação. Há uma retirada das 

palavras de um lugar suposto, de linhas invisíveis, para um estranhamento que 

monta toda a descoberta que se apregoa científica. O “conceito-limite” apregoado por 

Freud, do somático ao contraponto com o anímico12 instiga a todas as tentativas de 

total experiência sem uma resposta definitiva até mesmo por Lacan na oscilação 

metonímia-metáfora. 13  A metafísica e a matemática nos ajudam em muitos 

problemas da razão, mas enquanto estivermos com as incompletudes da ciência, 

como o teorema de Gödel14, estaremos desamparados em nossos questionamentos. 

Como pode o homem querer descobrir tanto o mundo ao seu redor, se ainda ele 

precisa adentrar-se ao imponderável que esconde em si? 

 

2 Imagem na experiência da Psicanálise 

 

Quando Freud aliena a experiência da psicanálise a um gesto primeiro de uma 

abertura de um jogo15, e nem de perto supõe qual será seu desdobramento, elege o 

                                                     
12 BINSWANGER, Ludwig. Sonho e existência: Escritos sobre fenomenologia e psicanálise. Tradução 
Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Viaverita, 2013, p. 66. 
13  MAJOR, René. Lacan com Derrida. Tradução Fernanda Abreu. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2002, p. 192. 
14 PIAGET, Jean. Sabedoria e ilusões da filosofia. In: Os Pensadores. Traduções Nathanael C. Caixeiro, 
Zilda Abujamra Daeir e Celia E. A. Di Piero. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 
15 FREUD, Sigmund. (1905 [1904]) Sobre o início do tratamento. In: STRACHEY, James (Org.). Obras 
completas. Tradução Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição standard brasileira, Vol. 
VII). FREUD, Sigmund. (1915 [1914]) Observações sobre o amor transferencial. In: STRACHEY, 
James (Org.). Obras completas. Tradução Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição 



 
 
 
 
240 | A tentação ancestral: a questão da idolatria ao longo dos séculos... 

inapropriado espetáculo da incerteza como abertura de plena experiência. Uma 

experiência que é uma proposta insólita, tentativa de encontro com um novo limite 

para os enquadres científicos que receberam a legitimação positivista16. A ciência 

também possui seus limites, assim como o Princípio da Incerteza17 coloca em dúvida, 

estes entram em embate com a pretensão de dar conta de aspectos da realidade por 

uma via metafórica. Isso significa dar um nome e orientá-lo para que sirva a uma 

função específica, objetiva, tão correta quanto a iniludível funcionalidade dos olhos 

abertos diante dos fatos. Será este o último caminho da ciência? Nos tempos de 

Freud o campo da frenologia era a melhor saída, por manter a observação em um 

lugar de segurança epistemológica. Manter o sofrimento silenciado e bem afastado 

do interesse dos cientistas. Esta mesma aventura do signo na arte que é tão cara à 

ciência a ponto de ter de soltar as escalas, medidas e demais mensurações. Isto daria 

a ciência uma nova possibilidade de uso de seus aparelhos quando muito próximos 

das questões humanas sem resposta. Este pensamento pode ser reconhecido como 

típico de uma vanguarda moderna, buscando não apenas a explicação pela vida de 

um método, mas também pela ideia de um movimento, muito atrelado aos primeiros 

anos da psicanálise18.  

A mente busca repetindo no tempo próprio a cura ou transformação jogando a 

luz na Cena. O transbordamento e o excesso de exposição de luz demasiada como em 

um filme sensível. Nesse caso não arruína o filme, mas será necessário deslocar essa 

luz que ocasiona a cegueira de quem recebe uma radiação a qual não está plenamente 

preparado. A atemporalidade do inconsciente desloca a Cena de um trauma em 

                                                                                                                                                                   
standard brasileira, Vol. XII), p. 139. Entre 1911 e 1915, Freud escreve seis textos sobre as técnicas da 
psicanálise. Serão conhecidos como os “Artigos sobre a técnica”. 
16  Tal como os Teoremas da Incompletude de Gödel: Teorema 1: Qualquer teoria axiomática 
recursivamente enumerável e capaz de expressar algumas verdades básicas de aritmética não pode 
ser, ao mesmo tempo, completa e consistente. Ou seja, sempre há em uma teoria consistente 
proposições verdadeiras que não podem ser demonstradas nem negadas; Teorema 2: Uma teoria, 
recursivamente enumerável e capaz de expressar verdades básicas da aritmética e alguns enunciados 
da teoria da prova, pode provar sua própria consistência se, e somente se, for inconsistente. Estes dois 
teoremas apresentam “a impossibilidade de demonstrar a não-contradição de um sistema”, fato novo 
“que um problema sem significação atual, pode de um modo bastante frequente, adquiri-la, e pelos 
mais imprevistos acontecimentos.”. In: PIAGET, Jean. Sabedoria e ilusões da filosofia. In: Os 
Pensadores. Traduções Nathanael C. Caixeiro, Zilda Abujamra Daeir e Celia E. A. Di Piero. São Paulo: 
Abril Cultural, 1983, p. 96-97. 
17 Princípio da Incerteza de Heisenberg. Este princípio foi criado por Werner Heisenberg em 1927 e 
transformou-se num enunciado da mecânica quântica impedindo a definição da localização das 
partículas e a estrutura da matéria. 
18 FREUD, Sigmund. A história do movimento psicanalítico. In: STRACHEY, James (Org.). Obras 
completas. Tradução Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição standard brasileira, Vol. 
XIV), p. 18-74. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_axiom%C3%A1tica#Propriedades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_axiom%C3%A1tica#Propriedades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_prova
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“Nachträglich”, esse termo aparece desde o projeto de Freud para a sua psicanálise. 

Esse é o paradoxo do tempo em que não existe tempo e permissão para a 

comunicação em cronologia. O inconsciente vai comunicar em paralaxe e enganando 

o observador e a luz. Será onde a comunicação falha que poderemos procurar 

entender o inconsciente. O segredo para decifrar é diverso de uma dialética, de um 

jogo, embora a metáfora do xadrez de Freud seja uma tentativa de comunicação aos 

novos psicanalistas, estaremos fora do tempo da dialética do jogo de tabuleiro. Não 

podemos antever se teremos uma, duas ou mais jogadas, as regras estarão fora de 

lugar. O quadro surreal na temporalidade de “Nachträglich” evoca uma violência 

dissolvendo a ingenuidade de uma simplificação da dinâmica lúdica de jogo 

pressupondo que alguém tem esperança de previsibilidade. 

Sobre estas instâncias que se assemelham a tomadas de decisão de peças em 

um tabuleiro há toda uma proximidade entre o sujeito e seu meio. Dizer sujeito acaba 

sendo dizer o objeto, impreterivelmente, ambos fusionados na limitação da 

consciência sobre si. Na palavra sujet com igual grafia tanto para sujeito como para 

objeto, acaba sendo iludida pelos discursos ditos de fora, permitindo uma passagem 

duradoura pela cultura. De quem estamos falando? De milhões de pessoas que se 

sujeitam apesar de ainda não se observarem como sujeitos, isto é, terem suas certezas 

interrogadas. Freud é assim um jogador do tempo, projetando um olhar sobre a 

insegurança do momento presente e, afinal, quais escolhas o mundo ocidental vem 

tomando ou induzindo seus habitantes a crer. Qual a imagem estática que está 

priorizada para servir a idolatria? 

 A psicanálise ultrapassa os limites de uma teoria. Não é por acaso que a 

psicanálise já foi condenada à morte em diversos momentos históricos e sempre há 

um retorno para tentar explicar o que é a psicanálise. A psicanálise poderia somente 

por ela explicar um contexto histórico? O discurso ativista transformou a linguagem 

em pura racionalidade ideal. Essa proposta de categorização se perde na tentativa do 

erro e acerto. Assim, como os discursos da consciência quando são questionados pelo 

homem moderno por Freud, Marx e Nietzsche: “três questionamentos das evidências 

da consciência de si, de ter integrado em nós mesmos esses três exercícios da 

suspeita.”19 O único controle possível é o de discurso de quem tem mais capacidade 

argumentativa. Um dos argumentos de Freud foi a via do inconsciente e a 

                                                     
19 RICOEUR, Paul. O conflito das interpretações. Tradução Hilton Japiassu. Rio de Janeiro: Imago, 
1978, p. 127. 
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sexualidade infantil para formar a relação de causa e efeito, de comportamentos 

patológicos ou não, com características próprias. Embora bem elaborado em seu 

intento a complexidade da psicanálise não se esgota nesta simplificação. Oferecer a 

escuta suspendendo o ver concreto, não importando quem o fala traz para a cena 

novas perspectivas de entendimento. 

Um ponto de visão de uma cena é uma perspectiva própria do observador. Um 

ponto diáfano de visão torna transparente a superfície que é olhada. Dar vista ao que 

não era visível. A delicadeza do olhar na fronteira da subjetividade e da objetividade. 

A experiência do não objeto e o abandono da referência metafórica da visão 

recrudescendo o logos que não está autorizado no axioma de Aristóteles.20 Na tônica 

dos artistas terão despertados os sinais da evidência do invisível. Com eles 

aprendemos demoradamente a lição contrariada de sermos vistos, olhados, 

dissecados e importunados pela presença obsedante de um distante e alheio ao meu 

território. Quem ele ousa invadir? O que esta invasão desperta em nós?  

Em atitude de vigília e possibilitando o arregalamento dos olhos, no rastreio 

do rastro confirmatório de nossa existência, estando em um deserto e um horizonte 

largo e luminoso as imagens que se mostram ficam desfocadas. Lembram o fogo. 

Uma dança de quem olha o fogo, a dança pode estar ao redor do fogo e no ritmo do 

fogo e suas labaredas não sincronizam e ao mesmo tempo organizam o caos. Não será 

preciso fechar os olhos, em metáfora, para ver o que compõe a cena do vidente.21 Os 

efeitos da refração da luz no solo fazem as imagens ficarem confusas, assim como na 

estrada também podemos observar esse efeito. É possível ver que as figuras dançam e 

se deformam e diminuem a certeza do que estamos vendo. Com a cena ainda 

destacada do fundo e o fundo ainda fazendo parte da cena se há um movimento de 

figuras será melhor reconhecer o horizonte e as figuras que se dissolvem no ar. 

Podemos reconhecer as figuras humanas do restante que compõe o quadro da cena. 

A imagem não é fixa e tem a dinâmica dos efeitos óticos próprios do instante e o 

movimento que adquire um padrão reconhecível assim como quando observamos o 

fogo. A cena tecnológica pixelada dissimulou os pontos que surgem de uma imagem. 

O ponto se transformou em uma microvisão das arestas de um quadrado. O 

                                                     
20 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível. MICHAUD, Ginette; 
MASÓ, Joana; BASSAS, Javier (Orgs.). Tradução Marcelo Jacques de Moraes. Florianópolis: Ed. 
UFCS, 2012, p. 82. 
21 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 
34, 2010, p. 32. 
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observador não tem outra possibilidade, a cena se apresenta por completo nesse 

campo de visão dinâmico que exige a movimentação do observador para buscar a 

compreensão. São duas figuras que se aproximam em lenta composição. A intenção 

além de estar na imagem/cena está naquele que olha e pensa/imagina a cena. 

Imagem que se oferece a medida que se aproximam para receber o que sairá da boca 

da outra. Não há “aparelho técnico”22 nessa cena. Muito mais do que emitente e 

receptor a partir deste início estarão mais próximos em relação ao começo da Cena. O 

olho se fecha e a dança dos corpos continua para além da luz na retina do observador. 

A busca das bordas para compor as figuras e a imperfeição do registro vem de muito 

sendo explorado pelos artistas em geral e em específico os representantes do 

Impressionismo. Técnicas utilizadas do sfumicato e o pontilhismo experimentam 

uma captura que transborda a imagem no espelho e o realismo. A relativização das 

bordas como em um quadro de Cézanne, como aponta Merleau-Ponty em A dúvida 

de Cézanne23. A dor da existência em sentido de arte não proporciona a totalidade da 

obra do pintor. A imagem está incomodada com o aprisionamento nas molduras. O 

piscar de olhos remete ao que não se apresenta no instante. O desviar dos olhos e a 

desistência de seguir a cena não operam em total desaparecimento do que já se fez 

em sensação e marca. A intermitência das imagens fez Freud pensar aonde buscar o 

lugar de desalojamento e Huberman retoma a dialética com Benjamin na figura do 

vaga-lume como image-saccade24 e o pensamento histórico. 

Talvez a racionalidade esteja carente de ver quando diante da imagem que se 

projeta à sensibilidade do homem. A primeira imagem em movimento, o cinema 

surge  junto com a psicanálise. A abertura do obturador, o frame do cinema que foi 

aperfeiçoado ao mesmo tempo em que a psicanálise surgiu em 1900. O cinema reúne 

imagens paradas e pela sequência delas temos a ideia, criada pelo atraso do cérebro 

em relação à velocidade, de que as imagens estão em movimento. Sobre o 

cinegrafista, precisamos falar do cinegrafista, do cinematógrafo, do público e do 

artista. Sociedade imagética no começo do século XX é a construção de novos olhares 

da sociedade. A repetição da imagem faz a sugestão do declínio do teatro e da 

                                                     
22 FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Trad. 
Norval Baitello Junior. São Paulo: Annablume, 2011. 
23 MERLEAU-PONTY, Maurice. A Dúvida de Cézanne, em: O Olho e o Espírito. São Paulo: Cosac & 
Naif, 2004. 
24 DIDI-HUBERMAN, Georges. Sobrevivência dos vaga-lumes. Trad. Vera Casa Nova, Márcia Arbex. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011, p. 46. 
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encenação de palco. O que se passou foi ainda a manutenção da expressão artística 

do instante imediato na encenação do teatro. O artista que transpira e respira na 

mesma sala de seu trabalho artístico. O sonho do público está no palco, mesmo que a 

fronteira da tela seja invisível. Não é menor a relação entre o sonho e o cinema, pois 

no sonho as coisas também contêm amontoados de impressões diurnas que em 

relação entre elas promovem um outro olhar. 

 A cena, as cenas em movimento, enquanto se encena a cena, a cena aparece, 

reaparece, reaquece aquela memória do coração guardada quando nossa cabeça não 

funciona mais. “O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, 

passa a viver em função de imagens”25. Um estado de apaixonamento pela imagem, 

alienada do mundo sem a reflexão necessária. Talvez o pensamento de Derrida seja 

um instante, instantâneo da máquina fotográfica, tirado para jogar um mínimo de luz 

para uma caixa preta que guarda seu negativo. O negativo dessa caixa, o sacrifício a 

ser feito, ou mesmo o segredo de uma palavra desaparecida, ainda são questões que 

jogamos os dados. Nesta cena em que as faces se exprimem em uma esguelha, 

interrompem as batidas firmes, amolecem, ouvem o que enxergam, mudando como 

coisas humanas tudo aquilo que faz o cientista perder-se em caminhos noturnos. É 

da noite que estamos embrenhados. Palavras de passe, passagens de ida, refugiados 

dentro de nós mesmos. 

 Esta é a exigência de contato com a diferença, na qual uma possibilidade de 

romper a imagem idolátrica é aqui muito mais do que simplesmente uma ordem, no 

sentido divino, mas entrar em relação com os interstícios da imagem, colocá-la em 

confrontação com o mundo, dessedimentá-la, uma vez que as instituições cotidianas 

a enrijecem. Eis portanto a importância de trazer para nossa cena isso que as 

imagens não representam, trazer a impossibilidade de ver para um lugar de destaque. 

Isso desarticula a imagem de um horizonte da garantia de visibilidade que somos 

traídos pelos olhos. “Há, contudo, uma outra maneira de pensar o irrepresentável, 

não simplesmente como o que, tornando possível a representação, não se apresenta, 

mas como o que está para sempre excluído, marginalizado, censurado, reprimido ou 

recalcado.”26 Uma dúvida filosófica almeja deixar de ser dúvida, precisa ela também 

                                                     
25 FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Trad. 
Norval Baitello Junior. São Paulo: Annablume, 2011, p. 17. 
26 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível. MICHAUD, Ginette; 
MASÓ, Joana; BASSAS, Javier (Orgs.). Tradução Marcelo Jacques de Moraes. Florianópolis: Ed. 
UFCS, 2012, p. 405. 
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virar atividade, caso contrário também ela perderá a provocação de ser questão, 

compondo junto aos lábios as inspirações pensantes dos homens atravessados por 

dilemas. Ao menos “cremos na realidade psíquica interior que essa máscara desperta 

em nós”27. Esse acontecimento que nos deixa vulneráveis diante de um esplendor 

sem nome é próprio do que não se pode ler, pois se interrompe, não se deixa levar 

pela imagem como conciliação. 

A mesma vulnerabilidade do que não olha porque perdeu a função de 

enxergar, também é isso um pouco o que nos leva a consideração sobre a cena do 

encontro. O fato de se estar ali e não conseguir ver, esta é a vulnerabilidade de ser 

visto. Aquele que enxerga tem um ponto que escapa do controle do olhar. Dirigimos o 

olhar, seja objeto, figura ou corpo ganha poder de esvaziamento daquele que olha, o 

impossível se esvai e torna angústia de não saber. 28  Tanto esvaziamento como 

hipótese quanto poderá nos chamar a atenção Derrida através da introdução de 

Memórias de cego. Serão mais que retenções, aberturas de reflexão e paradoxo. 

Tirésias é o cego que traz o símbolo de não ver, porém, traz esperança de voltar a si e 

conduzir um caminho através da dúvida. Ele se apoia em uma criança mostrando sua 

fragilidade para sua caminhada não deixando seus passos titubearem na sabedoria 

das palavras e sua visão interior. 29 

A imagem imaginada de um encontro esteve vulnerável e contaminada por 

uma cena anterior e é ali em ausência desta que brotará uma criatividade no 

observador. A observação do que se passa no que pode ser mais real de uma 

imaginação. É o sonho que se pretende entender fora do sonhador. Não está na 

palavra do sonhador e sim no sonho a própria realidade percebida como existente. O 

sonho perturba pela sua magnífica sensação de presença, e essa talvez seja a palavra 

mais forte para o sonhador, a sensação. Tudo é realidade para o sonho sonhado. A 

quebra do sonho no concreto do acordar e perceber a realidade pode ser prazeroso ou 

não. A postura do concreto do momento em acordar ainda pode se repetir dentro do 

próprio sonho. Quantas vezes sonhamos que estamos acordando e fazendo os nossos 

afazeres diários e nos surpreendemos com a realidade do sonhado? O que está dentro 

                                                     
27 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível. MICHAUD, Ginette; 
MASÓ, Joana; BASSAS, Javier (Orgs.). Tradução Marcelo Jacques de Moraes. Florianópolis: Ed. 
UFCS, 2012, p. 410. 
28 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 
34, 2010, p. 37-49. 
29  DERRIDA, Jacques. Memórias de cego: O auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. 
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do sonho ficará para o sonhador e não se perde em uma imagem de adivinhação ou 

interpretação por magias e sistemas prontos.  

 

Os pensamento oníricos a que somos levados pela interpretação não podem pela 
natureza das coisas, ter um fim definido; estão fadados a ramificar-se em todas as 
direções dentro da intrincada rede do nosso mundo do pensamento. É de algum 
ponto que essa trama é particularmente fechada que brota o desejo tal como um 
cogumelo de seu micélio.30  
 

 

Emaranhado de coisas que se perdem, tal como as gotas em um oceano. 

Projeções podem ser feitas, mas não há garantias de conhecer. Importante ressaltar 

que o micélio 31  é justamente a multiplicidade e as dimensões subterrâneas do 

pensamento. Singularidades que nos rodeiam, escondidas no sonho. Schibboleth que 

o sonho nos permite acessar em uma linguagem de imagens destituídas de uma 

realidade unidimensional. Todo sonho guarda seu umbigo, já nos disse Freud:  

 

Tive a sensação de que a interpretação dessa parte do sonho não foi 
suficientemente desenvolvida para possibilitar o entendimento de todo o seu 
sentido oculto. Se tivesse prosseguido em minha comparação com as três 
mulheres, ela me teria levado muito longe. Existe pelo menos um ponto em todo 
sonho ao qual ele é insondável – um umbigo, por assim dizer, que é seu ponto de 
contato com o desconhecido.32  

 

Um desconhecido a mais que nos habita. Eventos que também não são 

pensados por não se desenvolverem o suficiente. Há interrupções em muitos 

projetos. Cada projeto revela uma parte de nossas próprias tentativas de auferir 

sentido. Esse elemento de incomensurabilidade do sonho é pensado por Freud de 

modo aprofundado no seguinte trecho:  

 

Mesmo no sonho mais minuciosamente interpretado, é frequente haver um 
trecho que tem de ser deixado na obscuridade; é que, durante o trabalho de 
interpretação, apercebemo-nos de que há nesse ponto um emaranhado de 
pensamentos oníricos que não se deixa desenredar e que, além disso, nada 

                                                     
30  FREUD, Sigmund. (1900) A interpretação dos sonhos. In: STRACHEY, James (Org.). Obras 
completas. Tradução Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição standard brasileira, Vol. 
IV e V), p. 552-553. 
31  FREUD, Sigmund. (1900) A interpretação dos sonhos. In: STRACHEY, James (Org.). Obras 
completas. Tradução Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição standard brasileira, Vol. 
IV e V), p. 552. 
32  FREUD, Sigmund. (1900) A interpretação dos sonhos. In: STRACHEY, James (Org.). Obras 
completas. Tradução Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição standard brasileira, Vol. 
IV e V), p. 145. 
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acrescenta a nosso conhecimento do conteúdo do sonho. Esse é o umbigo do 
sonho, o ponto onde ele mergulha no desconhecido.33 

 
 

Mergulhar no desconhecido é como jogar trevas às coisas aparentemente bem 

iluminadas. Uma interpretação deve também participar destas trevas, pois estabelece 

um pacto com a dúvida fundamental, na qual as outras se aproximam por vezes para 

serem apenas partes de um problema muito maior, eclipsado pelo sofrimento 

humano. Da mesma forma não se pode exigir que Schibboleth não venha com essa 

carga de sensações típicas de quem é fugitivo, em busca de um passaporte, em uma 

terra estrangeira que seja a salvação ainda que temporária. A palavra que salva é 

também a palavra que mata. Schibboleth é além de uma senha a experiência de 

contato de uma palavra escrita na ponta da pena com o papel. É uma deixa para a vez 

do outro como a encenação desta cena do campo acontecimental, cujo hóspede 

“chega para o qual não há horizonte de espera”34. Faz fluir o tempo e não aprisiona a 

imagem em idolatria. É o movimento essencial sem a garantia da data. A exposição 

ao fenômeno e todo desamparo que possa estar envolvido. O movimento acheronte 

movebo35 para sair da superfície e na própria existência chegar no desconhecido. A 

palavra é perdida em significados e não representa, toma o substituto para o 

desamparo em um choro de criança que impõe a presença do outro no momento 

presente. Hic et nunc (aqui e agora). 

 

Considerações Finais 

 

Neste artigo fizemos uma relação entre imagens e sua construção na relação 

humana. Não menos ruidoso é o som que provém das imagens. Elas estão vivas, 

pedem para participarmos ativamente com nossa subjetividade. Precisamos delas 

para aprendermos a viver, reescrever nossa história, recriar a narrativa que por vezes 

esquecemos. As imagens estão dentro e fora, capazes de nos levar até novos lugares 

                                                     
33  FREUD, Sigmund. (1900) A interpretação dos sonhos. In: STRACHEY, James (Org.). Obras 
completas. Tradução Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição standard brasileira, Vol. 
IV e V), p. 552. 
34 DERRIDA, Jacques. (1997) Uma certa possibilidade impossível de dizer o acontecimento. Tradução 
Piero Eyben. Revista Cerrados (UNB), v. 21, n. 33, 2012, p. 241. 
35 “Flectere si nequeo superos, Acheronte Movebo!” Famosa frase de Virgílio na qual Freud inicia A 
Interpretação dos Sonhos, significando: “Se não posso mover os deuses de cima, moverei o inferno”. 
In:  FREUD, Sigmund. (1900) A interpretação dos sonhos. In: STRACHEY, James (Org.). Obras 
completas. Tradução Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição standard brasileira, Vol. 
IV e V), p. 15. 
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que estranhamos por não a termos plenamente. Não é uma questão de um ser que se 

conhece, mas de uma relação que partilha. 

Neste ponto tanto a psicanálise quanto a filosofia estabelecem uma 

aproximação ao olharem as imagens em paralaxe, isto é, diferentes visões do mesmo 

objeto sem limitar o observador36. Objeto que em seu movimento traz uma audácia 

subversiva, assim como o observador, sobre o movimento unívoco de experienciar o 

mundo em sua complexidade. Curiosidade do olhar em direção ao olho, na 

construção da cena. 

O encontro é ruidoso e a tentativa do gesto será sempre incompleto ou 

incompreendido. A frustração de ter um tempo de gestação e desencontros pode 

significar muito no caminho. É condição de seguir ao encontro do outro embora 

pareça muitas vezes solitária em sombras ainda será preciso continuar a busca.  
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15. A idolatria como operador político nas Américas 
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De um ponto de vista epistemológico, seria desejável que um determinado 

conceito, usado como referência teórica em estudos de ciências humanas, pudesse, de 

modo inequívoco, rejeitar qualquer instrumentalização que fizesse dele um conceito 

parcial. Numa área de estudos em que não há maneira de se isolar o ponto de vista do 

estudioso, uma vez que ele também é humano, inserido em um tempo, um espaço e 

uma cultura específicos, e que sua visão de mundo é indissociável do ponto de vista 

de que ele participa na realidade, a busca de uma visão objetiva dessa mesma 

realidade encontraria um valor inestimável num quadro conceitual que contemplasse 

a delimitação de uma visada neutra de observação das condições sociais estudadas. É 

possível que, de todos os desafios por que passa o pesquisador das humanidades, a 

pretensão de se construir tal quadro conceitual seja o mais legítimo desafio, aquela 

demanda que resolveria grande parte das incertezas teóricas que tal estudo possa 

proporcionar na investigação das sociedades humanas. 

Infelizmente, não será exagero afirmar que essa demanda legítima e 

desafiadora não pode ser satisfeita num estudo desse tipo. Ilusão característica da 

infância dos estudos em ciências humanas, numa época em que se acreditou que o 

positivismo das ciências “naturais” poderia ser transposto sem prejuízo para a 

realidade concreta das interações sociais, a busca do ponto de vista neutro e 

imparcial nas humanidades deparou-se com um complexo de obstáculos 

intransponíveis. Não há categorização viável que represente tal objetividade infensa a 

uma visão parcial do objeto; e isso porque, caso ela pudesse existir, corresponderia à 
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proposição da ciência como ponto de vista absoluto da realidade social, o que a 

destacaria de sua historicidade como constructo abstrato e desligado da própria 

realidade concreta a que está inevitavelmente vinculada. Ao tentar transpor esse 

paradoxo, eis que a ciência se privaria dos meios necessários para se distinguir de 

uma formulação ideológica, vendo a derrocada da objetividade que visava conquistar. 

Assim, o trabalho de construção do ponto de vista num estudo de tal natureza 

somente pode ser delineado levando-se em conta a relativização do olhar do 

pesquisador; olhar que permanece associado aos valores mobilizados 

intrinsecamente pela posição que o estudioso assume diante do objeto que ele 

pretende conhecer. Isso significa que ele carrega consigo uma visão do objeto que se 

torna um componente necessário da definição mesma desse objeto e da forma de 

avaliar o seu significado no conjunto das manifestações sociais de que ele faz parte. 

Não obstante, dentro desses limites, a formulação do quadro conceitual que o 

pesquisador se propõe a explorar pode atingir certo grau de objetividade. Tal 

objetividade é a pedra de toque que distingue o estudo da simples visão ideológica 

que integra o conjunto de noções, valores e normas que os diferentes grupos sociais 

empregam para integrar as distinções e tensões que uma dada realidade social 

apresenta. 

Uma das áreas de estudo das ciências humanas em que tal formulação se 

coloca de forma mais intrincada é aquela representada pelo que se pode chamar de 

estudo dos encontros culturais entre diferentes sociedades. Definido a partir da 

chamada História Cultural, esse tipo de estudo confronta tradições culturais diversas 

num contexto em que não é possível estabelecer um quadro fixo de referências que 

sirva como critério para se entender o significado do contato de uma parte a outra, 

uma vez que se trata frequentemente de visões de mundo contrastantes, cujos valores 

são irredutíveis entre si. Eleger valores culturais de um dos lados como privilegiados 

em relação aos do outro consistiria em uma distorção inaceitável num estudo que se 

pretenda como responsável num sentido epistemológico, que comprometeria 

inevitavelmente a referida busca de objetividade por parte da pesquisa, substituindo-

a por uma visada nitidamente etnocêntrica, no sentido dado pelo antropólogo Roque 

Laraia: “o fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como 



 

 
 
 

 Lúcio Álvaro Marques & Juliano Silva Garcia | 253 

 

consequência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o 

mais natural”3. 

De acordo com o historiador britânico Peter Burke4, tais estudos sobre os 

encontros culturais encontraram um campo particularmente fértil na reflexão a 

respeito da expansão colonial europeia, levada a cabo a partir do final do século XV. 

Essa expansão foi tipicamente representada, pelos cronistas e historiadores 

europeus, como uma escalada progressiva rumo ao domínio global realizado por 

diversas nações da Europa, e interpretada por eles como indício da superioridade da 

civilização europeia sobre as demais (legitimando, ao olhar de si mesmos, a 

dominação colonial exercida por eles sobre outros povos), numa tendência que se 

estendeu pelo menos até a segunda metade do século XX. Apenas recentemente, 

acompanhando a ampla revisão crítica por que a história tradicional passou nas 

últimas décadas – da qual o próprio desenvolvimento da História Cultural é um dos 

capítulos – a visão eurocêntrica foi contestada e confrontada por interpretações que 

questionaram criticamente os seus pressupostos, destacando os pontos de vista dos 

povos que foram invadidos e submetidos pelo colonialismo europeu. 

Na reflexão que ora se apresenta ao leitor, a noção de “idolatria” será pensada 

em sua relação com o processo de legitimação da ocupação colonial europeia do 

continente americano e da submissão política dos povos originários das Américas, 

em particular no âmbito da América Latina. Nesse contexto, a idolatria serviu como 

um operador político ou, ainda, biopolítico, na caracterização de uma suposta 

inferioridade cultural dos povos que habitavam o continente na ocasião da chegada 

dos europeus, ocorrida em fins do século quinze. Tal argumento foi sustentado tanto 

por cronistas, viajantes, naturalistas e historiadores que retrataram a visão europeia 

sobre esses povos como, principalmente (porque melhor fundamentada), por 

católicos e protestantes que tinham por objetivo embasar o projeto de cristianização 

desses povos, incorporando-os à sociedade colonial que começava a se estruturar no 

século dezesseis. 

A tese sustentada aqui é a de que, em função do forte condicionamento 

cultural e político, a ideia de idolatria não pode ser considerada um conceito que 

sirva de instrumento de análise da realidade do contato entre europeus e povos 

originários, mas antes como uma diretriz normativa cuja finalidade era marcar a 

                                                     
3 LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico, 2001, p. 72. 
4 BURKE, P. O que é História Cultural, 2008, p. 155. 



 
 
 
 
254 | A tentação ancestral: a questão da idolatria ao longo dos séculos... 

diferença cultural entre os povos do Velho e do Novo Mundo. Há uma impropriedade 

constitutiva na tentativa de usar o termo como caracterização efetiva de hábitos 

culturais de povos que não professam o cristianismo ou que passam por um processo 

forçado de cristianização, entendendo-se “hábito cultural” na acepção proposta por 

Laraia: “a coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do 

sistema a que pertence” 5 . Tal impropriedade foi levantada à época mesma da 

ocupação, tanto por autores europeus quanto por autores oriundos dos povos 

originários – como se sabe hoje pelo exame de registros textuais que vêm sendo 

resgatados pelos atuais estudos historiográficos. 

Dessa forma, uma pesquisa consequente das diferenças culturais entre esses 

diferentes povos precisa ter consciência plena das implicações que o uso do termo 

idolatria possui em relação à realidade da ocupação do continente e da destruição das 

culturas dos povos originários que se seguiu a essa ocupação. Ou seja, explicitar de 

que modo essa diferença foi histórica e etnocentricamente construída, e o que se 

pode dizer para fundamentar uma crítica a esse processo histórico de construção, que 

não pertence apenas ao passado, mas que ainda se encontra presente e atuante nas 

sociedades latino-americanas contemporâneas. 

 

1 A idolatria como ideologia na ocupação das Américas 

 

Idolatria é uma noção que provém do discurso religioso, vinculado às religiões 

abraâmicas – Judaísmo, Cristianismo e Islamismo – e às suas respectivas teologias, 

por isso compreende-se fundamentalmente como idolatria religiosa. A palavra 

designa, a partir de uma visão da divindade como ente incorpóreo, presente nessas 

tradições religiosas, qualquer culto que se preste a objetos materiais ou 

representações profanas de outro tipo, ou mesmo de costumes que não se enquadrem 

na moralidade fundada no valor sagrado. Esses objetos de culto, materiais ou 

simbólicos, são chamados indistintamente de “ídolos”, e representam um desvio da 

adoração divina, que é concebida como elevação espiritual que se desvencilha dos 

aspectos materiais da vida, tendo como referência o poder ilimitado da divindade. A 

fonte mais antiga dessa ideia está expressa no livro bíblico do Êxodo, no qual o 

patriarca Moisés, ao firmar a aliança entre Deus e o seu povo, os hebreus, rejeita 

                                                     
5 LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico, 2001, p. 87. 
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categoricamente quaisquer cultos estranhos, caracterizando-os como idolatria, um 

pecado grave que motiva a ira divina, e recebe de Deus a incumbência de destruir os 

templos religiosos de outros povos, que não têm a mesma crença. Junto a esse valor 

doutrinário, agrega-se um corolário político, uma vez que Deus promete ao patriarca 

a expulsão dos povos não-hebreus da Palestina, possibilita pensar o domínio 

territorial alheio. O que, por sua vez, constitui o conceito como princípio biopolítco. 

Tais colocações ecoam em múltiplas passagens bíblicas, embasando a afirmação de 

que se trata de uma noção dogmática, indissociável de uma conotação religiosa. 

O termo idolatria, que fora cunhado no Pentateuco, foi retomado pelos 

cristãos no Novo Testamento com acepções dogmático-religiosa e política. O termo 

passou a contar com um status de conceito filosófico à medida que o cristianismo se 

constituiu como religião. Ademais, com a formulação de teólogos islâmicos, a partir 

do século sétimo, foi, paulatinamente, distinguindo o próprio do alheio, a identidade 

da diferença, o fiel do infiel em termos religiosos, e propondo uma demarcação 

categórica em relação aos infiéis, dito idólatras, segundo mostra Brague.6 O processo 

de formulação conceitual durou séculos, desde o final da Antiguidade clássica ao 

longo da Idade Média, e apurou a percepção do termo como um símbolo de 

identidade cultural do mundo religioso diante, inicialmente, do paganismo do mundo 

romano e helênico; posteriormente, diante do islamismo (apesar da convergência de 

sua visão monoteísta), das crenças de povos germânicos, hunos, mongóis e turcos 

otomanos; e, enfim, já durante as grandes navegações, diante das variadas religiões 

praticadas por povos africanos e americanos. Com a propagação do domínio colonial 

europeu, ocorrida nos séculos seguintes, toda religiosidade não-cristã terminaria por 

ser desqualificada. A idolatria, de um termo religioso que concorria para a identidade 

étnica de um povo específico, os hebreus, teve sua abrangência ampliada, foi 

“globalizada” na visão de mundo cristã e se transformou, para o Ocidente 

colonialista, numa medida de sua ascendência sobre outros povos e, por conta disso, 

base filosófica, moral e legal para a legitimação da expansão política e econômica 

europeia acima de quaisquer escrúpulos humanistas. 

As grandes navegações realizadas a partir do século quinze tiveram, como uma 

de suas principais consequências, a ocupação armada do continente americano 

através de guerra aberta contra os povos originários que o habitam há milênios. A 

                                                     
6 BRAGUE, R., 2009, p. 61s.  
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expansão colonial exterminou, nada menos que, noventa por cento da população 

originária desse continente, segundo Bastien Llamas 7  e Marques 8 . Os números 

apontam para um verdadeiro genocídio desses povos originários, em função da 

instalação da empresa colonial europeia. Desse modo, um dos pilares da acumulação 

de riquezas obtida pelos países europeus, riquezas que construíram a modernidade e 

a hegemonia da Europa nas relações internacionais durante séculos, foi uma 

campanha militar genocida, alheio a quaisquer princípios éticos e humanistas. Além 

da necessidade de mão-de-obra para o trabalho braçal na mineração e na lavoura, de 

modo a explorar as riquezas que os europeus encontraram no continente, que levou à 

escravização massiva das populações originárias desde a primeira leva de ocupação, 

seja por meio de trabalhos forçados, seja por esquemas de exploração do trabalho, 

como o cunhadismo na América portuguesa ou a encomienda na América espanhola. 

A ação europeia sentiu a necessidade de justificar ideologicamente a pilhagem 

dos povos originários, o que se deu, por vezes, de modo mais pragmático, aderente às 

necessidades econômicas, e outras vezes, com a sofisticação de uma argumentação 

filosófica amparada na doutrina do direito natural e de categorias que se nutriam na 

filosofia tardo-medieval. Para isso, contribuíram tanto os cronistas do período, a 

serviço ou não de monarquias nacionais, quanto religiosos católicos e protestantes 

que tiveram contato com a realidade dos povos daquela época. Em todos os casos, a 

discussão sobre a natureza da religiosidade dos povos originários esteve no primeiro 

plano da construção dessa justificativa. Marques9 observa que, de um ponto de vista 

dos povos europeus que ocuparam o continente americano, a narrativa histórica 

desse processo – visto se tratar de um enfrentamento violento – pode ser 

caracterizada como história dos vencedores, produzindo um tipo de verdade que 

desconsidera a visão de mundo dos povos submetidos ao jugo colonial, 

desqualificando, consequentemente, os valores e diferenças culturais que poderiam 

ser percebidas entre as culturas dos dominados e dos vencedores. 

O uso da noção de idolatria tomou parte ativa nesse processo. À medida que os 

povos originários eram considerados idólatras pelos monoteístas, eles eram definidos 

à luz da velha tradição das religiões abraâmicas como inimigos da fé e, portanto, 

passíveis de serem combatidos, inclusive militarmente, e forçados à conversão, caso 

                                                     
7 LLAMAS, B. et alii. Ancient mitochondrial DNA provides high-resolution time scale of the peopling 
of the Americas, 2016, p. 5s. 
8 MARQUES, L A. A lógica da necessidade, 2018, p. 52-54. 
9 MARQUES, L A. A lógica da necessidade, 2018, p. 34-57. 
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quisessem sobreviver, ou eliminados sumariamente, na hipótese de recusarem a 

conversão. Por isso, a intenção deste texto é discutir, a partir de alguns exemplos 

breves, mas significativos, como essa alcunha idolátrica foi usada nos discursos dos 

colonizadores, contrapondo-a a visões, sejam europeias ou nativas americanas, que 

visavam à desqualificação das tradições culturais dos povos originários das Américas; 

e, a partir dessa discussão, elaborar uma crítica ao uso do termo idolatria como meio 

de descrição das religiosidades não-cristãs presentes entre esses povos. 

 

2 A idolatria como dispositivo político nos tempos da conquista 

 

A reflexão sobre a natureza das culturas encontradas nas Américas pelos 

europeus empenhados na empresa colonial teve início nos primeiros contatos entre 

os dois continentes. Num momento histórico em que não havia, no Ocidente 

colonizador, uma elaboração racional e crítica sobre as realidades culturais próprias 

ou alheias, os europeus se utilizaram de uma régua composta pelos seus próprios 

costumes (uma demarcação etnocêntrica) para caracterizar essas culturas, em que a 

dimensão religiosa ocupou um lugar privilegiado. Todorov observa10, a respeito dos 

comentários feitos por Colombo em seus Diários, que os interesses econômicos e 

religiosos aparecem entrelaçados como móveis para a conquista dos territórios 

americanos, e propõe mesmo que, no caso do navegante genebrino, o fator religioso 

era preponderante, no sentido em que ele se considerava uma espécie de cruzado 

cujo principal objetivo era estender o catolicismo às regiões habitadas por povos não-

cristãos. Na Carta de Caminha ao rei português Dom Manuel I, percebe-se o mesmo 

entrelaçamento, e o escrivão da frota de Cabral não hesita em dizer que a conversão 

dos nativos seria um dos objetivos centrais da colonização portuguesa.11 

Nos contatos iniciais com os povos originários, os europeus demonstram 

perplexidade com o contraste que sentiram entre sua própria cultura e os costumes 

daqueles povos. Diante de comunidades organizadas em modo de produção coletiva, 

sem Estado, com uma configuração política e religiosa bastante diferente de suas 

tradições, com um padrão de dispersão geográfica diverso da civilização urbana a que 

estavam acostumados, as primeiras impressões sobre o que viram os levou a pensar 

que as sociedades ameríndias eram disformes, sem uma religião discernível. Tal é a 

                                                     
10 TODOROV, T. La conquista de América, 1998, p. 13-23. 
11 CAMINHA, P. V. Carta a El Rei D. Manuel, s/d, posições 1-14. 
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natureza da célebre formulação de Caminha: “não têm nem entendem crença 

alguma”12. Entretanto, à medida que esse contato se prolongou e diversificou, os 

europeus interpretaram o que viram de forma etnocêntrica, passando 

paulatinamente à consideração desses povos como típicos representantes da idolatria 

religiosa, seja frente às sociedades tupi-guaranis, cuja organização social tornou-se 

patente com o tempo, seja frentes aos astecas e incas, e as demais sociedades que 

viviam em aldeias com modo de produção comunitário, cuja observação mais atenta 

mostrou que possuíam de fato crenças religiosas. Se as civilizações incas e astecas 

eram retratadas como adoradores do sol e da lua, os povos tupi-guaranis do litoral 

brasileiro eram caracterizados, de forma semelhante, como adoradores de fenômenos 

naturais e também praticantes do canibalismo, interpretado como uma forma de 

idolatria da carne. 

Esses hábitos culturais foram classificados, em bloco, como idolatrias, sendo 

intenção das coroas ibéricas extirpá-los do novo continente, como forma exemplar de 

imposição de sua cultura sobre os povos conquistados. Na coletânea Relatos Astecas 

da conquista, organizada por Baudot e Todorov, pode-se ler as palavras de um 

discurso de Fernão Cortês que os nativos mexicanos compilaram: 

 

Sendo cristão e filho do Deus verdadeiro, é concebível que eu viva entre gentes 
que reconhecem e adoram deuses falaciosos e mentirosos? Quanto a vosso temor 
de que eles destruam o mundo num acesso de cólera contra os seres humanos, 
que enviem o fogo do céu, fomes, pestes e outras calamidades, isso não passa de 
imaginação inconsistente e vã. Assumo essa responsabilidade e me encarrego de 
resolver a questão com eles, pois não são deuses e não têm nenhum poder. 
Finalmente, como amigo fiel, rogo-vos que sigais o meu conselho e não creiais 
neles. Ajudai-nos a derrubá-los, a despedaçá-los, a reduzi-los a pó para que até a 
memória de seu nome desapareça para sempre.13  

 

Tal concepção prevaleceu no trabalho de conversão religiosa dos nativos, 

desenvolvido sobretudo pelos jesuítas, nas primeiras décadas de ocupação do 

continente. O padre Manuel da Nóbrega, por exemplo, em seu Diálogo sobre a 

conversão do gentio, propôs a seguinte definição da idolatria dos nativos, por volta 

de 1557, comparando a visão dos povos do Brasil à dos antigos povos pagãos da 

Europa: 

 

                                                     
12 CAMINHA, P. V. Carta a El Rei D. Manuel, s/d, posição 11. 
13 BAUDOT, G. & TODOROV, T. (orgs.) Relatos Astecas da conquista, 2019, p. 320-321. 
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Os romanos, os gregos, e todos os outros gentios, pintão e tem inda por deus a 
hum ídolo, a huma vaqua, a hum galo, estes tem que há deus e dizem que hé o 
trovão, porque hé cousa que elles acham mais temerosa, e nisto tem mais rezão 
que os que adorão as rãas ou os galos; de maneira que, se me coteijardes error 
com error, cegueira com cegueira, tudo achareis mintira, que procede do pai da 
mentira, mintiroso desd’o comço do mundo.14 

 

Padre Anchieta, engajado na conversão dos infiéis, utilizou-se do teatro como 

ferramenta pedagógica nas reduções jesuíticas. Em seus autos, buscou combinar 

elementos da religiosidade dos povos tupi-guaranis com símbolos próprios do 

cristianismo, a fim de promover a doutrina cristã como visão virtuosa da realidade, 

enquanto os elementos das culturas originárias apareciam, conforme a definição de 

Nóbrega deixa entrever, relacionados a práticas demoníacas, pecaminosas e 

idólatras. No Auto de São Lourenço, Anchieta coloca na fala do demônio Guaixará, 

representante dos costumes indígenas, as palavras: 

 

Que bom costume é bailar! / Adornar-se, andar pintado, / Tingir penas, 
empenado, / Fumar e curandeirar, / Andar de negro pintado. // Andar matando 
de fúria, / Amancebar-se, comer / Um ao outro, e ainda ser / Espião, prender 
Tapuia, / Desonesto a honra perder. 15 

 

Assim, a prática da catequese realizava uma associação sólida entre hábitos 

culturais considerados idólatras e os pecados condenados pela Igreja, concebidos 

como inspiração demoníaca: a idolatria deveria ser combatida para que os povos 

originários aldeados nas reduções fossem convertidos à religião cristã. 

Nos registros deixados por cronistas e viajantes, essa visão dos povos 

originários como idólatras também é bastante frequente. No livro Viagem ao Brasil, 

o alemão e protestante Hans Staden narra o longo período de prisão pelos 

tupinambás no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, na década de 1550, inclusive 

em risco de ser devorado no ritual antropofágico. O livro se divide em duas partes; na 

primeira, o autor aborda, em forma de narrativa, sua experiência de cativeiro, e na 

segunda ele elenca uma série de tópicos relativos aos hábitos culturais dos 

tupinambás. Entre eles, na seção “Em que creem”, Staden enfoca a religiosidade 

daquele povo, numa passagem que é interessante para se compreender como os 

europeus encaravam como idolatria as culturas ameríndias. Segundo Staden, os 

tupinambás “tem a sua crença em um fruto que cresce como uma abóbora e de 
                                                     
14 NÓBREGA, M. Diálogo sobre a conversão do gentio, 2006, p. 10. 
15 ANCHIETA, J. Auto de São Lourenço, s/d, posição 4. 
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tamanho de um meio pote”16, fruto que é usado para confeccionar o tamaracá (ou 

simplesmente maracá, como se diz atualmente), chocalho utilizado nas cerimônias 

religiosas do pajé, sobre o qual o autor esclarece que cada homem tem o seu. No 

ritual realizado pelo pajé, Staden busca mostrar como ele percebeu a astúcia do 

sacerdote, enganando os homens que participam por simular, usando de um truque 

de ventriloquismo, a impressão de que através do instrumento fala um espírito, e 

repetindo o truque no chocalho de cada um deles e os transformando em ídolos, uma 

vez que carregam espíritos. Isso o leva a afirmar que aquela religião estava fundada 

em uma mentira tosca, concluindo da seguinte forma: 

 

Quando me achei pela primeira vez entre eles e me contaram essas coisas, pensei 
que se tratava talvez de algum fantasma do diabo, pois que me contaram diversas 
vezes como esses ídolos falavam. Penetrando nas cabanas, onde estavam os 
adivinhos que deviam fazê-los falar, notei que todos se assentavam. Mas logo que 
vi a esperteza, saí da cabana e disse comigo: “Que pobre povo iludido”.17  

 

Staden atribui um caráter de charlatanismo aos pajés tupinambás, 

reafirmando-se como cristão. Considerando que ele escrevia para leitores alemães 

contemporâneos seus, e não para teólogos, pode-se ver que ele propõe um argumento 

mais popular contra a idolatria dos tupis. Sendo charlatães, a eficácia de suas rezas, 

cuja finalidade era principalmente a vitória nas guerras, era uma farsa, pois o poder 

mágico do pajé não era real; apenas as rezas que Staden dirigiu ao Deus cristão foram 

realmente eficazes, pois os pedidos terminaram por libertarem-no do cativeiro. Ele 

avalia a “idolatria” dos tupinambás de acordo com sua eficácia prática, evidenciando 

uma formulação um pouco diferente dos religiosos que escreveram sobre o tema. 

Mas que igualmente consideram a idolatria tupinambá uma prática condenável. 

Marques observa18 que Francisco Lopez de Gómara, na Historia general de las 

Indias, considera os povos originários americanos como descendentes de Cam, a 

linhagem maldita de Adão, conforme o livro bíblico da Gênesis, afirmação que 

reverbera no modo como Jean de Léry, francês protestante que fez parte da 

experiência da França Antártica no Rio de Janeiro, interpreta os costumes do povo 

tupinambá do Brasil. Sobre a narrativa de Léry, Marques nota que “a narração de 

Léry não deixa dúvidas quanto à forma com que interpreta a raça, a história e os 

                                                     
16 STADEN, H. Viagem ao Brasil, 2006, p. 153. 
17 STADEN, H. Viagem ao Brasil, 2006, p. 155. 
18 MARQUES, L A. Philosophia Brasiliensis, 2015, p. 37-64. 
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costumes dos indígenas. Eis os herdeiros da maldição de Cam, assinalados pelo 

‘estigma da maldição de Deus’”19. Essa formulação evidencia o uso das próprias 

referências culturais europeias para avaliar o universo cultural e religioso dos povos 

originários; a fórmula de pensá-los como descendentes diretos de Adão (anteriores 

ao dilúvio) é recorrente em diversas fontes do período. E ainda, Gómara, em sua 

obra, ao narrar a audiência de Colombo com a família real espanhola após a volta de 

sua primeira viagem às Américas, escreve: 

 

Os reis estavam muito atentos à relação que de palavra lhes fez Cristóvão 
Colombo, e maravilhando-se de ouvir que os índios não tinham roupas, nem 
escrita, nem moeda, nem ferro, nem trigo, nem vinho, nem animal algum maior 
que o cão; nem navios grandes, apenas canoas (...). Ficaram consternados 
quando ouviram que, naquelas ilhas e terras novas, os homens se comiam uns 
aos outros, e que todos eram idólatras; e prometeram, se Deus lhes desse vida, de 
remover aquela desumanidade abominável, e erradicar a idolatria em todas as 
terras das Índias que estivessem sob seu mando; voto de reis cristianíssimos e 
que cumpriram a sua palavra.20 

 

A colocação categórica de Gómara demonstra que, tanto no plano religioso 

quanto no plano político, o valor da ideia de idolatria marcava o lugar do outro, visto 

como pecador e inferior aos costumes cristãos europeus que estavam ocupando seus 

territórios, e que precisava se ajustar à nova ordem ou perecer. A esse respeito, um 

episódio particular terá mais alguns argumentos a somar nessa discussão. 

 

3 A polêmica entre Sepúlveda e Las Casas 

 

A configuração de poder político nas monarquias ibéricas do período não 

estabelecia uma separação rigorosa entre Igreja e Estado, de modo que a Igreja 

articulava diversos interesses junto ao poder monárquico, o que ocasionou que 

houvesse posições diferentes de membros da Igreja acerca de temas relacionados à 

ocupação do novo continente. No século dezesseis, um dos episódios mais marcantes 

dessa diferença de posições foi a polêmica, ocorrida em torno de 1550-1551, entre os 

dominicanos Juan Ginés de Sepúlveda e Bartolomeu de Las Casas a respeito do 

direito dos colonizadores escravizarem os nativos. Enquanto Sepúlveda defende o 

direito natural dos reis espanhóis escravizarem-nos, Las Casas denuncia os maus 

                                                     
19 MARQUES, L A. Philosophia Brasiliensis, 2015, p. 54. 
20 GÓMARA, F. L. Historia general de las Indias, 2003, p. 23. 
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tratos que eles recebiam em toda a região ocupada, reivindica uma alma humana 

para eles e defende a ação das reduções. Entre várias argumentações e réplicas, essa 

polêmica reflete a posição de uma parte da Igreja, representada por alguns religiosos 

dominicanos e jesuítas, colonos e outros, que nutriam o projeto de criar um império 

católico ao redor do mundo, com uma razoável liberdade de ação para a Igreja, 

criticada por outros seguimentos que defendiam interesses mais próximos das 

políticas monárquicas para a ocupação. 

Sepúlveda sustenta no Democrates alter (1544) os argumentos usados no 

sentido de defender a “guerra justa” da Coroa espanhola contra os povos “bárbaros” 

do Novo Mundo. Ele argumenta amparando-se na Política de Aristóteles e em Santo 

Agostinho: as guerras contra os povos nativos se configuram como guerras justas, 

uma vez que tais povos, sendo infiéis, eram menos perfeitos que os europeus, e 

estariam prontos para ser dominados e governados por eles, de modo a serem 

cristianizados e levados para o caminho da virtude, que não podiam seguir sendo 

idólatras e canibais. A guerra justa, que justificaria inclusive a escravização desses 

povos, tinha como meta “o cumprimento da lei natural para grande bem dos 

vencidos, para que aprendam a humanidade com os cristãos, para que se acostumem 

à virtude”21, segundo o dominicano. A argumentação do teólogo dominicano assume 

como pressuposto a inferioridade dos povos americanos e sua caracterização de 

pessoas que teriam mais relação com os animais do que com os seres humanos. 

Assim, em um extrato citado por Paulo Suess na coletânea A conquista espiritual da 

América Espanhola, Sepúlveda afirma: 

 

(...) com perfeito direito os espanhóis dominam sobre os bárbaros do Novo 
Mundo e das ilhas adjacentes, os quais em prudência, engenho, toda virtude e 
humanidade são tão superados pelos espanhóis como meninos pelos adultos, 
mulheres por homens, pessoas ferozes e cruéis por pessoas prudentíssimas e 
pródigas, intemperantes por continentes e moderados, diria enfim, como 
macacos por homens.22  

 

De onde se seque que, a única possibilidade que esses povos teriam de se 

tornarem seres humanos plenos seria se submetendo à autoridade colonial. Segundo 

o dominicano, isso poderia ocorrer sem muitas mortes, devido à superioridade bélica 

europeia. O regime em que deveriam educar os nativos foi descrito como: “eu não só 

                                                     
21 SEPÚLVEDA, J. G. Democrates Alter, s/d, posição 21. 
22 Apud SUESS, P. (org.) A conquista espiritual da América Espanhola. 1992, p. 531. 
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digo que devemos conquistar os bárbaros para que ouçam nossos pregadores, mas 

também que convém acrescentar à doutrina e às admoestações as ameaças e o terror, 

para que se afastem das torpezas e do culto dos ídolos” 23 . A argumentação de 

Sepúlveda demonstra que as justificativas formuladas pelos europeus para 

legitimarem o domínio colonial podiam mesmo alcançar um elevado grau de 

elaboração filosófica, na qual a associação da religiosidade nativista com a idolatria 

cumpria o importante papel de “evidência” da inferioridade dos povos originários. 

As réplicas de Las Casas a essa linha de argumentação levavam em 

consideração, sobretudo Tomás de Aquino e o Breve Pastorale officium do Papa 

Paulo III (1537), para quem esses povos não podiam ser considerados seres sem 

humanidade, e, sendo assim, não haveria uma razão justa para que fossem 

hostilizados como inimigos e escravizados. Segundo Las Casas, eles deveriam ser 

entendidos como seres humanos que não tinham o conhecimento da virtude, mas 

que podiam ser ensinados através da catequese, rejeitando o movimento de usar os 

nativos como mão-de-obra escrava na mineração e na lavoura, e defendendo que 

deveriam ser recebidos nas reduções cristãs e protegidos da escravidão. Por isso, Las 

Casas afirma também que 

 

(...) estou convencido de que eles abraçarão a doutrina evangélica, pois não são 
néscios nem bárbaros, mas de inata sinceridade, simples, modestos, mansos e, 
finalmente, tais que estou certo de que não existe outra gente mais disposta do 
que eles a abraçar o Evangelho, o qual, uma vez por eles recebido, é admirável 
com que piedade, ardor, fé e caridade cumprem os preceitos de Cristo e veneram 
os sacramentos.24  

 

Dessa forma, o debate se mostra ligado a uma consideração necessária da 

natureza humana dos povos encontrados nas Américas, consideração cujo objetivo 

final, contudo, é pouco lisonjeiro: trata-se de avaliar a possibilidade de escravizar, ou 

não, aqueles povos, instrumentalizando sua força de trabalho para a exploração das 

riquezas do “novo” continente. Historicamente, tendo em vista uma visão de 

conjunto, essa atitude de Las Casas e outros missionários que lutaram contra a 

escravidão dos nativos – que, não obstante, existiu em profusão, tanto na América 

espanhola quanto na portuguesa – é frequentemente interpretada como gesto de 

cunho humanista desses religiosos, que logram, no ambiente institucionalmente 

                                                     
23 Apud SUESS, P. (org.) A conquista espiritual da América Espanhola. 1992, p. 537. 
24 Apud SUESS, P. (org.) A conquista espiritual da América Espanhola. 1992, p. 543. 
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protegido das reduções, atenuar um pouco a violência com que os povos nativos 

foram tratados – o que nem sempre foi conseguido. 

Suess considera que a base filosófica dessa polêmica resulta do confronto de 

duas teologias diferentes acerca dos “naturais”: ambas se referem a tais povos, com 

quem os europeus se depararam durante sua expansão colonial pelo globo, sendo 

uma representada pela teologia de Tomás de Aquino, e seguida por Las Casas e outra, 

embasada em Agostinho, e seguida por Sepúlveda. Para Tomás de Aquino, o natural 

 

(...) está ligado à essência dos seres e não pode ser substancialmente mudado ou 
corrompido. Portanto, não pode haver diferenças essenciais entre cristãos e 
“naturais”. A ambos governa a racionalidade da mesma “lei natural” e o mesmo 
“direito natural” os protege e obriga. Eis a base teológica de Las Casas para a 
defesa da racionalidade e liberdade do índio.25  

 

Suess reconhece que a essa teologia tomista opõem-se os sentencialistas, cujo 

fundamento teológico é agostiniano, e que “atribuem ao pecado original uma 

influência que quase destrói a natureza humana. Daí provém as exigências de um 

contrapeso na graça e no sobrenatural”26. Essa tendência encontra nessas colocações 

a justificativa para as guerras justas e a aculturação dos povos originários, encarados 

como povos que haviam errado profundamente em suas crenças tradicionais e por 

isso não só mereciam ser punidos, como essa punição era necessária para purgá-los 

de sua culpa. Suess comenta que não houve propriamente um vencedor na polêmica, 

uma vez que essas tendências sobreviveram até a atualidade no debate teológico. A 

despeito disso, ela resultou numa relativa liberdade para a atuação das reduções, que, 

nos dois séculos seguintes, se desenvolveriam de diferentes formas, eventualmente 

entrando em choque com as sociedades civis nas quais estavam inseridas. O 

resultado verifica-se no conflito maranhense no século dezessete entre o jesuíta 

Antônio Vieira e os proprietários rurais do Maranhão, com resultado favorável aos 

últimos. 

Tanto a obra de Las Casas quanto a de outros religiosos, contribuiu para 

defender a sobrevivência física dos povos originários, embora, seguindo a tendência 

etnocêntrica de seu contexto, Las Casas reafirma continuamente que o cristianismo é 

indubitavelmente a “verdadeira religião” 27  e coloca como tarefa primeira dos 

                                                     
25 SUESS, P. (org.) A conquista espiritual da América Espanhola. 1992, p. 540. 
26 SUESS, P. (org.) A conquista espiritual da América Espanhola. 1992, p. 540. 
27 LAS CASAS, B. Del único de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, 1942, p. 63. 
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missionários trazerem os gentios a ela, de um modo gentil e persuasivo, contudo. A 

defesa dos povos originários feita por ele se nutre do mesmo pensamento escolástico 

dos teólogos de sua época, de modo que ele interpreta os costumes de outros povos a 

partir de uma visão religiosa própria, tomada como critério absoluto. 

 

4 Vozes dissonantes: idolatria de quem? 

 

Houve, entretanto, uma réplica renascentista a esses argumentos de 

inferioridade e submissão, réplica que não participou das políticas de ocupação das 

monarquias ibéricas, mas se expressou no plano do discurso filosófico, ou melhor, na 

pena de Michel de Montaigne, que questiona os fundamentos teológicos dessa 

caracterização etnocêntrica feita pelos teólogos e cronistas. Em seus Ensaios, dedica 

um aos “Canibais” e nele, o filósofo, amparado em conhecimento sobre tais 

populações, propõe que os tupinambás não são inferiores aos europeus, e que, em 

grande parte, são mais autênticos do que eles. Montaigne escreve: 

 

(...) creio que não há nada de bárbaro ou de selvagem nessa nação, a julgar pelo 
que me foi referido; sucede, porém, que classificamos de barbárie o que é alheio 
aos nossos costumes; dir-se-ia que não temos da verdade e da razão outro ponto 
de referência que o exemplo e a ideia das opiniões e usos do país a que 
pertencemos. Neste, a religião é sempre perfeita, perfeito o governo, perfeito e 
irrepreensível o uso de todas as coisas. Aqueles povos são selvagens na medida 
em que chamamos selvagens aos frutos que a natureza germina e 
espontaneamente produz; na verdade, deveríamos chamar selvagens aos que 
alteramos por nosso artifício e desviamos da ordem comum.28  

 

O filósofo delineia a relatividade do olhar ocidental para em seguida 

questionar essa relatividade, confrontando-a com a “verdade”, que apresenta uma 

inversão completa de valores. A alteridade não significa aquilo que tem de ser 

submetido pelo olhar do Ocidente, mas é uma espécie de espelho no qual o Ocidente 

se mira e pode enxergar seus próprios defeitos. Montaigne faz uma crítica dos 

pressupostos de toda uma tradição que situou na diferença cultural uma suposta 

superioridade sobre os outros povos. O filósofo reconhece a diferença cultural, mas a 

interpreta em desfavor dos europeus: “eis aqui, sem mentir, homens completamente 

selvagens em contraste conosco, porque ou eles o são na realidade, ou o somos nós”29  

                                                     
28 MONTAIGNE, M. Ensaios, 2011, posição 2. 
29 MONTAIGNE, M. Ensaios, 2011, posição 5. 
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No artigo O Brasil de Montaigne, Frank Lestringant retoma o filósofo como 

defensor “dos antropófagos livres do Brasil, os quais revivem a idade de ouro dos 

antigos e a república ideal sonhada por Platão e Plutarco” 30.  Lestringant demonstra 

que, utilizando-se de uma retórica calcada em referências ao universo da antiguidade 

clássica greco-romana, Montaigne relaciona a presença dos nativos nas Américas em 

primeiro lugar ao mito pagão da idade do ouro, esforçando-se por caracterizá-los 

como pessoas que não foram corrompidas pelos vícios que assolam a civilização 

ocidental: “encontram-se ainda nesse estado feliz de não desejar senão o que as suas 

necessidades naturais reclamam; o que for além disso é para eles supérfluo”31. Com 

isso, o filósofo renascentista utiliza um lugar-comum que reitera a nobreza desse 

mundo antigo relativamente à cobiça chã que move os europeus a saquearem as 

riquezas que os povos originários possuam. Além disso, inverte o valor dado a essa 

antiguidade ancestral: não o valor negativo aos descendentes de Adão anteriores à 

aliança, mas um valor positivo que conota pureza de espírito e autenticidade. Em 

segundo lugar, Lestringant observa que Montaigne, em outro ensaio, “Dos coches”, 

também relaciona os povos originários aos impérios da antiguidade, destacando que 

mesmo as civilizações urbanas dos astecas e incas se assemelham às civilizações 

antigas, atribuindo a tais povos um sentido perdido de honra, como por exemplo, 

quando afirma que os prisioneiros do ritual antropofágico não abriam mão da honra 

de serem mortos dessa forma, recusando-se a fugir ou implorar misericórdia. 

Essa valorização da figura dos povos originários leva Montaigne a realizar a 

defesa do hábito que os ocidentais consideram mais condenável na atitude: a 

antropofagia. Ele argumenta empregando uma comparação entre ser comido morto 

(o prisioneiro dos tupinambás) e ser comido “vivo”, referindo-se às guerras religiosas 

da França: 

 

Penso que há mais barbárie em comer um homem vivo que morto, dilacerar com 
tormentos e martírios um corpo ainda cheio de vitalidade, assá-lo lentamente a 
arrojá-lo aos cães e porcos, que o mordem e o martirizam (como vimos 
recentemente, e não lemos, entre vizinhos e concidadãos, e não entre antigos 
inimigos, e, o que é pior, sob pretexto de piedade e de religião) que em o assar e 
comer depois de morto.32  

 

                                                     
30 LESTRINGANT, F. O Brasil de Montaigne, 2006, p. 8. 
31 MONTAIGNE, M. Ensaios, 2011, posição 4. 
32 MONTAIGNE, M. Ensaios, 2011, posição 4. 
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E encarece a atitude dos sacrificados no ritual como um ato honrado de 

coragem. Lestringant observa que o filósofo não se refere ao canibalismo como uma 

idolatria da carne. Ele constrói uma imagem do ritual antropofágico comparado à 

eucaristia através do simbolismo da hóstia e do vinho. Assim, Montaigne sugere – 

inclusive parodiando o relato bíblico, de forma um tanto herética – que o sacrifício 

do prisioneiro é análogo ao sacrifício de Jesus no Novo Testamento, retomado no 

ritual eucarístico.  

Mas a fala do prisioneiro quando vai ser sacrificado leva o filósofo ainda mais 

longe, na caracterização desse paralelo, pois o próprio prisioneiro declara: 

 

Que venham todos quanto antes, e se reúnam a comer minha carne, porque 
comerão ao mesmo tempo a de seus pais e avós, que outrora alimentaram e 
nutriram meu corpo. Estes músculos, esta carne e estas veias são as vossas, 
pobres loucos; não reconheceis que a substância dos membros dos vossos 
antepassados ainda está em mim? Saboreai-os bem, que achareis o gosto da 
vossa própria carne.33  

 

A fala do sacrificado no ritual antropofágico inspira em Montaigne o último 

ato para elaborar uma contestação válida da ocupação das Américas pelos seus 

conterrâneos: o questionamento do ponto de vista de onde a classificação como 

“selvagem” parte, a perspectiva do colonialismo ocidental e o gosto da própria carne. 

Conforme Lestringant, Montaigne realiza esse ato ao final de “Dos Canibais”, onde 

ele narra a história dos indígenas que foram levados à França e, ao final, foi 

perguntado a eles o que haviam estranhado na sociedade branca. Eles apontaram 

estranhamento em ver um rei adolescente cercado por guardas fortes (sistema 

político) e em constatar que os famintos e miseráveis não matassem os cidadãos 

abastados que viviam bem e tinham o que comer (sistema econômico). Note-se que 

Montaigne se utiliza do motivo dos povos originários para criticar a própria 

sociedade (o mercantilismo monárquico europeu) que promoveu a devastação e 

destruição de muitos daqueles povos, e que também produzia desigualdades e 

injustiças, inclusive no Velho Mundo. Dentro de um desenvolvimento solidamente 

ancorado na tradição greco-romana e um conjunto erudito de referências, próprio de 

seu contexto histórico renascentista, a coerência da crítica do filósofo francês 

acrescenta um argumento significativo na discussão sobre a idolatria no século 

dezesseis, procurando dar voz aos povos originários e seus valores. 
                                                     
33 MONTAIGNE, M. Ensaios, 2011, posição 5. 
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Para a caracterização do último argumento nessa discussão, é importante, no 

entanto, buscar essa mesma voz, o que é uma realidade graças a estudos que vêm 

sendo realizados nas últimas décadas, numa tentativa de reconstituir, ao menos 

parcialmente, o discurso dos povos originários a respeito de como eles 

compreenderam essa ocupação europeia de seus territórios e como eles reagiram à 

desqualificação de suas culturas pelo processo colonial. A coletânea organizada por 

Suess é um exemplo do discurso dos povos originários. Nela, pode-se ler que a 

célebre obra maya-quiché Popol Vuh, escrita no início do século dezesseis, que já 

trazia marcas da invasão, como a troca de nome de uma de suas capitais. Há também 

a recente coletânea Relatos Astecas da conquista, organizada por Baudot e Todorov, 

onde se pode ler o relato, pelos indígenas mexicanos, do saque do tesouro de 

Montezuma, rei asteca derrotado: 

 

Pouco depois, os espanhóis invadiram o depósito pessoal de Montezuma, onde 
estavam guardados seus pertences (...) Eles entraram correndo, como se 
cobiçassem tudo, como se tivessem tomados de sofreguidão. Logo depois saíram 
aos montes os pertences pessoais de Montezuma, os seus bens particulares, tudo 
que o destino lhe havia concedido, todas as coisas valiosas e de estimação (...) 
Pegaram tudo. Apoderaram-se de tudo. Arrebataram tudo como se fosse deles.34  

 

Mas, em relação à questão da idolatria em si, um dos textos mais eloquentes é 

este poema, compilado por Suess, escrito na década de 1520 por indígenas mexicanos 

narrando sua derrota e submissão para os espanhóis comandados por Cortês, em 

cujo final pode-se ler as palavras: 

 

Foi-nos posto preço. / Preço do jovem, do sacerdote, / do menino e da donzela. // 
Basta: de um pobre era o preço / só dois punhados de milho, / só dez tortas de 
mosca: / só era nosso preço / vinte tortas de grama salitrosa. // Ouro, jades, 
mantas ricas, / penas de quetzal, / tudo isso que é precioso, / em nada foi 
estimado.35  

 

Em contraste explícito com as formulações que resumiam as crenças desses 

povos na adoração de ídolos materiais e de ritos bárbaros, o poema mostra uma 

consciência aguda dos povos escravizados e reduzidos a meros objetos, aos quais é 

possível pôr um preço. Ele manifesta de forma eloquente, dramática, pela voz do 

nativo, a contradição do pensamento europeu, engendrando na prática, com os 

                                                     
34 BAUDOT, G. & TODOROV, T. (orgs.) Relatos Astecas da conquista, 2019, p. 123-124. 
35 SUESS, P. (org.) A conquista espiritual da América Espanhola,1992, p. 84. 
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próprios corpos desses povos, aquilo que os brancos, na teoria e na teologia, 

majoritariamente afirmavam deplorar naqueles povos. 

 

5 A idolatria como operador político 

 

A partir dessa complexa argumentação em que os europeus discutiram qual 

era a natureza dos povos que eles conheceram ao chegarem às Américas, qual o 

significado de sua cultura e o que devia ser feito em relação a ela, no contexto da 

invasão e subsequente exploração econômica do continente, emerge, como se vê, 

uma imagem mais clara do que eles entendiam como idolatria, termo herdado da 

antiga tradição religiosa, e que, sem estar em contradição com ela, ganhou uma 

conotação fortemente política, servindo como argumento teológico, ideológico e 

jurídico para o combate aos povos originários, movido a ferro e o fogo contra eles 

durante o período colonial e também após as independências nacionais dos países 

latino-americanos. Este estudo tem a finalidade de mostrar que o tipo de rede 

discursiva em que esse termo circulou na ocasião da expansão colonial da Europa é 

uma evidência de que, numa perspectiva do estudo dos encontros culturais, não é 

adequado considerar o termo como um conceito operativo, que possa construir 

explicações, pelo fato de que ele possui uma conotação irresistivelmente 

eurocêntrica, incluso colonialista, o que não é desejável numa reflexão crítica 

contemporânea sobre as relações entre europeus e povos submetidos à autoridade 

colonial deles próprios. Idolatria é objeto de estudo, não conceito. Aliás, a idolatria 

serviu como dispositivo político e retórico para justificar a barbárie colonial. 

No período contemporâneo, o termo idolatria não foi abandonado pela 

antropologia, muito embora seu âmbito atual tenha sido consideravelmente alargado 

para além do significado exclusivamente religioso. Levando-se em conta 

especificamente o aspecto religioso, aliado ao seu uso político, uma chance preciosa 

de se avaliar o possível uso do termo nas pesquisas sobre encontros culturais pode 

ser entrevista no artigo de Ronaldo Vainfas acerca do papel das idolatrias na 

resistência cultural dos povos latino-americanos. Vainfas se propõe estudar os 

movimentos populares que se rebelaram contra a autoridade da Igreja católica 

espanhola através de práticas idolátricas: “a idolatria se afirma (...) como objeto caro 

à história das mentalidades na situação colonial: espaço privilegiado para 
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compreensão da memória em um cotidiano de crise”36. O autor propõe uma definição 

de idolatria conforme à visão que a Igreja católica tinha dela, ou seja, a idolatria 

referida às práticas demoníacas. Ele diz que “a idolatria passaria a exprimir, antes de 

tudo, o culto de ídolos, o sinal de uma religiosidade eivada de práticas diabólicas, a 

exemplo de sacrifícios humanos orquestrados por sacerdotes-feiticeiros, por vezes 

seguidos da abominável antropofagia”37. 

Essa religiosidade foi imediatamente condenada quando os espanhóis 

entraram em contato com os povos originários, influenciados talvez pelo espírito da 

Reconquista ibérica e sua rejeição aos mouros infiéis. Dessa condenação, o termo foi 

sobrecarregado de conotações negativas, tributárias da visão colonialista, como visto 

acima. O autor afirma que ele encontrou na colonização das Américas o seu principal 

cenário. Assim, não é estranho que Vainfas apresente uma série de reservas ao uso do 

termo num estudo sobre o período: 

 

Idolatria não é palavra “neutra”, e no contexto histórico dos descobrimentos 
ibéricos, pertence à linguagem da colonização, integrando os discursos de 
ilegitimação do outro cultural. Desde os primeiros contatos entre europeus e 
ameríndios, sobretudo nas regiões de “alta cultura pré-colombiana” conquistadas 
pelos espanhóis, a idolatria passou a frequentar o vocabulário dos colonizadores, 
resumindo, com o peso de um estigma depreciativo, o ânimo religioso dos povos 
subjugados.38  

 

Apesar desse peso, contudo, o autor propõe utilizar o termo para descrever 

manifestações de resistência cultural no contexto colonial. Isso porque, segundo ele, 

os fenômenos que se propõe a estudar ocorreram não no período pré-colombiano, 

mas depois que o domínio colonial já estava estabelecido, num cenário de 

sincretismo religioso, no qual a teologia católica era uma referência presente. 

Vainfas estabelece que a questão da idolatria na conversão religiosa dos povos 

originários foi uma questão mais complexa do que era exposto nas teologias, pois a 

prática do trabalho de catequese optou por assimilar certos elementos, considerados 

inofensivos, das crenças originais dos nativos, para facilitar a aprendizagem e 

assimilação dos conceitos cristãos, rejeitando-se os elementos mais explicitamente 

                                                     
36 VAINFAS, R. Colonialismo e idolatrías: Cultura e Resistência Indígenas no Mundo Colonial Ibérico, 
1991, p. 124. 
37 VAINFAS, R. Colonialismo e idolatrías: Cultura e Resistência Indígenas no Mundo Colonial Ibérico, 
1991, p. 103. 
38 VAINFAS, R. Colonialismo e idolatrías: Cultura e Resistência Indígenas no Mundo Colonial Ibérico, 
1991, p. 102. 
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pagãos, o que transformou o sincretismo religioso em tendência generalizada na sua 

formação religiosa, ao longo de toda a América Latina. O sincretismo fez com que as 

formas tradicionais do culto cristão se mesclassem, a graus variados, ao que a Igreja 

considerava idolatria, desde que isso não comprometesse a catequese, ao menos, do 

ponto de vista dos pregadores. Dessa forma, ao caracterizar os movimentos heréticos 

que analisa, como o “Taqui Ongo” peruano no século dezesseis ou as “Santidades” 

brasileiras nesse mesmo século e no seguinte, ele os define como milenarismos 

primitivos, entendidos como “movimentos de renovação mítico-espiritual do Mundo; 

antiocidentais, embora permeáveis aos valores europeus em graus variáveis; guiados 

por fortes personalidades de tipo profético; ansiosos pela instalação de um novo 

‘milênio’”39 . Em tais movimentos, havia um conjunto heterogêneo de idolatrias 

praticadas em confronto com a ordem cristã, e que resgatavam elementos das 

religiosidades pré-colombianas, mas já sem o sentido que possuíam antes da chegada 

dos europeus; e mesmo quando se associavam a um movimento de luta anticolonial, 

o contexto dessa luta era diferente do que à época da confrontação militar dos antigos 

impérios contra o invasor espanhol. Daí o seu caráter de repositório de uma 

memória, não obstante fragmentária e perdida, da vida anterior à chegada dos 

ocidentais. O próprio Vainfas adverte que seu conceito de idolatria não pode ser 

aplicado às religiões pré-colombianas. 

Desse modo, o estudo de Vainfas aponta aspectos complexos do que foi 

entendido como idolatria nas relações entre europeus e povos originários na 

colonização da América Latina. Entretanto, a definição que ele adota acaba por 

limitar o alcance de algumas de suas conclusões. Primeiramente, ao correr o risco de 

naturalizar essa “idolatria”, sem uma reflexão sobre a pertinência filosófica da noção, 

qual seria o caráter da oposição absoluta entre idolatria e crença num Deus 

incorpóreo? A relação que estabelece entre idolatria como prática considerada 

demoníaca e as contradições na construção da memória nas comunidades rebeladas 

através das heresias determina que os aspectos dessa memória a serem recuperados 

pela pesquisa são aspectos sobretudo negativos, pois ligados irremediavelmente ao 

processo de aculturação forçada e imposta pela ordem colonial. A idolatria é 

simplesmente aquela prática que a Igreja considerou condenável, e a resistência 

cultural é vista como tarefa de Sísifo, pois está fadada a se bater contra uma ordem 

                                                     
39 VAINFAS, R. Colonialismo e idolatrías: Cultura e Resistência Indígenas no Mundo Colonial Ibérico, 
1991, p. 124. 
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impossível de ser contornada, tornando-se assim uma reafirmação patética dos 

valores que o sistema colonial pretende lhe impor. Essa história é uma história de 

aculturação e derrota, quase solidária ao silenciamento imposto culturalmente a tais 

povos. 

Talvez haja a possibilidade de se propor uma história do que a Igreja tomou 

por idolatria indígena – uma história de tensões culturais – que busque uma 

perspectiva de algum modo mais construtiva, em função de como o outro se 

reinventa, em seus próprios termos, diante da impostura. Sem dúvida, essa história 

passa por um questionamento de quem é o ocidental, de qual é esse ponto de vista da 

divindade que o Ocidente usa de forma tão sistemática para delinear uma diferença 

tão intensamente vivida, e como ele se articula com as outras dimensões da vida. 

Além disso, ela não é possível sem a voz dos povos originários que, após mais de 

quinhentos anos de ocupação, são sobreviventes, e não obstante ainda precisam lutar 

para manter seus territórios e seus modos de vida tradicionais. O desafio para o 

pesquisador, oriundo da cultura ocidental e moderna, no exame desses encontros 

culturais, é desconstruir-se enquanto se coloca em relação ao que o próprio nativo 

tem a dizer sobre a questão, movimento que no Brasil data de menos de 50 anos, com 

a publicação dos primeiros livros autorais dos povos originários, e em relação ao 

estudo de fontes históricas que contribuam para clarificar essa história para além do 

olhar do vencedor. Nesse sentido, pensar a idolatria é compreender como os jogos 

retóricos, jurídicos, sociais e religiosos serviram à imposição da cultura eurocêntrica 

e à dominação política. 
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16. A idolatria do mesmo 
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Luis Alberto Méndez Gutierrez1 
 

O Deus criador que dá vida 

 

A nomeação nos separa do universal e coloca a diferença. Quando nomeamos 

alguma coisa estamos determinando que ela é diferente de mim, e de outras coisas. 

Nomear é separar, diferenciar, tirar da universalidade 2. O homem é a única criatura 

que está em construção, que não é acabado. Deus cria a natureza, a cada dia ele cria 

várias coisas, ao final de cada ato de criação ele vê que é bom aquilo que criou, ou 

seja, está perfeito, acabado. Quando cria o homem não vê na sua criatura a perfeição, 

por isso silencia, portanto, o homem é uma criação inacabada que precisa passar por 

um processo de aperfeiçoamento. Por isso ele deve se separar da criação perfeita e 

acabada, pois ele é diferente; por esse motivo precisa nomear.3 

Deus dá a autoridade para o homem poder nomear. Mas essa autoridade não é 

o autoritarismo que facilmente é confundida. A autoridade que o homem tem no 

Gênesis vem da busca da verdade, do logos, do bem. O homem se sente com a 

responsabilidade de nomear todas as coisas. O único ser que ele não nomeia é a 

mulher, porque é da sua mesma carne “Esta sim é osso de meus ossos e é carne da 

minha carne”4. Portanto, o homem deve responsabilizar-se por tudo aquilo que ele 

nomeou e ao nomear ele colocou a diferença, mas essa diferença é a partir do outro 

como centro de referência. Por essa razão não nomeou a mulher porque ela é da 

mesma espécie e dignidade dele.  

No relato da criação o homem se comunica com Deus cada vez que se 

responsabiliza pela criação e por tudo aquilo que nomeou, visto que ao nomear se 

responsabiliza. Quando falamos do homem lembramos o primeiro relato que nos diz 

que “homem-mulher os criou”, não podemos pensar o homem separado da mulher. 

                                                     
1 Licenciado em Filosofia – PUCRS e Bacharel em Teologia pela ESTEF. Mestre em Filosofia pela 
PUCRS. Doutorando em Filosofia pela PUCRS. Bolsista Capes/Proex. E-mail: luchocubo@bol.com.br  
2 BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem. Tradução Susana Kampff & Ernani Chaves. 
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3 BÍBLIA DE JERUSALÉM. 1. ed. 11º Reimpressão. São Paulo: Paulus, 2016. Livro do Gênesis, 1, 1-11. 
4 BÍBLIA DE JERUSALÉM. 1. ed. 11º Reimpressão. São Paulo: Paulus, 2016. Livro do Gênesis, 2, 23. 
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Cada vez que o homem-mulher se relaciona com a criação de forma utilitarista acaba 

por desrespeitá-la, rompendo a comunhão com Deus.  

 

O homem comunica-se a Deus através do nome que dá à natureza e a seus 
semelhantes (...) e ele dá o nome à natureza segundo a comunicação que dela 
recebe, pois também a natureza toda é atravessada por uma língua muda e sem 
nome, resíduo da palavra criadora de Deus.5 

 
 

Podemos perceber que através da natureza Deus se comunica com o homem, e 

vice-versa. Por esse motivo é possível pensar a natureza como linguagem. Nessa 

direção, não se trata de linguagem como técnica, porque ela é exterior a ele e lhe foi 

imposta, pois o outro se manifesta, se dá pela linguagem e me tira do meu solipsismo 

provocando o trauma. Através da linguagem se comunica, se dá6. Nesse sentido, 

podemos perceber que entre o homem e Deus há uma relação: o homem faz parte da 

criação; pode-se afirmar que o homem, em um certo momento, cria junto com Deus, 

posto que ambos são responsáveis e protagonistas da criação. Há vida, vínculo, 

separação, relação, diálogo. Há um Deus que gera vida e dá liberdade. Quando isso 

não acontece, há idolatria, porque uma das partes sofre, vive indignamente e em 

eterno sacrifício, e a outra parte vive desse sacrifício. 

 

A idolatria e o migrante  

 

No contexto atual estamos vivendo numa sociedade marcada profundamente 

pelo capitalismo e pelo neoliberalismo selvagem, que está gerando um mundo 

devastado por guerras e por um processo de inimizade entre os homens, ódio, 

competição, inveja, ciúmes e luta pela sobrevivência. Um dos aspectos dessa lógica da 

idolatrização do mercado e do dinheiro são os processos migratórios forçados. Os 

migrantes, por diferentes razões, são arrancados da sua terra, expulsos pelos 

sistemas políticos excludentes que servem ao mercado cruel. Não há lugar para todos 

aqueles que querem fazer parte desse sistema. As concepções idolátricas dos 

processos econômicos sacrificam vidas7. As pessoas se vêem obrigadas a sair das suas 

                                                     
5 BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem. Tradução Susana Kampff & Ernani Chaves. 
São Paulo: Editora 34, 2011, p. 72-73. 
6 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do escrever: Kafka, Derrida e a literatura como crítica da violência. 
Porto Alegre: Zouk, 2018, p. 61. 
7 ASSMANN, Hugo; HINKELAMMERT, Franz J. A idolatria do Mercado: ensaio sobre Economia e 
Teologia. Série V: Desafios da vida em Sociedade. São Paulo: Vozes, 1989, p. 12. 
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comunidades, de seus povoados e das periferias das grandes cidades e abandonar seu 

país para tentar viver com mais dignidade. “É nesse nível que aparece o discurso 

teológico sobre a idolatria, isto é, sobre os ídolos que matam, porque exigem 

sacrifícios”.8 

Quando os migrantes decidem sair, carregam consigo diferentes objetos que 

vão lembrar a terra da saudade; mas também levam objetos que vão motivá-los a 

lembrar de familiares, renovando sonhos e reafirmando a esperança de encontrar 

uma terra por vir9. Um dos exílios mais conhecidos da história foi o dos diferentes 

grupos Hebraicos que saíram do Egito e se aventuram a passar pelo deserto para 

chegar numa possível “Terra Prometida”, onde poderiam viver com mais dignidade. 

É possível afirmar que a saída do Egito ocorreu em razão da extrema pobreza gerada 

pela idolatria, a serviço de vários deuses e do Faraó, que era considerado um 

semideus. O povo fazia sacrifícios extremos para servir a esses deuses.10  

O povo saiu do Egito com o mínimo para viver, mas levavam os ossos de seus 

antepassados. É através desses objetos concretos que alimentavam a esperança e 

encontravam forças para continuar. O concreto era a carga simbólica que tinham 

para dar vida e esperança. Quando a imagem não é mais o meio para ir além, ela 

deixa de ser ponte; nesse momento, torna-se uma idolatria. Quando a imagem toma 

um valor exagerado para o homem e ele se relaciona em função da imagem, acontece 

a idolatria porque deixa de haver uma autocrítica. Por isso devemos destacar que as 

imagens não substituem o evento, são somente códigos que traduzem esses eventos.11  

Quando enfrentaram o exílio e vivenciaram dificuldades durante o percurso à 

terra prometida, os migrantes carregavam fotos dos filhos, da mãe, do esposo; levam 

cartas, pedras, terra. Todos esses objetos são um estímulo para a caminhada em 

busca de uma vida mais diga para eles e para os parentes que deixaram. Os objetos 

não salvam os migrantes – são somente uma ponte, o meio para ir além e, por isso, 

não há idolatrização. Em determinadas situações nas quais é necessário entregar 

                                                     
8 ASSMANN, Hugo; HINKELAMMERT, Franz J. A idolatria do Mercado: ensaio sobre Economia e 
Teologia. Série V: Desafios da vida em Sociedade. São Paulo: Vozes, 1989, p. 13. 
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antepassados e daqueles que morreram no exilio. O que salvo, que alimentou a esperança não foram 
esses objetos concretamente, mas, aquilo que eles simbolizavam e despertavam na sua memória.  
10 A História da saída do Egito e a peripécias que o povo hebreu passou nos quarenta anos no deserto 
podemos encontra-la na Bíblia Sarada no Livro de Êxodo. 
11 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, 2002, p. 8-9. 
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esses objetos em troca de liberdade e da própria sobrevivência, os migrantes não se 

agarram a seus pertences – a perda de tais objetos não os paralisam, motivo pelo 

qual não há idolatrização. Em uma situação de idolatria o eu não se responsabiliza 

por si próprio, pela sua imaturidade e infantilidade; esse eu responsabiliza-se pelo 

objeto no qual colocou toda a sua esperança e expectativa12. Ao chegarem ao lugar 

desejado, a sua presença carrega toda a história e a carga de dificuldades que 

enfrentaram; eles não são o presente, mas um passado que se expressa no texto ou na 

imagem e que se exterioriza e se presentifica na pessoa. O migrante carrega todo esse 

passado. 

A pessoa do migrante foi golpeada pelos sistemas econômicos junto com os 

deuses do mercado; esses deuses que exigem, que são sacrificiais, que querem tudo 

das pessoas, que provocam um desejo insaciável de consumo. Há várias religiões que 

se juntam à lógica do mercado capitalista e que exigem sacrifícios humanos sem 

limites. Os deuses dessas lógicas são rígidos, diabólicos, inumanos, até o ponto de 

gerar uma movimentação humana forçada, indigna e sem precedentes no mundo 

atual. Há pessoas migrando, pedindo refúgio, não porque querem, mas porque são 

obrigadas por esses deuses idolátricos do mercado13.  

Para a lógica do mercado com seus deuses idolátricos, quanto maior a 

promoção de políticas antissociais e injustas, maior será o lucro. O que mais importa 

é o lucro, não a pessoa. Esse panorama resulta, por exemplo, em competição para 

obter emprego, para manter com segurança o privilégio de ter um trabalho digno. O 

outro como indivíduo se torna um perigo que deve ser exterminado. Quanto mais 

desempregos, melhor será para os deuses que exigem sacrifícios humanos. O 

desemprego é a sacralização da lógica do mercado.14 

 

A relação com a alteridade rompe com a idolatria 

 

O outro com a sua presença fala, porque tudo é linguagem. Devemos ter claro 

que a linguagem não é somente a fonética e não se limita ao idioma que falamos. 

                                                     
12 BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem. Tradução Susana Kampff & Ernani Chaves. 
São Paulo: Editora 34, 2011, p. 65. 
13 ASSMANN, Hugo; HINKELAMMERT, Franz J. A idolatria do Mercado: ensaio sobre Economia e 
Teologia. Série V: Desafios da vida em Sociedade. São Paulo: Vozes, 1989, p. 33-34. 
14 HINKELAMMERT, Franz. As armas ideológicas da morte. Tradução Luiz João Gaio. São Paulo: 
Paulinas, 1983, p. 172. 
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Nesse sentido, o outro não nos pertence porque nos foi colocado como uma prótese; 

mas a presença, o modo como uma pessoa se apresenta, o jeito de ser já é uma 

linguagem. A presença do outro fala sobre ele. Toda essa linguagem acontece no 

tempo, no agora, sempre é agora, presente de um passado15, de uma história, de 

experiências vividas, de uma cultura que o sujeito vai adquirindo e do qual é fruto, do 

contexto histórico. Toda essa carga do passado é presentificada e, por isso, falamos 

que o que está presente na obra e quem fala é o passado. 

No tempo a única coisa que temos do outro é o rastro, cada um de nós é uma 

temporalidade acontecendo, mas não no mesmo espaço, pois estamos no tempo. O 

outro, quando chega sem aviso prévio, chega ao mesmo tempo, mas não pode ocupar 

o mesmo espaço que eu16. O outro, quando se revela, o faz através do rosto, e deixa 

um rastro que não é ele, porque os rastros mostram que havia algo neles, mas que 

não necessariamente está aí. O eu se presentifica no corpo, na obra, mas não é ela, 

pois o outro está por trás dela. Se eu ou o outro fôssemos o corpo, o rosto, 

deixaríamos de ser uma alteridade. Quando reduzimos o outro ou quando somos 

reduzidos, como alteridade, a uma corporeidade, podemos idolatrar ou demonizar o 

objeto e, dessa maneira, a alteridade fica anulada. A obra é a ponte que nos conduz 

ao outro e por meio da qual o outro chega a nós. 

Portanto, é importante romper com a minha totalidade e com o solipsismo do 

eu, que se projeta e se vê na sua projeção, se encontra e se relaciona com ele mesmo, 

fechando-se num círculo vicioso. Quando pensamos que cada um de nós tem seu 

próprio relacionamento com seu Deus, que não precisa dos outros, acabamos 

acreditando no Deus que projetamos e que nos satisfaz. Um Deus que eu crio a partir 

das minhas necessidades. Se o mundo se encontra em um caos, isso não é um 

problema meu. Basta confiar que uma Divina Providência chegue e coloque tudo em 

ordem, porque só posso responder por meu mundo17. O capitalismo gera este tipo de 

situação – deuses pessoais, egoístas, caprichosos, pessoas egoístas e imaturas, que 

pensam que para superar as crises mundiais basta rezar muito e com fé que tudo 

ficará bem; pensam que a existência dos pobres é necessária porque Jesus também 

                                                     
15 BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem. Tradução Susana Kampff & Ernani Chaves. 
São Paulo: Editora 34, 2011, p. 52. 
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foi pobre e ficam romantizando a pobreza. É nessa mentalidade de morte que o 

capitalismo, com seus deuses idolátricos, se apoia18. Na Bíblia Sagrada, no Salmo 23, 

encontramos uma passagem na qual o salmista confia em Deus e canta que “o Senhor 

é o bom pastor” e nas suas mãos pode confiar, porque nada lhe faltará. Para alguns, 

quanto mais agressivo o capitalismo for, melhor será; esses com certeza rezam: “O 

mercado é meu pastor, nada me pode faltar”.  

 

A idolatria do mercado e o Outro, o hostil  

 

Quando o outro é esperado, pensado, calculado, prepara-se o espaço. Não há 

acolhida, não há hospitalidade, porque o hospedeiro já sabe que alguém chega, 

prepara o ambiente para aquele que é esperado e anunciado. A verdadeira 

hospitalidade é aquela na qual o hospedeiro não sabe do hostil, nem quando e como 

chega. Porque quando o convidado está para chegar o hospedeiro se prepara para 

recebê-lo e pode até definir as leis ou condutas que devem ser seguidas pelo estranho 

que chega19. 

Na obra “Vadios”, estranhos, segundo Derrida, é o termo apontado pelo 

burguês para referir-se ao outro, aos fora da lei e, por isso, representam a desordem 

estruturada. Os vadios eram aqueles que moravam fora de Paris, vadia era a mulher 

emancipada e qualquer personagem duvidosa. Os vadios são os estados mais fracos. 

Os vadios são os mendigos, os vagabundos, as gentalhas e os fora da lei. Os Rogue 

Estates: Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, Irã, Venezuela etc.20. Vadio é o outro 

totalmente outro, que não é esperado, nem desejado, muito menos bem-vindo. É 

aquele que chega provocando um trauma, um mal-estar, porque desautoriza o 

direito, invade, coloca em perigo a ordem estabelecida. Há uma invasão ao espaço e 

no tempo. O vadio chega debilitado, vulnerável, porém, questiona o direito 

estabelecido e que produz esse vadio, mostra a outra face do direito perverso21. Por 

exemplo, os países desenvolvidos são os que criam as leis, que eles mesmos podem 

                                                     
18 ASSMANN, Hugo; HINKELAMMERT, Franz J. A idolatria do Mercado: ensaio sobre Economia e 
Teologia. Série V: Desafios da vida em Sociedade. São Paulo: Vozes, 1989, p. 55. 
19 PEREIRA, Lima Gustavo de. Democracia em desconstrução: Da tolerância à hospitalidade no 
pensamento de Jacques Derrida. Florianópolis: Empório do Direito, 2017, p. 149. 
20  DERRIDA, Jacques. Vadios. Tradução Fernanda Bernardo; Hugo Amaral; Gonçalo Zagalo. 
Coimbra, 2009, p. 40. 
21 DERRIDA, Jacques. Vadios. Tradução Fernanda Bernardo; Hugo Amaral; Gonçalo Zagalo. Coimbra, 
2009, p. 34-35. 
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desconsiderar, mas que os outro devem cumprir, leis que geram desigualdades e 

criminalizam os países mais pobres. Leis para se protegerem do estranho que chega; 

essas mesmas leis justificam o extermínio do outro que está fora da ordem 

estabelecida por eles e a favor deles. Eles criam o vadio.22 

 

As coisas são pessoas e as pessoas são coisas. Khôra, o Migrante, lugar 
sem lugar 
 

No mercado está o fetichismo às coisas, à mercadoria; elas têm vida, falam, 

criam laços afetivos com as pessoas. Não é possível viver sem as mercadorias, por 

mais supérfluas que sejam, geralmente descartáveis. Os vínculos são imaturos e 

passageiros, até que outra mercadoria crie um novo laço com a pessoa 23. As coisas 

têm vida e nos dão vida. Pelo contrário, as pessoas, o outro que não se adapta às 

nossas exigências, são coisas descartáveis sem nenhum valor. 

O totalmente outro sempre está chegando, é presente e passado ao mesmo 

tempo, nunca acaba de chegar, está tudo na obra apresentada a nossa frente, mas 

nunca se exaure nela. Por isso, a alteridade da Khôra é alguém que chegou e que, ao 

mesmo tempo, está chegando, porque vêm de um tempo imemorial. “O tempo não se 

circunscreve, se vive. Por isso, texto é vida. E vida é encontrar Outro, o que ainda não 

foi, o que nunca chegou, que (ainda) chegará”.24 

O migrante como estrangeiro, como inimigo, como totalmente outro, o fora da 

pólis, não tem lugar, não se encaixa. Na sua terra não podia viver com dignidade, não 

tinha espaço para viver, não tinha casa, trabalho, moradia. Foi expulso em um 

processo de expurgo social, não havia espaço para ele, não tinha lugar; nenhum lugar 

é para ele. No exílio tinha que viver no anonimato, fugindo, aí nenhum lugar foi dele, 

não podia ser visto. Há uma invisibilidade. Quando chega à terra desejada, continua 

sem lugar, pois todo espaço está ocupado, nenhum espaço lhe pertence. Incomoda, 

não há lugar para o migrante, mas ele existe, está aí, é invisível, mas está aí. Não é 

sujeito nem substantivo, “Khôra não é um sujeito. Não é sujeito. Nem substrato. Os 

tipos hermenêuticos não podem informar, não podem dar forma à Khôra, a não ser à 

                                                     
22  DERRIDA, Jacques. Vadios. Tradução Fernanda Berndardo; Hugo Amaral; Gonçalo Zagalo. 
Coimbra, 2009, p. 136-137. 
23 HINKELAMMERT, Franz. As armas ideológicas da morte. Tradução Luiz João Gaio. São Paulo: 
Paulinas, 1983, p. 10. 
24 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do escrever: Kafka, Derrida e a literatura como crítica da violência. 
Porto Alegre: Zouk, 2018, p. 71. 
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medida que for inacessível, impassível, ‘amorfa’” 25 . Os migrantes vivem nos 

receptáculos da sociedade, no não lugar. E é nesse não lugar, na miséria, no sangue, 

na indignidade, que se alimentam os deuses idolátricos, e esse é o resultado de um 

mundo que vê, mas não acredita. 

 

A relação que desmistifica os deuses idolátricos 

 

É necessário ter uma abertura ao diálogo, à convivência, à aceitação do 

diferente, ao outro totalmente outro. É importante construir um mundo em que 

todos possam viver com dignidade. Não se conformar com os existentes que vivem no 

não ser, esperando que chegue um superpoderoso que mude o mundo. A relação com 

a alteridade nos abre ao mundo e ao Deus verdadeiro, que nos dá vida e não exige 

sacrifícios perpétuos. O outro é tudo aquilo que o mesmo não é, tendo em conta que o 

mesmo é o eu idolátrico, fechado na sua totalidade, no seu todo, que é uma parte da 

totalidade. A morte do outro é o primeiro modelo de alteridade; a morte do outro que 

estava sendo projetado na obra. Até podemos dizer que o objeto idolatrado é o 

mesmo projetado na obra. O eu fechado, que vive numa mônada, se infla e se projeta, 

quando diz ver o outro, é ele mesmo que se vê. O que vemos por primeiro nunca é a 

verdade, por isso é importante aproximar-se do outro, primeiro para não reduzi-lo ao 

mesmo, também para não objetivá-lo. Assim, como diz Kafka, nas Investigações de 

um cachorro:  

 
Talvez o seja o meu vizinho, que está apenas a três saltos de mim, trocamos 
alguns latidos, ele cruza para ver-me, mas eu não a ele. É meu congênere? É 
possível, porém, nada há mais improvável. Quando está distante posso, por 
exemplo, com grande esforço de imaginação, ver nele muitos aspectos, que são 
meus, mas quando está presente minhas invenções caem no ridículo.26 

 
 

O outro é um estranho, um antirreflexo do mesmo, é tudo menos aquilo que o 

mesmo pode dizer dele. O mesmo não espera nada diferente, desigual; até a possível 

diferença é esperada e calculada. Quando o mesmo pensa a diferença, o faz a partir 

de si e não a partir do outro. O eu tolera o outro, mas sempre com condições que 

coloca a partir da sua realidade. O outro sempre tem que se adequar ao eu. As 

                                                     
25 DERRIDA, Jacques. Khôra. Tradução Nícia Adan Bonatti. São Paulo: Papirus, 1995, p. 19. 
26 KAFKA, Franz: Josefina, a Cantora. Tradução Torrieri Guimarães. São Paulo: Editora Clube do 
Livro Ltda, 1977, p. 60. 
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diferenças toleradas pelo eu são sempre pensadas a partir da sua arrogância. O eu é o 

parâmetro para tudo, é o centro, quem está certo, e o outro sempre está errado; esse 

outro é tolerado, mas, não aceito, visto que o eu não acolhe a verdadeira diferença. 

Portanto, tolerar o outro não é uma alternativa viável27. Diante do mesmo que se infla 

e vê a si mesmo, há uma projeção, não há nada diferente. O outro me interpela, me 

pergunta, me questiona e, com sua presença silenciosa, tem muito a me dizer, posto 

que o silêncio fala; quando não há silêncio, não há espaço para que a obra se 

expresse. A obra é o outro 28, nela ele se vela e se revela, ele está na obra que não é 

estática, mas fala, diz algo a cada momento e tem um discurso diferente no tempo. 

Na revelação há uma epifania que vem de fora do tempo e do espaço, vem com uma 

verdade e se instaura inaugurando um novo tempo, uma relação.29 

O outro quando chega vem de outro mundo e não tem contexto, chega com seu 

rosto nu, é incompreensível, porque tudo aquilo que podemos entender da sua 

presença é a finitude. Saber ver o outro é olhar e descobrir que há algo na sua 

presença que não é possível compreender, pois, ao mesmo tempo que está presente, 

vem de um tempo que é imemorial. “O rasto, pegada, trace do texto é o mais fundo de 

si mesmo e o que menos aparece, e sem o que ele não é. O texto é a expressão 

inesgotável da ausência de si mesmo”.30 

 

Conclusão 

 

O tema sobre a idolatria é muito amplo para ser contemplado num pequeno 

artigo. Nessa direção, quisemos abordar brevemente este assunto, que pensamos ser 

a tentação permanente em criar processos idolátricos que tiram a dignidade dos 

indivíduos. Vivemos num mundo em que o capitalismo está destruindo o ser humano 

e a terra inteira. O desejo de poder, de lucro e de dominação tem gerado guerras de 

todos os tipos. Até nos dias atuais vivemos as guerras que já não são mais das armas, 

mas dos vírus. O próprio homem se tornou seu pior inimigo. Estamos seriamente 

                                                     
27 PEREIRA, Lima Gustavo de. Democracia em desconstrução: Da tolerância à hospitalidade no 
pensamento de Jacques Derrida. Florianópolis: Empório do Direito, 2017, p. 126. 
28 BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem. Tradução Susana Kampff & Ernani Chaves. 
São Paulo: Editora 34, 2011, p. 59. 
29 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do escrever: Kafka, Derrida e a literatura como crítica da violência. 
Porto Alegre: Zouk, 2018, p. 65. 
30 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do escrever: Kafka, Derrida e a literatura como crítica da violência. 
Porto Alegre: Zouk, 2018, p. 70. 
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comprometidos com nossa existência. Não temos mais relações fraternas capazes de 

gerar uma mínima convivência. Medimos o sucesso de nossa vida pautados na 

ganância, tomando como parâmetro o dinheiro e o poder. Por isso, quisemos 

mostrar, neste ensaio, que quanto mais nos fecharmos em nosso mundo, que não é o 

mundo, ou em função dos sistemas político-econômicos, de grupos autoritários e 

fechados, de grupos intolerantes, mais estaremos presos e dependentes dos deuses 

idolátricos que se sustentam a partir de nossos sacrifícios, até entregar nossa 

dignidade e, ao final, a nossa vida em função deles. 
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O olhar idolátrico é uma espécie de paradoxo: manifesta o desejo de 

apropriação de um inapropriável. Quer abarcar, pela visão, algo que escapa ao poder 

visual do ser humano. O que isto significa do ponto de vista fenomenológico? A 

possibilidade de se chegar aos limites da fenomenalidade. Se toda visão encontra-se 

delimitada por um certo horizonte de aparição, é graças a um “não-objetivável” que 

podemos reconhecer os limites da visão e seus abusos. Por exemplo, quando se tem o 

desejo de conhecer Deus, ou, pelo menos, de explorar, no campo da prova e da 

argumentação racional, aquilo que escapa à ordem do conceito, o olhar funciona 

como poder de fixar o transcendente na imanência da linguagem conceitual. Mas isto 

só é possível porque já se tomou consciência da relação com um “absolutamente 

outro”. O olhar idolátrico é possível porque a consciência se relaciona com aquilo que 

escapa absolutamente a seus poderes. Ele tem início com o medo do “estrangeiro”. 

Do ponto de vista da subjetividade, trata-se do desejo de se apropriar do que é “mais 

próprio em nós”. Curiosamente, este “mais próprio” é justamente o “inapropriável”. 

A vida intencional é animada por uma alteridade que sempre chega na contramão de 

seus propósitos. O pensamento idolátrico se traduz em diferentes formas de poder e 

dominação. Ele procura apropriar-se da “alteridade” que nos constitui. Ora, o mais 

íntimo e próprio em nós – nosso corpo – é a mais estranha das realidades2. O 

registro corpóreo de nossa experiência faz de nós subjetividades atravessadas por 

processos que nos surpreendem e nos ferem. Algo nos advém sem que tenhamos 

controle, já contestando a soberania de nosso ego consciente. A normalidade 

                                                     
1 Professor no Departamento de Filosofia - UFSM (Santa Maria, RS). E-mail: fabri.ufsm@gmail.com. 
2  Nossa argumentação se beneficia, quase que na íntegra, da fenomenologia do estrangeiro, de 
Bernhard Waldenfels, mas a tese de fundo remonta a um comentário de G. Agamben a Levinas: “No 
instante em que aquilo que nos é mais íntimo e próprio – nosso corpo – é posto irreparavelmente a 
nu, ele nos aparece como a coisa mais estranha, a qual não podemos de modo algum assumir e, por 
esse motivo, gostaríamos de esconder” (AGAMBEN, G. O uso dos corpos – Homo Sacer, IV, 2. Trad. 
Selvino J. Assmann, São Paulo: Boitempo, 2017, p. 108). Por isso, a discussão terá, também, um sabor 
eminentemente levinasiano.  
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mercadológica enxerga tudo e a todos com os olhos da voracidade econômica. A 

fenomenologia contribui para descrever e contestar a apropriação, pelo direito e pela 

força, do inapropriável. A relação com o estrangeiro jamais será totalmente 

transposta ao comum, ao vulgarizado e ao manipulável. Inseparável de nossa 

intimidade mais profunda, tal relação é um antídoto contra as várias formas de 

idolatria presentes na contemporaneidade.   

 

1 “O mais próprio” em nós é “inapropriável” 

 

 Para a fenomenologia, o fenômeno da alteridade é causa de grande 

perplexidade. O “estrangeiro” (Fremd) está relacionado ao não-familiar, ao 

inexplicável. Ele é atraente e ameaçador a uma só vez. As situações nas quais o 

estrangeiro se torna mais virulento e ameaçador são aquelas em que, tanto de ponto 

de vista pessoal quanto social e coletivo, as ordens flutuam e a base dessas ordens, 

por sua vez, passam a cambalear3. Como explica Waldenfels, o termo alemão Fremd 

possui um campo semântico muito amplo, que ultrapassa em muito o domínio da 

filosofia. Há, por exemplo, o estranhamento em sentido social e cultural. A 

experiência artística também pode ser uma força de estranhamento, bem como a 

perplexidade e o surpreendente que ocorrem na própria vida cotidiana4.  

É importante reconhecer que é mérito de Husserl ter realizado uma 

fenomenologia da Fremdhheit, fenomenologia essa que abriu as portas para novas 

investigações e aprofundamentos. A fenomenologia husserliana trouxe à tona um 

caminho de acesso a algo que contrasta com tudo o que é familiar e comum. Algo que 

se diferencia radicalmente de um “estar em casa”. Pela Fremdheit, temos acesso a 

uma inacessibilidade genuína, sob a forma de incompreensibilidade. A formulação é 

paradoxal: trata-se de algo que só é acessível em sua inacessibilidade. Não se trata de 

dizer que a porta para tal realidade está fechada para nós, mas que o sentido desta 

realidade não está completamente manifesto a nós.  

 

 

 

                                                     
3  Cf. WALDENFELS, B. Experience of the alien in Husserl’s phenomenology. In: WELTON, D. 
ZAVOTA, G. Edmund Husserl. Critical Assessments of Leadings Philosophers, London/New York: 
Routledge, 2005 (vol. IV), p. 345. 
4 Cf. Ibid., p. 345 e ss. 
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A Fremdheit não é uma propriedade das coisas ou das pessoas no mundo, mas 
um aspecto do mundo em cujo horizonte as coisas e as pessoas vêm ao nosso 
encontro de diferentes maneiras. Assim, o problema está em tornar esse 
fenômeno compreensível, sem esconder suas fraturas, mutações e opacidade.5 

 

 Husserl se refere ao mundo da atitude natural como aquele em que estamos 

espontaneamente e corporalmente presentes, num conjunto de relações com o que 

nos rodeia, sobretudo com os outros sujeitos. O eu transcendental, no entanto, supõe 

uma atitude que nos retira metodicamente da referida vinculação ao mundo natural, 

pois e eu será reconhecido como constituinte do mundo objetivo. Assumir a atitude 

fenomenológica supõe, portanto, delimitar uma esfera de pertença, isto é, a 

delimitação do que me é próprio, no interior de meu campo transcendental. Este 

campo é, precisamente, o não-estrangeiro ou não-próprio 6 . O fenômeno 

transcendental do mundo, que se dá diretamente numa experiência que exige 

unidade e concordância, implica atentar para o modo como o estrangeiro se 

apresenta a mim. O sentido do mundo objetivo depende disso.  

 A pergunta que Waldenfels coloca a partir de sua leitura de Husserl é esta: O 

estrangeiro considerado como inacessível ou não-próprio significa que ele deve ser 

uma simples negação (negatum) do próprio, uma modificação de uma esfera tomada 

como prioritária ou primordial? Ou ainda: “Pode o próprio determinar-se sem 

contrastar com o alheio7?”. O problema é saber se a experiência do estrangeiro, em 

vez de ser considerada uma modificação do que é próprio, pode ser considerada uma 

divisão primordial, um “tornar-se outro da experiência” (becoming-allien of 

experience). Se o estrangeiro for determinado apenas negativamente (isto é, como 

não-próprio, como o que não me pertence, como inacessível), ele não me poderia 

afetar ou despertar. Tudo seria produzido por um monstruoso narcisismo 

transcendental. A estraneidade se revela, antes de tudo, como interna ao próprio. 

Nada poderia ser dito próprio sem a referência ao estrangeiro subtraindo-se a meus 

poderes. 

 Na perspectiva husserliana, o “outro” não provém de mim. Eu o encontro. No 

entanto, o “outro” não deixa de ser constituído por mim, graças a uma modificação 

de meu ego. O choque do estrangeiro e do heterogêneo é amortecido na medida em 

                                                     
5 Ibid., p. 346. 
6 HUSSERL, E. Meditações cartesianas. Trad. Pedro M. S. Alves. Rio de Janeiro: Forense, 2013, § 44, 
p. 133. 
7 WALDENFELS, B. Experience of the alien in Husserl’s phenomenology, p. 349. 
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que o ponto de partida é o que me é próprio. O que me é alheio será, assim, 

conduzido àquilo que é comum. Ao final das contas, estou assegurado em mim 

mesmo e naquilo que me é próprio. Independentemente de todo estranhamento, o 

próprio pode ser determinado em e através de si, pois aquilo que me é próprio é 

precisamente, e desde o início, o não-estrangeiro. Eis por que, em Husserl, “a 

experiência própria e a razão geral garantem ainda uma acessibilidade até mesmo 

àquilo que é inacessível8”.  

Todavia, não se deve esquecer que é mérito de Husserl ter ensinado que o eu 

primordial não é um eu entre outros. Ao se entrar na relação de estranhamento, 

toma-se consciência de que não se pode realizar nenhuma comparação formal entre 

os participantes da relação 9 . Husserl deu origem a uma fenomenologia do 

intermédio, isto é, a um modo de pensar que não parte do que é comum, mas da 

experiência do outro enquanto tal. Seria possível afirmar que no início está o “outro”? 

Ao menos se pode dizer que, graças à experiência do outro, o espaço do “entre” se 

torna um novo espaço do fenômeno. No caso de Waldenfels, isto deve ser levado ao 

extremo. Há sempre uma rede de relações, mas nunca uma estação central. O 

estrangeiro é o avesso do próprio, e por isso não poder ser apropriado. Ele será 

sempre um desafio, uma provocação, uma exigência, um apelo. 

Por via de consequência, o “corpo próprio” não é tão próprio assim. 

Corporeidade e estraneidade estão entrelaçados de modo estreito, pois é 

corporalmente que o fenômeno de estranhamento de apresenta. Ou seja, vivemos 

corporalmente uma espécie de ausência, algo que nos informa que jamais estaremos 

junto a nós mesmos plenamente. É aquilo que nos fere ou golpeia que dá início à 

percepção. Freud e Proust chamaram a atenção para certas lembranças que não se 

encontram sob nosso comando10. O passado nos surpreende, irrompe sem pedir 

licença. O que aparece nem sempre é um fenômeno a ser descrito de modo preciso. 

Há fenômenos que nos afetam justamente pelo fato de não serem “sensatos”. Somos 

                                                     
8 Ibid., p. 353. 
9 Cf. Ibid., p. 355. 
10 Gilles Deleuze nos oferece uma bela descrição do que seja um pensamento não-apropriador. Ele o 
faz com a ajuda da literatura: “Uma obra de arte vale mais do que uma obra filosófica, porque o que 
está envolvido no signo é mais profundo que todas as significações explícitas; o que nos violenta é 
mais rico do que todos os frutos de nossa boa vontade ou de nosso trabalho aplicado; e mais 
importante que o pensamento é ‘aquilo que faz pensar’” (DELEUZE, G. Proust e os signos. Trad. 
Antonio Carlos Piquet e Roberto Machado, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 29. Itálico nosso).  
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surpreendidos, estimulados por algo que não vem de nossa intencionalidade 

consciente ou espontânea. Estamos atravessados por  

 

Eventos que não podem ser reconduzidos nem a uma perspectiva de primeira 
pessoa, como no caso de atos subjetivos que realizamos, nem a uma perspectiva 
de terceira pessoa, como aquela que se verifica em processos objetivos que 
podem ser observados e provocados por algo de exterior. Esses eventos exigem 
uma linguagem que substitui o ele por um me ou um a mim.11 

 

 O si corporal é atravessado por estranhamentos de toda ordem: assustamo-

nos com nossa imagem numa fotografia do passado, causa-nos uma sensação curiosa 

o ato de ouvir nossa própria voz numa gravação. Cansamo-nos com as tarefas 

cotidianas, somos tomados de preguiça e desânimo. Ficamos doentes. Esses 

exemplos de relação com nosso próprio corpo12 mostram que a reflexão é alimentada 

por um conjunto de relações e inter-relações que antecedem tudo o que almejamos 

colocar sob o olhar do pensamento e da reflexão. O ser corporal é carne13, vale dizer, 

está sempre às voltas com um reverso inatingível, não-objetivável e inapropriável de 

si mesmo. A carne é o enrolamento daquele que sente no próprio sensível. O mundo 

não é um projeto meu, não expressa figuradamente um poder que me pertence. O 

vidente se descobre destituído de todo privilégio. O si e o mundo não podem ser 

distinguidos de modo radical.  

 Eis por que sempre chegamos tarde demais a nós mesmos. Merleau-Ponty 

lembra que só podemos nos apreender como já nascidos. Nascimento e morte não me 

aparecem como minhas experiências, eles são horizontes pré-pessoais, pois não 

posso conhecer nem meu nascimento nem minha morte. Toda sensação provém de 

um aquém de mim mesmo, uma sensibilidade que a precedeu e sobrevirá a seu 

acontecimento. “Toda vez que experimento uma sensação, sinto que ela diz respeito 

não ao meu ser próprio, aquele do qual sou responsável e do qual decido, mas a um 

outro eu que já tomou partido pelo mundo, que já se abriu a alguns de seus aspectos 

e sincronizou-se eles14”. Não podemos nos apropriar desse “preceder a si mesmo” que 

nos constitui. O estranhamento que experimento aí se torna insuperável. O que me 

                                                     
11 WALDENFELS, B. Fenomenologia dell’estraneo. Trad. Ferdinando G. Menga, Milano: Raffaello 
Cortina Editore, 2008, p. 84. 
12 Cf. Ibid., p. 90. 
13  Cf. MERLEAU-PONTY, M. O visível e o invisível. Trad. José Artur Gianotti e Amando Mora 
d’Oliveira. São Paulo: Perspectiva, 2014, p. 22 e ss. 
14 MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. 5 ed. Trad. Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 
São Paulo: Martins Fontes, 2018, p. 291.  
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pertence não está a minha disposição. Estou ligado e separado de mim mesmo. Este 

hiato é intransponível.    

 
Todo comportamento nosso tem início de uma espécie de auto-afecção que nos 
acontece na medida em que respondemos a ela. Somos mais velhos que nós 
mesmos. Enquanto seres que nascem, que não têm atrás de si um único 
nascimento, mas uma cadeia de renascimentos, não estamos em condições de 
recuperar nosso preceder a si mesmo.15 
 

 

2 O culto à normalidade e o inapropriável 

 

 O estranhamento que descrevemos é chamado de estático por Waldenfels, pois 

diz respeito a uma subjetividade compreendida segundo o registro corpóreo da 

experiência. Trata-se de um auto-estranhamento que será fundamental para 

compreendermos o estranhamento dinâmico que se dá, precisamente, nas relações 

concretas com a alteridade do outro e dos outros. Quando se fala de outras 

subjetividades, o risco é tomá-las como objeto, ou como análogos a mim. Até mesmo 

a compreensão em sentido hermenêutico tem os seus limites, pois a Fremdheit, no 

caso da relação inter-humana, implica a manifestação do outro sob a forma de um 

pathos ou (e para usar um termo importante do ponto de vista fenomenológico) uma 

afecção. Somos tocados pelos outros antes mesmo de perguntar pela sua suposta 

identidade ou tentar compreendê-los de um certo modo. Não há, com respeito à 

entrada do outro, um lugar seguro de uma razão suficiente.  

 Tudo se passa como se o estranhamento estático que experimento em meu 

próprio corpo fosse duplicado por um estranhamento que acabo realizando no outro 

e pelo outro. As manias de perseguição ilustram o fato de que o olhar dos outros pesa 

sobre nós, que nos sentimos a todo o momento sob a ótica de subjetividades alheias. 

As condições de possibilidade da filosofia transcendental encontram aí o seu limite, 

não teórico, mas efetivo, concreto, corporal. Vemo-nos diante de uma realidade que 

jamais pode ser pensada previamente. “A experiência do estrangeiro é em sentido 

estrito impossível, ela não se torna possível nem por minha própria iniciativa, nem 

através de regras gerais16”. Compreender uma solicitação ou expressão linguística 

que vem de outros implica descobrir-se na situação de alguém que presta atenção. 

                                                     
15 WALDENFELS, B. Fenomenologia dell’estraneo, p. 95. 
16 Ibid., p. 100. 



 

 
 

 
Marcelo Fabri | 291 

 

Ou seja, não somos participantes de um mundo intersubjetivo apenas na condição de 

sujeitos que compreendem significações intercambiáveis, mas como subjetividades 

entrelaçadas umas com as outras. A esse respeito, a proposição de Merleau-Ponty é 

decisiva. 

Meu acesso pela reflexão a um mundo universal, longe de descobrir enfim o que 
sou desde sempre, está motivado pelo entrelaçamento de minha vida com as 
outras vidas, de meu corpo com as coisas visíveis, pela confrontação de meu 
campo perceptivo com o de outros, pela mistura de minha duração com as outras 
durações.17 

 

Não há indivíduos prontos e constituídos. Há somente processos de 

individuação que impõem ao nosso si corpóreo uma certa medida de anomia, além de 

lhe conferir uma marca típica. “Aquilo que sentimos, percebemos, fazemos ou 

dizemos é – como em um tapete tibetano – imbricado com aquilo que os outros 

sentem, percebem, fazem ou dizem18”. Recebemos o próprio nome de outros. Há um 

inominado em nós. O corpo próprio é atravessado por intenções estrangeiras, além 

de projetos, hábitos, afecções e lesões que provêm de outros. O outro e os outros 

estão em mim. Eu me encontro neles. E isso se dá antes da reciprocidade. Por 

conseguinte, encontrar o outro frontalmente é não-estar-no-mesmo-plano. 

O desejo de totalizar e normalizar o estrangeiro foi frequente em toda a 

história do pensamento ocidental. Tal desejo se inscreve nos aspectos semânticos da 

palavra Xénon (Fremd). Estrangeiro é: a) o que aparece fora do âmbito próprio 

(exterior oposto a um interior; esta relação remete a um lugar do estrangeiro); b) o 

que pertence a outros (relação que remete à posse); c) o que é de outro gênero 

(fremdartig), o inquietante, o intranquilizador (unheimlich), por oposição a familiar 

(relação remete a um gênero determinado de compreensão). Trata-se de um termo 

marginal no âmbito da filosofia clássica. Na metafísica e na ética, por exemplo, não 

há nenhum papel constitutivo para o estrangeiro. Prova disso são conceitos tais como 

o cosmos (sobretudo em Aristóteles), a razão pura de Kant (não está misturada com 

nada que lhe seja de gênero estranho). O caráter marginal do estrangeiro criou 

figurais tais como o bárbaro, o pagão, etc19. 

Ora, a marginalidade do estrangeiro serviu de motivo para protestos contra os 

abusos da racionalidade. O século XX foi marcado por contestações da ordem 
                                                     
17 MERLEAU-PONTY, M. O visível e o invisível, p. 58. 
18 WALDENFELS, B. Fenomenologia dell’estraneo, p. 102. 
19 Cf. WALDENFELS, B. Topographie de l’étranger. Études pour une phénoménologie de l’étranger, 
1, Paris: Van Dieren Éditeur, 2009, p. 25 e ss. 
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racional ou burguesa do mundo. O pensamento não-idolátrico é, fundamentalmente, 

atento aos perigos da totalização. No entanto, o problema assume, hoje, uma 

configuração complexa. Por quê? Se em sentido tradicional as ideias de verdade, de 

universalidade e de bem permitiam manter vivo um pensamento que busca superar o 

aparente e o ilusório, a perda da crença na razão aponta para o abandono da 

pretensão de se compreender o particular sob a ótica do universal. Falar em nome do 

Todo é muito perigoso20. O indivíduo que o faz assume a palavra para falar em nome 

de algo que está acima de qualquer realidade particular. Corre-se o risco de passar da 

totalidade ao totalitarismo. Excetuando-se as excentricidades de certos homens de 

poder, ninguém pretende falar em nome do Todo. Mesmo os filósofos, conhecidos 

como os especialistas do universal 21 , parecem ter perdido definitivamente este 

desejo.  

O abandono da verdade do Todo em sentido filosófico ou metafísico não é algo 

que repercute apenas nas pesquisas acadêmicas de profissionais do pensamento, mas 

atinge todas as esferas da vida humana. O que é o mundo global? Um mundo 

fragmentado em diversas ordens. O que a fenomenologia chamou de mundo da vida, 

em seu esforço heroico para salvar o conceito de Todo, se tornou uma pluralidade de 

mundos e de formas de vida. Nenhuma “estação central” nos orienta. Vivemos numa 

época que abandonou qualquer esforço para se pensar as diferentes ordens por um 

princípio primeiro. Os critérios do bom, do verdadeiro e do correto não são 

necessários para o funcionamento do sistema. “Um sistema que funciona bem e 

opera bem, e que opera com equivalências funcionais, conduzirá as coisas até a 

‘equalização do igual funcional22’”.   

Todo acontecimento que contrasta com a normalidade se torna apenas uma 

anomalia a ser resolvida no interior da própria ordem. Até mesmo a violência pode 

ser integrada à funcionalidade. O “normal” substituiu o Todo a partir do qual se 

falava a partir de um cosmos, de uma história santa, ou mesmo do reino da liberdade. 

A proposição é cortante: “Quando quase não se pode mais se prender a alguma coisa 

de substancial, só resta se apegar às regras 23 ”. De nossa parte, afirmamos e 

                                                     
20 Sobre este problema, cf. FABRI, M. ‘O próprio, o estrangeiro e o ponto de vista do universal: 
Aproximações entre Levinas e Waldenfels’, Revista Aufklärung, vol. 6, n. 1 (2019), janeiro-abril 
(DOI: https://doi.org/10.18012/arf.2016.43948). 
21 WALDENFELS, B. Topographie de l’étranger. Études pour une phénoménologie de l’étranger, 1, p. 
199. 
22 Ibid., p. 204. 
23 Ibid., p. 205. 

https://doi.org/10.18012/arf.2016.43948
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enfatizamos que esse culto às regras é um ponto nevrálgico do pensamento idolátrico 

contemporâneo. Trata-se de um paradoxo: a racionalidade econômica só pode se 

justificar apelando para uma linguagem sacrificial e idolátrica, própria da mitologia. 

Ao defender a ordem e a normalidade, os “técnicos” que “sabem” se apegam a uma 

linguagem carregada de símbolos sacrificiais camuflados. Referem-se a sofrimentos 

necessários para o bom funcionamento do sistema. A funcionalidade é uma espécie 

de culto que exige sacrifícios e uma lógica perversa de acumulação e de exclusão24.  

Como combater tal recurso à idolatria travestido de apreço pela racionalidade? 

Ou ainda: como lutar contra a mitologia da razão funcional? A questão não é saber se 

há ordens que se orientam por valores tais como razão, solidariedade, liberdade, 

busca de felicidade, etc., mas medir o verdadeiro peso que esses valores possuem 

numa ordem plenamente funcionalizada e mitificada. O que ainda poderia resistir à 

normalização e à mitificação? O que não pode ser apropriado? 

 
Podemos chamar de “intimidade” o uso de si como relação a um inapropriável. 
Quer se trate da vida corpórea em todos os seus aspectos (...), quer se trate da 
especial presença-ausência conosco mesmos que vivemos nos momentos de 
solidão, aquilo que experimentamos na intimidade é o fato de nos mantermos 
relacionados como uma zona inapropriável de não conhecimento.25 

 

Na medida em que pode controlar esse acesso a si mesmo, numa intimidade 

marcada pelo próprio estranhamento, o indivíduo está em condições de estabelecer a 

fronteira entre o eu e o outro. A permeabilidade de ipseidade e alteridade não é 

caótica na medida em que o indivíduo seleciona a partilha de sua própria intimidade. 

O significado político deste poder sobre si é evidente. Quem se torna senhor da 

intimidade exerce seu poder sobre o uso dos corpos. Mas a intimidade só pode 

manter seu significado político da medida em que mantém sua condição de 

inapropriável26. Ora, a possibilidade de controlar a própria intimidade vai de par com 

esse “estrangeiro” que está em nós. O corpo em sua nudez, afirma Agamben citando 

                                                     
24 A esse respeito, pensamos que uma obra escrita a duas mãos, há mais de trinta anos, ainda 
permanece atual e digna de releitura, sobretudo tendo em vista as mudanças político-econômicas do 
início do século XXI. “Ídolos são deuses da opressão. Biblicamente, o conceito de ídolo e idolatria está 
diretamente vinculado à manipulação de símbolos religiosos para criar sujeições, legitimar opressões e 
apoiar poderes dominadores na organização do convívio humano (...). Os ídolos são implacáveis em 
suas exigências de sacrifícios” (ASSMANN, H.; HINKELAMMERT, F. A idolatria do mercado. Ensaio 
sobre economia e teologia, Petrópolis: Vozes, 1989, p. 11). Os autores continuam: “Se falamos em 
idolatria e ‘perversas teologias’, presentes na economia, é porque nos preocupa o sacrifício de vidas 
humanas legitimado por concepções idolátricas dos processos econômicos” (Ibid., p. 12). 
25 AGAMBEN, G. O uso dos corpos (Homo Sacer IV, 2), p. 115. 
26 Cf. Ibid., p. 117. 
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Levinas, aparece como “a coisa mais estranha, a qual não podemos de modo algum 

assumir e, por isso mesmo, gostaríamos de esconder 27 ”. O que mantém a 

possibilidade de uma relação com o inapropriável (em nós e num mundo ameaçado 

de privatização), e a experiência de um terceiro tipo de estranhamento, a saber, o 

estranhamento extra-ordinário. 

 
Só me aproximo do estrangeiro radical na medida em que mantenho sua 
distância; distância e ausência que não são uma falta, mas testemunha de uma 
solicitação do estrangeiro como tal. A tarefa infinita à qual Husserl nos convoca 
tomaria assim o sentido de uma infinição no sentido de Levinas.28 
 

 

3 O rosto como ícone e o caráter inapropriável do mundo 

 

Para Waldenfels, toda ordem faz surgir um excesso do extra-ordinário, uma 

espécie de sombra de toda familiaridade possível. Trata-se de um estranhamento 

referido àquilo que permanece fora de toda ordem29. Elencam-se aí fenômenos tais 

como embriaguez, morte, Eros, etc. É a “região selvagem” que ronda toda cultura, é a 

experiência da dissolução do mundo de que fala Levinas. Ora, o radicalmente 

estrangeiro começa em casa própria. Ele só se concebe como ultrapassagem de um 

ordenamento, estando sempre atrelado indiretamente a uma normalidade.  

As diferentes ordens realizam sempre a seleção do que a experiência pode ou 

não tolerar. Seja uma simples ordem cromática, que seleciona nossas percepções das 

cores, quanto uma ordem enquanto estruturas de parentesco, que organiza as 

relações familiares e de descendência numa certa cultura. São instituições que 

fornecem a uma cultura suas peculiaridades, seus ritos, suas práticas mais cotidianas. 

O que importa, em última instância, é o bom funcionamento dessas ordens, e não sua 

validade. É como se um “a priori” contingente se encarnasse nessas ordens, 

precedendo sempre certas experiências. A ordem que dá origem a certos critérios que 

regulam a vida em seu interior não se submete a esses mesmos critérios. “Ela não faz 

parte dos elementos da própria ordem e dos sistemas de regras que produz, muito 

                                                     
27 Ibid., p. 118. 
28 WALDENFELS, B. Topographie de l’étranger. Études pour une phénoménologie de l’étranger, 1, p. 
207. 
29 WALDENFELS, B. Fenomenologia dell’estraneità. Trad. Gabriella Baptist, Napoli: Vivarium, 2002, 
p. 66-7. 
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embora certamente ela compareça neles30”, sobretudo pelas narrativas míticas, datas 

importantes e lugares específicos.     

Assim, mesmo que possamos repensar as ordens e seus critérios, mesmo que 

possamos refletir criticamente sobre certos princípios que tornam racional a vida, 

nada disso se faria se não estivéssemos dentro de uma ordem. Sua gênese não é 

atingida com o debate. Toda ordem se produz na proximidade de uma desordem 

iminente, e o movimento que ela realiza para se proteger do caos faz de toda ordem 

um movimento de unificação, de equalização, de apropriação do que contrasta com 

ela. Toda ordem é rodeada por uma sombra. Como pensar esse extra-ordinário, essa 

sombra que ronda tudo o que se ordena culturalmente, politicamente, 

ontologicamente?  

O conceito de rosto de Levinas é importante para Waldenfels, pois ele é o 

motivo ético fundamental que está em todo o olhar que se volta para o estrangeiro. O 

rosto é o emblema de uma interpelação que antecede toda ordem e toda validade. O 

rosto só é tal se for sinônimo de uma singularidade irredutível, inigualável. Ou ainda: 

diante de um rosto, estamos às voltas com o que não pode ser compreendido por suas 

obras e ações, nem mesmo pelas contribuições que ele traz para um diálogo possível. 

O que o rosto faz ver? Que diante do estrangeiro estamos diante de um fenômeno que 

não preenche nenhuma expectativa de sentido por parte de uma esfera própria. Por 

isso mesmo, o rosto nos ensina que o estrangeiro pode sempre estimular “novas 

formulações de sentido e de regulamentação; mas ele mesmo não encontra nunca sua 

inserção no interior de um projeto. Em caso de acontecer, o estrangeiro acontece de 

modo imprevisto31”.  

De nossa parte, propomos pensar esta lição levinasiana colhida por Waldenfels 

colocando a seguinte pergunta: o que entender por novas formulações de sentido e de 

regulamentação? Vimos que a relação estreita entre próprio e estrangeiro é 

constituinte de toda subjetividade, de toda cultura, de todo mundo da vida. Ora, 

como não reconhecer então que o “mundo com sentido” ou o “sentido do mundo” 

também é pensável e possível? Uma fenomenologia do estrangeiro está diretamente 

ligada ao sentido não-idolátrico do rosto, tal como descrito por Levinas. Como assim? 

É que o rosto é um conceito que mostra fenomenologicamente a ruptura do primado 

                                                     
30 WALDENFELS, B. Estraneaziione dela modernità. Percorsi fenomenologici di confine, Troina: 
Città Aperta, 2005, p. 64. 
31 Ibid., p. 67. 
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da visão e da intuição. Ele rompe com o olhar idolátrico na medida em que faz a 

passagem da fenomenalidade à palavra. Ou seja, da visão produzida pelo ego faz-se a 

passagem à palavra ouvida. Em vez de visão, mostração e apropriação, trata-se de um 

apelo que contrasta com o olhar, que mantém o rosto como não-visível ou retirado.  

Sob o influxo de Levinas, Jean-Luc Marion relaciona o rosto ao conceito de 

ícone. O ícone torna o invisível presente. Mas a aparência (semblence) do invisível 

não dissolve a invisibilidade. O invisível é in-visável, algo que jamais entra na esfera 

do mesmo. “O ícone convoca o olhar a se ultrapassar não se fixando jamais sobre um 

visível, pois que o visível só se apresenta, aqui, em vista do invisível32”. Na medida 

em que torna visível o invisível, o ícone faz que o olhar humano jamais se aquiete 

diante dele. Tudo se passa como se o olhar do invisível, em pessoa, visasse o ser 

humano. O invisível convoca o homem, tal como um rosto nos interpela. Marion 

propõe que, analogamente ao encontro de um rosto, o ícone é aquele que nos visa, 

que nos olha, que vê nossos olhares33. 

 O rosto, como ícone, quebra a idolatria da visão. Paradoxalmente, ele é a 

origem de toda fenomenalidade34, de toda orientação possível, da objetivação. De um 

lado, o rosto interpela o eu na medida em que se encontra fora da ordem que ele 

invade sem pedir licença. A condição de estrangeiro que ele representa é a condição 

de um despojamento, de uma penúria, de uma expatriação. “A nudez de seu rosto se 

prolonga na nudez do corpo que tem frio e que tem vergonha de sua nudez35”. De 

outro lado, o rosto clama pela civilização. A civilização é o emblema da vestimenta 

que envolve os seres em sua vulnerabilidade, em sua situação de fome, de frio, de 

ausência de lugar. O rosto é a condição da decência da sociabilidade sem a qual os 

gestos humanos não poderiam se regrar, se destacar dos equívocos. “A socialidade do 

mundo não tem esse caráter inquietante de um ser diante de um outro ser, diante da 

                                                     
32 MARION, J.-L. Dieu sans l’être, Paris: PUF, 1991, p. 29. 
33 Cf. Ibid., p. 31. No ídolo, o olhar humano se fixa em seu espelho, ao passo que, no ícone, ocorre uma 
inversão fenomenológica pela qual o visível remete a um outro, sem que este outro se faça o mesmo. 
Todo rosto se dá, assim, como um ícone.  
34  Em fenomenologia, realizar deduções e induções tem como condição a doação dos próprios 
fenômenos. Para Husserl, com efeito, o fenômeno do mundo se satisfaz com sua fenomenalidade na 
imanência da consciência. Em Levinas, no entanto, deve haver uma garantia para que a 
fenomenalidade seja possível. Rosto (visage) é a significação que não exige nenhuma garantia e, por 
isso mesmo, é a origem de toda significação. O doado funciona como um signo. O doador do signo é 
aquele que oferece o signo como tema. Eis por que “outrem é princípio do fenômeno” (LEVINAS, E. 
Totalité et Infini, p. 65). 
35 LEVINAS, E. Totalité et Infini, p. 47. 
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alteridade36”. Os equívocos, a violência, o desentendimento, tudo isso pode ocorrer 

na medida em que a sociabilidade, aberta pela palavra (rosto), já aconteceu. A 

alteridade do estrangeiro, o abalo possível de toda ordem, implica uma relação que 

vai além do mundo – relação com o rosto de outrem.  

 Por via de consequência, o mundo não é sinônimo de preocupação em existir, 

mas uma relação de sinceridade entre eu e tudo o que se deseja de modo sincero e 

inequívoco, tal como ocorre numa simples refeição, numa tarde de estudos, numa 

reunião de amigos, etc. Tomar consciência de que o rosto está fora de toda ordem é 

fundamental para se propor uma resposta ao estrangeiro. Por quê? Porque o mundo, 

a civilização, a sociabilidade, tudo isto já é um destacamento, uma saída do 

anonimato e da obscuridade. 

 
O mundo, tal como se opõe ao que não é do mundo, é o mundo onde habitamos, 
onde passeamos, onde almoçamos e jantamos, onde fazemos visitas, onde vamos 
à escola, discutimos, fazemos experiências e pesquisas, escrevemos e lemos livros 
(...). Ser no mundo é arrancar-se às últimas implicações do instinto do existir 
(...).37 

 

 Eis o paradoxo: o mundo é sempre um mundo comum, espaço das relações 

respeitosas requeridas pela civilização. Ele caracteriza o viver sob a forma de 

socialidade. Mas o mundo só é tal porque essencialmente “inapropriável”. Agamben, 

inspirado por Benjamin, lembra que a propriedade é o que nos prende à finitude. 

Nenhuma ordem de propriedade pode levar à justiça, a qual não é sinônimo de pura 

distribuição dos bens segundo as necessidades. A justiça não se funda na aspiração à 

propriedade por parte de um indivíduo. A justiça é uma categoria ética, um “estado 

do mundo”, o “esforço para fazer do mundo o bem supremo”38. O mundo é um bem 

que não pode ser apropriado. É preciso manter a relação com inapropriável que é o 

mundo. Eis a civilização. A sinceridade que nos liga ao mundo (pela fome, a sede, o 

gozo de viver) nos faz ver a hipocrisia de todo sermão, de todo discurso em nome da 

moral. Graças à sinceridade que caracteriza nossa relação primordial ao mundo, 

                                                     
36 LEVINAS, E. Da existência ao existente. Trad. Paul A. Simon, Campinas (SP), Papirus, 1998, p. 45. 
37 Ibid., p. 49. 
38 AGAMBEN, G. O uso dos corpos (Homo Sacer IV, 2), p. 104. Que é a justiça? Um “estado do 
mundo” (einen Zustand der Welt), ou seja, ela é a categoria ética do existente. Como assim? É que a 
justiça é a virtude que se esforça para fazer do mundo o bem mais alto, ou seja, o bem que, pelo fato de 
ser supremo, não pode ser apropriado. Assim, “o uso se apresenta como a relação com um 
inapropriável, como a única relação com o estado supremo do mundo, em que ele, como justo, não 
pode ser, de modo nenhum, apropriado” (Ibid., p. 104-5). 
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podemos realizar o recuo (a epoché) que nos separa do ser instintivo, do ser 

envolvido com sua finitude. O rosto é possibilidade da civilização, a condição para se 

preservar as relações com o inapropriável. O rosto é a resistência, jamais totalmente 

reprimida, não apenas ao pensamento idolátrico, mas às práticas violentas que 

derivam de tal pensamento. 

 

Referências 

 

AGAMBEN, G. O uso dos corpos (Homo Sacer IV, 2), São Paulo: Boitempo, 2017. 
 
ASSMANN, H.; HINKELAMMERT, F. A idolatria do mercado. Ensaio sobre economia e teologia, 
Petrópolis: Vozes, 1989. 
 
DELEUZE, G. Proust e os signos. Trad. Antonio Carlos Piquet e Roberto Machado, Rio de Janeiro: 
Forense, 2010. 
 
FABRI, M. ‘O próprio, o estrangeiro e o ponto de vista do universal: Aproximações entre Levinas e 
Waldenfels’, Revista Aufklärung, vol. 6, n. 1 (2019), janeiro-abril 
(DOI: https://doi.org/10.18012/arf.2016.43948). 
 
HUSSERL, E. Meditações cartesianas. Trad. Pedro M. S. Alves. Rio de Janeiro: Forense, 2013.  
 
LEVINAS, E. Totalité et Infini, La Haye: Martinus Nijhoff, 1974. 
 
LEVINAS, E. Da existência ao existente. Trad. Paul A. Pedro Simon, Campinas (SP): Papirus, 1998. 
MARION, J.-L. Dieu sans l’être, Paris: PUF, 1991. 
 
MERLEAU-PONTY, M. O visível e o invisível. Trad. José Artur Gianotti e Amando Mora d’Oliveira. 
São Paulo: Perspectiva, 2014. 
 
LEVINAS, E. Fenomenologia da Percepção. 5. ed. Trad. Carlos Alberto Ribeiro de Moura, São Paulo: 
Martins Fontes, 2018. 
 
WALDENFELS, B. Fenomenologia dell’estraneità. Trad. Gabriella Baptist, Napoli: Vivarium, 2002. 
 
LEVINAS, E. Experience of the alien in Husserl’s phenomenology. In: WELTON, D.; ZAVOTA, G.- 
Edmund Husserl. Critical Assessments of Leadings Philosophers, London/New York: Routledge, 
2005 (vol. IV). 
 
LEVINAS, E. Estraneaziione dela modernità. Percorsi fenomenologici di confine, Troina: Città 
Aperta, 2005. 
 
LEVINAS, E. Fenomenologia dell’estraneità, Napoli: Vivarium, 2002.  
 
LEVINAS, E. Fenomenologia dell’estraneo. Trad. Ferdinando G. Menga, Milano: Raffaello Cortina 
Editore, 2008.  
 
LEVINAS, E. Topographie de l’étranger. Études pour une phénoménologie de l’étranger, 1, Paris: Van 
Dieren Éditeur, 2009. 
 

https://doi.org/10.18012/arf.2016.43948
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I 

Em 1947, vem a lume um livro até hoje pouco explorado e de título um tanto 

estranho: LTI: Notizbuch eines Philologen; seu autor, Victor Klemperer. O que é 

LTI? Quem foi Victor Klemperer?  

O nome de família facilmente remete o público a seu primo Otto Klemperer, 

reconhecido maestro e compositor do século XX, mas Victor ainda conta com pouco 

reconhecimento. Nascido em 1881, filho de um rabino, Victor Klemperer se 

converteu ao luteranismo aos 24 anos de idade. A conversão naquele momento 

(1903) era muito comum como decisão que visava propósitos sociais. Klemperer, em 

especial, tinha uma visão nacionalista, e em função disso acreditava ser interessante 

declarar-se luterano. Aliás, consta que seu pai teria sido um rabino não ortodoxo, 

possivelmente dando abertura na formação de seus filhos a ideias mais progressistas, 

condição que talvez tenha contribuído para que Victor e alguns de seus irmãos não 

seguissem o judaísmo e, assim, cultivassem uma visão agnóstica da vida espiritual.  

Na Primeira Guerra Klemperer serviu como voluntário (1915-1916) e na seção 

de imprensa do governo militar alemão (1916-1918). Enfim, era um homem 

aparentemente desconectado do espírito judeu, o que alguns chamam de “judeu sem 

judaísmo”. Essa experiência peculiar de não mais sentir-se um judeu foi recorrente 

entre judeus alemães no período da Primeira Guerra. No caso de Klemperer, 

experiência provavelmente acentuada pelo fato de estar casado desde 1906 com uma 

alemã não judia, a pianista Eva Klemperer (née Schlemmer). Klemperer trabalhou 

como jornalista e escritor em algumas cidades alemãs. Terminada a Primeira Guerra, 

em 1918, retornou a Leipzig. 

Portanto, naquele momento, ele se sentia completamente integrado como 

cidadão alemão, orgulhoso das condecorações que aspirava receber como combatente 

(mas que nunca vieram) e socialmente bem articulado como um luterano casado com 

                                                     
1 Professor na Universidade do Vale do Taquari (Univates). E-mail: marcelolean.s@gmail.com. 
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uma alemã. Em 1920, torna-se professor titular da Escola Técnica Superior de 

Dresden. Enfim, estabelece-se profissional e existencialmente como catedrático 

concentrando seus estudos na história do romance francês, sendo inclusive 

classificado pela Enciclopédia Brockhaus como profundo conhecedor da literatura 

francesa. 

Esse homem, que se acreditava estabelecido, confiante na cultura alemã como 

filólogo e pesquisador, pleno de sua cidadania, sofre o violento revés do nazismo ao 

ter sua condição de vida completamente desconstituída. Em 1935, após a subida de 

Hitler ao poder, perde seu cargo e sua casa e passa a morar com a esposa entre uma e 

outra Judenhaus, literalmente a casa conjunta para os judeus que viviam aquilo que 

era chamado pelos nazistas de casamento misto. Pelas Leis de Nuremberg a 

designação “ariana”2 dada a sua esposa cumpriu durante o governo nazista o papel de 

salvo-conduto para que Klemperer não fosse enviado ao Lager 3 . É claro que 

comparada à realidade do Lager a condição de Klemperer pode ser pensada como 

privilegiada. Mas humanamente não há privilégio algum em perder injustamente sua 

casa para a burocracia estatal e residir contra a vontade em um espaço tutelado pelo 

governo, tendo como constante terror os costumeiros assaltos fiscalizatórios dos 

oficiais da SS. Verdadeiras Blitze domésticas, as simples visitas dos oficiais às 

Judenhaus poderiam servir aleatoriamente para justificar o envio ao Lager ou, ainda 

pior, à execução sumária. Nenhuma garantia, somente a certeza de ter de trabalhar 

exaustivamente em fábricas na cidade de Dresden e ter sua mobilidade estigmatizada 

pela estrela amarela como ewige Jude [eterno judeu]. A sorte maldita de tal insígnia 

a história bem relata. 

A vivência cotidiana da mutilação de sua cidadania provocou o filólogo e 

pesquisador até então entusiasta da cultura alemã – a qual ele vivera na sua própria 

                                                     
2 Esse termo aparece aqui entre aspas com a finalidade de causar estranheza ao leitor, sustentando a 
expectativa por uma reflexão sobre a aberração jurídico-política que o ato oficial de adjetivar 
arbitrariamente a vida singular dos cidadãos representa.  
3 Forma diminutiva da palavra alemã Arbeitslager, com a qual cinicamente os nazistas chamavam 
seus campos de concentração, que, à diferença de certos campos de prisioneiros – como o campo de 
Modena, na Itália fascista, onde Primo Levi estava antes de ser enviado para Auschwitz em 1944 – 
eram, na verdade, campos onde a exploração do trabalho escravo servia de mão-de-obra base em 
complexos industriais. A partir de um uso retórico da noção moralista inscrita no pórtico de 
Auschwitz, a saber, “o trabalho liberta” [Arbeit macht frei], a expressão Arbeitslager pressupunha 
certa noção positivista com a pretensão de justificar moralmente sua existência. A respeito do uso 
pervertido do sentido do trabalho em Auschwitz e seu status de referencial simbólico da ideologia 
nazista, cf. SANTOS, Marcelo Leandro dos. “Primo Levi: escrever e sobreviver após Auschwitz”. In: 
OLIVEIRA, Rejane Pivetta de (org.). Literatura para pensar e intervir no mundo.  Porto Alegre: Ed. 
Uniritter, 2013, p. 125-147. 
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formação e não como simples assimilação cultural – a declinar gradativamente de 

suas convicções nacionalistas. De modo clandestino, pois ler e escrever eram atos 

terminantemente proibidos a qualquer judeu, manteve anotações sobre suas 

percepções cotidianas – inevitavelmente comparadas com seu arcabouço intelectual 

– em forma de diários. Essa condição foi descrita por Klemperer como sendo sua 

“vara de equilibrista”4. Suas notas só sobreviveram ao nazismo em razão do empenho 

subversivo de Eva e uma amiga também ariana (mas sem marido judeu) que 

escondia os escritos de Victor em sua casa e frequentemente retirava livros para ele, 

visto que judeus não podiam mais frequentar bibliotecas. Some-se a isso o verdadeiro 

milagre de Victor e Eva terem conseguido fugir de Dresden durante os ataques aéreos 

que destruíram a cidade em fevereiro de 19455. 

Dois anos após o final da Segunda Guerra, 1947 é o ano de surgimento dos 

primeiros escritos que testemunham o Holocausto, seja por um sobrevivente de 

Auschwitz, como Primo Levi que se descobre literato com seu É isto um homem?, ou 

o comovente e famoso diário da menina Anne Frank, a qual não sobreviveu às 

atrocidades nazistas. Também nesse ano, parte das notas organizadas por Klemperer 

compõe tematicamente um estudo filológico comparado com observações sobre o 

cotidiano nazificado, a LTI. Ele sustentou a suspeita de que estava surgindo uma 

língua própria do nazismo, uma espécie de instrumentalização do idioma alemão 

cujo objetivo era a manipulação e engajamento das massas. Essa suspeita foi por ele 

denominada de Lingua Tertii Imperii (Língua do Terceiro Reich), e, numa estranha 

coerência com a obsessão dos nazistas por siglas, optou pela sigla LTI para simbolizar 

– na sua perspectiva de linguista – o rebaixamento da língua alemã à condição de 

subserviência ideológica. 

Outra importante observação a respeito é que como conceito criado por 

Klemperer (pois não existiu oficialmente entre tantos absurdos oficiais dos nazistas) 

a LTI antecipa a novilíngua, elemento literário criado por George Orwell que 

                                                     
4 Assim descrito por Klemperer: “Eu, que durante décadas exerci uma profissão prazerosa, acabei 
impregnado por ela, mais do que qualquer outra coisa. Agarrei firmemente a linguagem do Terceiro 
Reich, não em sentido figurado, mas literal e filológico. Essa minha vara de equilibrista me prestou 
enorme ajuda para suportar o vazio durante as dez horas de trabalho na fábrica, o pavor nas buscas 
domiciliares, as prisões, os maus-tratos.” (KLEMPERER, Victor. LTI: A linguagem do Terceiro Reich. 
Tradução de Miriam Bettina Paulina Oelsner. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009, p. 49). 
5 Para uma contextualização dos bombardeios a Dresden, inclusive situando Victor e Eva Klemperer 
entre suas personagens, recomenda-se a seguinte obra que ilustra o panorama histórico desta peculiar 
cidade alemã, considerada a Florença do Elba em função de sua importância cultural: TAYLOR, 
Frederick. Dresden: Terça-feira, 13 de fevereiro de 1945. Tradução de Vítor Paolozzi. Rio de Janeiro: 
Record, 2011. 
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correspondia ao movimento de restrição da linguagem na sociedade distópica 

descrita em sua obra 1984, a qual se tornou referência incontestável nesse gênero 

literário6. A crítica a um totalitarismo pautado na exploração da linguagem – noção 

que Orwell desenvolveu de modo literário em 1948, publicou em 1949 e o notabilizou 

no pensamento contemporâneo (considere-se que a contemporaneidade assumiu em 

seu léxico o adjetivo orwelliano quando pretende lidar com o tema) – também fora 

desenvolvida, portanto, por Klemperer. Esta observação serve aqui apenas para 

ilustrar as diferentes mobilizações intelectuais no final da década de 40 a respeito do 

tema, uma vez que o fato de a LTI ter sido desenvolvida e publicada no mínimo dois 

anos antes da novilíngua não faz dela, por si só, um conceito mais consistente, bem 

como, de modo algum, deprecia esta última. 

Dada essa prévia contextualização necessária de autor e obra, interessa-nos 

deter o olhar a apontamentos e insights de Klemperer que descrevem o nazismo 

como fenômeno das massas. Reitere-se que suas análises respeitam a matriz teórica 

da filologia, da análise da linguagem (seja oral e corporal). Como intelectual alemão, 

Klemperer dispõe ainda de contextualizações filosóficas, históricas e literárias. No 

entanto, é notório que suas observações, de modo geral, ainda que não demonstrem 

conhecimento (pois não há citação ou menção na obra) apresentam sintonia com 

abordagens do fenômeno das massas produzidas pela psicologia social e psicanálise. 

Klemperer não é, portanto, interlocutor ou leitor da psicanálise. Desenvolveremos, 

então, uma aproximação entre dois mundos da interpretação cultural: filologia e 

psicanálise; Klemperer e Freud. Ambos os autores tematizam fanatismo, idolatria, 

anti-intelectualismo, entre outros conceitos, na tentativa de melhor descrever e 

explicar a mobilidade das massas. O que se percebe como pontos comuns entre 

Klemperer e Freud são a consistência intelectual e o conhecimento da cultura. Como 

esses traços convergem para uma percepção confiante na razão, a brusca história do 

século XX acaba decepcionando tais pensadores, mesmo que em circunstâncias e 

momentos distintos. 

Passaremos agora à contextualização e análise da obra de Freud intercalada 

por momentos que de análise da obra de Klemperer. 

 

 

                                                     
6 Cf. ORWELL, George. 1984. Tradução de Wilson Velloso. 8. ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1975. 
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II 

 

Psicologia das massas e análise do eu, de 1921, ganhou reconhecimento como 

contribuição de Freud – em nome da psicanálise – para a compreensão da adesão 

popular a sistemas totalitários. Note-se que esse conjunto de reflexões sistematizadas 

por Freud tem início como interlocução com a obra Psicologia das massas (1895), do 

francês Gustave Le Bon, na qual este desenvolve seus estudos sobre sociedade e 

psicologia. Freud também explora nessa interlocução obras de outros autores, entre 

eles McDougall e W. Trotter.  

As décadas seguintes – com a ascensão do fascismo e nazismo ao poder – 

justificariam muitas das observações de Freud. O trabalho de Freud inclui ao que Le 

Bon iniciara – como já diz parte do título – a análise do eu, por pretensões que 

ultrapassam fenômenos da psicologia social, na medida em que Freud vai além de 

uma simples oposição à psicologia individual. Evidentemente, o esforço de Freud 

consistia em trazer o tema para dentro da psicanálise. De fato, essa ampliação da 

temática acabou se mostrando muito mais aplicável às realidades vindouras. 

Teoricamente, isso significa que fascismo e nazismo se credenciariam como objetos 

de estudo da psicanálise. Essa ampliação temática – da psicologia social à psicanálise 

– naturalmente aponta eventuais limitações que Freud encontra na obra de Le Bon. 

A partir de sua prosa sempre elegante, Freud demonstra grande força dialética 

ao revigorar ideias originais de Le Bon, redirecionando certas abordagens frágeis ou 

redundantes. Há caminhos abertos por Le Bon que Freud soube explorar. Nesse 

sentido, para os fins aqui pretendidos, levaremos mais em conta a mescla de ideias 

que perpassam as investigações de ambos, como panorama geral, temático. O esforço 

aqui conta com impressões construídas a partir da leitura da versão de Freud. 

Retomemos o ponto de interesse: “O que é então uma ‘massa’, de que maneira 

adquire ela a capacidade de influir tão decisivamente na vida psíquica do indivíduo, e 

em que consiste a modificação psíquica que ela impõe ao indivíduo?”7 Ao analisar Le 

Bon, a linha investigativa de Freud se organiza, então, pelas questões: “o que é?”, 

“como se torna eficiente?” e “qual seu impacto sobre o indivíduo?”. 

Como sua intenção gira em torno da análise do eu, Freud indica que é mais 

importante começar pela terceira questão: “A observação da reação alterada do 

                                                     
7 FREUD, Sigmund. Psicologia das massas e análise do eu, 2011, p. 17. 
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indivíduo é que fornece o material à psicologia das massas; toda tentativa de 

explicação deve ser precedida pela descrição daquilo a ser explicado.”8 Freud então 

aborda o caráter descritivo de Le Bon, pois este último fala da massa como “alma 

coletiva”, sinalizando inclusive que os indivíduos que a compõem perdem suas 

características pessoais, tais como inteligência, caráter, tipo de vida, ocupações. 

Traços pessoais se tornam indiferentes na massa como alma coletiva: 

 

Esta alma os faz sentir, pensar e agir de uma forma bem diferente da que cada 
um sentiria, pensaria e agiria isoladamente. Certas ideias, certos sentimentos 
aparecem ou se transformam em atos apenas nos indivíduos em massa. A massa 
psicológica é um ser provisório, composto de elementos heterogêneos que por um 
instante se soldaram, exatamente como as células de um organismo formam, com 
a sua reunião, um ser novo que manifesta características bem diferentes daquelas 
possuídas por cada uma das células.9 

 

É bem interessante notar que essa descrição de Le Bon começa considerando a 

massa uma alma coletiva e encerra considerando-a um novo ser, onde o anonimato e 

a solidão individual ganham sentido como célula integradora do organismo, a 

totalidade que realmente importa e que efetivamente vive. O corpo aqui é uma 

metáfora desviante, mas com alma, e sua descrição é dotada de sentido teleológico. 

No entanto, como isso se dá não está dito, fato bem observado por Freud: “Se os 

indivíduos da massa estão ligados numa unidade, tem de haver algo que os une entre 

si, e este meio de ligação poderia ser justamente o que é característico da massa.”10 

 

III 

 

Também uma noção de alma coletiva, como organismo, está muito presente 

na análise de Klemperer sobre o nazismo, com uma abordagem coletiva de corpo. 

Observador do entusiasmo que a propaganda nazista difundia em seus discursos, 

Klemperer notou, sob a ideologia do heroísmo, o sentido agregador e anti-intelectual 

de uma pedagogia do corpo. A exaltação do heroísmo é entendida por Klemperer 

como estratégia de ligação entre indivíduos pertencentes à massa. O nazismo 

conservava uma estranha simbiose entre as figuras do militar, do atleta e daquele que 

desafia a velocidade dentro de uma máquina. Deve ser lembrado que Hitler era 

                                                     
8 FREUD, 2011, p. 17. 
9 Ibidem, p. 17, 18. 
10 Ibidem, p. 18. 
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apaixonado por tais atividades, fazendo de sua personalidade o sopro mítico do 

herói. Tratava-se da exacerbação da coragem, da entrega da individualidade à causa 

coletiva no heroísmo cego. O sucesso do corpo individual inspirava o conceito de 

corpo do povo como seu suprassumo: 

 

Em Mein Kampf, Hitler, ao tratar de educação, coloca o preparo físico em 
primeiríssimo lugar. Sua expressão predileta é körpeliche Ertüchtigung 
[capacitação física], que ele tomou emprestada do léxico dos conservadores de 
Weimar. Ele valorizava o Exército do imperador Guilherme como a única 
organização saudável e vital de um Volkskörper [corpo do povo] apodrecido. Vê 
no serviço militar, sobretudo ou exclusivamente, uma educação para o 
desempenho físico. A formação do caráter é uma questão nitidamente menor: 
dominar o corpo é mais importante do que receber educação. Nesse programa 
pedagógico, a formação intelectual e seu conteúdo científico ficam por último, 
sendo admitidos a contragosto, com desconfiança e desprezo. A todo momento se 
expressa o temor diante do ser pensante e o ódio contra o pensar.11 

 

A adulteração do sentido de heroísmo em “exaltação dos alemães como raça 

eleita”12 ultrapassava os limites do campo de batalha, pois quando “tudo é espetáculo 

bélico, o heroísmo militar pode ser encontrado em qualquer fábrica, em qualquer 

porão.”13 

O nazismo desvirtuou o sentido do heroísmo, distanciando também o sentido 

do adjetivo relativo à guerra, kriegerisch [guerreiro], que naquele momento, em 

função da necessidade de ampliação do engajamento civil e tendo a virtude da 

coragem distorcida por exagero, fora substituído por kämpferisch [combativo, 

agressivo, beligerante] que, por sua vez:  

 

Reflete de maneira mais generalizada uma atitude de ânimo e de vontade que em 
qualquer circunstância visa à autoafirmação por meio de defesa e ataque, e não 
aceita renúncia. O abuso da palavra kämpferisch corresponde ao uso excessivo, 
errado e impróprio do conceito de heroísmo.14 

 

Assim, sendo o Volkskörper [corpo do povo] ideologicamente conduzido e 

estimulado para a fúria autoafirmativa da vida civil (heroica e combativa), ele se 

revela um profundo antagonista da civilidade, a qual somente se pode construir a 

partir de tensões racionalizáveis e não como resultante imediata da autoafirmação. 
                                                     
11 KLEMPERER, Victor. LTI: A linguagem do Terceiro Reich. Tradução de Miriam Bettina Paulina 
Oelsner. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009, p. 39-40. 
12 KLEMPERER, 2009, p. 46. 
13 Ibidem, p. 42. 
14 Ibidem, p. 42-43. 
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Por exemplo, a linguagem diz que democracia significa originalmente poder do povo; 

mas, que esse poder pressupõe o esforço da razão e disposição para todo o seu jogo 

de contradições é algo que não está simplesmente dito na palavra democracia. 

Qualquer compreensão não superficial de democracia é também expressão de que há 

algum domínio do sentido concreto de política, por mais frágil que seja essa 

compreensão inicial. Em função disso, a corrosão dos valores democráticos se torna, 

inevitavelmente, uma consequência lógica da exaltação da agressividade popular que, 

em ação eufórica voltada para a celebração de sua identidade coletiva, não vê 

vantagem alguma em dispensar tempo para a contradição e sua consequente 

mediação. O intelecto, nesse caso, poderia lhes roubar a verdade, que fora 

conquistada graças a uma postura de cegueira voluntária: 

 

Atente-se para quantas vezes a palavra blindlings [cegamente] aparece nas 
declarações de fidelidade, nos telegramas e nos anúncios de homenagens e de 
participação nos doze anos do nacional-socialismo. Blindling, uma das palavras-
chave da LTI, indica a condição ideal da mentalidade nazista em relação ao 
Führer e ao seu respectivo Unterführer [comandado].  [...] para executar uma 
ordem cegamente, não devo pensar sobre ela. O ato de pensar pode ensejar uma 
demora, um escrúpulo ou até mesmo estimular o senso crítico, levando à recusa à 
obediência. A essência da educação militar consiste em automatizar movimentos 
e atividades, de modo que o soldado e o grupo obedeçam à ordem superior sem 
passar por considerações de foro íntimo, independentemente de qualquer 
impulso instintivo, como se fossem máquinas que se põem em movimento 
quando acionadas por botões.15 

 

Nesse processo de recusa do pensamento, o corpo do povo precisava ser cego. 

Note-se que Volkskörper surge para substituir a noção de sociedade alemã, 

mostrando-se, de fato, a palavra mais adequada para se referir a uma sociedade 

pueril, pois uma sociedade concreta seria justamente o oposto desta, na medida em 

que deveria investir na compreensão da profundidade de seus próprios problemas. 

Klemperer percebe na política nazista a estratégia exploratória do substantivo 

Volk [povo], que foi elevado à condição de prefixo para vários outros termos cujo 

propósito era, por um lado, adular o espírito popular e, por outro, tornar natural a 

positividade e urgência de tudo que se associava a esse prefixo. Nesse sentido, sua 

versão adjetivada, völkisch, passou a ser usada em substituição a racial, com o intuito 

de apropriar-se da noção verossímil de que uma nação é feita de seu povo para em 

seguida deformá-la, com aplicação da tautologia, na noção inverossímil de que uma 

                                                     
15 Ibidem, p. 241-242. 
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nação é feita de sua raça, fazendo ressurgir a identidade da Alemanha como pátria 

dos arianos, tal qual numa novela de terror o cientista idealista reanima o corpo 

morto16: 

A LTI insiste no aspecto emocional. [...] Desde o início foram tensas as relações 
entre o Führer e grupos nacionalistas que ele enxergava como concorrentes; mais 
tarde, quando não há mais por que temê-los, usa parcialmente seu 
conservadorismo e germanismo exacerbado. Da mesma forma, também espera 
poder contar com o apoio dos trabalhadores da indústria, pois o americanismo e 
a técnica não podem ser desprezados; mesmo assim, a glorificação do camponês 
apegado à terra, avesso a inovações, se manteve até o fim. A fórmula nazista 
Blubo foi cunhada para ele, ou melhor, extraída de seu modus vivendi.17 

 

Blubo, abreviatura para Blut und Boden [sangue e terra], é a criatura da 

política frankensteiniana de Hitler, que estiliza a figura do conservador como o tipo 

autêntico da totalidade alemã como povo que não permitia mais integrar-se com 

outras etnias, tal qual se havia ensaiado no século XIX. A isso se soma a apropriação 

de tudo que podia ser relativizado a povo [Volk] na condição de prefixo em várias 

palavras, as quais podem ser consideradas neologismos próprios do nazismo.  

Entre tantas aplicações de volk como prefixo, algumas observadas por 

Klemperer são oportunas de serem sinalizadas aqui. Volksseele [alma do povo]18, 

apelo sentimental cujo espírito era composto de espontaneidade e instinto, 

características anti-dialéticas, por princípio; Volksgemeinschaft [comunidade do 

povo]19 sempre associada ao espírito do termo fanatisch [fanático]; volkhaft [próprio 

do povo]20, adjetivação da suposta autenticidade alemã, que permaneceria como 

parte de certa visão de mundo em alguns textos filosóficos da época que se apoiam no 

conceito de autenticidade21; volkstümlich [próprio dos hábitos do povo]22, que, se 

pensado a fundo, servia apenas para neutralizar a suspeita de que os hábitos do povo 

não passavam de mera sugestão do discurso nazista; volksnah [próximo do povo]23, 

esforço retórico que, entre outras aplicações, situava muito bem Hitler como alguém 

                                                     
16 Embora a partir de diferentes fontes seja possível entender um pouco mais sobre o sucesso dessa 
estratégia política, Klemperer parece sempre estar inicialmente mais atento à percepção dos 
enunciados performativos nos atos de discurso, cuja teorização veio à tona uma década depois, com J. 
L. Austin. 
17 KLEMPERER, 2009, p. 361. 
18 Ibidem, p. 360. 
19 Ibidem, p. 363 e 367. 
20 Ibidem, p. 399. 
21 A respeito dessa associação, torna-se fundamental a leitura de ADORNO, Theodor W. “La jerga de la 
autencidad”. In Obra completa. Vol. 6. Tradução de Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Akal, 2005.  
22 KLEMPERER, 2009, p. 400. 
23 Ibidem, p. 410. 
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acessível ao povo e dissimulava a dimensão demagógica de seus discursos 

antissemitas, nos quais, por oposição, o judeu era visualizado, em função da distância 

de seus hábitos, como distante do povo, de sua comunidade, de sua alma, enfim, o 

Volksfremd [estranho ao povo, estrangeiro]24 – estratagema praticamente perfeito 

para transformar a xenofobia em disposição habitual daquela sociedade e 

constituinte de seu ethos25. 

Klemperer apresentou alguns elos de ligação – pressupostos solicitados por 

Freud para justificar a massa – que compunham o nazismo.  

 

IV 

 

Concentremo-nos ainda na descrição da massa como alma por Le Bon, 

ressaltada por Freud que: “O próprio Le Bon nos mostra o caminho, ao apontar a 

coincidência com a vida anímica dos povos primitivos e das crianças” 26 . Freud 

simpatiza e desenvolve a comparação da alma do povo como primitiva no sentido de 

não-civilizada, destituída de racionalidade e, por extensão, suscetível à violência. 

Freud, indiretamente referindo-se às observações de Le Bon, esboça uma 

caracterização de massa. Segue uma breve lista dos adjetivos atribuídos à massa: 

impulsiva, indiferente à qualidade dos impulsos (que são sempre imperiosos), 

volúvel, excitável apenas por estímulos desmedidos, intolerantemente imediatista, 

sente-se onipresente, anula (para o indivíduo que dela faz parte) a noção do 

impossível, também anula a noção do improvável, pois é influenciável, crédula, 

acrítica, orienta-se por associação, não busca coincidência com a realidade, 

sentimentos simples e exaltados, não duvida, é extrema, sua suspeita é transformada 

imediatamente em certeza, uma pequena antipatia se torna ódio selvagem27. 

                                                     
24 Ibidem, p. 364. 
25  Note-se as gradações que o judeu alemão enfrentou na sociedade nazista. Inicialmente, o 
estranhamento comum na perspectiva popular em função de tudo o que a diferença implica. Depois, 
considerado estrangeiro na própria pátria e, posteriormente, a perda da condição jurídica de sua 
cidadania. Avança ao ponto em que todas as contribuições judaicas na cultura alemã precisaram ser 
apagadas, pois não bastava aniquilar o judeu, ele ainda restava como fantasma, uma vez que para o 
imaginário nazista o judeu é eterno. Em função desta última consideração, pode-se destacar a seguinte 
observação de Klemperer sobre as patéticas providências nazistas: “O nome de Einstein [que era judeu 
alemão] desapareceu dos cursos de física, e a unidade de frequência, o hertz [homenagem ao físico 
Heinrich Herz, também judeu alemão], não podia mais ser designada com esse nome judaico.” 
(KLEMPERER, 2009, p. 141.) 
26 FREUD, 2011, p. 25. 
27 Cf. FREUD, 2011, p. 25, 26. 
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A manifestação de ódio, comum às massas, conecta-se com heroísmo e 

combatividade: 

 
Ela [a massa] respeita a força, e deixa-se influenciar apenas moderadamente pela 
bondade, que para ela é uma espécie de fraqueza. O que ela exige de seus heróis é 
fortaleza, até mesmo violência. Quer ser dominada e oprimida, quer temer os 
seus senhores. No fundo inteiramente conservadora, tem profunda aversão a 
todos os progressos e inovações, e ilimitada reverência pela tradição.28 

 

Freud destaca ainda outro traço da massa apontado por Le Bon: “A massa é 

um rebanho dócil, que não pode jamais viver sem um senhor. Ela tem tamanha sede 

de obediência, que instintivamente se submete a qualquer um que se apresente como 

seu senhor”29. Seguem observações de Freud: 

 

Assim, as necessidades da massa a tornam receptiva ao líder [Führer, no 
original], mas este precisa corresponder a ela com suas características pessoais. 
Ele próprio tem de estar fascinado por uma forte crença (numa ideia), para 
despertar crença na massa; ele tem de possuir uma vontade forte, imponente, 
que a massa sem vontade vai aceitar. Le Bon discute então os diferentes tipos de 
líder, e os meios pelos quais atuam sobre a massa. No conjunto, entende que os 
líderes adquirem importância pelas ideias de que eles mesmos são fanáticos.30 
 
 

Os apontamentos de Klemperer na digressão anterior convergem 

perfeitamente aqui. Inclusive a disposição dos indivíduos em comunidade é vista por 

Freud como favorável ao fenômeno do entusiasmo31.  

Outra percepção de Freud que ajuda bastante na compreensão, originada das 

suas análises de The group mind, McDougall, 1920, diz respeito à disposição de um 

estado afetivo favorável à adesão dos indivíduos à massa. O afeto e a emoção 

substituem a crítica: “a crítica do indivíduo silencia e ele se deixa levar por esse 

afeto” 32 . A cegueira dos seguidores do nazismo, percebida por Klemperer, 

compreende  um “ganho prazeroso”   anotado   por  Freud33, nessa  entrega  afetiva  a 

 Hitler, o Führer. 

“Sugestão e libido”, o quarto ponto desse texto de Freud, reorganiza ideias 

como sugestão e afeto. Então, ele aplica o conceito de libido, como “uma expressão 

                                                     
28 FREUD, 2011, p. 27. 
29 Ibidem, p. 30. 
30 Ibidem, p. 30. 
31 Ibidem, p. 33. 
32 Ibidem, p. 35. 
33 Ibidem, p. 36. 
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proveniente da teoria da afetividade. Assim denominamos a energia, tomada como 

grandeza quantitativa – embora atualmente não mensurável –, desses instintos 

relacionados com tudo aquilo que pode ser abrangido pela palavra ‘amor’”34. 

Assim, a força erótica é a hipótese de Freud para os laços na “essência da alma 

coletiva”35 , pois seria o poder de Eros que a mantém unida e que o indivíduo 

abandona sua peculiaridade na massa e aceita que outros o sugestionem por amor a 

eles36. No nazismo, a sintonia entre os membros do povo, visto como iguais promove 

esse amor do coletivo na identidade de cada um. Eros funciona como uma explicação 

ordenadora para esse fenômeno, pois entre seus membros e Hitler há um fervor 

significativo e um “amor” ampliado à Alemanha, acima de tudo. Freud desenvolve 

também a ideia de que instituições podem ser consideradas massas artificiais, 

tomando como exemplo a igreja e o exército. Destaca que nestas há a figura de 

substitutos paternos para os indivíduos dirigirem seus afetos37. Nota-se inclusive um 

tom profético em Freud: 

 

Se outra ligação de massa toma o lugar da religiosa [...] ocorre a mesma 
intolerância com os de fora que havia na época das lutas religiosas, e se as 
diferenças de concepções científicas viessem a ter, algum dia, importância igual 
para as massas, o mesmo resultado se repetiria também com essa motivação.38  

 

Se o amor entre os membros, seu líder e uma “causa” podem garantir a coesão 

e convicção da massa, Freud destaca ainda outra ideia que vem complementar o 

fenômeno do nazismo: “o ódio a uma pessoa ou instituição determinada poderia ter 

efeito unificador e provocar ligações afetivas semelhantes à dependência positiva.”39 

Este parece ser o caso da exploração de qualquer diferença étnica à coesão interna da 

massa. Em especial no nazismo, o judeu.  

 

V 

 

 Como   nota   Klemperer  sobre  a  Alemanha    considerar  a  causa  como   Der  

 

                                                     
34 Ibidem, p. 43. 
35 Ibidem, p. 45. 
36 Cf. FREUD, 2011, p. 45. 
37 Cf. FREUD, 2011, p. 47. 
38 FREUD, 2011, p. 54. 
39 Ibidem, p. 55. 
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jüdische Krieg [A guerra judaica]40, a mobilização antissemita de Hitler, toda coesão 

 necessária na sociedade alemã era devedora de disposições afetivas com Hitler, 

sempre de modo fanático. No capítulo “Nele eu acredito!”, Klemperer descreve 

pessoas de suas relações que se mantiveram confiantes em Hitler do início ao fim, a 

despeito de todos os absurdos que se mostravam. “– O senhor tem de admitir, terá de 

compreender que agora pertenço totalmente ao Führer, e nem por isso serei menos 

sua amiga...”41, ouviu Klemperer de uma senhorita culta com quem trabalhava na 

universidade. E ao tentar entender essa compreensão, ele perguntou: 

 

– De onde a senhorita retirou tanta certeza? 
– De onde a certeza plena pode provir: da fé. Se tudo isso não lhe diz nada, então, 
pois o nosso Führer tem toda a razão quando fala contra os... [ela engole 
rapidamente a palavra “judeus” e continua]... contra a inteligência estéril. Pois eu 
creio nele. Precisava dizer-lhe que creio nele. 
– Então, prezada senhorita Paula von B., é melhor suspendermos nossa amizade 
e nossas conversas por tempo indeterminado.”42   

 

O diálogo acima se deu ainda no início do nazismo, quando Klemperer ainda 

tinha seus direitos reconhecidos. Sabemos a evolução desse comportamento afetivo 

de adesão cega a um líder. A idolatria como dispositivo político tem um 

funcionamento eficaz.  

Klemperer afirma que “a doutrina nazista acredita na estupidez das massas”43. 

Esta é, de fato, uma máxima compartilhada com muitos intérpretes não apenas do 

nazismo, mas dos sistemas totalitários, de modo geral. No entanto, dizer, por si só, 

que as massas são estúpidas, é uma observação insuficiente. Nesse sentido, ele 

reconstrói a coerência dessa estupidez, fazendo notar que ela se dá à custa do 

esvaziamento do intelectualismo, e, em boa medida, da deterioração da Bildung. 

Além disso, demonstra como esse fenômeno ocorre associado ao enaltecimento de 

dimensões humanas ligadas à espontaneidade e ao instinto. As inteligências foram 

canalizadas para desviarem de qualquer mediação. Então, ao invés de se falar em 

estupidez ou burrice, pode-se falar em restrição do repertório de desafios 

intelectuais. Assim, não apenas soa mais elegante, mas, sobretudo, serve muito bem 

para tematizar como esse movimento passa necessariamente pela pauperização da 

                                                     
40 KLEMPERER, LTI, 2009, p. 271. 
41 Ibidem, p. 180. 
42 Ibidem, p. 181. 
43 Ibidem, p. 332. 
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linguagem. Em relação à pobreza da linguagem, Klemperer ressalta que “a LTI é 

pobre, quer e tem de ser pobre, só se reforçando pela repetição. Martela sempre a 

mesma coisa.”44 Por isso, o método é rudimentar, assim como seus apelos: 

 
 

Ela [a LTI] não era pobre só porque todos se viam forçados a obedecer a um 
único padrão de linguagem, mas especialmente porque, por meio de uma 
limitação autoimposta, só permitia expor um lado da natureza humana. 
Se puder se expressar com liberdade, qualquer língua consegue dar conta de 
todos os anseios humanos. Elas se prestam à razão e ao sentimento, são 
comunicação, diálogo e monólogo, oração e súplica, ordem e invocação. A LTI só 
se prestava à invocação. O tema podia ser da esfera pública ou privada – não, isso 
é falso, pois a LTI mal conhecia o domínio privado, confundindo-o com a esfera 
pública, assim como confundia as linguagens escrita e oral –, não importa, tudo 
era discurso e publicidade. “Tu não és nada, teu povo é tudo”, pregava. O que 
significa que nunca estás sozinho, contigo mesmo, nunca estás a sós com os teus, 
estás sempre exposto.45  

 

Esta passagem resume a conexão entre a pobreza da LTI e sua funcionalidade 

biopolítica de sequestro da intimidade, onde o domínio privado é substituído pela 

dominação do privado e de seus afetos, obviamente. Klemperer dá continuidade a 

esse raciocínio, acrescentando o aspecto do fanatismo: 

 

A LTI pretende privar cada pessoa de sua individualidade, anestesiando as 
personalidades, fazendo do indivíduo peça de um rebanho conduzido em 
determinada direção, sem vontade e sem ideias próprias, tornando-o um átomo 
de uma enorme pedra rolante. A LTI é a linguagem do fanatismo de massas. 
Dirige-se ao indivíduo – não somente à sua vontade, mas também ao seu 
pensamento –, é doutrina, ensina os meios de fanatizar e as técnicas de 
sugestionar as massas.46 

 

O fanatismo é o grande fio-condutor que sustenta a comunidade do povo 

[Volksgemeinschaft], afinal, a comunidade é o lugar da vida comum. A LTI é o 

idioma   desse   modelo  de  vida comum.  “É  evidente    que  a  LTI,  nos     momentos 

 culminantes, é uma linguagem de fé, já que visa ao fanatismo.”47  

Demandada pelo fanatismo, a individualidade, dissolvida na vacuidade do 

termo povo – preparado, por sua vez, para a vida comum como redundância desse 

vazio – através da propaganda, encontra estímulo e legitimação para exercer a 

política inconsciente, que é típica do engajamento das massas. Klemperer aponta 

                                                     
44 Ibidem, p. 395. 
45 Ibidem, p. 65-66. 
46 Ibidem, p. 66. 
47 Ibidem, p. 185. 



 

 
 

 
Marcelo Leandro dos Santos | 313 

 

certos elementos da LTI que se tornaram mais presentes como atividade civil 

entregue oas ordenamentos do Führer. Entre eles, a absorção pela LTI do verbo 

diffamieren [difamar], estrangeirismo até então incomum na língua alemã, exerce 

papel essencial. O cidadão alemão conhecia o verbo schlechtmachen [falar mal] e foi 

influenciado a intensificar seu sentido para a difamação, mais imponente segundo 

Klemperer48, como prática liberada de sua imoralidade original em “lábios cheios de 

fé”49. 

A LTI é tramada na escuridão do falso anonimato, muito bem ilustrado por 

Horkheimer e Adorno na astúcia da linguagem de Ulisses em seu diálogo com 

Polifemo50. Ninguém pronuncia. Ninguém difama. Ninguém é responsável. Com esse 

jogo, a linguagem se vê exorcizada de qualquer traço ético. É assim que o nazismo 

purifica a manifestação humana: desumanizando-a. Não se precisa mais prestar 

contas sobre o que se diz. Essa suspensão a LTI promoveu como mais um brinquedo 

para a massa ariana em relação aos judeus. Difamar o judeu – ou qualquer outro 

obstáculo para o Führer – era também ato lúdico e pedagógico, na medida em que 

não havia proteção jurídica alguma para o judeu contra praticamente nada, 

tampouco para a difamação.  

Não há cultura do ódio sem difamação. O nazismo não existiria sem o discurso 

difamatório. O nazismo não se estabeleceria sem liberdade para difamar. Pode-se 

imaginar os estragos dessa prática por um tempo considerável sob o martelar da LTI. 

É certo que historicamente o judeu sempre foi alvo da difamação, mas na Alemanha 

nazista a humilhação diária do judeu é celebrada como continuum de uma doentia 

vitória eterna do povo alemão. Apoiado em práticas cotidianas como esta, o 

fanatismo se naturaliza na sociedade nazista: 

 

Se, por longo tempo, alguém emprega o termo “fanático” no lugar de “heroico e 
virtuoso”, ele acaba acreditando que um fanático é mesmo um herói virtuoso, e 
que sem fanatismo não é possível ser herói. As palavras fanático e fanatismo não 
foram criadas pelo Terceiro Reich, mas ele lhes adulterou o sentido; em um só 
dia elas eram empregadas mais do que em qualquer outra época.51 

 

                                                     
48 Cf. KLEMPERER, 2009, p. 47. 
49 KLEMPERER, 2009, p. 108. 
50 Cf. HORKHEIMER; ADORNO, Dialética do esclarecimento. Tradução: Guido de Almeida. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 
51 KLEMPERER, 2009, p. 56. 
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Fanático é o adjetivo elogioso que representa o momento supremo das 

qualidades do povo heroico e combativo. Klemperer elucida a origem do termo, a 

partir de observações de como o Iluminismo recriminava os termos fanático e 

fanatismo: 

A raiz de fanático vem de fanum, santuário, templo. No início, o termo 
significava pessoa em estado de êxtase, em êxtase religioso. Ora, os iluministas 
lutavam conta tudo que pudesse perturbar a capacidade de pensar. Sendo 
inimigos da Igreja, combatiam com rigor todo tipo de superstição religiosa. Para 
eles, o fanático é, por excelência, inimigo dos racionalistas.52 

 

É nesse sentido que aquele que não cumpre certas exigências ou expectativas 

religiosas é considerado como posicionado “à frente do templo”, literalmente em 

latim pro fanum [profano]. Não é difícil entender que, para o fanático, aquele que se 

impõe ao estabelecido é profano. A insistência na profanação é incompreensível para 

aquele que se situa no mundo como fanático. O nazismo laicizou a experiência do 

fanatismo religioso que, na tradição do pensamento, é degradante para o ser 

pensante. No entanto, como diz Klemperer, “[...] o nacional-socialismo se baseou no 

fanatismo e seu sistema de educação usou todos os meios possíveis para treinar para 

o fanatismo”53. 

À medida que o nazismo avançava, o adjetivo fanático substituía o adjetivo 

apaixonado. “Onde antes se dizia ou escrevia leidenschaftlich [apaixonado], passou-

se a dizer ‘fanático’. Para que isso acontecesse foi necessário submeter o conceito a 

um certo enfraquecimento, uma espécie de banalização, uma perda de dignidade”54, 

complementa Klemperer. A paixão no nazismo é a expressão de toda carga erótica 

que o fanático pode sublimar. 

Então, o fim da Segunda Guerra comprovaria o uso vergonhoso do termo, que 

já tinha no léxico um sentido pejorativo: 

 

Um ano depois do colapso do Terceiro Reich é possível apresentar uma prova de 
que o termo fanatisch, palavra-chave do nazismo, nunca perdeu seu aspecto 
maléfico original, apesar do uso abusivo: enquanto por toda parte restos da LTI 
são assimilados pela linguagem atual, a palavra fanatisch desapareceu. O que nos 
permite concluir que, na consciência popular, a verdade se manteve viva: um 
estado de espírito confuso, próximo da doença e do crime, havia sido considerado 
como virtude suprema durante doze anos.55 

                                                     
52 Ibidem, p. 111-112. 
53 Ibidem, p. 115. 
54 Ibidem, p. 116. 
55 Ibidem, p. 117. 
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Diante deste e de tantos outros exemplos do uso inescrupuloso da linguagem – 

de como ela foi distanciada de sua própria dignidade –, resta o questionamento de 

Klemperer: “Será que algum dia descobrirei alguma palavra honesta nesse regime?”56 

Podemos pensar quanta indignidade há em deixar os integrantes da massa livres à 

difamação cujo alvo já está sugerido por seu líder, seu guia afetivo. 

 

VI 

 

No capítulo “A massa e a horda primeva” Freud evidencia fenômenos de 

sugestão tendo como origem a ideia de horda primeva ordenada por um macho forte, 

conjectura que adota de Charles Darwin. Nessa hipótese: 

 

O líder da massa continua a ser o temido pai primordial, a massa quer ainda ser 
dominada com força irrestrita, tem ânsia extrema de autoridade, ou, nas palavras 
de Le Bon, sede de submissão. O pai primevo é o ideal da massa, que domina o 
Eu no lugar do ideal do Eu.57 

 

Até que ponto Hitler não teria sido o protetor, o pai primordial dos afetos dos 

seus seguidores? Também a afirmação de Freud de “que o indivíduo renuncia ao seu 

ideal do Eu e o troca pelo ideal da massa corporificado no líder”58. Essa lógica foi 

ilustrada por Klemperer sem acesso à teoria freudiana. 

A aproximação com a importância da dinâmica que a difamação exerce na 

sociedade nazista é observada em Freud ao desvendar o papel que ocupa a mentira 

para o herói como mito organizador da horda primeva. A mentira sempre aparece 

com o novo mito, aquele que se diz indicado a assumir o papel do pai, tão remoto 

quanto ausente no meio desordenado afetivamente. O herói não é nada sozinho, 

sempre uma farsa, vive da transmentira, apresentando a realidade sob uma luz 

mentirosa. Sua mensagem se repete sob esse signo, segundo Freud: “O herói 

pretende haver realizado sozinho o feito, mas apenas a horda como um todo se 

arriscaria a tanto”59. Movimentos como o nazismo só são possíveis tendo como líder 

um farsante, um herói que nunca realizou nada e que conduz a massa que nele confia 

a colocar em prática o vazio afetivo de um tempo que nunca existiu. Enfim, um 

dispositivo para a morte. 

                                                     
56 Ibidem, p. 82. 
57 FREUD, 2011, p. 91. 
58 Ibidem, p. 93. 
59 Ibidem, p. 102. 
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Reflexão final 

 

A multidão, a massa, o clamor das ruas: a imagem do entusiasmo, cheia, 

repleta; plena na tela. A “voz do povo”, costumeiramente pronunciada por algum 

discurso demagógico, é legitimada justamente quando não produz um discurso 

próprio, histórico, consciente de si. “Povo”, esse termo genérico, em que a 

reflexividade se anula, não se sustenta. Uso grandiloquente de um termo no qual os 

rostos que o compõem pouco importam. Alguém ganha com isso e com certeza nunca 

é o povo, pois este se esvai no anonimato. Ele pode lutar como grande corpo, mas não 

como grande razão – descontextualizando Nietzsche, pois para isso serve a arte de 

seu idolatrado Zaratustra, tão despreparado para o povo. Volk, grandeza que o poder 

nazista usou para lá e para cá no corpo, nos corpos, através deles e por eles e, 

sobretudo, abstraído no idioma alemão. 

O idioma adulterado, notado pelo filólogo Victor Klemperer que, só para o 

termo Volk enumerou uma série de novos usos apropriados ideologicamente pelos 

nazistas. Apropriados, não: surrupiados, sequestrados, torturados, enfim, 

violentamente docilizados. Como meio e fim, a língua alemã foi reconfigurada para se 

tornar dispositivo político, necropolítico. Essa experiência sangrenta da língua, 

Lingua Tertii Imperii, Língua do Terceiro Reich, a LTI de Klemperer. O nazismo de 

pronto hasteou sua bandeira – e nós ainda tememos a suástica ao centro –, mas a 

língua própria foi camuflada, infiltrando-se no cotidiano ofegante do mesmo povo 

alemão. Povo que caso decidisse viver tinha de ocultar a oficialidade do cotidiano. 

Duplamente, nos porões de suas casas e sob a luz do dia. Nessa rotina aterrorizada 

viver é um fardo.  

Klemperer mostra que ao mesmo tempo que a o nazismo acredita na estupidez 

das massas ele as despreza exaltando-a como termo genérico “povo”. Essa 

contradição parece não importar às massas, especialmente quando impregnadas pela 

promessa fanática.   

O interesse nessa discussão é a compreensão de massa, especialmente sua 

dinâmica, com o objetivo de tentar melhor entender como é possível o fascismo, o 

nazismo, ou qualquer outro ismo que se prevaleça da energia individual de seres 

humanos para fins estranhos à filosofia e seus nobres ideais. Sabemos que energia é 

um conceito pouco explorado pela filosofia do corpo esquecido. Da perspectiva 
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tradicional, excêntrico. Espinoza e Nietzsche que o digam. Nesse sentido, Freud é um 

pensador que aponta para essa senda marginalizada, esse caminho maldito. “O corpo 

[...] deve ser judiciosamente reinserido num discurso racional que pode descambar 

para o despotismo; mas essa operação deve ser realizada com o mínimo de ruptura 

com aquele discurso”60, considera Eagleton sobre Freud. Provocando um trocadilho 

aparentemente bobo com o médico Freud, pode-se dizer que esse trabalho exige 

precisão cirúrgica. Há muito sentido nessa habilidade médica quando comparada 

com o potencial para o despotismo que a abordagem nietzschiana conserva. O 

comedimento de Freud – que desvia da rota original sem perdê-la de vista – é um fiel 

traço burguês da psicanálise; e providencial. Na análise do indivíduo, Freud traduz 

essa energia por libido para os senhores da razão. Freud enfrenta um dilema: libido, 

um conceito fisiológico, precisa ser (re)inserido num discurso racional, mas o 

pensamento ocidental passou sua longa história desprezando o corpo. Foi preciso o 

médico – cujo ofício exige sujar as mãos com o corpo – atestar; e ainda assim não foi 

nada fácil começar a ser ouvido em seu próprio meio profissional e intelectual. Mas 

agora esse é só um pequeno registro histórico – águas passadas – pois hoje até a 

filosofia deita no divã. Já o povo, este continua desassistido, ainda exposto ao 

extravio de sua energia individual. 
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Introdução 

 

A abordagem do sujeito outramente que ser em torno de um hetero-logos será 

propositadamente relacionada à questão do feminino/mulher no pensamento da 

alteridade do filósofo-franco-lituano Emmanuel Levinas. A partir dessa ótica 

pretende-se trazer à baila as indagações fundamentais a respeito do paradoxo da 

subjetividade humana “como passividade radical, isto é, como sensibilidade e 

vulnerabilidade”2: em primeiro lugar, ao reeditar o problema do feminino focado na 

categoria de alteridade a fim de enlaçar a “fissão do núcleo do sujeito”3 e a “defecção 

da identidade”4 à imediação e a linguagem ética [indireta] da relação com outrem. 

Nela, a “identidade do sujeito refere-se à impossibilidade de se furtar à 

responsabilidade”5 de sorte que assiste-se aí “a gravidade do corpo extirpado do seu 

conatus essendi”6, isto é, “de uma subjetividade que rompe com a essência”7 e com seu 

imaginário; em segundo lugar, de matizar a questão da idolatria que redunda na 

arriscada e estranha reedição da necrofilia contemporânea associada não tanto a uma 

patologia de ordem sexual, mas a avidez de toda sorte de gozo ininterrupto ao qual se 

entrega o sujeito e, por antonomásia, as interpelações advindas das novas formas de 

tanatopolítica, fruto das denominadas sociedades de indivíduos.  

                                                     
1 Teólogo e filósofo. Doutor em Filosofia – UCP - Univ. Católica Portuguesa - Braga, Portugal. Profesor 
de Filosofia contemporânea na FAJE – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, BH. Coordenador do 
GT-Levinas – ANPOF e Presidente do CEBEL – Centro brasileiro de Estudos Levinasianos. E-mail: 
prof.ribeironilo@gmail.com 
2 LEVINAS, Emmanuel. Humanismo do outro homem. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 100. 
3 LEVINAS, Emmanuel. De outro modo que ser ou para lá da essência. Lisboa: Centro de Filosofia da 
Universidade de Lisboa, 2011, p. 192. 
4 Ibid., p. 107. 
5 Ibid., p. 35. 
6 Ibid., p. 90. 
7 Ibid., p. 30. 
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Na atualidade, constata-se, portanto, um crescente abandono da categoria de 

pessoa em detrimento da hipervalorização do indivíduo e da exacerbação da ideia de 

contrato social. Evidente, o contraste se estabelece a partir da percepção da pessoa 

outramente dita subjacente à “ontologia positiva do existente” 8  do pensamento 

levinasiano da qual é inseparável o caráter social da existência. Nela, a Hipóstase 

afirma-se a partir de seu próprio existir em detrimento do Ser/Neutro ao mesmo 

tempo em que “se (des)substancializa e se (des)substantiva graças a um suportar o 

outro”9 a partir do contato com o Rosto. Eis que, nessa ótica a pessoa contrasta tanto 

com a ideia do ser-para-a-morte da existência ontológica que suprime o Eu, bem como 

com a ideia do Eu puro que se faz acompanhar de uma espécie de sedução pelo 

idêntico ou pela aposta na indiferenciação da subjetividade 10 . Isso se deve à 

supremacia concedida ao que o filósofo denomina de “Razão impessoal atrelada ao 

circuito anônimo da economia”11 que invade todas as esferas do real com a promessa 

enganadora da felicidade e do bem-estar-social.  

No âmbito de uma “ontologia do poder”12 reduz-se facilmente a Exterioridade à 

pura interioridade, isto é, ao Espírito, ao Pensamento, impermeável, portanto, à 

abertura/fissura provocada pela relação social com outro. Evidente, essa magia 

revela não apenas a pretensão de onipotência do sujeito reduzido à condição de 

indivíduo ensimesmado, mas impacta sobre a vida política, social, econômica, 

cultural, religiosa, etc. Isso se faz sentir especialmente nas novas formas de Elogio à 

morte, advindas da magia de um novo tipo de onisciência praticado pelos 

neognosticismos contemporâneos com a pretensão de oferecer um conhecimento 

exaustivo do real, qual uma “ciência do bem e do mal”. Trata-se do Pensamento que se 

deixa invadir por uma Razão idolátrica, uma vez hipnotizado por uma “razão 

imperiosa e impessoal da eficácia, do cálculo, do consumo exponencial, da competição 

e, por fim, da eliminação do outro”13. Esse Pensamento que pensa à sua medida, 

impõe-se aos nossos tempos em detrimento da finitude, do inacabamento, do sentido 

                                                     
8 LEVINAS, Emmanuel. Parole et Silence et autres conférences inédites au Collège philosophique. 
Oeuvres 2. Paris: GRASSET/IMEC, 2009, p. 95. 
9 LEVINAS, Emmanuel. De outro modo que ser, p. 168. 
10 Ibid. p. 30. 
11 LEVINAS, Emmanuel. Difficile Liberté. Essais sur le judaisme. Paris: Albin Michel. 1976, p. 53. 
12 LEVINAS, Emmanuel. De outro modo que ser, p. 79. 
13 LEVINAS, Emmanuel. Difficile Liberté, p. 53. 
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que se cumpre concretamente na “encarnação da ética (amor) do Rosto e na justiça 

(direito) do Terceiro”14.  

 Nesse contexto, se a tentativa de estabelecer um contraponto tanto à necrofilia 

do indivíduo como à tanatopolítica contemporânea por meio da reinscrição da intriga 

do feminino/mulher e da metáfora como linguagem – palavra viva que joga para fora 

de si –, pareceria inusitada ou avessa ao problema de fundo, isso, porém, não se 

confirma. Antes, deve-se ao fato inegável de o pensador franco-lituano ter-se 

debruçado sobre o problema ético-filosófico do feminino como poucos haviam ousado 

no contexto do pensamento francês, a não ser que se considere a literatura de Paul 

Valery, Paul Celan, Marcel Proust, Arthur Rimbaud e outros 15 , que, aliás, o 

influenciaram em sua percepção do feminino como “subjetividade que rompe com a 

essência”16. Soma-se a isso o fato de o autor ter enxertado seu pensamento no bojo dos 

Imprevistos da História. Esses, segundo o filósofo, são indissociáveis do fracasso da 

virilidade do sujeito soberano, escancarado pela Segunda Guerra mundial e pelo 

apocalipse da Shoah. Nessa esteira, certo escrito sobre o judaísmo, constitui uma 

espécie de moldura a partir da qual se esboça nossa abordagem. 

 

Esse mundo onde a razão se impõe de maneira cada vez mais imperiosa, não é 
habitável. Ele é duro e frio como esses depósitos nos quais se acumulam 
mercadorias que não podem satisfazer: nem vestir aqueles que estão nus; 
alimentar aqueles que têm fome; é impessoal como os hangares das usinas e das 
cidades industriais onde as coisas fabricadas permanecem abstratas, cheias de 
verdade quantificáveis e introduzidas no circuito anônimo da economia 
procedentes de sábios e inegáveis planejamentos, mas que preparam os desastres. 
Eis aí, o espírito em sua essência masculina, que vive au-dehors [fora, na 
exterioridade], exposto ao sol violento que cega, aos ventos fortes que batem e 
abatem sobre uma terra sem recuo; desorientado, solitário, errante e já por isso 
mesmo alienado pelas coisas suscitadas e produzidas por ele. E que, por último, se 
levantam indomáveis e hostis contra ele [...] Iluminar, pois, os olhos cegos e 
sondar – abandonar consequentemente a alienação, que em última instância, 
resulta da própria virilidade do logos universal e conquistador que persegue até 
as obras que poderiam abrigá-lo – tal é a função ontológica do feminino, a vocação 
daquele que “não conquista coisa alguma”17. 

 

Ainda nesse contexto, sobressai o fato de o autor ocupar-se da temática do 

feminino/mulher de maneira sui generis ao articulá-la à interface entre o Hebraísmo e 

                                                     
14 LEVINAS, Emmanuel. De outro modo que ser, p. 79. 
15 LEVINAS, Emmanuel. Eros, Littérature et philosphie. Inédits. Oeuvres 3. Paris: GRASSET, 2013, p. 
18 
16 LEVINAS, Emmanuel. De outro modo que ser, p. 30. 
17 LEVINAS, Emmanuel. Difficile Liberté, p. 53 (grifo nosso). 
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a Fenomenologia histórica. Essa façanha nos permite entrar em contato com a 

sabedoria do feminino pela qual se anuncia o caráter anárquico, contracultural, 

descolonizador e anti-idolátrico com relação ao logos universal a respeito do novo 

estatuto do sujeito e da vida social para além do ser. Além disso, ao enlaçar o sentido 

do feminino ao que o filósofo denomina de condição profética do humano, ele visa 

romper com a percepção romântico-poética18da mulher subjacente ao patriarcalismo. 

Diga-se de passagem, essa visão da qual partilha a filosofia ocidental, está marcada 

pela hegemonia do masculino. No reverso dessa ótica que derrapa no machismo, a 

preocupação de Levinas se foca em “narrar a anarquia e a não-finalidade do sujeito 

pelo qual se passa o infinito” 19 de modo a propugnar um outro modo que ser do 

“sujeito, como passividade de um Dizer ético” 20 do qual se pode antever a significação 

ou o sentido ético de uma vida eco-político-planetária outramente dita.  

 

O feminino entre duas tradições do pensamento   

 

A novidade dessa filosofia do feminino deve-se em muito ao cruzamento de 

duas correntes significativas no interior de sua escritura, rompendo com a sedução 

subjacente ao pensamento totalizante, implícito ao Espirito absoluto da modernidade 

e ao Neutro da ontologia e do Estruturalismo contemporâneo. A primeira, de corte 

fenomenológico, interessa ao filósofo lituano à medida que se ocupa de “descrever a 

essência do fenômeno a partir da própria significação do finito sem lançar mão de 

noções que advém da exterioridade da própria significância”21. E a segunda fonte, 

provém da tradição judaico-talmúdica a partir da qual emerge uma figura hiperbólica 

a respeito da existência humana e de seu sentido: a vida do existente marcada por sua 

“glória de ser a partir dessa positividade do ser/dizer pós-ontológico e pós-

estruturalista, seguida do dom de dar-se a outrem constrangido pela 

vulnerabilidade/mortalidade à qual se vê continuamente submetido um Rosto 

humano.22  

                                                     
18 Ibid., p. 51. 
19 LEVINAS, Emmanuel. De outro modo que ser, p. 170. 
20 Ibid., p. 68 
21 LEVINAS, Emmanuel. Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger. Lisboa: Instituto Piaget, 
1997, p. 138 (Grifo nosso). 
22 LEVINAS, Emmanuel. De outro modo que ser, p. 145.  
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É de se enfatizar ainda, que essa percepção do humanismo do judaísmo 

provoca um colapso na maneira de conceber a identidade e a sociedade da tradição 

filosófica em torno do imaginário do conatus essendi. E não apenas isso. O sentido 

ético primeiro da humanidade do ser humano o inspira a dar um passo, não apenas 

para além da inflexão que a fenomenologia introduziu no cenário da filosofia 

contemporânea a partir do Eu transcendental e do alter-ego, mas de levantar uma 

suspeita radical à pretensão da Ontologia e do Estruturalismo 23 . Essas tendem, 

respectivamente, a neutralizar o Eu em nome do poeta ao serviço da Escuta/Silêncio 

do Ser, e a prescindir do sujeito da fala em detrimento da Linguagem. Abstraem o 

apelo advindo do contato/palavra do outro que convoca o sujeito à responsabilidade 

na resposta à saudação do Rosto como Bem para além do ser. 

 

Da fenomenologia ao paradoxo do feminino 

 

Na contracorrente tanto do psicologismo como do cientificismo moderno do 

século XIX e de sua tendência a entificação do real a partir da reprodução dessas 

estruturas do saber, a ênfase da fenomenologia recai sobre o fenômeno [da 

consciência] a fim de deixá-lo irromper em sua multividência vivente e irredutível a 

qualquer discurso ôntico a respeito do sujeito e do mundo. Contrasta com essa 

perspectiva, o fato de, historicamente, o feminino ter sido objeto de tematizações, 

representações, explicações, enfim, de definições, antes que sujeito de uma descrição 

eidética a respeito de “como” ele se manifesta. Na maioria das vezes, o feminino fora 

evocado de modo pejorativo cujo protótipo do humano continha atributos que 

atestavam o caráter desprezível de sua (des)humanidade, a ser descartado do 

horizonte do pensamento filosófico.  

Muito sensível a esse equívoco, o filósofo passa a se valer exatamente dessas 

características tidas como negativas atribuídas ao feminino para inverter seu 

significado e propugná-lo “como constituinte do sentido primevo [ético] do humano24 

em contraposição àquilo que outrora se apresentou, através da história e da cultura, 

como inferior e (des)personalizante do humano. Como bem o recorda Menezes, “o 

sujeito que desfalece não é mais o sujeito heroico da História, vencedor de batalhas, 

                                                     
23 LEVINAS, Emmanuel. Humanismo do outro homem, p. 75. 

24MENEZES, Magali Mendes de. O pensamento de Emmanuel Lévinas: uma filosofia aberta ao feminino. 
Revista de estudos feministas [online], vol.16, n. 1 (2008), p. 23. 
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mas um sujeito que se fragiliza e se sensibiliza com e pelo Outro; em outros termos, 

que se torna feminino”25. Sem se fixar em uma nova imagem, numa tentativa de 

continuar aprisionado ao jogo circular das identidades, o feminino “faz surgir uma 

multiplicidade no sujeito que o torna nômade”26, excêntrico e extraterritorial.  

Desde então, o contato com o outro deflagra uma transmutação ou uma 

autêntica “fissão no núcleo do sujeito” fazendo-o passar da essência – presente 

indistintamente no conatus essendi – à subjetividade heteronômica (in)vestida e 

(in)abitada por outrem. Eis que na ótica da “inspiração” do humano pelo outro27, 

pode-se acrescentar o fato de o feminino evocar o caráter ético da existência uma vez 

que ele e a alteridade são consentâneos. Disso decorre a paradoxal condição desejante 

do Eu-corpo, isto é, da existência arrancada de si pelo (con)tato com o 

outro/feminino. Ora, o esvaziamento do Eu de sua essência graças à proximidade com 

o outro/feminino, só é admissível por conta daquilo que a sensibilidade ou a inter-

pele-ação introduz no seio da contato-relação, isto é, a ternura. A ternura suscitada 

pela carícia do contato e do tatear, bem como o desejo inaugurado pelo hiato de 

tempo que essa proximidade supõe, são introduzidos pelo feminino bem no âmago da 

impassibilidade de um corpo-objeto ou no cerne do enrijecimento da pele do Eu. Essa 

apatia do corpo traduz a insensibilidade do idêntico à mesmidade da essência e à 

estrutura da linguagem sem sujeito falante, quando na verdade o contato afeccional 

com o outro provoca um deslocamento pronominal e linguístico no âmago do sujeito 

fazendo-o passar de um Eu a um Me, melhor dizendo, a um Eis-me aqui declinado 

diante de outrem. 

Acrescenta-se a isso, o fato e a linguagem hiperbólica de essa “proximidade 

tangencial” e de essa (dia)cronia do tempo do “desejo do indesejável” que os 

acompanha, (ex)ceder o sentido do feminino para além da mera erótica de que todo 

contato ardente com o corpo de outrem pode sugerir. Por isso, o feminino emerge 

como sentido ético do erótico uma vez que o outrem-feminino apossa-se das 

entranhas do ser humano suscitando no Eu um Dizer para além do Dito. Ao sujeito 

fora-de-si, não resta senão ser destinado a cuidar da fome e da mortalidade de outrem 

graças à voz ou ao gemido que vem do aquém e além do Ser/Neutro. Disso decorre 

que “outrem  é  reconhecido  não  tanto pela graça de seu Rosto mas pela nudez e pela 

                                                     
25 Ibid., p. 27 
26 Ibid., p. 15. 
27 LEVINAS, Emmanuel. De outro modo que ser, p. 157. 
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 miséria de sua carne”.28  

Haja vista que nesse novo horizonte de uma (ex)ceção ao Ser/Neutro no qual se 

conforma a quênose do sujeito, a magia da indiferenciação que conduzia à 

indiferença e à apatia ao outro é posta em questão pela encarnação de um amor sem 

eros. O sentido ético inaugurado pelo “feminino evoca a (des)individualização do 

sujeito”29 sem que esse perca “sua unicidade dada pelo um-único-corpo-de-um-ser-

alguma-coisa que, no acusativo, responde ao Rosto. Sua voz o toma de assalto, o 

invade e instala-se qual um posseiro dentro do Eu-corpo30. Afinal, o Rosto suscita um 

Dizer ético como autêntico (inter)Dizer e um (entre)nós, no (entre)tempo da 

proximidade do próximo que, por si só, Eros não consegue cumprir, pois, nos entre-

tantos do encontro,  

 
A proximidade de seres de carne e osso, não é a presença deles em carne e osso – 
já não é o fato de se configurarem para o olhar, apresentando um exterior – 
quididades – formas – oferecendo imagens – que o olho absorve alegremente ou 
com ligeireza – pela mão que toca ou segura a alteridade anulando pela simples 
apreensão [...] A subjetividade de carne e osso na matéria é a significância pré-
original, doadora de todo sentido porquanto doadora; não porque, pré-original, 
ela seja mais originária do que a origem, mas porque a diacronia da sensibilidade, 
que não se reúne num presente da representação, se refere a um passado 
irrecuperável, pré-ontológico, da maternidade31 .  

 

Em suma, a proximidade de outrem é do reinado de um amor (ana)árquico ou 

de uma transgressão ético-linguística, se comparado à ambivalência do contato 

erótico ainda sem palavra. Do ponto de vista da proximidade como linguagem, o Dizer 

(ética) preside o Dito (erótica) embora o Dizer (ética) não possa prescindir do Dito 

(erótica) como tradução do indizível se bem, o dito possa ser constantemente desdito 

graças ao Dizer. 

 

O feminino e a mulher na intriga do Dizer/Dito 

 

É, pois no contexto no qual o feminino vem (res)significado em torno da 

sensibilidade ética mais sensível que a sensação pura, que a própria percepção da 

mulher poderia ser identificada àquela que está “sujeita a um nó no atar-se ético e 
                                                     
28 LEVINAS, Emmanuel. L’au-delà du verset. Lectures et discours talmudiques. Paris: Éditions de 
Minuit, 1982, p. 20. 
29 LEVINAS, Emmanuel. Parole et silence, p. 28. 
30 LEVINAS, Emmanuel. Humanismo do outro homem, p. 68. 
31 LEVINAS, Emmanuel. De outro modo que ser, p. 96. 
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num desatar-se da essência”32. Em função dessa novidade, a mulher como sujeito-

fora-de-si adquire outro estatuto filosófico-existencial para além do ser num 

outramente dito.  

O primeiro movimento sugerido por esse nó refere-se àquela (mulher) que se 

ata à significação dada pela situação ética pré-originária pela qual o sentido do 

feminino se associa à fissura do páthos – como paixão/amor e padecimento/dor – 

provocado pelo com-tato com outro. Do ponto de vista negativo, trata-se do 

movimento de desatar-se da abertura do Logos ou do Ec-sistir de uma existência 

referida ao Há (Il y a) do Ser. No âmbito da Existência, a Razão se torna idolátrica à 

medida que se serve do engodo do conatus a fim de convencer o Eu a confiar o sentido 

e o cumprimento de sua existência encarnada ao dom do ser como pura gratuidade. 

Entretanto, a Razão exclui o outro, Bem para além do Ser, do qual, de fato, a 

carnalidade poderá receber um sentido ético na proximidade do próximo. Afinal, o ser 

neutro tende a aniquilar o Eu-sujeito da mulher, bem como a alteridade do outro-

feminino, ambos só acessíveis por meio da temporalidade ética, fora do ser. Em 

síntese, esse “nó” da subjetividade-sem-identidade que se tece na condição da mulher 

se cumpre na ética, tanto no “dar-ao-outro-o-pão-tirado-da-própria-boca” como na 

adstrição de um dar-se com o próprio corpo susceptível a outrem, graças à paixão 

suscitada pelo contato e pela sopro/palavra de um Rosto”33. Desse outro-feminino 

cuja nudez do Rosto e a vulnerabilidade da pele e, portanto, exposto precocemente à 

morte, está a solicitar o cuidado de um Eu-corpo-de-mulher.  

Há ainda de considerar um segundo movimento a constituir o “nó” da 

subjetividade. A “des-essencialização ética da humanidade do ser do humano 

provocada pelo feminino”34 jamais destitui a mulher do paradoxal empoderamento 

em torno de seu Si ou do seu “outro da essência” ao serviço do outro/Rosto. Enquanto 

sujeito outramente dito, a mulher se ata à vida pública, social e política porque 

configurada como um sujeito falante. Daí emerge o sentido do protagonismo da 

mulher e de seus respectivos discursos feministas no contexto dos novos desafios que 

se põem para a edificação de uma cultura da diferença de corte eco-política-planetária. 

Apesar dessa novidade, a intriga entre o Dizer do feminino e o Dito da mulher 

sugere uma atenta vigilância a fim de não se comprometer a significância da 

                                                     
32 Ibid., p. 31. 
33 Ibid., p. 157. 
34 LEVINAS, Emmanuel. Eros, Littérature et philosophie, p. 28. 
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significação da mulher “no” feminino e, vice-versa, de se assegurar o cumprimento da 

significação do feminino “na” e “pela” subjetividade da mulher. Isso significa que o 

sentido político do humano se associa imediatamente à mulher como sujeito de fala. 

Entretanto, caso se desvincule do sentido ético de sua humanidade de mulher no 

feminino, corre-se o risco de enquadrá-la na univocidade da categoria de “sujeito de 

direitos” e de fazê-la resvalar na ideia contemporânea de indivíduo. Esse 

engessamento, portanto, tende a solapar a condição originária da mulher como um 

“sujeito de dever” cuja gênese encontra-se na ética da linguagem focada na escuta/voz 

do outro-no-feminino. É, portanto, dessa (in)condição ética da mulher como sujeito 

deposto de seu conatus embora sujeito de fala investido pela voz de outrem, que se 

pode reabilitar o novo significado de “sujeito de direitos” que permite à mulher 

emergir como aquela que põe em cheque a lógica do indivíduo sem palavra, 

puramente refém do gozo e do consumo a qualquer preço, insuflado pela Razão 

idolátrica.  

 

A história fora da História do feminino e da mulher 

 

Em vista de dar um outro passo na matização da intriga do Dizer/Dito em torno 

do feminino outramente que ser e da mulher outramente dito e assim poder 

vislumbrar como se configura, a partir dessas figuras do humano, o desencantamento 

da necrofilia do indivíduo e a dessacralização da tanatopolítica calcada na Razão 

idolátrica presente na vida pública contemporânea, evocaremos a seguir alguns 

fragmentos da própria escritura do autor a título da reabilitação da metáfora como 

Profética da linguagem genuína da Humanidade do ser humano. 

Sem pretender entrar nos pormenores do emblemático escrito sobre O 

Feminino no Judaísmo (1960), trata-se de pôr em destaque aquilo que se revela como 

anárquico e contracultural a respeito do caráter profético do Feminino35, cujo sentido 

só se mostra no final da narrativa. De chofre, no início do texto, o autor recorda que 

“os traços da mulher judia se fixam graças às figuras femininas inspiradoras do Antigo 

Testamento: Myriam, Debora; Tamar, filhas de Tslofchar, Noemi, Ruth; Michael filha 

de Saul, Abigail, Bethsabeia, Maria, etc. E todas elas “cumprem a finalidade (gênese) 

                                                     
35 LEVINAS, Emmanuel. Difficile Liberté, p. 60. 
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bíblica de exercer um papel ativo enquanto as situa no contexto da história santa”36. 

Essa situação, assevera o filósofo, as distancia das “contingências do Oriente no qual a 

mulher, bem no seio de uma civilização masculina se encontra inteiramente 

subordinada ao arbitrário do patriarcalismo ou reduzida à função de reencantar a 

vida severa dos homens”.37 

Urge, porém, ressaltar que ao associar a figura feminina à história santa tem-se 

em mente uma concepção filosófica de “história fora da História” muito cara ao 

autor38. Trata-se daquela visão de história avessa ao Logos, anti-idolátrica, porque 

contraposta à “sabedoria das nações”39 na qual “o pensamento desvaloriza o instante 

da história, isto é, a inspiração ou a santidade que a atravessa e lhe confere sentido 

em vista de se idolatrar a ideia de eternidade supra-temporal advinda das relações 

ideais”. Entretanto, como “no concreto, esse ideal não se cumpre, a mentalidade 

subjacente é capaz de praticar uma ciência (episteme) matematicamente perfeita a 

respeito do que considera um mundo mal feito ou um mundo desfeito”40. Por isso, 

essa concepção de História dá azo à tentação de se pensar a partir da essência, isto é, 

da totalização que ignora o que lhe escapa, a saber, o Por-vir de outrem. Isso pode 

infletir facilmente para o âmbito dos totalitarismos da História. Pois, como ressalta 

Levinas, no âmago desse saber advindo do Espírito Absoluto e/ou do Ser/Neutro.  

 

A conveniência existente entre a inteligibilidade do cosmos onde pousam seres 
sólidos e manipuláveis e o bom-senso prático dos homens que têm necessidades a 
serem satisfeitas, faz remontar toda significância – toda racionalidade – ao ser, à 
gesta de ser conduzida pelos seres enquanto se afirmam seres, ao ser enquanto se 
afirma ser, ao ser enquanto ser, à essância do ser41.  

 

Nessa ótica, não interessa tanto à leitura rabínico-talmúdica ressaltar o papel 

Histórico e cultural (sexual) da mulher pensada a partir da problemática da 

identidade dada pela sua potência em referência ao [seu] ser, mas em reposicioná-la 

no horizonte (epi)gen-ético do feminino. Esse desencantamento provocado pela 

“história fora da História” evoca, portanto, o sentido ético anterior a todos os sentidos 

dados no e pelo feminino, capaz de (re)figurar o lugar profético da mulher no âmago 

                                                     
36 LEVINAS, Emmanuel. De outro modo que ser, p. 51. 
37 Ibidem. 
38 LEVINAS, Emnanuel. L’au-delà du verset, p. 20.  

39 LEVINAS, Emmanuel. De Deus que vem à ideia. Petrópolis: Ed. Vozes, 2002, p. 154. 
40 LEVINAS, Emmanuel. L’au-delà du verset, p. 33.  
41 LEVINAS, Emmanuel. De Deus que vem à ideia, p. 155-156. 
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da História partir de um hetero-logos42 que a torna contestatária ao Ethos ambiente. 

É, pois, em função da (as)sujeitidade de um Si-outro diferente do idêntico a conferir à 

mulher um estatuto pré-originário fora da essência que lhe permite colocar em 

questão a Razão idolátrica que subjaz à cultura, à política e à sociedade a enfeitiçar os 

sujeitos. Essa Razão os convence a se tornarem anônimos; peças de uma engrenagem 

social, tanto por uma espécie de subserviência ao Ser que lhe promete uma existência 

realizada quanto pelo endeusamento da economia da Linguagem que parece poupá-

los dos equívocos dos discursos. 

Na contramão dessa lógica do emudecimento aniquilador do sujeito, o filósofo 

associa “a figura da mulher a uma das categorias do ser-único – unicidade irredutível 

de um Eu-corpo – referindo-a à ideia da criação [do ser humano] narrado pelo Livro 

do Gênesis: “E Deus viu que não era bom que o homem fosse (ser) só”43. A mulher, 

emerge, nesse caso, não com a mera função (papel social) de companhia a um ser 

privado de sociedade, mas responde por uma solidão intrínseca à essa privação. O 

mais surpreendente, segundo o autor, está em que “a mulher se depare com uma 

solidão que subsiste apesar da presença de Deus”44. Trata-se daquela solidão radical, 

universal, do humano, de sorte que a mulher se vê interpelada pelo inumano que 

ressurge mesmo quando o humano já tenha submetido a Natureza ao seu domínio e a 

tenha elevado ao patamar de Pensamento45. É, pois, diante dessa inumana solidão 

impreenchível da humanidade do homem e dessa tentação de (oni)potência de uma 

Razão idolátrica, hipérbole do conatus que, aliás, se prolonga nas relações sociais, que 

se deve evocar a responsabilidade da mulher enquanto corpo-de-carne-palavra 

dirigida ao homem.  

Ora, segundo o autor, bem na contracorrente ao desenraizamento inevitável do 

homem de seu conatus exposto à exterioridade do mundo e carente de alojar-se num 

repouso, no em Si – em uma casa, num retorno a si – é necessário que se produza, “na 

geometria dos espaços infinitos e frios, a estranha falha (hiato) da suavidade 

(doçura)”46. É, pois, nesse contexto que emerge a mulher outramente dita, como 

aquela que garante ao humano um recolhimento em meio a inumana exterioridade 

própria do Pensamento universal e abstrato do Logos. Entretanto, nesse interim, 

                                                     
42 LEVINAS, Emmanuel. Humanismo do outro homem, p. 108. 
43 LEVINAS, Emmanuel. Difficile Liberté, p. 56. 
44 Ibidem. 
45 Ibid., p. 54. 
46 Ibid., p. 53. 
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ressalta-se curiosamente o fato de “tudo se passar como se o feminino, e não a mulher, 

fosse a manifestação original, a doçura em si mesma, a origem de toda doçura da 

terra”47. Trata-se da doçura e do Sensível do feminino que, por sua vez contrasta com 

a frieza, o cálculo, a previsibilidade do império da Razão indeterminada, sem corpo e 

sem carne, sobre a qual se apoia o homem. Essa, por si só, se mostra idolátrica, pois 

se impõe aos olhos do homem suscitando um desejo mimético de onividência e 

perfeição. Isso o leva a rechaçar o Rosto pouco atrativo do feminino marcado pela 

vulnerabilidade que sua nudez revela da imperfeição e da finitude de um corpo 

exposto à morte.  

Para além disso, salta aos olhos que a mulher e o feminino não coincidam nessa 

visão proveniente da hermenêutica rabínico-talmúdica pós-ontológica. Antes, põe-se 

em destaque a possibilidade de se passar da inumanidade à humanidade do ser do 

homem mediada pela nova humanidade do sujeito-mulher. Mas essa travessia só se dá 

graças ao feminino que a (in)habita, isto é, ao caráter profético do feminino que 

sopra, inspira o Eu-corpo (de mulher) e o faz respirar como um outro, antes mesmo 

que se defina a diferença calcada no gênero masculino/feminino e/ou na relação 

homem/mulher. Nessa ótica, a diferença não-indiferente do humano ao outro é dada 

pelo sentido ético e não pela erótica. Pois, no âmbito do amor erótico ainda resta a 

possibilidade de se viver da sedução do gozo que se traduz na tentação de completude 

simbiótica entre eu (me) e o outro, entre os sexos. Isso ocorre não porque Eros seja da 

ordem da perversão, da queda, como sugere o maniqueísmo de outrora e os 

(neo)dualismos do presente, mas por conta da subjacente ambivalência que o 

perpassa. O fato é que, por uma espécie de atração fatal, num passo de mágica, a 

equivocidade de Eros pode induzir o sujeito (homem) a querer prolongar 

indefinidamente seu prazer no orgasmo. Talvez essa lógica enlouquecida pela ausência 

da palavra do outro, o faça dar um salto nos braços da morte dado que essa se traveste 

da [falsa] promessa de uma eternidade feliz em Eros. 

Levando-se ainda em conta a sutileza ética da diferença-não-indiferente entre a 

mulher e o feminino, compreende-se que Levinas pretenda evocar de maneira 

hiperbólica o escândalo ou o caráter sombrio da humanidade do ser humano a partir 

da própria figura da mulher. Contudo, urge apressar-se e recordar que ao se evocar o 

possível fracasso da condição de mulher, por abdicar de sua unicidade-corpo e 

                                                     
47 Ibid., p. 54. 
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entregar-se ao conatus de um sujeito ensimesmado abstraindo da eleição, tem-se em 

mente o fato de essa crítica não se desvincular jamais da significação/linguagem no 

feminino.  

Há de ter em vista que o humano concebido a partir da ótica da mulher 

aparece, segundo a intriga do pensamento rabínico-talmúdico marcado por “uma 

ambivalência na qual se exprime uma das mais profundas visões da ambiguidade do 

próprio amor erótico”48. A morte, portanto, prefigurada pelo desfalecimento implícito 

ao êxtase erótico e que, por sua vez, se associa ao advento da mulher, aproxima-se do 

homem antes mesmo do pecado original. Daí o fato de a sabedoria rabínico-talmúdica 

enfatizar que “no próprio dia da criação da mulher, Eva, o destino do homem tenha 

sido selado”, ou seja, doravante a humanidade do ser humano se orienta 

inevitavelmente em direção à morte.  

Assim, se por um lado, o amor erótico anuncia a gênese do humano como 

doçura, sensibilidade, pudor, hospitalidade, por outro, prenuncia a morte, uma vez 

que em Eros, concretamente, no prazer, os amantes experimentam um abrandamento 

e ao mesmo tempo a nudez os expõe ao falimento nos corpos. Dessa exposição 

origina-se o despudor, a exibição, a devassa de ser e dela, a sedução do humano pelo 

trágico modo de ser entregue ao nada da morte. Noutras palavras, a idolatria da 

humanidade brota do fundo de Eros à medida que esse tende a reforçar a com-pulsão 

pelo fusionamento e, com isso, a mobilizar o sujeito-erótico pela pulsão de morte em 

detrimento do Desejo do infinito, que a própria diferenciação do/no humano fora 

introduzido pela emergência do Logos/metáfora-palavra de um hetero-logos 

subjacente à (in)condição de sujeito/mulher graças ao feminino. 

 

Da fenomenologia de Eros ao Profetismo da mulher 

 

Uma vez apresentada essa espécie de fenomenologia de Eros inspirada no 

relato do Livro (Ditos) na qual se enfatiza, seja o Mistério da alteridade do feminino, 

seja o protagonismo da mulher a introduzir o homem na esfera da relação 

genuinamente humana, o autor dá um passo decisivo para além da fenomenologia 

cujo impacto se faz sentir no desencantamento da Razão idolátrica. Trata-se de exaltar 

o Dizer do feminino passível de ser olvidado pela natureza ambivalente do humano tal 

                                                     
48 Ibidem. 
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como se apresenta no fenômeno de Eros. Por conta disso, a figura do ser humano 

como um profeta é evocada como signo de uma temporalidade inaugurada por 

outrem. Ela solapa as preocupações com o presente como sucede em Eros. Na 

contracorrente do instante da presença típico da visão que seduz o indivíduo pela 

imaginação e pelo tatear e o induz a procurar à satisfação imediata na fruição do 

prazer, o Porvir suscita uma espera do inesperado, isto é, da Palavra vinda daquele 

(outro) que não se vê, que não se toca e tampouco se deixa profanar. Daquele outro a 

introduzir a respiração e o hiato no seio da existência erótica graças à voz do sopro 

que vem de outra margem. E se a partir disso, é possível “pensar” a subjetividade 

como auscultação do outro para além da circunscrição da visão tão enaltecida pela 

fenomenologia de Eros, a questão do tempo [ético] do Rosto/palavra inaugura um 

“pensamento do fim dos sacrifícios humanos”. E esse Porvir do outro repercute 

diretamente sobre a urgência de se ter de pensar outramente a vida pública como dito 

da Justiça para além da lógica injusta e emudecedora da Razão idolátrica.  

À maneira da metáfora como linguagem pré-originária do feminino, o 

profetismo traz à baila traços da humanidade do ser humano tanto do ponto de vista 

subjetivo como do ponto de vista da vida pública cuja temporalização ética se dá no 

esvaziamento de si, na vida despida e austera daquela humanidade “propensa a 

escapar da morte da qual o amor erótico é portador”. Deve-se salientar nesse contexto 

que a interrupção da morte por um (inter)Dizer interposto pelo outro entre-nós – e 

corresponde a uma real interdição de não-matar o Desejo de outrem – não se fixa no 

fato de o Profeta ser um homem. Não se trata, portanto, de associar o Profetismo ao 

ser humano do sexo masculino, no caso, o profeta Elias, para contrapor-se à mulher 

como se essa encarnasse a figura da tentação ou da sedução do maligno a ponto de 

induzir o homem à queda e à morte. Antes, pelo contrário, refere-se ao evento ético 

que investe a humanidade do ser humano de sua condição profética (in)condicional do 

qual o protótipo é o Eu-corpo-feito-palavra de mulher graças à (in)spiração ética 

advinda de outrem-feminino.  

Entretanto, essa constatação reconduz o texto de corte rabínico-talmúdico à 

inusitada visão do feminino a partir da qual a mulher e, também, o homem, como 

sujeitos alterados “dos pés à cabeça como vulnerabilidade”49 podem se referir a fim de 

assistirem à ressignificação heterológica da humanidade em torno de sua gênese ética 

                                                     
49 LEVINAS, Emmanuel. De outro modo que ser, p. 100. 
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no Interdito do assassínio. No caso concreto, o feminino como signo da alteridade não 

se reduz à condição da mulher. E a mulher ingenuamente pensada como conatus 

essendi não é, por sua vez, capaz de interromper a ambiguidade da humanidade do 

ser humano implícita ao amor erótico. A introdução da sinceridade/retidão do amor 

sem eros só ocorre lá onde a vida é fecundada pelo profetismo do feminino como 

amor sem eros.  

Doravante, as mulheres bíblicas evocadas no início do referido escrito sobre o 

judaísmo despontam como profetisas graças ao feminino que as (in)habita em sua 

própria carne e as torna (in)scritas na “história santa de mulheres marcadas por um 

amor sem Eros”. A significância do vestígio do infinito50 segundo a qual as mulheres 

mantém vivo contato na ética, as inspira a transgredir constantemente a ideia ou a 

noção extrínseca (Razão) ao evento de [ser] mulher que prescinda da própria 

significação que se dá na significância ética do feminino. Daí que, do âmago dessa 

significação/palavra se (ex)cede de longe o papel social atribuído à mulher, seja como 

segundo ou terceiro sexo, seja como sujeito de fala [libertário] sem outrem. Seguindo 

a significação do feminino, o dizer da mulher será sempre da ordem do testemunho 

profético, contestatório porque se trata de um sujeito fora-de-si, fora da história, 

enfim, fora da sacralização da virilidade e do império do homem, da razão. Do ponto 

de vista utópico isso a torna desenraizada, extraterritorial a qualquer contexto cultural 

que pretenda circunscrevê-la ou enquadrá-la a essa ou aquela identidade pensada fora 

da relação social com outrem.  

A partir do (pró)logos da alteridade do outro e da condição profética da 

humanidade que procede daquela, é justo afirmar que sem a glória de ser pessoa, isto 

é, fora da heterologia da sujeitidade e da (des)individualização ética promovidas pelo 

feminino que, aliás, corrobora a socialização ou a politização (altero)lógica das 

próprias mulheres, certamente os homens do gênero masculino jamais escapariam da 

tentação de se arvorarem o direito de porta-voz do Logos, do Ser e, por antonomásia, 

da cumplicidade trágica com a [sua] respectiva totalidade do saber. E, nesse caso, 

dificilmente se livrariam do risco dos totalitarismos que os conduzem a cometer todo 

tipo de violência especialmente contra as mulheres, a ponto de essa desembocar na 

aniquilação do outro tão em voga em nossos dias na mais trágica forma de 

feminicídios. De maneira positiva, significa admitir que com o advento das mulheres 
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na vida pública, pela heterologia de um Logos que se faz carne, instaura-se as 

exigências clamorosas da Justiça como destronamento do império da Razão idolátrica 

que assedia os homens.  

À guisa de conclusão é mister enfatizar que se é possível postular o fim da 

necrofilia e da tanatopolítica contemporâneas calcadas respectivamente na idolatria 

do indivíduo e na cupidez do consumo desmedido implícito à sociedade de indivíduos, 

essa deve passar pelo crivo da intriga humana que se dramatiza no bojo da relação 

entre o feminino outramente que o ser e a mulher outramente dita. Pois, nesse 

âmbito, a virilidade do sujeito pós-metafísico se vê destituído de seu trono; deposto de 

seu reinado dado pela essência. E graças ao hetero-logos da (as)signação carnal do 

humano, dada pela aproximação do outro na proximidade do feminino, o sujeito 

(Moi) é expulso e esvaziado de si à condição social de um-Eu-corpo-para-os-demais. 

Abre-se, pois, em suas entranhas (carne) um espaço/tempo para a morada do outro, 

dentro de si. Inaugura-se a maternagem (u)tópica da pessoa destituída da avidez da 

perfeição ou da vontade de potência prometida ao indivíduo pela Razão mortífera, 

investida, portanto, de cuidado amoroso da mulher pela vida frágil, vulnerável de 

outrem-feminino em sua mortalidade abissal. Instigado, pois, pelo Pneuma do 

Psiquismo insuflado pelo outro-no-mesmo que, aliás, o torna pessoa e que inspira a 

(des)individualização da Política de indivíduos, será possível vislumbrar a reinvenção 

das sociedades e da vida pública que sejam presididas pela sabedoria do amor ao 

serviço do amor como forma de ação e de contestação ao Saber idolátrico do Logos 

patriarcal avesso à ética e à Justiça do outro-feminino e da mulher. 

 
Referências 
 
 
LEVINAS, Emmanuel. De Deus que vem à ideia. Petrópolis: Ed. Vozes, 2002. 
 
LEVINAS, Emmanuel.  De outro modo que ser ou para lá da essência. Lisboa: Centro de Filosofia da  
Universidade de Lisboa, 2011. 
 
LEVINAS, Emmanuel. Difficile Liberté. Essais sur le judaisme. Paris: Albin Michel. 1976.  
 
LEVINAS, Emmanuel. Eros, Littérature et philosophie. Inédits. Oeuvres 3. Paris: Bernard 
Grasset/IMEC, 2013. 
 
LEVINAS, Emmanuel. Hors sujet.  Paris: Fata Morgana, 1987. 
 
LEVINAS, Emmanuel.  Humanismo do outro homem. Petrópolis: Ed. Vozes, 2009. 
 
LEVINAS, Emmanuel. L’au-delà du verset. Lectures et discours talmudiques. Paris: Les Éditions de 
Minuit, 1982. 



 

 
 

 
Nilo Ribeiro Junior | 335 

 

LEVINAS, Emmanuel. Les imprevus de l’histoire. Paris: Fata Morgana, 1994. 
 
LEVINAS, Emmanuel.  Noms propres. Paris: Fata Morgana, 2014. 
 
LEVINAS, Emmanuel. Emmanuel. Parole et Silence et autres conférences inédites au Collège 
philosphique. Oeuvres 2. Paris: GRASSET/IMEC, 2009. 
 
MENEZES, Magali Mendes de. O pensamento de Emmanuel Lévinas: uma filosofia aberta ao feminino. 
Revista de estudos feministas [online], vol.16, n.1 (2008), p. 13-33. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 



 

20. Teoria crítica da razão idólatra: constelações, reificação, 

libertação 

 

 
https://doi.org/10.36592/9786587424057-20 

 
 

Nythamar de Oliveira1 
 
 

1 Crítica da Razão Idolátrica à Luz das Constelações da Reificação e da 
Libertação  

 

Parafraseio o título de uma comunicação do colega Ricardo Timm de Souza, 

“Crítica da razão idolátrica”, em reunião de grupo de trabalho na ANPOF em 2018, 

em torno das contribuições seminais de Levinas, Agamben, Flusser, que resultou 

depois na publicação de um livro homônimo. Segundo o autor, a adoração idolátrica 

tornou-se “uma forma geral de funcionamento das sociedades contemporâneas, em 

todas as dimensões e níveis da vida social”2 Neste ensaio, procuro esboçar o que seria 

uma teoria crítica da razão idólatra, seguindo um programa de pesquisa que tenho 

desenvolvido em reconstrução normativa, enfocando problemas do naturalismo e da 

normatividade à luz de uma hipótese de trabalho denominada de “déficit 

fenomenológico da teoria crítica”. Em se tratando de enfocar particularmente a 

contribuição de Jürgen Habermas para esse tema, estou utilizando os termos 

intercambiáveis “idólatra” e “idolátrica” para adjetivar as ações, estados e fenômenos 

respectivamente associados ao mundo da vida (Lebenswelt) e sistemas (Systeme) 

que configuram a realidade social humana. Na medida em que a teoria crítica emerge 

a partir de uma crítica imanente da razão instrumental, seguindo a intuição 

lukácsiana da crítica marxiana da reificação como correlata ao fetichismo de 

mercado, à alienação e a patologias sociais resultantes do modo capitalista de 

produção, proponho-me a revisitar algumas constelações teológico-filosóficas que 

podem nos guiar nessa reconstrução normativa do pensamento pós-metafísico, 
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balizando a crítica da razão idolátrica através de duas constelações em torno dos 

clusters (aglomerados estelares) da reificação e da libertação.  

Antes de mais nada, convém explicitar o sentido metafórico do termo 

“constelações”, utilizado por Benjamin, Adorno, Habermas e pensadores da chamada 

Escola de Frankfurt, que emprego neste breve ensaio como referenciais para mapear 

o que vem a ser uma teoria crítica da razão idólatra, mais ou menos como Deleuze e 

Guattari3 se serviram de cartografias para articular uma lógica empirista de “relações 

externas” e uma prática de conhecimento não-representacional, de um devir 

(devenir) em curso dos próprios objetos a serem tematizados em sua pesquisa. 

Portanto, não estou propondo nenhum discurso iconoclasta ou de uma razão anti-

idolátrica, embora reconheça tal possibilidade. Em certo sentido, estou seguindo uma 

orientação crítica que também pode ser encontrada na epistemologia analítica para 

aludir à impossibilidade de uma metanormatividade arquimediana capaz de 

referenciar pontos de vista metanormativos para os problemas aqui levantados.4 O 

sentido do termo Konstellation, já anunciado no subtítulo do primeiro volume da 

última obra de Jürgen Habermas (2019), Die okzidentale Konstellation von Glauben 

und Wissen (A constelação ocidental de fé e saber), nos remete ao conjunto 

metafórico de referenciais, assim como um agrupamento de estrelas no firmamento 

serviam para orientar viajantes ou pessoas que transitavam na Antiguidade. Este 

sentido habermasiano, vale observar, mostra-se deliberadamente aquém do sentido 

crítico-teórico que Benjamin e Adorno atribuem ao termo constelação, que dada a 

sua dinâmica, imprecisão e fluidez (na medida em que as mesmas estrelas, 

aglomerados estelares e constelações estão, assim como as nebulosas e galáxias, em 

movimento constante, embora os antigos acreditassem que não mudavam de 

posição), podem ser evocados para justificar, por exemplo, a abordagem ensaística, 

metafórica e aforismática (Essay, essai) como sendo mais adequada para a teoria 

crítica do que o tratado (tractatus, Abhandlung, Traktat, treatise, traité). Mas a 

concepção habermasiana de modernidade enquanto projeto inacabado se posiciona 

deliberadamente contra esse sentido esteticista fragmentário (traindo, segundo 

Habermas, um senso escatológico pós-moderno, não necessariamente pós-

metafísico) que mereceria um tratamento mais cuidadoso – para além do que 
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procurei fazer nesses prolegômenos para uma teoria crítica da razão idólatra. 5 

Limito-me aqui a sublinhar que uma teoria crítica literária não deveria jamais ser 

tomada num sentido oposto ou excludente de uma teoria crítica social, apenas 

observando que Habermas mantém a sua conhecida diferenciação entre o discurso 

estético-literário e o discurso filosófico da modernidade. 6  Como bem pontuou 

Graeme Gilloch7, a crítica imanente está no cerne da obra de Walter Benjamin, na 

medida em que cada significado é transformado e reconfigurado pela leitura e 

compreensão da obra de arte (Kunstwerk) em novos contextos e constelações 

históricas: 

 

Como seu “arranjo virtual objetivo”, Benjamin (1985, p. 34) escreve: “As ideias 
são para objetos assim como as constelações são para as estrelas”. No entanto, 
Benjamin usa a noção da ideia como constelação não apenas para articular a 
importância do padrão de fenômenos por conceitos, mas também para apontar 
para as características desse processo. Em uma constelação de estrelas, os objetos 
quase remotos se unem para formar uma figura única e legível, que não pode ser 
facilmente desfeita. A constelação envolve uma mudança passageira, porém 
irrevogável, na percepção dos fenômenos que preserva tanto a integridade 
individual quanto a reciprocidade. Portanto, para Benjamin (1985, p. 34), “as 
ideias são constelações atemporais e, em virtude de os elementos serem vistos 
como pontos nessas constelações, os fenômenos são subdivididos e redimidos”.8  
 
 

Gilloch9 propõe um mapeamento (em termos deleuzianos, uma cartografia) 

das obras de Walter Benjamin através de duas constelações textuais (como figuras 

constituídas por uma infinidade de pontos que, juntos, compõem um padrão 

inteligível, legível, embora contingente e transitório): a primeira, com o estudo do 

Trauerspiel, compreendendo suas primeiras reflexões sobre linguagem e tradução 

(1916 e 1921), sua tese doutoral (1919) e o ensaio sobre as Wahlverwandschaften de 

Goethe (1921-2), seus planos para o Angelus Novus e vários fragmentos sobre o 

destino, a história, a tragédia e a alegoria; a segunda, com o Passagenwerk, incluindo 

seu Denkbilder urbano, Einbahnstraße, os ensaios sobre Proust (1929), Surrealismo 

(1929) e Baudelaire (1937-8 e 1939), os textos de Brecht (1930 e 1931), sobre 

fotografia (1931) e cinema (1935), suas reminiscências de infância (1932) e suas teses 

historiográficas (1940). É consensual entre estudiosos de Adorno admitir que o seu 
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conceito de Konstellation veio de Benjamin. Segundo Susan Buck-Morss10, Adorno 

retoma a metáfora benjaminiana para conceber a tarefa da filosofia como uma 

verdadeira construção desmitologizante de “constelações mutantes” (changing 

constellations), projeto explicitado em sua Dialética Negativa. O modelo central de 

uma constelação pode parecer uma colagem ou uma montagem artística, como 

argumenta Jason Josephson-Storm11, talvez inspirada no teatro brechtiano ou na 

exposição ou apresentação (Darstellung) marxista, mas para Benjamin, o oposto da 

religio era a superstitio e não o desencantamento, a secularização ou o ateísmo: 

 

Um pouco de conhecimento do alemão facilita a manutenção dessa impressão, 
porque hoje o alemão usa dois termos diferentes para traduzir o termo 
“constelação” (constellation) em inglês: Konstellation, que evoca um arranjo 
mais neutro, e Sternbild (literalmente “imagem estelar”), que evoca a astrologia. 
Portanto, pode-se supor que, com Konstellation, Benjamin quis dizer o primeiro, 
e não o último, mas isso seria um erro. Benjamin conectou a astrologia às 
Konstellationen e usou a formulação Konstellationen der Sterne quando o fez. De 
fato, Benjamin conceituou a constelação ao lado da astrologia e da ideia de 
correspondências tão cruciais para o esoterismo. 

 

Enquanto valor supremo da mais-valia, moeda corrente do fetichismo de 

mercado (Markt-Fetischismus), objeto de idolatria na teologia judaico-cristã, 

reformulada pelo marxismo e por alguns de seus representantes críticos mais 

ilustres, a reificação (Verdinglichung) é, segundo Lukács12, causada pelo fetichismo 

da mercadoria (Warenfetischismus), uma patologia social já descrita por Marx no 

primeiro volume de O Capital, como coisa misteriosa nos produtos do trabalho, tão 

logo são produzidos como mercadorias, inseparáveis da sua produção alienante.13 

Além dos processos sociais reificantes das relações humanas intersubjetivas, 

Honneth14 também postula a possibilidade de autorreificação e de reificação nas 

relações entre os seres humanos e seu meio ambiente, de modo a ir bem além da 

redução do fenômeno da reificação à economia, como insinuado pela aproximação de 

Lukács entre reificação e fetichismo da mercadoria, saldando assim um déficit 

normativo que foi eclipsado pelo determinismo econômico do marxismo ortodoxo. 

                                                     
10 BUCK-MORSS, Susan. The origin of negative dialectics. Theodor W. Adorno, Walter Benjamin and 
the Frankfurt Institute, 1979, p. 90. 
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12 LUKÁCS, György. History and Class Consciousness, 2003. 
13 MARX, Karl. Capital: A Critique of Political Economy. 2007, I.1.4. 
14 HONNETH, Axel. Sofrimento de Indeterminação. Uma Reatualização da Filosofia do Direito de 
Hegel, 2007. 
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Com efeito, Adorno já antecipara o déficit fenomenológico da teoria crítica na medida 

em que acreditava que a fenomenologia husserliana buscara romper com o 

“fetichismo de conceito” (In diesem Sinn trachtet Phänomenologie aus dem 

Begriffsfetischismus auszubrechen), embora sem êxito. 15  Por outro lado, os 

principais expoentes da segunda e terceira gerações (Habermas e Honneth) 

desvelam, outrossim, uma incompletude na metacrítica da primeira geração com 

respeito ao fetichismo do conceito do idealismo hegeliano16, assim como um déficit 

fenomenológico da teoria crítica em relação à persistência de patologias reificantes 

no capitalismo global, tais como a colonização do mundo da vida por estruturas 

sistêmicas de poder e dominação financeira, e o esquecimento do reconhecimento da 

reificação das relações sociais, sobretudo o desrespeito à alteridade do outro (por 

exemplo, a persistência de patologias sociais, tais como o racismo, a homofobia, o 

chauvinismo e a islamofobia). Nesse sentido, uma crítica da razão idólatra retoma o 

projeto emancipatório da teoria crítica, que desde Horkheimer se desenvolve contra 

os efeitos alienantes e reificantes do mundo subjugado à lógica idolátrica do dinheiro 

e do poder. 

A libertação da alienação e reificação de um mundo da vida idólatra e de suas 

idolátricas formas de vida pode se cristalizar na crítica imanente ao capitalismo 

globalizado enquanto religião do mundo pós-secular. Em nosso contexto social 

brasileiro, postulamos uma teoria crítica da libertação, seguindo as contribuições 

seminais não apenas da primeira geração da Escola Frankfurt, mas de autores como 

Habermas, Honneth, Forst e as novas constelações da chamada quarta geração. 

Assim como as narrativas de justificação normativa permite-nos defender uma 

concepção de “justiça como libertação” (justice as liberation), também as ideias 

básicas de entendimento e reconhecimento mútuos dão continuidade às primeiras 

apropriações críticas do pensamento frankfurtiano no período da ditadura militar no 

Brasil (1964-1985).17 Estou assumindo a contenção de Horkheimer18 de que a teoria 

crítica é a única forma de filosofia social e política que faz jus ao seu argumento 

crítico denunciando injustiças, desigualdades e a negação de reivindicações 

emancipatórias dentro do próprio tecido social de instituições, organizações e 

                                                     
15 ADORNO, Theodor W. Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Drei Studien zu Hegel, 1990, p. 196. 
16 ADORNO, Theodor W. Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Drei Studien zu Hegel, 1990, p. 285. 
17 DE OLIVEIRA, Nythamar & Delamar DUTRA. Towards a Brazilian Critical Theory of Justice: 
Social Liberation, Public Justification, and Normative Reconstruction, 2018. 
18 HORKHEIMER, Max. Critical Theory: Selected Essays, 1972. 
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relações humanas em geral, cristalizada pela ideia de libertação 

(Befreiung). Recordo, en passant, que foi no mesmo ano em que o autor da teoria da 

“justiça como equidade” (justice as fairness) publicava a sua obra-prima em 

Harvard, em 1971, que a Teología de la liberación aparecia na América Latina, como 

resultado de movimentos sociais, que incluíam as comunidades eclesiais de base e 

grupos religiosos, mas também movimentos camponeses, operários e estudantis que 

resistiam à onda de golpes militares e intervenções violentas que assolaram o nosso 

subcontinente depois da Revolução Cubana de 1959. 19  A razão anamnética nos 

lembra ainda que foi a recepção teológica da ideia hegeliana de libertação – 

Befreiung, como aparece na Filosofia do Direito, foi sistematicamente explorada por 

Honneth20 – em autores como Hans Küng, Wolfhart Pannenberg e Moltmann que 

viabilizou a conexão liberacionista com a recepção reconstrutivo-normativa de 

autores como Habermas e Honneth em suas respectivas apropriações teórico-críticas 

da Sittlichkeit hegeliana.21  

O último trabalho de mais de 1.700 páginas em dois volumes de Jürgen 

Habermas (2019) foi anunciado e recepcionado no estilo de uma genealogia, 

fornecendo informações “sobre como surgiram as figuras dominantes do pensamento 

pós-metafísico ocidental hodierno” à luz do “discurso sobre fé e saber (der Diskurs 

über Glauben und Wissen), emergindo de duas fortes tradições axiais no Império 

Romano, da filosofia e de sua simbiose com a religião e de sua secularização (wie sich 

die Philosophie sukzessive aus ihrer Symbiose mit der Religion gelöst und 

säkularisiert hat), acompanhando as transformações na ciência, no direito, na 

política e na sociedade”. 22  Habermas pôde, assim, revisitar seu próprio relato 

monumental da “tarefa de uma filosofia que se apega à liberdade racional de sujeitos 

socialmente comunicativos”, de modo a esclarecer “o que significa para nós o nosso 

crescente conhecimento científico do mundo – para nós, enquanto seres humanos, 

contemporâneos modernos e pessoas individuais” (die Aufgabe einer Philosophie, 

die an der vernünftigen Freiheit kommunikativ vergesellschafteter Subjekte 

festhält: Sie soll darüber aufklären, »was unsere wachsenden wissenschaftlichen 

                                                     
19 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da Libertação, 2000. 
20 HONNETH, Axel. Sofrimento de Indeterminação. Uma Reatualização da Filosofia do Direito de 
Hegel, 2007. 
21HABERMAS, J. Theorie und Praxis, 1971; HONNETH, A. Das Recht der Freiheit: Grundriß einer 
demokratischen Sittlichkeit, 2011. 
22 HABERMAS, J. Auch eine Geschichte der Philosophie: Band 1: Die okzidentale Konstellation von 
Glauben und Wissen, 2019, p. 10. 



 

 
 

 
Nythamar de Oliveira | 343 

 

Kenntnisse von der Welt für uns bedeuten – für uns als Menschen, als moderne 

Zeitgenossen und als individuelle Personen«)23. Desde a criação do Instituto de 

Pesquisa Social, em 1923, e a primeira geração da chamada Escola de Frankfurt já se 

antecipara o resgate reconstrutivo-normativo da emancipação político-social que 

seria, a partir de Habermas e mais tarde, tematizada pela segunda, terceira e quarta 

gerações, notadamente a partir de ensaios sobre a correlação entre crítica imanente e 

reconstrução normativa24 e sobre o uso da imaginação e do imaginário a partir de 

Baruch de Spinoza.25 Proponho-me, destarte, a revisitar a teoria crítica habermasiana 

da religião, enquanto constelação do pensamento pós-metafísico que contribui para 

uma teoria crítica da razão idólatra, atendo-me apenas ao seu inacabado programa 

de reconstrução normativa do mundo da vida pós-secular em democracias 

pluralistas. 

Habermas considera que uma das principais tarefas da teoria crítica da 

sociedade é a explicitação da razão ou racionalidade comunicativa, que se distingue 

da tradição racionalista, localizando tal racionalidade em estruturas de comunicação 

linguística interpessoal, enquanto agir comunicativo no mundo vivido e de nossas 

vivências cotidianas (Lebenswelt), e não na estrutura do mundo objetivo ou do 

sujeito cognoscível. Essa teoria social promove, assim, os objetivos da emancipação 

humana, mantendo um arcabouço moral universalista inclusivo (ética do discurso, 

pragmática universal, teoria da democracia, direitos humanos, justiça global e 

modernidade).26 Em sua última obra, dedicada à memória de seu amigo e assistente 

em Frankfurt de 1966 a 1970, Albrecht Wellmer, Habermas revisita tal projeto 

emancipatório através de constelações filosóficas que pautaram a complexa 

articulação entre concepções metafísicas de fé e razão e suas novas configurações no 

pensamento pós-metafísico. O título da última obra de Habermas (Auch eine 

Geschichte der Philosophie) ecoa, sem dúvidas, um título com qual deliberadamente 

faz o trocadilho, a saber, o livro de Johann Gottfried Herder, Auch eine Philosophie 

der Geschichte zur Bildung der Menschheit, de 1774 (traduzido para o inglês como 

                                                     
23 HABERMAS, J. Auch eine Geschichte der Philosophie: Band 1: Die okzidentale Konstellation von 
Glauben und Wissen, 2019, p. 12. 
24 Cf. BENHABIB, Seyla. Critique, Norm and Utopia. A Study of the Foundations of Critical Theory. 
1986; HONNETH, Axel. The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts, 1995; 
FORST, Rainer. The Right to Justification: Elements of a Constructivist Theory of Justice, 2011. 
25 SAAR, Martin. Die Immanenz der Macht: Politische Theorie nach Spinoza, 2013; SAAR, M. The 
Immanence of Power: From Spinoza to ‘Radical Democracy’, 2014. 
26 DE OLIVEIRA. N. Tractatus politico-theologicus, 2016, p. 169ss. 
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This Too a Philosophy of History for the Formation of Humanity, incluído em seus 

Philosophical Writings, editado pela Cambridge University Press, 2002). A inversão 

assinala, desde o início, a tríplice crítica habermasiana ao romantismo, ao 

historicismo e à filosofia da história que, embora tenham emergido em solo alemão 

no século XVIII, ainda perpassam muitas das concepções de fé e razão da filosofia e 

teologia ocidentais.27 Herder começou seu ensaio com uma pergunta programática, 

que nos lembra Rousseau: “Que tipo de virtudes ou vícios governam os seres 

humanos o tempo todo e essa tendência nos seres humanos foi melhorada ou piorada 

com o tempo, ou sempre permaneceu a mesma?” Para Habermas28, a metafísica teria 

desempenhado durante séculos o papel pedagógico que seria da moral teológica ou 

religiosa, na medida em que “a metafísica só apareceu nas sociedades organizadas 

pelo Estado no período axial” (Achsenzeit, do oitavo ao terceiro século antes da era 

cristã), seguindo a terminologia e a intuição weberiana de Jaspers 29 , para 

argumentar que a legitimação do Estado no mundo ocidental que outrora coubera à 

religião e à teologia no mundo cristão,  

 
com a secularização do poder do Estado, a tarefa de legitimar o governo recai 
novamente na filosofia: nas democracias liberais, ele assume as normas 
constitucionais baseadas na razão - e, portanto, uma função vital, embora 
ideologicamente sensível, para a integração política. No entanto, faz diferença 
apenas desempenhar tal função latente ou reconhecer as constelações sociais nas 
quais as visões de mundo cumprem essa função.  

 

Para Habermas, a constelação que emergiu no Império Romano entre a 

filosofia greco-romana e a teologia judaico-cristã, levando à sua simbiose nos séculos 

seguintes, guiou a relação entre fé e razão através dos séculos até estabelecer “uma 

auto-imagem secular” (ein säkulares Selbstverständnis), dissociada do complexo 

religioso em dois sentidos: “primeiro, a filosofia prática perde seu apoio através da 

autoridade normativa de uma justiça salvadora; por outro lado, com o desapego do 

trabalho teórico e a compreensão filosófica do mundo e do eu do rito, isto é, da fonte 

socialmente integradora da prática comunitária litúrgica, surge a questão sobre qual 

conversão religiosa a legitimidade legítima do governo para a forma moderna de 

                                                     
27 HABERMAS, J. Auch eine Geschichte der Philosophie: Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des 
Diskurses über Glauben und Wissen, 2019, p. 390. 
28 HABERMAS, J. Auch eine Geschichte der Philosophie: Band 1: Die okzidentale Konstellation von 
Glauben und Wissen, 2019, p. 75s. 
29 JASPERS, Karl. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, 1949, p. 316-327. 
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integração social da sociedade significa”30. Esse foi o caminho preparatório para o 

pensamento pós-metafísico que, após décadas de reflexão e pesquisa interdisciplinar, 

Habermas abraçou no século XX, seguindo Kant e Hegel, com uma nova pergunta 

programática “se podemos agora considerar que o longo processo de tradução está 

completo ou se não descartamos uma possível continuação”, concluindo que esta está 

longe de ser uma questão trivial. O sentido habermasiano de “constelação” se 

articula, portanto, com um programa de pesquisa histórico-filosófica nos moldes da 

Konstellationsforschung de seu amigo Dieter Henrich 31 , num sentido de 

reconstrução histórico-normativa que define a “constelação filosófica” como um 

conjunto denso de pessoas, idéias, teorias, problemas ou documentos interagindo 

entre si, muito próxima da história intelectual, da história das ideias e da história 

cultural. Neste caso, apenas a análise desse todo, e não a de seus componentes 

isolados, possibilita compreender os efeitos filosóficos e o futuro filosófico dessas 

pessoas, ideias e teorias. Tal definição já contém muitas noções problemáticas. 

Primeiro, é importante esclarecer o que se entende por “denso”: quando um conjunto 

é denso o suficiente para ser chamado de “constelação”? A pesquisa sobre a 

constelação de Jena, por exemplo, que interessava Henrich (e motivou grande parte 

da pesquisa habermasiana sobre Hegel) girava em torno do círculo estudantil 

kantiano de Karl Leonhard Reinhold e do famoso Stift de Tübingen nos anos 1790-

1794, compreendendo estudantes tais como Immanuel Carl Diez, Benjamin Erhard e 

Friedrich Immanuel Niethammer, que eram kantianos entusiasmados, mas que 

também desenvolveram novos pontos de vista sobre a aplicação da doutrina de Kant 

à teologia e sobre as consequências induzidas pelos sistemas de Reinhold e Jacobi. 

Nas palavras de Habermas, 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) reconhece o significado filosófico das 
experiências metódicas das humanidades e ciências sociais processadas na 
história e na hermenêutica e também adota a constelação dos conceitos básicos 
do individual, do particular e do universal (Konstellation der Grundbegriffe des 
Individuellen, Besonderen und Allgemeinen), desenvolvidos pelo historicismo... 
Até o jovem Hegel contrasta o sistema de necessidades dilaceradas com a 
totalidade moral restaurada pelo Estado, na qual as forças centrífugas 
dispersantes, funcionalmente diferenciadoras e, ao mesmo tempo, isoladas do 
trânsito da sociedade civil organizadas sob o direito civil são absorvidas e 

                                                     
30 HABERMAS, J. Auch eine Geschichte der Philosophie: Band 1: Die okzidentale Konstellation von 
Glauben und Wissen, 2019, p. 101. 
31  HENRICH, Dieter. Konstellationen. Probleme und Debatten am Ursprung der idealistischen 
Philosophie, 1991. 
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domadas em sua tendência destrutiva... O uso diagnóstico da constelação 
conceitual básica do singular, do particular e do universal (diagnostische 
Gebrauch der grundbegrifflichen Konstellation von Einzelnem, Besonderem und 
Allgemeinem) deve provar-se nesse fenômeno. Na descrição de Hegel, pode-se 
ver a nova dinâmica na direção da complexidade progressiva, mas também a 
prioridade avaliativa do universal sobre o particular e o individual 
comparativamente negativos.32  
 
 

A fim de chegar à autocompreensão pós-secular correta da filosofia ocidental 

moderna, Habermas segue não apenas a apropriação crítica que Kant e Hegel 

puderam nos oferecer de Aristóteles, Platão e medievais, mas também vários dos 

insights específicos que a filosofia ocidental recolheu da tradição judaico-cristã. 

Assim, o pano-de-fundo metafísico para a renovação do antigo necessitarismo 

compatibilizado com a ideia de liberdade humana, visivelmente marcado pela leitura 

que Hegel faz de Spinoza, propicia, segundo Habermas33, a destranscendentalização 

da subjetividade moderna, na medida em que “Hegel rastreia os traços da razão 

subjetiva nas contingências e constelações da própria história”. O conceito de 

reflexividade, retomado a partir de uma postura crítica imanente e reconstrutiva, 

pode agora ser aproximado da discussão contemporânea em epistemologia analítica, 

sobretudo quanto ao que torna uma crença justificada e, uma vez que todo 

conhecimento implica justificação, como podemos discutir o que torna uma crença 

moral epistemicamente justificada em vez de almejar um estatuto de conhecimento 

moral. O cético moral (aproximando-se de posturas não-cognitivistas, contextualistas 

e relativistas) pode desafiar as tentativas de reformulação da justificação para 

crenças morais, uma vez que não podemos simplesmente pressupor uma intuição 

moral (fundacionista) que tenhamos razões para crer, por exemplo, que a escravidão, 

o racismo ou a tortura sejam moralmente errados sem recorrer a uma narrativa 

justificatória.34 Habermas logra articular o rigor da filosofia analítica para questões 

de verdade e justificação com a análise histórica e a fenomenologia social da 

formação de instituições e constelações teórico-conceituais como o Esclarecimento e 

a modernidade, sem recorrer a argumentos metafísicos ou fundacionistas. Nesse 

sentido, como observou Denilson Werle com relação ao equilíbrio reflexivo em 

Rawls, Habermas pôde recorrer ao artifício da reconstrução normativa precisamente 
                                                     
32 HABERMAS, J. Auch eine Geschichte der Philosophie: Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des 
Diskurses über Glauben und Wissen, 2019, p. 476, 481. 
33 HABERMAS, J. Auch eine Geschichte der Philosophie: Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des 
Diskurses über Glauben und Wissen, 2019, p. 511. 
34 FORST, Rainer. Justification and Critique: Towards a Critical Theory of Politics, 2013. 
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para justificar um procedimento recursivo que apenas se esquivara do 

fundacionismo.35 A meu ver, há um certo sentido de continuidade na reconstrução 

normativa empregada em diversas fases da teoria crítica, não apenas em Habermas, 

mas em autores que, na chamada quarta geração, vão buscar distanciar-se desse 

artifício, embora mantendo o seu intento programático de crítica imanente da 

sociedade e de suas novas configurações institucionais. Destarte, uma teoria 

discursiva, para além das aporias da reflexividade inerentes ao modelo coerentista 

rawlsiano, nos permitiria revisitar os problemas da socialidade das formas de vida36 e 

da ressonância37 como alternativas ao cul de sac de modelos teórico-críticos do agir 

comunicativo, do reconhecimento e da justificação em suas originais críticas aos 

fenômenos da alienação e da reificação na modernidade cultural de nossas 

democracias. Em se tratando de uma atualização pós-metafísica do modelo 

reconstrutivo-normativo, acredito que podemos ainda aprimorar o intento 

habermasiano de traduzir em termos concretos o desafio do pluralismo político em 

nossas democracias tão multifacetadas quanto polarizadas. Portanto, alguns dos 

problemas normativos levantados na virada do século pela teoria crítica se referem 

aos desafios persistentes do historicismo, injustiça e neoliberalismo nas democracias 

ocidentais, como Habermas38, Honneth39 e Fraser40 elaboraram em suas respectivas 

teorias do agir comunicativo, do reconhecimento e da paridade participativa, 

articulando uma crítica imanente ao capitalismo com uma reconstrução normativa 

do ethos social e agenciamento político, onde se reformula um eu situado em relação 

ao seu Outro concreto41, abrindo caminho para as mais recentes formulações na 

chamada quarta geração, por meio de novas abordagens da socialidade moderna, 

como suas reivindicações justificativas 42 , a crítica das formas de vida 

(Lebensformen)43, a crítica decolonial da ideia eurocêntrica de progresso44, a crítica 

                                                     
35 NOBRE, Marcos e Luiz REPA (orgs.) Habermas e a reconstrução, 2012, p. 187, 194. 
36 JAEGGI, Rahel. Critique of Forms of Life, 2018.  
37 ROSA, Hartmut. Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung, 2016. 
38 HABERMAS, J. The Theory of Communicative Action, 1984; 1989. 
39 HONNETH, A. The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts, 1995. 
40 FRASER, N. Justice Interruptus. Critical Reflections on the ‘Post-Socialist' Condition, 1997. 
41 BENHABIB, Seyla. Situating the Self. Gender, Community and Postmodernism in Contemporary 
Ethics, 1992. 
42 FORST, R. The Right to Justification: Elements of a Constructivist Theory of Justice, 2011. 
43 JAEGGI, R. Critique of Forms of Life, 2018. 
44 ALLEN, Amy. The End of Progress: Decolonizing the Normative Foundations of Critical Theory, 
2016.  
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genealógica da imaginação política45, uma teoria crítica da aceleração social e da 

ressonância46 e a nova crítica da ideologia (Ideologiekritik)47. Em sua abordagem 

inovadora dos problemas não resolvidos de alienação e reificação nas análises 

neomarxistas, essas novas vertentes de teoria crítica retomam vários dos temas 

habermasianos para reabilitar a reflexividade, os afetos sociais, o imaginário e a 

imaginação para além da colonialidade e de seus modelos teleológicos de progresso, 

política e historicidade, mostrando em que sentido ainda podem ser integrados às 

contribuições originais e radicais da primeira geração da Escola de Frankfurt. Assim, 

o reconstrucionismo e o experimentalismo podem ser evitados, tanto quanto o 

historicismo, por um lado, e o normativismo metodológico (como o fundacionismo 

inerente à maioria das tentativas de uma nova variante da antropologia filosófica e da 

filosofia da história), por outro, recorrendo à fenomenologia social da reflexividade e 

às atitudes proposicionais em primeira pessoa, tomadas a partir de uma postura 

crítica imanente e reconstrutiva, semelhante à discussão contemporânea que está 

também ocorrendo na epistemologia social analítica, em resposta aos desafios 

normativos do ceticismo e do relativismo epistêmico.48 

 

2 Uma Teoria Crítica da Libertação enquanto Crítica da Razão Idolátrica 

 

O tema bíblico da libertação, para além do sentido de mito fundador do 

judaísmo e do seu messianismo político, é correlato ao sentido constelatório da 

Páscoa, pessach, traduzindo um senso de transitoriedade, de passagem, como o 

termo hebraico o denota: Deus passa por cima (passes over, em inglês, Passover, até 

hoje palavra adotada pelos judeus de língua inglesa, em contraposição ao termo 

Easter para a páscoa cristã) das casas dos israelitas poupando os seus primogênitos 

quando da saída do Egito. A metáfora da libertação (enquanto mythos) foi o que me 

manteve até hoje interessado não apenas na teologia da libertação, mas na teologia 

política e na teologia filosófica que permite-nos repensar as articulações entre fé e 

saber (Glauben und Wissen) de Hegel a Habermas, dos pré-socráticos a Heidegger, 

de Abraão e Moisés a Levinas e Derrida. Como já foi apontado por Yitzhak 

                                                     
45 SAAR, Martin. Genealogie als Kritik. Geschichte und Theorie des Subjekts nach Nietzsche und 
Foucault, 2007. 
46 ROSA, H. Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, 2005. 
47 CELIKATES, Robin. Critique as social practice: Critical theory and social self-understanding, 2018. 
48 CARTER, J. Adam. Metaepistemology and Relativism, 2016. 
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Melamed49, Rosenzweig, Levinas e Derrida se aproximam muito do protestantismo 

liberal, na sua leitura ético-moral da religião e na recusa de ver no cristianismo uma 

realização, supersessionismo ou acabamento da nova aliança com relação à velha 

aliança ou ao judaísmo, que seria reduzido, segundo uma certa leitura luterana 

hegeliana tradicional, a uma religião ritualista, legalista, geistlos. Nos termos da 

leitura habermasiana, a páscoa assinala o início de uma postura anti-idólatra pelo 

monoteísmo exclusivista (que nas leituras liberais nos remetem a narrativas do 

exílio) e pode contribuir para a autoconsciência do espírito humano em suas lutas 

por reconhecimento e contra a opressão, dominação e instrumentalização de seres 

humanos, numa perspectiva pluralista que permitiria a afirmação identitária de cada 

confissão sem a pretensão de verdade absoluta universal. Esta seria, de resto, a 

contribuição da interpretação que Habermas nos oferece da fenomenologia do 

mundo da vida pós-secular e da linguistificação do sagrado para uma teoria crítica da 

razão idolátrica. Se pensarmos no secularismo e no fundamentalismo como formas 

vigentes de idolatria sistêmica correlata a práticas idólatras de subserviência a 

ideologias nacionais ou a leituras literais das Escrituras, podemos melhor avaliar a 

relevância dessa leitura fenomenológica, como foi explicitada por Jean-Luc Marion50 

em termos de Offenbarung (revelação) e Offenbarkeit (revelabilidade) e por Anthony 

Steinbock 51 , que define a idolatria como “a destruição das relações verticais” 

(idolatry is the destruction of vertical relations). Trata-se de apreendermos a 

verticalidade enquanto dação e doação (Gegebenheit, givenness, l’étant donné de la 

donation) do que nos é dado no encontro imediato, antepredicativo e pré-teórico 

com o Outro e cada outro, mesmo nos eixos horizontais e diagonais – segundo a 

terminologia da ressonância vertical de Hartmut Rosa52 –, no mundo de vivências 

(Erlebnisse, Lebenswelt) anterior a nossa individuação e co-constitutiva desse eu que 

se abre à alteridade como “vetor de mistério e da reverência”. Mesmo assumindo a 

tese habermasiana da individuação através da socialização ou uma fenomenologia 

generativa da co-constituição do eu, do mundo e dos outros, a verticalidade é o que 

qualifica a socialidade humana por oposição à horizontalidade e à diagonalidade com 

                                                     
49 MELAMED, Yitzhak Y. Salomon Maimon et l’échec de la philosophie juive modern, 2009, p. 176. 
50 MARION, J-L. Dieu sans l’être, 1991; MARION, J-L. Étant donné: Essai d’une phénoménologie de 
la donation, 1997. 
51 STEINBOCK, Anthony. Phenomenology and Mysticism: The Verticality of Religious Experience, 
2007, p. 6. 
52 ROSA, H. Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung, 2016. 
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quem e com o que está ao nosso alcance, compreensível e controlável (lembrando 

que o controle social se dá no eixo horizontal e pode se tornar manipulação ou 

opressão se a verticalidade for aniquilada, em práticas idolátricas) e esse é um modo 

ressonante de entendermos o déficit fenomenológico da teoria crítica através do 

infindável debate naturalismo-normatividade, superando os efeitos patológicos da 

reificação e alienação. Decerto, não faria sentido pensar numa idolatria profunda ou 

num sentido profundo (deep hermeneutics) da idolatria, na medida em que a 

condenação da idolatria se deve justamente a essa falta de transcendência, imanência 

e verticalidade das imagens idolatradas, como se fosse possível atribuir sentido ao 

que é superficial por excelência, ao que não tem sensibilidade: os ídolos têm olhos 

mas não veem, ouvidos mas não escutam. Assim,  

 

A idolatria é uma maneira de viver que “deforma” ou inverte a “verticalidade”. Eu 
uso o termo “idolatria”, apesar do fato de que, e precisamente porque, ele não se 
adapta - e de fato não pode - a uma visão de mundo pós-moderna. Infelizmente, a 
identificação da idolatria como a raiz dos problemas que enfrentamos pode 
facilmente ser lida como um apelo à violência fundamentalista. É compreensível 
que alguém queira evitar o uso da terminologia “religiosa” hoje, dada a fortaleza 
difusa do conservadorismo religioso, a tirania às vezes da ortodoxia e a fácil 
associação de qualquer coisa “religiosa” a movimentos espiritualmente e 
fisicamente violentos.53  

 

Habermas seguiu de perto o projeto de uma teologia pública da libertação que 

mantém uma interlocução aberta com leituras heterodoxas e liberais da tradição 

judaico-cristã, sobretudo com a teologia política de Johann Baptist Metz, que o 

inspirou em seu resgate de discursos anamnéticos (anamnesis, rememoração da fé e 

símbolos, credos crenças historicamente compartilhadas através dos séculos), 

incluindo também a modernização da fé num mundo da vida pós-secular.54 Cabe 

ressaltar que o sentido original do dictum de Tertuliano (na verdade, uma pergunta 

retórica, “o que tem Jerusalém a ver com Atenas?”) seria bem mais próximo das 

leituras apologéticas de nossos evangélicos fundamentalistas (que responderiam com 

certeza absoluta: “nada!”) do que dos teólogos liberais, que como Metz e os 

liberacionistas, interessam a Habermas e traduzem a concepção de espiritualidade 

pós-secular. O processo histórico de rememoração, recepção, transmissão e 

                                                     
53 STEINBOCK, Anthony. Phenomenology and Mysticism: The Verticality of Religious Experience, 
2007, p. 17. 
54 HABERMAS, Jürgen. Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity, 2002, p. 
150. 
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interpretação de tradições, tanto para Metz como para Habermas, passa pela crítica 

historicizante da razão, sempre guiada por diferentes constelações do pensamento, 

problematizando a oposição metafísica platônica entre anamnesis e logos.55 Assim, a 

maneira mais razoável de compatibilizar a cosmovisão e a teologia judaico-cristãs 

com as descobertas e teorias científicas contemporâneas passa, inevitavelmente, pela 

revisão da maneira como as crenças religiosas são formuladas ou, na linguagem de 

Rudolf Bultmann, proclamadas, anunciadas ou professadas enquanto símbolos, 

credos ou dogmas.56 Teólogos liberais como Jürgen Moltmann têm argumentado de 

forma consistente e defensável que é possível, sim, fazer teologia hoje sem recorrer 

ao que Martin Heidegger rechaçou como onto-teologia, empregando uma 

terminologia kantiana para aludir a formas pré-modernas de metafísica, que 

pressupunham a existência de Deus como a de um ente dentre outros ou ainda 

reduzindo o Ser de Deus à sua essência ou presentificação.57 Analisando o contexto 

histórico-conceitual que culminaria com a concepção judaico-cristã de revelação em 

oposição a concepções idólatras (animistas, politeístas e outras embasadas na 

superstição e no medo imbuídos por tiranos e sacerdotes), um pensador como 

Bloch58 pode, com efeito, argumentar que as bênçãos das colheitas no antigo Oriente 

eram atribuídas a Baal e aos deuses (baalim) pagãos, não ao Deus redentor, YHWH 

(tetragrama em hebraico para aludir ao inefável “nome de Deus”), o libertador que se 

revela no Êxodo como o único e exclusivo Deus de Israel e depois como salvador da 

humanidade: “Somente um ateu pode ser um bom cristão; somente um cristão pode 

ser um bom ateu”. Tanto no judaísmo antigo quanto no cristianismo, há uma clara 

reivindicação ético-normativa da relação intersubjetiva no serviço a esse Deus e seu 

reinado espiritual, utópico e transformador da realidade social vigente. Vários 

teólogos que adotam o método histórico-crítico constatam que há, com efeito, uma 

conexão entre YHWH e o estabelecimento da monarquia israelita e a partir desta se 

desenvolve a concepção histórico-cultural de um messianismo político e uma ética da 

reciprocidade. 59  Destarte, a concepção judaico-cristã favorece interpretações 

                                                     
55 HABERMAS, J. Israel o Atenas. ¿A quien pertenece la razón anamnética? Johann Baptist Metz y la 
unidad en la multiplicidad multicultural, 2001, p. 175ss. 
56 HABERMAS, J. Auch eine Geschichte der Philosophie: Band 1: Die okzidentale Konstellation von 
Glauben und Wissen, 2019, p. 495; Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben 
und Wissen, 2019, p. 99. 
57 CAPUTO, John. Demythologizing Heidegger,1993. 
58 BLOCH, Ernst. Atheism in Christianity. The Religion of the Exodus and the Kingdom, 2009, p. 7ss. 
59 RÖMER, Thomas. The invention of God, 2015, p. 248. 
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pluralistas de seu material teológico, em constante interlocução com as culturas e 

processos civilizatórios, incluindo as mais diversas tradições da filosofia greco-

romana. A própria concepção de uma esfera pública cada vez mais abrangente e 

inclusiva reflete, outrossim, legados da tradição judaico-cristã e os processos 

imanentes de secularização que nos conduzem a novas constelações da 

universalidade e publicidade da lei (Allgemeinheit und Öffentlichkeit der Gesetze) 

em sociedades democráticas pós-seculares.60 

A crítica da razão idolátrica em solo brasileiro já fora iniciada em plena 

ditadura militar quando teólogos e filósofos da libertação retomaram a força 

contestatória do profetismo hebraico e da crítica imanente do capitalismo periférico 

autoritário, desde a teoria da dependência (Fernando Henrique Cardoso, Theotônio 

dos Santos e Celso Furtado) e a teologia da libertação (Rubem Alves, Gustavo 

Gutiérrez e Leonardo Boff) nas décadas de 1960 e 1970 até as reivindicações 

normativas dos novos movimentos sociais que lutavam contra a agenda neoliberal 

coincidindo com o fim dos regimes militares na década de 1980 e com a transição 

para a democracia nos anos 90.61 É contra esse contexto dinâmico de desafios críticos 

e globais que podemos hoje situar os movimentos diaspóricos afro-brasileiros e as 

lutas decoloniais com reivindicações interseccionais de gênero e etnia, nas 

“perspectivas transnacionais” de estudos culturais 62  que exploram a dinâmica 

cultural das migrações globais e suas contribuições enriquecedoras para as práticas 

libertadoras de regimes opressivos e autoritários, através das reivindicações 

normativas de auto-identidade e emancipação. Tal ethos filosófico de libertação nos 

lembra ainda que o Brasil nunca experienciou uma revolução civil, um movimento 

intelectual e cultural como o Iluminismo, nem qualquer versão de liberalismo 

político ou regime republicano – conservador ou não – antes de nossos últimos trinta 

anos de uma gradual experiência democrática. As reivindicações normativas de 

libertação hoje parecem muito mais próximas dos apelos dos anos 70 e 80 à 

resistência e à crítica do status quo (de um regime militar que permaneceu no poder 

por 21 anos), na medida em que trabalhadores brasileiros e todos os representantes 

                                                     
60 HABERMAS, J. Auch eine Geschichte der Philosophie: Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des 
Diskurses über Glauben und Wissen, 2019, p. 89. 
61 HABERMAS, Jürgen. Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity, 2002, p. 
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dos segmentos menos favorecidos, os marginalizados, os sem-teto urbanos e os sem-

terra rurais, se unem hoje a feministas e ativistas LGBTQ e aos que ainda lutam pela 

emancipação negra e pelo empoderamento de grupos indígenas. Como pontuou 

Steinbock, “viver sob o domínio da idolatria se atualiza de várias maneiras: injustiça, 

ódio, racismo, pobreza institucionalizada, militarismo, misoginia, terrorismo 

ecológico e alienação geral da terra”63 . Com efeito, a idolatria hodierna tem se 

manifestado não apenas em termos de orgulho, secularismo e fundamentalismo, mas 

também pelo caráter “unidimensional de experiências que não conseguem evocar 

verticalmente”, como a reificação do meio ambiente e da economia.64 Francis Bacon 

já havia incluído, no início da modernidade, os ídolos do mercado dentre as noções 

falsas que têm ocupado o intelecto humano, juntamente com os ídolos da tribo, os 

ídolos da caverna e os ídolos do teatro.65 A crítica à razão idolátrica do capitalismo de 

mercado seria, de resto, um dos temas recorrentes da teologia da libertação. Como 

observam Assmann e Hinkelammert, 

 

o caráter sacrifical das relações de mercado é ideologicamente desmentido pela 
maneira como se concebe o mercado, embora seja brutalmente real... que o 
caráter secular (não-religioso) da modernidade sirva de chave explicativa desses 
mecanismos de ocultamente dos sacrifícios reais é um ponto discutível. 
Precisamente esta secularidade é a forma religiosa nova da modernidade, em 
muitíssimos casos. Em outras palavras, a racionalidade formal é religiosa, por 
uma parte, porque é fetichizadora; e por outra, por trazer embutida uma lógica 
verdadeiramente religiosa. Mas este aspecto, que nos interessa profundamente 
para estabelecer melhor as características idolátricas desse sacrificialismo, não 
faz parte do foco de atenções de Horkheimer e Adorno (1947, p. 60 s.) no texto 
em referência [Dialektik der Aufklärung]. Sua análise, porém, é aguda quando 
mostra que as relações mercantis conseguem ocultar o problema do poder, 
porque o mais poderoso, na simulação da igualdade que aparece no mercado, é 
visto apenas como o mais hábil e socialmente mais ativo e benéfico. De modo que 
as relações mercantis funcionam como “racionalização do assassinato graças à 
apoteose do eleito”, isto é, daquele que “pode mais”.66 

 
 

Assim como no caso particular de relações idólatras (no judaísmo, no 

cristianismo ou nas posturas individuais e coletivas de grupos determinados), 

também podemos tematizar a idolatria enquanto tema filosófico fundamental e 
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universal, na medida em que análises sistêmicas (como do capitalismo tardio ou do 

mercado financeiro mundial) pressupõem um ateísmo ou agnosticismo metodológico 

como o faz Habermas67 em seus questionamentos sistemáticos, lembrando que o 

ceticismo enquanto skepsis (em grego, “investigação”) permanece uma atitude 

default de quem filosofa ou faz pesquisa empírica: não podemos já pressupor o que 

queremos encontrar. Daí, mesmo nas abordagens do termo no judaísmo, emerge um 

primeiro problema, de ordem linguístico-semântica, que consiste em demarcar o 

sentido do termo “idolatria”, nem tão restrito a uma religião em particular 

(especialmente ao judaísmo em sua concepção de avodah zarah) nem tão amplo em 

seu sentido metafórico a ponto de contradizer a própria interdição da idolatria.68 

Como observa Jair Tauchen, “o idólatra assemelha-se com o ídolo que adora. O 

problema da idolatria, considerando a revelação bíblica do primeiro e do segundo 

mandamento, é que ele camufla a nobreza entre Deus, o Criador e a criatura.”69 Não 

se trata, portanto, de defender uma religião ou interpretação em particular como 

detentora do verdadeiro Deus em detrimento das falsas divindades de religiões 

animistas, politeístas ou de outras leituras da mesma tradição que competem entre si 

(como fazem, de resto, muitos protestantes evangélicos que denunciam a suposta 

idolatria do catolicismo e de religiões afro-brasileiras). O problema maior da idolatria 

está, ao contrário, como afirmam Assmann e Hinkelammert, “diretamente vinculado 

à manipulação de símbolos religiosos para criar sujeições, legitimar opressões e 

apoiar poderes dominadores na organização do convívio humano”70. O problema não 

são propriamente as imagens ou os objetos que conduzem à sua indevida adoração 

idólatra, mas a relação de quem o faz (idólatra) com o Outro, nos termos da 

verticalidade já evocada, cultivando e fomentando instituições, sistemas e relações 

idolátricas. Assim, como observa Habermas,  

 

A tese da origem da violência religiosa (Ursprung der religiösen Gewalt) do 
monoteísmo inicialmente teve em mente o novo tipo de rejeição de práticas e 
crenças estrangeiras, que surgiram com a crítica à adoração de ídolos e à idolatria 
(Kritik an Götzendienst und Idolatrie). Enquanto as várias mitologias tribais, 
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urbanas e do império eram traduzíveis, a Bíblia Hebraica fazia uma reivindicação 
exclusiva à verdade.71 

 

O problema do exclusivismo ou absolutismo teológico parece hoje confinado a 

grupos religiosos que defendem posicionamentos fundamentalistas, mas não 

podemos esquecer que a maior parte das confissões ortodoxas ou das crenças 

religiosas que se autodeclaram como sendo as únicas, absoluta e exclusivamente 

verdadeiras, acabam por favorecer uma concepção errônea de idolatria e contribuir 

para a intolerância e a violência entre grupos sociais e populações inteiras. Foi nesse 

nível problemático das crenças religiosas em geral, que eu tenho proposto uma 

reformulação do chamado Paradoxo Fundamental da Religião através das duas 

premissas: 

 

(1) Toda religião reivindica ser absolutamente verdadeira. 
 
(2) Na medida em que não podem todas ser igualmente verdadeiras, as religiões 
estão fadadas a algum tipo de contradição performativa e estão todas sob suspeita.72  
 
 

Assim, muitos crentes e estudiosos de religiões evocam (1) a fim de ressaltar a 

universalidade da aspiração religiosa entre os seres humanos, para além das 

distinções particulares e, muitas vezes, o fazem com o intuito de promover o 

universalismo inter-religioso. Universalismo e particularismo seriam, desse modo, 

compatibilizados sem necessariamente recorrer a argumentos filosóficos ou teórico-

conceituais. Por outro lado, muitos ateus e agnósticos evocam (2) precisamente para 

justificar a sua descrença ou ceticismo em matérias de fé e religiosidade, alegando 

sobretudo os condicionamentos de autoengano, ilusão e submissão irracional a 

legados preconcebidos de tradições diversas. A minha tese programática tem sido a 

de que podemos recorrer a um perspectivismo pragmático-formal, como propõe 

Habermas73, e aceitar (1) e (2) tornando o universalismo e o particularismo aceitáveis 

e compatíveis, sobretudo em nossas democracias pós-seculares, onde ateus, 

agnósticos e crentes podem coexistir. No caso de Habermas, o universalismo moral e 

o particularismo ético de comunidades e grupos sociais concretos, religiosos ou não, 
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devem se mostrar compatíveis, notadamente na esfera pública. 74  Observa-se, a 

propósito, que o ateísmo metodológico habermasiano seria mais propriamente 

caracterizado como um agnosticismo metodológico, na medida em que seu ceticismo 

metódico se orienta contra as posturas metafísicas, ingênuas ou dogmáticas da 

suposta cognição de Deus ou da divindade. Essa característica do pensamento pós-

metafísico tem sido, de resto, a postura pragmatista adotada também por John Rawls 

e pela nova geração da chamada Escola de Frankfurt, em pleno acordo com a 

epistemologia social e as mais recentes pesquisas empíricas sobre a socialidade 

humana, incluindo as ciências cognitivas.75 Afinal, como disse Ernst Bloch, nenhum 

cristão ou judeu crente poderia se esquivar do ateísmo na medida em que ambos 

rechaçam a idolatria e as diferentes tentativas de enquadrar “Deus” em quaisquer das 

inúmeras categorias teológicas e onto-teológicas das constelações metafísicas que 

guiaram ou acompanharam o desenvolvimento de pesquisas filosóficas através dos 

séculos. Ou, nas palavras de Meister Eckhart76, o crente pode pedir a Deus que se 

livre de Deus ou de suas representações idolátricas (inclusive teológicas, como sugere 

a teologia negativa).77  

 

3 A linguistificação do sagrado e a colonização idolátrica do mundo da 
vida 
 

A idolatria, enquanto avodah zarah (hebraico, serviço estranho), tem sido 

concebida no Talmud e nas leituras da Halakha (lei rabínica, incluindo as 613 

mitzvot e suas interpretações prescritivas pelo judaísmo ortodoxo e conservador) 

como um tipo de serviço (culto), mas um serviço de outros deuses estranhos ao 

judaísmo, o culto de coisas estranhas à Palavra de Deus e à Torah. Mas é justamente 

no interior desse particularismo da Torah, enquanto Lei mosaica originariamente 

concebida para o povo de Israel, que irrompe o universalismo. A aliança divina se 

revela universal, por exemplo, na vocação de Abraão, em quem seriam benditas todas 

as nações da Terra, assim como nos revela ainda a estória de Noé, cujas Sete Leis se 
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resumem a proibir a idolatria (não apenas de falsos deuses, mas sobretudo do 

orgulho, da auto-justiça e do fundamentalismo), o assassínio, o roubo, a imoralidade, 

a calúnia e o maltrato de animais e a promover sistemas e leis de honestidade e 

justiça.78 Por outro lado, a retirada do sagrado do mundo desencantado manifesta-se 

na sacralização da palavra revelada (manifestiert sich der Rückzug des Sakralen aus 

der entzauberten Welt in einer Sakralisierung des geoffenbarten Wortes), ou seja, 

no trato ritualizado com um Deus que só está presente nas orações, principalmente 

na leitura e interpretação das Escrituras. Um ponto de cesura claro é a abolição do 

sacrifício pagão que é condenado como idolatria (als Götzendienst verurteilt wird).79  

Ora, Habermas concebe a religião como um parceiro no diálogo e apela por 

razões seculares na tarefa democrática dos seus processos de aprendizado, que 

devem também incluir a religião.80 Se Habermas se mostrou deveras ambivalente 

para com a religião (ora falando da racionalidade da religião, ora falando da religião 

como irracional, seguindo o conceito tradicional de secularização), é porque 

reconhece um déficit normativo na razão secular (incluindo as suas formulações 

naturalistas), ao mesmo tempo em que rejeita toda ideia de filosofia fundamentada 

ou orientada para a religião e confia no conceito de tradução (Übersetzung), inclusive 

num sentido metafórico amplo de traduzibilidade (Übersetzbarkeit) cultural81, por 

exemplo, quando pensamos que as versões gregas das Escrituras hebraicas, 

particularmente a Bíblia Septuaginta, propiciou a emergência de uma cultura política 

judaico-helenística onde emerge o cristianismo dentro de um contexto político-

messiânico tão complexo quanto polêmico. Há um verdadeiro movimento cultural de 

tradução do exílio babilônico (onde provavelmente se codificou a Torah em sua 

versão escrita) até o contexto alexandrino de Filo e do judaísmo helênico, antes de ser 

combinado com as diferentes correntes samaritanas, farisaicas, saduceias, essênias, 

zelotes e suas fragmentações sectárias dentro do contexto greco-romano da Judeia 

(Iudaea) do primeiro século (que seria chamada de “Palestina” pelos romanos na 

segunda metade do segundo século).82 Esse sentido de hermenêutica profunda deve 
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ser transposto para o desafio de traduzibilidade da religião na esfera pública hoje, de 

forma a compreender, para além da tradução de línguas e conceitos, aspectos 

culturais, sociais e etnográficos que variam de um contexto geográfico a outro, assim 

como de um contexto semântico a outro, respeitando o pluralismo democrático e a 

irredutibilidade da teologia à filosofia e vice-versa.83 As mudanças de atitude na obra 

contemporânea de Habermas, sobretudo antes e depois da outorga do Prêmio Kluge 

em 2015, já foram bem analisadas e debatidas em várias interlocuções84 incluindo as 

reflexões críticas sobre a colonização do mundo da vida pelo chamado secularismo, 

no sentido de evitar que cosmovisões religiosas prevaleçam na esfera pública, 

notadamente na educação pública e sobretudo em países onde uma religião 

majoritária poderia monopolizar as doutrinas abrangentes – trata-se, portanto, de 

uma colonização idolátrica do mundo da vida. 85  Assim, as guerras culturais 

estadunidenses acabaram sendo importadas por evangélicos brasileiros que tendem a 

incorrer em posicionamentos fundamentalistas ao buscar a imposição do ensino do 

criacionismo (criação do universo em seis dias de 24 horas), da “teoria” do design 

inteligente ou de concepções pseudocientíficas em escolas públicas, exigindo que tais 

reivindicações normativas sejam devidamente traduzidas – no caso, uma importação 

indevida do fundamentalismo religioso daquele país. Mas há também exemplos como 

os da Turquia (país predominantemente islâmico com um governo secular) ou do Irã 

(país teocrático muçulmano, onde as reivindicações por mais liberdade religiosa são 

sistematicamente sufocadas), onde a mesma ideia habermasiana pode ser evocada, 

em contextos diferenciados.86 Foi, com efeito, na Universidade de Teerã, em 2002, 

que Habermas iniciou sua Vorlesung “Religion in the Public Sphere” (mais tarde 

incluída como capítulo 5 em Entre Naturalismo e Religião) constatando que desde a 

virada de 1989-90 a religião assumira “inesperadamente, importância política” no 

mundo inteiro, citando o fenômeno de dessecularização do mundo, de Peter Berger.87 

Habermas observou que seria possível falarmos em três modelos de secularismo – 

como substituição, expropriação ou modelos de secularização disruptivos, 
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declarando que os três estavam errados por razões distintas. “Substituição” refere-se 

à maneira pela qual as abordagens religiosas ao pensamento e às formas de vida 

religiosas foram substituídas por seus equivalentes racionais. “Expropriação” 

significa simplesmente “assalto”. Em O futuro da natureza humana, Habermas 

descreve como o modelo de substituição sugere “uma interpretação progressista em 

termos de modernidade desencantada, enquanto o modelo de expropriação leva a 

uma interpretação em termos de uma teoria do declínio, isto é, de uma modernidade 

desprotegida. Ambas as leituras cometem o mesmo erro”88. Segundo Habermas, o 

terceiro modelo, da secularização disruptiva, inclui instituições sociais, como havia 

sido abordada em sua Teoria da ação comunicativa, onde a religião é vista 

principalmente desde uma perspectiva sociológica, enquanto modo pré-moderno de 

integração social. Desde então, entretanto, Habermas continuou explorando o papel 

da religião na política, por um lado, e as relações entre os modos de discurso religioso 

e filosófico, por outro. Habermas mostrou-se sistematicamente interessado nas 

descobertas científicas e conjecturas plausíveis sobre a evolução natural e social, 

dentro da qual pode-se também estudar a religião através da “ciência da religião” 

(Religionswissenschaft, sciences de la religion, religious studies), ”fenomenologia da 

religião” e “filosofia da religião” – diferentemente de abordagens teológicas 

confessionais – assim como o complexo fenômeno da formação de um ethos social, 

através de uma abordagem sistêmico-normativa da filosofia social. Segundo tal 

concepção dual de sociedade (qual seja, tomada ao mesmo tempo como sistema e 

mundo da vida), parece-nos trivial ou superficial supor que o fenômeno da religião 

estaria apenas relegado à esfera privada como um fenômeno típico do mundo da vida 

em uma sociedade cada vez mais secularizada e racionalizada.89 Este, de resto, foi um 

dos graves erros da associação quase mecanicista entre esclarecimento (Aufklärung) 

e secularização, progresso da ciência e declínio da religião, como vaticinaram Adorno 

e Horkheimer com respeito às patologias sociais de um mundo cada vez mais 

desmistificado e desencantado com seus próprios processos de racionalização e 

modernização. Foi nesse sentido que já explorei, em outros trabalhos90, problemas de 

normatividade com relação ao naturalismo, correlacionando os horizontes do 

observador (terceira pessoa) e do agente moral ou ator social e político (primeiro 
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pessoa), especialmente como explicitado em seu Zwischen Naturalismus und 

Religion. De acordo com esse “dualismo de perspectivas”, argumentei, podemos 

reconstruir uma pragmática da interdependência significante comunicativa, 

intersubjetiva e co-constitutiva, aplicada à filosofia da religião. Habermas consegue, 

assim, integrar as mais recentes descobertas empíricas da pesquisa do naturalismo 

(em biogenética, neurociência, inteligência artificial, ciências cognitivas, biologia 

molecular) com os legados filosóficos e culturais tradicionalmente associados a 

reflexões sobre a normatividade inerente às relações intersubjetivas no mundo da 

vida, atingindo um equilíbrio metodológico mitigado entre relatos reducionistas do 

naturalismo e da normatividade. Tal abordagem permite-nos reformular a questão, 

afinal, o que é religião? Embora eu não ofereça aqui nenhuma definição desse 

complexo fenômeno humano, a religião tem sido definida como uma religação 

contínua e abrangente (religare) do eu e dos grupos sociais a Deus (ou ao divino) e 

ao mundo, a fim de entender o sentido humano, ritos, práticas cotidianas e a própria 

existência. Essa é uma constatação de um fenômeno tão complexo e diversificado 

quanto o fenômeno religioso universal, geralmente mencionada nos manuais e livros-

texto de ciência da religião e filosofia da religião.91 Nesse sentido, a religião refere-se 

à metafísica, não apenas à disciplina metafísica especial da teologia filosófica, mas 

também à metafísica geral, que trata da questão do ser e da ontologia, bem como da 

relação desta com a natureza humana (antropologia filosófica e psicologia) e à 

totalidade dos seres (cosmologia filosófica). A religião é, assim, considerada como um 

sistema sociocultural de comportamentos e práticas morais, visões de mundo, textos, 

lugares santificados, profecias, rituais e organizações que relacionam a humanidade a 

elementos sobrenaturais, transcendentais ou espirituais. No entanto, não há 

consenso acadêmico sobre o que constitui precisamente uma religião. Considerando 

que há mais de cinco mil religiões diferentes no planeta, como seria possível que 

todas as religiões reivindicassem ser verdadeiras de forma mais ou menos absoluta 

ou exclusiva? Se quisermos evitar o pressuposto hegeliano que faz do cristianismo a 

religião consumada por excelência (notadamente em suas Vorlesungen über die 

Philosophie der Religion), no sentido de que o conceito de religião foi completado ou 

consumado nele, enquanto vera religio em sua expressão quintessencial, podemos 

ainda voltar o objeto ou conteúdo da religião contra tal conceito absoluto, na medida 
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em que a própria religião não implica conhecimento absoluto do absoluto, segundo o 

próprio Hegel, já que esse seria o papel da filosofia: o conceito de religião é o 

relacionamento da consciência finita com seu objeto absoluto, Deus (na fórmula 

lapidar de seu contemporâneo Schleiermacher, designando a total dependência do 

humano com relação ao divino), e, finalmente, a unidade entre eles com base no eu 

do absoluto, através da mediação ou autoconsciência, a religião na qual esse 

relacionamento se manifesta plenamente é a religião consumada (die vollendete 

Religion) e reveladora (die offenbare Religion).92 Segundo Hegel, enquanto devir de 

um objeto da consciência humana, a religião cristã se manifesta, de forma absoluta, 

como a religião da revelação.  

Habermas se serve, portanto, do fenômeno histórico da secularização para 

expor sua teoria da ação comunicativa embasada na reivindicação de pretensões de 

validade que se desenvolvem através do próprio processo de linguistificação do 

sagrado (Versprachlichung des Sakralen): “nas sociedades modernas, existe uma 

expansão do escopo da contingência para a interação perdida em contextos 

normativos em que a lógica interna da ação comunicativa torna-se praticamente 

verdadeira nas formas de relações desinstitucionalizadas da esfera privada familiar, 

bem como na esfera pública carimbada pelos meios de comunicação de massa”93. Na 

sua última obra, Habermas volta a falar da linguistificação do sagrado através das 

constelações históricas de momentos distintos, como por exemplo, quando os pais da 

igreja procuram traduzir para a filosofia os termos teológicos da recém-nascida 

religião cristã (sendo a própria tentativa de um filosofar cristão imbuído de conceitos 

platônicos, estoicos e neoplatônicos) até Agostinho e Tomás de Aquino (com relação 

a Aristóteles), ou quando Lutero e Zwingli oferecem suas respectivas interpretações 

de conceitos bíblicos e dogmas cristãos como os sacramentos, notadamente o 

batismo e a eucaristia.94 Em suas próprias palavras, 

 

O pensamento de Agostinho marca o início de um novo ciclo de linguistificação 
do sagrado (Versprachlichung des Sakralen) que começou com as narrativas 
míticas. Os significados (Bedeutungen), encapsulados em formas rituais do 
manejo evocativo dos poderes de salvação e condenação, foram inicialmente 
libertados das visões de mundo míticas (mythischen Weltbildern). Na forma de 
narrativas (Erzählungen), sem sacrificar a ancoragem nas formas icônicas de 

                                                     
92 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Lectures on the Philosophy of Religion, 2012, p. 11. 
93 HABERMAS, J. The Theory of Communicative Action II: Lifeworld and System, 1989, p. 403. 
94 HABERMAS, J. Auch eine Geschichte der Philosophie: Band 1: Die okzidentale Konstellation von 
Glauben und Wissen, 2019, p. 154, 162. 
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expressão do rito (die Verankerung in den ikonischen Ausdrucksformen des 
Ritus), o sagrado (das Sakrale), por assim dizer, só foi aberto a sujeitos que 
podem dizer “sim” e “não” e que querem se convencer dos motivos. Vimos como 
a revolução da cosmovisão do Eixo continuou essa linguistificação do sagrado 
(die Weltbildrevolution der Achsenzeit diese Versprachlichung des Sakralen) em 
conexão com o processamento discursivo do conhecimento mundial agora 
acumulado (akkumulierten Weltwissens) em outro nível cognitivo.95  

 

Habermas considera o processo de linguistificação do sagrado tão importante 

para a dimensão da racionalidade quanto o progressivo e legítimo processo de 

deslinguistificação das esferas sociais, na medida em que a economia capitalista 

ocupa uma posição especial entre os sistemas de ação funcionalmente especificados 

das sociedades capitalistas desenvolvidas, pois o meio do dinheiro deslinguistificado 

(entsprachlichte Medium des Geldes) permite que os ciclos econômicos sejam 

fechados recursivamente em relação aos ambientes não-econômicos. 96  A 

objetificação de atitudes alienantes e reificantes, resultantes dos meios de 

comunicação deslinguistificados (dinheiro e poder) pode ser descrita por Habermas 

como uma tecnicização do mundo da vida (Technisierung der Lebenswelt), não se 

referindo apenas aos fenômenos patológicos para os quais reserva o termo 

“colonização” (Kolonialisierung), mas à própria diferenciação de estado e mercado 

do mundo da vida (Ausdifferenzierung von Staat und Markt aus der Lebenswelt).97 

Assim, a reprodução cultural, a integração social e o desenvolvimento da 

personalidade podem ser compreendidos através da ação comunicativa, resultando 

do próprio processo de racionalidade comunicativa. Afinal, é mister salientar a 

distinção que Habermas elabora entre a racionalização do mundo da vida e a 

racionalização sistêmica, segundo a qual nem a secularização das visões de mundo 

(“racionalização cultural”) nem a diferenciação estrutural da sociedade como tal (por 

exemplo, movimentos ecológicos) seriam patológicas no sentido de um 

desenvolvimento defeituoso. Ao contrário, Habermas98 pôde recorrer ao conceito de 

linguistificação do sagrado a partir de Durkheim, seguindo um projeto reconstrutivo 

de Mead, dada a insuficiência do primeiro para explicar a passagem de uma forma de 

integração social a outras cada vez mais complexas, transformando a consciência 

                                                     
95 HABERMAS, J. Auch eine Geschichte der Philosophie: Band 1: Die okzidentale Konstellation von 
Glauben und Wissen, 2019, p. 534. 
96 HABERMAS, J. Auch eine Geschichte der Philosophie: Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des 
Diskurses über Glauben und Wissen, 2019, p. 865, 901. 
97 HABERMAS, J. Auch eine Geschichte der Philosophie: Band 1: Die okzidentale Konstellation von 
Glauben und Wissen, 2019, p. 154, 143. 
98 HABERMAS, J. The Theory of Communicative Action II: Lifeworld and System, 1989, p. 652. 
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coletiva e práticas sociais em substituição a representações e rituais coletivos, pela 

crescente racionalização do mundo da vida, através de mecanismos mediados 

linguisticamente, que se tornam sobrecarregados e transferem para essas práticas 

cotidianas processos comunicativos básicos como o contrato, a promessa e a 

confiança. Na sua teoria do agir comunicativo, Habermas segue Durkheim99 em sua 

tese da linguistificação do sagrado, assim como também segue Mead para postular a 

diferenciação dos componentes estruturais do mundo da vida (pessoa, sociedade e 

cultura), Weber para defender a diferenciação das esferas de valor da verdade, 

bondade e beleza (modelo aristotélico-kantiano), e Parsons para esboçar a tese da 

institucionalização do individualismo e da generalização estrutural de valores. 

Destarte, a integração social e a reprodução cultural se consolidam a partir de 

estruturas normativas provenientes da formação discursiva da vontade. Ademais, 

segundo Berger, aliada à crescente diferenciação sistêmica, os meios 

deslinguistificados (do dinheiro, do mercado e do poder) terminam por assumir cada 

vez mais as funções de coordenar as ações, relegando para a periferia do sistema os 

processos comunicativos mediados linguisticamente e ocasionando uma reificação 

das estruturas simbólicas do mundo da vida, levada a efeito pelos imperativos 

sistêmicos que se tornam auto-suficientes.100 Segundo Habermas, a possibilidade 

estrutural da racionalização do mundo da vida deve ser obtida através de uma análise 

formal-pragmática transposta para uma análise sociológica, como exemplificada pelo 

fenômeno da linguistificação do sagrado, na medida em que assegura à estrutura da 

ação comunicativa as condições para avaliar a contradição inerente entre estruturas 

do mundo da vida engendradas linguisticamente e o crescimento da complexidade 

sistêmica movida pela racionalidade instrumental.101 Como observa Johannes Berger, 

 

A linguistificação do sagrado no domínio da reprodução simbólica (a família e a 
esfera pública) é, contudo, apenas um lado do processo de racionalização; o outro 
é a deslinguistificação entre as formas de reprodução material -- e nesta se inclui 
a economia e a administração do estado. Este último se torna o domínio de uma 
ação racional orientada a fins que não depende mais da linguagem como 
mecanismo de consenso.102  

 

                                                     
99 DURKHEIM, Émile. Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1968. 
100 HONNETH and H. JOAS (eds), Communicative Action, 1991, p. 178. 
101 HONNETH and H. JOAS (eds), Communicative Action, 1991, p. 224. 
102 HONNETH and H. JOAS (eds), Communicative Action, 1991, p. 167. 
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O supracitado Paradoxo Fundamental da Religião pode ser agora reformulado 

à luz do paradoxo da racionalização do mundo da vida: esta só foi viabilizada pela 

modernidade, que também torna possível a emergência e a proliferação de 

subsistemas cujos imperativos se voltam, em última análise, contra o próprio mundo 

da vida.103 Assim, convém postular a paradoxal situação da secularização após a 

derrocada do socialismo histórico em 1989, ocasionando uma dessecularização e uma 

crescente adesão a movimentos religiosos no mundo inteiro, impulsionada em 

grande parte pela globalização no início do presente século. Uma condição pós-

secular refere-se, nos dias de hoje, à ideia de uma modernidade tão deficitária quanto 

inacabada, abrigando novos diálogos interculturais e interreligiosos, permitindo uma 

coexistência tolerante entre as esferas da fé e da razão (Glauben und Wissen), em 

processos de aprendizado e entendimento mútuos. Nesse sentido, Habermas defende 

que os religiosos e os secularistas não deviam se excluir, mas aprender uns com os 

outros e coexistir com tolerância. Mas Habermas104 observa, com propriedade, que se 

faz necessária uma distinção histórico-cultural entre sociedades que vivenciaram a 

secularização vinculada à modernidade, Esclarecimento, racionalização e 

movimentos culturais do capitalismo ocidental (sobretudo em países europeus, EUA, 

Austrália, Nova Zelândia etc) e sociedades em que não houve uma experiência 

histórica de secularização, mas houve outras formas de religiosidade 

institucionalizada e de novos movimentos religiosos (como a América Latina e alguns 

países islâmicos). Segundo Habermas105, a consciência pública na Europa pode ser 

descrita em termos de uma “sociedade pós-secular” (postsäkularen Gesellschaft), na 

medida em que atualmente ainda precisa se “ajustar à existência contínua de 

comunidades religiosas em um ambiente cada vez mais secularizado”.  

Assim, a linguistificação do sagrado pode retornar à esfera pública, tendo 

partido de sua formulação originária de um processo de secularização inseparável 

dos processos de modernização ocidental e agora entendida como o mais recente 

estágio dentro de um processo geral de evolução social, dentro do qual podemos 

também situar as mudanças na ideia habermasiana de publicidade (Öffentlichkeit). 

Originária de sua interpretação histórica do espaço kantiano de razões vivenciado 
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num ambiente revolucionário burguês 106 , a concepção habermasiana de esfera 

pública (Öffentlichkeit) pôde acatar as críticas e contribuições dos públicos (publics) 

contra-hegemônicos de Nancy Fraser, que denunciou a esfera pública burguesa como 

sendo ainda discriminatória de mulheres e de outros grupos historicamente 

marginalizados, ocultando formas de dominação patriarcal e econômica. Fraser 

desmascarou o pretenso universalismo eurocêntrico de homens brancos burgueses 

que podiam se servir dessa rede secretamente ideológica de clubes e associações 

(filantrópica, cívica, profissional e cultural) como um verdadeiro “campo de 

treinamento” e “base de poder” para evitar que “outros grupos articulassem suas 

preocupações particulares.”107 Habermas logra, nesse sentido, transcender as aporias 

liberais e pós-modernas opondo a privatização da vida religiosa à sua fragmentação 

relativista, assim como os clássicos dilemas e paradoxos decorrentes de concepções 

tradicionais do universalismo moral e do particularismo ético, traduzidas pelas mais 

diversas tradições judaico-cristãs em suas conflitantes interpretações opondo 

Jerusalém a Atenas.108  

 

4 Uma teoria crítica da libertação enquanto crítica da razão idolátrica 

 

A crítica da razão idólatra na filosofia judaica pode ser explorada a partir da 

crítica ao antropomorfismo atribuído a Deus, na medida em que Deus não pode 

jamais ser identificado com quaisquer predicações, atributos ou proposições 

atribuídas ao seu ser: Deus não é nunca idêntico ou semelhante ao Deus de nossas 

representações humanas, demasiadamente humanas. Daí a insistência no judaísmo 

de evitar escrever, pronunciar ou dizer o nome de Deus, inclusive escrevendo “D’us” 

ao invés de “Deus”, não apenas para o tetragrama, mas para os chamados 12 nomes 

de Deus ou dezenas de formulações semânticas associadas aos nomes de Deus 

encontradas na Bíblia hebraica. No judaísmo rabínico, pode-se falar de 7 nomes: 

além de YHWH (que é dito e referenciado como Ha-Shem, o Nome, exatamente por 

ser o mais sagrado), seis outros nomes podem ser classificados como títulos da 

divindade, a saber: El (“Deus”), Eloah (“Deus”), Elohim (“Deuses”), Shaddai (“Todo-

                                                     
106 HABERMAS, J. Mudanc̦a estrutural da esfera pública: investigações sobre uma categoria da 
sociedade burguesa, 2014. 
107 FRASER, Nancy. Rethinking the Public Sphere, 1992, p. 139-142. 
108 HABERMAS, J. Auch eine Geschichte der Philosophie: Band 1: Die okzidentale Konstellation von 
Glauben und Wissen, 2019, p. 177. 
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Poderoso”), Ehyeh (“Eu sou/serei”) e Tzevaot (“[dos exércitos, astros ou hostes”). 

Outras tradições podem falar de 12 ou 72 nomes, como a Kabbalah e interpretações 

hasídicas. A crítica ao antropomorfismo pode ser reexaminada a partir da tríade 

Maimônides, Cascas e Spinoza. Obviamente não me propus a explorar aqui neste 

breve texto o conceito da divindade nesses três autores, mas acredito que a partir do 

terceiro possamos apreender o sentido que me propus a desenvolver neste ensaio 

constelatório, que é o de uma teoria crítica da razão idólatra. A minha hipótese de 

trabalho é que não somente há uma crítica da razão idólatra nos escritos da chamada 

Escola de Frankfurt, notadamente naqueles que tratam do judaísmo, do capitalismo 

e da filosofia da história dentro de uma perspectiva política, mas que podemos 

encontrar essa mesma teoria crítica da idolatria numa das mais importantes 

apropriações desse leitmotiv na América Latina que foi (e é ainda hoje) a teologia da 

libertação, não tanto como teologia confessional (judaica, católica, protestante ou de 

qualquer outra confissão religiosa) mas sobretudo como theologia philosophica, 

enquanto subárea da metafísica, da filosofia da religião e da filosofia tout court. A 

meu ver, a crítica da razão idólatra pode nos ajudar a melhor entender o uso de 

categorias metafísicas na filosofia de Spinoza e no pensamento pós-metafísico que 

dele se aproxima em pesquisas sobre a imaginação e o imaginário políticos da 

democracia109, assim como o que seria uma teoria crítica da idolatria a partir de 

constelações messiânicas em Benjamin. No presente ensaio, o enfoque limitou-se à 

contribuição de Habermas para uma teoria crítica da razão idólatra, atentando para a 

continuidade almejada entre a apropriação liberacionista da primeira geração e as 

mais recentes abordagens decoloniais da quarta geração. A proposta marcuseana de 

uma libertação radical das estruturas idolátricas unidimensionais do capitalismo 

ocidental pode ser considerado, outrossim, o ponto de guinada que coincide com a 

virada linguístico-pragmática da teoria crítica habermasiana. Com efeito, o ensaio de 

Herbert Marcuse110 que inspirou, em grande parte, os movimentos liberacionistas no 

auge dos movimentos estudantis em toda a Europa, Brasil e EUA, podia então ser 

invocado como um marco profético importante, à medida que as liberdades civis 

estavam se tornando cada vez mais inclusivas. Nas palavras de Marcuse, 
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É certo que a liberdade também é uma libertação (Befreiung) – o homem se 
libertando de todos os determinantes “empíricos” da vontade, a libertação da 
pessoa da dominação da sensualidade que entra na constituição do animal 
humano como um “ser criado” – mas essa libertação deixa todos os tipos de 
servidão real intocados.111 

 

Marcuse seguiu seus colegas de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, em sua 

crítica à instrumentalidade como a forma mais difundida e poderosa de dominação 

do capitalismo moderno, mas também acreditava na libertação social como uma 

restauração utópica da harmonia da existência e da natureza humanas. Habermas112 

elaborou uma crítica contundente de Marcuse em seu texto seminal “Tecnologia e 

ciência como ‘ideologia’” (Technik und Wissenschaft als “Ideologie”), no qual oferece 

sua primeira crítica à concepção de Max Weber da ação racional orientada a fins 

(zweckrationales Handeln) e também sinaliza sua virada lingüística e pragmática, 

muito inspirada e guiada por sua interlocução com Karl-Otto Apel, especialmente 

pelas explorações semânticas transcendentais de Peirce, Wittgenstein, Husserl e 

Heidegger.113 Se Habermas pôde abandonar, no início dos anos 70, o paradigma de 

produção de inspiração marxista e a Ideologiekritik original da Escola de Frankfurt 

para postular uma teoria da ação comunicativa (kommunikatives Handeln) 

embasada em uma sofisticada concepção de reprodução social no mundo da vida 

(Lebenswelt), enquanto alternativa à teoria dos sistemas de Niklas Luhmann e às 

teorias de ação e inspiradas na ação instrumental (instrumentelles Handeln) 

weberiana, ele inaugura uma nova articulação entre a ética do discurso 

(Diskursethik), de inspiração apeliana, e suas reformulações de autonomia, cultura 

política e formas de vida social (Lebensformen) nas práticas cotidianas, de modo que 

ações e discurso pudessem ser agora concebidos juntos, em seus aspectos social e 

linguisticamente constituídos de normatividade gramatical, sintática e pragmática.114 

Segundo Habermas, não se pode explicar a socialidade do mundo da vida sem 

pressupor sua co-constituição lingüística e intersubjetiva com a alteridade dos 

sujeitos sociais da fala e dos atos. Acima de tudo, tratava-se para Habermas115 de 

opor o novo paradigma linguístico da Lebenswelt às concepções solipsistas e 

                                                     
111 MARCUSE, Herbert. A Study on Authority: Luther, Calvin, Kant, 2005, p. 141. 
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dualistas de modelos contratualistas e ao monismo determinista das teorias 

sistêmicas sociológicas, de modo a abordar imediatamente as reificações tecnológicas 

do capitalismo tardio e os desafios normativos inerentes a uma teoria da ação 

interpretativa e de uma cultura política pública nas democracias liberais (em termos 

hermenêutico-rawlsianos). De fato, através das centenas de obras e autores citados 

nos dois volumes de Theorie der kommunikativen Handelns, os nomes de Marx, 

Durkheim, Mead, Parsons e Weber ocuparam um lugar de destaque, mas também a 

modernidade e a racionalização passavam a ser exploradas em suas estruturas de 

significado profundo nas sociedades democráticas liberais.116 Esse, pode-se dizer, foi 

o início do que seria manifesto como déficit fenomenológico na teoria crítica, na 

medida em que relatos objetivos de terceira pessoa da socialidade tendem a eclipsar a 

familiaridade que sempre é dada como certa no mundo social (taken for granted, em 

“nosso” mundo compartilhado e intersubjetivo de primeira e segunda pessoas), tanto 

no mundo da vida quanto como formas de vida social. O segundo volume de 

Habermas117 com suas reflexões amadurecidas sobre o pensamento pós-metafísico 

(Nachmetaphysisches Denken, originariamente publicado em 1988), além de 

consolidar o primado da prática sobre a teoria (transcendendo radicalmente as 

abordagens tradicionais da filosofia e da metafísica, mas de forma muito próxima da 

primazia da orthopraxis sobre a ortodoxia na teologia da libertação), acaba ajudando 

a preencher essa lacuna. Pode-se falar de uma mudança de paradigma das visões de 

mundo metafísicas (Weltbilden, Weltanschauungen) em direção ao mundo da vida 

(Lebenswelt), com os significados implícitos que acompanham o pensamento e a 

ação cotidianos como conhecimento de fundo, como haviam sido delineados em seu 

magnum opus118 e podem ser resgatados em atos performativos de atores sociais 

num mundo da vida pós-secular.119 Se Habermas120 pôde dizer com ousadia, ainda no 

primeiro volume sobre o pensamento pós-metafísico, que “o mundo da vida deve ser 

defendido contra a alienação extrema nas mãos das intervenções objetivadoras, 

moralizadoras e estetizantes de culturas especializadas”, agora a fortiori pode 
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analisar a Lebenswelt como “espaço público de razões” (öffentlicher Raum der 

Gründe) onde o sentido performativo do que é subjetivamente vivido, a ligação 

intersubjetivamente vinculativa e o que se acredita ser objetivo (der Performative 

Sinn des subjektiv Gelebten, des intersubjektiv Verbindlichen und des als objektiv 

Vermeinten) nas reivindicações de validade se reúnem através da comunicação 

linguística. Nas suas próprias palavras, 

 

Portanto, o mundo da vida descrito fenomenologicamente (die 
phänomenologisch beschriebene Lebenswelt) também pode ser entendido como 
um pano de fundo da ação comunicativa (Hintergrund kommunikativen 
Handelns) e se referir a processos de entendimento (Verständigungsprozesse). O 
foco do horizonte do mundo da vida não é mais a vida da consciência de um ego 
transcendental como em Husserl, mas a relação comunicativa (die 
kommunikative Beziehung) entre pelo menos dois participantes, alter e ego. 
Para os dois participantes da comunicação, o mundo da vida se abre como o 
horizonte arbitrariamente expansível que os acompanha, apenas implicitamente 
presente, no qual o encontro atual está localizado nas dimensões do espaço social 
experimentado e no tempo histórico vivido, que também estão presentes apenas 
de forma performativa.121 

 

Ademais, o déficit fenomenológico da teoria crítica prepara o terreno para 

uma reformulação de uma teoria crítica decolonizante, para além das limitações e 

narrativas impostas pelas leituras eurocêntricas tradicionais que pressupunham o 

universalismo hegeliano (tanto sua visão do cristianismo triunfante quanto o seu 

ocidentalismo colonial e imperial, capaz de asserir em tom catedrático que a África 

permaneceu num estado de infantilidade e bestialidade – termos frequentemente 

empregados para adjetivar escravos no Brasil) como quadro referencial histórico ou 

como metanarrativa do progresso humano.122 Em outro trabalho123, já mostramos 

que uma fenomenologia afro-brasileira da libertação pode traduzir, precisamente no 

sentido habermasiano de um construcionismo social fraco, uma abordagem pós-

colonial capaz de mitigar e mediar algumas das reivindicações objetivistas do 

marxismo (fortes demais, segundo Habermas, reminiscentes de um positivismo e 

naturalismo objetivantes) e algumas das representações subjetivistas (fracas demais, 

como a maioria das versões de estudos pós-coloniais e culturais que, na análise de 

Habermas, terminam numa slippery slope pós-moderna em direção ao niilismo e 
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relativismo). 124  Observo ainda, en passant, que embora possamos acatar a 

diferenciação entre “decolonial” e “descolonial”, no sentido explorado por Mignolo125 

de que o segundo indica uma superação do colonialismo, enquanto o primeiro 

procura transcender a “colonialidade” enquanto correlato sinistro da modernidade, é 

mister recordar que vários escritos liberacionistas dos anos 1970s já apontavam para 

essa crítica desconstrucionista do capitalismo eurocêntrico, onde o coup de dés da 

déconstruction pode ser entendida como uma radicalização crítico-genealógica 

desideologizante, para além das reivindicações normativas de narrativas pós-

coloniais e pós-modernas.126 

Nesse sentido, o futuro da filosofia da libertação na América Latina depende 

do próprio destino da social-democracia, enquanto permanecer vinculada ao 

capitalismo globalizado das sociedades democráticas emergentes, mas também 

aberta à sua própria construção a partir de baixo, from below, através de narrativas 

historicamente situadas de auto-emancipação e auto-asserção, em meio a todas as 

crises políticas, sociais e econômicas como a que hoje atravessamos frente a ameaças 

neofascistas e da extrema direita. Na medida em que não há compromisso ontológico 

com um universalismo essencialista nas identidades diaspóricas pan-africanas, 

defendemos um perspectivismo pragmatista em termos fenomenológicos 

semânticos 127 , como uma autocompreensão afro-brasileira (Selbstverstehen) de 

identidade e multiculturalismo visando desconstruir os mitos ideológicos, alienantes 

e reificantes da “democracia racial” (um legado moderno colonial de pseudoteorias 

científicas e históricas de raça) e narrativas libertadoras (como as grandes narrativas 

eurocêntricas de liberdade, incluindo o próprio colonialismo, correlato ao 

capitalismo e à ideia eurocêntrica de modernidade), sem ser reduzido a qualquer 

visão anarquista, libertária, comunitarista ou niilista. 128  Assim como houve uma 

mudança acentuada na abordagem de Habermas dos aspectos sistêmicos 

colonizadores da Lebenswelt, em parte respondendo às críticas de Honneth quanto à 

abordagem sistêmica da paradoxal colonização do mundo da vida (na medida em que 

                                                     
124 HABERMAS, J. O Discurso Filosófico da Modernidade, 1990. 
125 MIGNOLO, Walter D. La idea de América Latina: La herida colonial y la opción decolonial, 2005. 
126 DUSSEL, Enrique. La Filosofía de la Liberación ante los estudios poscoloniales y subalternos y la 
Posmodernidad, 2015; DE OLIVEIRA, N. Tractatus practico-theoreticus, 2016. 
127 REHG, William & James BOHMAN (eds). Pluralism and the pragmatic turn: The transformation 
of critical theory, 2001. 
128 DE OLIVEIRA, Nythamar & Delamar DUTRA. Towards a Brazilian Critical Theory of Justice: 
Social Liberation, Public Justification, and Normative Reconstruction, 2018. 
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denunciava a reificação modernista e sua racionalização alienante, ao mesmo tempo 

em que celebrava o potencial normativo de seu inacabado projeto nas sociedades 

capitalistas tardias), o déficit fenomenológico da teoria crítica também foi sutilmente 

elaborado pela crítica de Rahel Jaeggi às formas de vida (Lebensformen) alienantes e 

reificantes, entendidas como características entrelaçadas no mundo concreto de 

práticas, instituições e interações sociais que tecem tais relações humanas sem se 

afastar do solo imanente da crítica social nem sucumbir às oposições sistemáticas 

habermasianas de ética à moralidade – ou da boa vida aos princípios morais ou do 

direito ao bem. 129  Jaeggi defende, portanto, uma concepção fenomenológica da 

socialidade, co-constitutiva do eu e do mundo da vida, permitindo uma visão 

entrelaçada desse conjunto inerente de práticas (Bündel von Praktiken) aplicado a 

conexões recíprocas cujas ações denotativas orientação refere-se a formas de vida 

como formações coletivas, como sinais da coexistência de ordens humanas ou como 

um modo de vida que não se refere a apenas uma pessoa, mas contribui 

decisivamente para fechar a lacuna entre trocas reversíveis de socialidade em 

primeira e terceira pessoa na própria fenomenalidade da Lebenswelt.130 Na medida 

em que se baseiam em práticas sociais compartilhadas relacionadas à pessoa 

normativa e suas formações co-constitutivas (ou seja, como indivíduos e como seres 

sociais, sempre já incorporados e inseridos em contextos sociais, institucionais de 

significados e relações de vida), o modo de vida de um indivíduo indica que ela 

também tem uma imersão e participação pré-teórica em uma prática coletiva 

institucional que molda seus atos individuais, incluindo suas reivindicações híbridas, 

auto-identificadas porosa e normativamente, sem que nenhuma forma 

compartilhada de vida seja possivelmente reduzida a uma forma privatizada (assim 

como funciona o argumento de Wittgenstein contra a linguagem privada), solapando 

o ideal liberal do estado constitucional como uma coexistência eticamente neutra de 

diferentes formas de vida.131 A verticalidade das formas de vida social humana não 

poderia ficar insensível às formações idolátricas de sistemas econômicos, político-

administrativos e jurídico-burocráticos que ameaçam a liberdade humana.   

 
 

                                                     
129 JAEGGI, Rahel. Critique of Forms of Life, 2018, p. 13. 
130 JAEGGI, Rahel & Robin CELIKATES. Sozialphilosophie: Eine Einführung, 2017. 
131 ALLEN, Amy & Eduardo MENDIETA, From Alienation to Forms of Life: The Critical Theory of 
Rahel Jaeggi, 2018. 
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Considerações iniciais  
 

 
O fundamentalismo religioso opera como uma espécie de retorno do reprimido, 
uma repetição do recalcado pela cultura porque esta, não tendo sabido lidar 
com ele, não fez mais do que preparar sua repetição3. 

 

 
Esta reflexão visa abordar sobre o fundamentalismo religioso cristão e o 

integrismo católico no Brasil e suas implicações históricas no contexto hodierno. 

Primeiramente, gostaríamos de dissertar sobre o conceito fundamentalismo religioso 

cristão e, a seguir, iremos discorrer sobre o integrismo católico brasileiro e os seus 

impactos eclesiais e sociais no campo político.  Para o desenvolvimento do texto duas 

questões essenciais darão direção à construção do texto: quais os princípios que dão 

sustentação aos dispositivos históricos, sociais e eclesiais na atualidade em relação ao 

fundamentalismo religioso? O fundamentalismo religioso se relaciona com a 

sociedade de massa em trocadilhos com idolatria de mercado?  

A atitude de quem assume estas posturas aplicadas no campo político-

econômico-social-religioso produzem efeitos dramáticos para a organização social do 

povo brasileiro. Em primeiro lugar, cumpre registrar que fundamentalismo e 

integrismo não são a mesma coisa, e nascem em contextos diferentes. A subjetividade 

conduzida por este modo de pensar gera atitudes parecidas, mesmo trilhando vias 

diferentes, rege e indica para a mesma direção, que se explicita pelo fechamento, por 

ideias absolutistas e pela incapacidade de dialogar, impondo um pensamento que se 

afirmar como verdade única.   

O fundamentalismo se apresenta diversamente em suas épocas históricas e 

refleti-lo é cursar e tentar fazer um itinerário sobre a areia movediça, pois está 
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presente no judaísmo, no islamismo e no cristianismo e é perceptível nos discursos e 

instâncias doutrinais das igrejas pós-modernas inseridas numa realidade globalizada 

e tecnológica. Vemos, desse modo, que a principal característica do 

fundamentalismo, com suas adaptações e particularidades do tradicionalismo, do 

conservadorismo, do literalismo bíblico4 com preceitos religiosos infalíveis, ainda 

que contrários à ciência moderna, influenciando a cultura a partir da religião e as 

estruturas que foram se criando em torna dela, inclusive nos discursos politizados. 

Nesse sentido, os grandes meios de comunicação de massa têm sua expressão 

própria, mas não isoladas do pensamento que foi sendo construído, possibilitando 

um discurso ideológico unificado e amplamente difundido. Surge, assim, para 

defender a religião e a fé ante as novidades do mundo moderno que o descortina com 

experimentos científicos a partir de falas previamente construídas com pautas 

defendidas e reproduzidas nos meios de comunicação social e com ideologias 

próprias e vinculados a discursos neofascistas, historicamente conhecidos.  

O integrismo católico aparece no interior da organização eclesial católica e 

postula íntima relação entre estado e igreja católica no âmbito político. A laicidade do 

Estado a partir da proclamação da república brasileira, passando do padroado 

imperial ao estado democrático republicano, separando estado e igreja vai corroborar 

para um acirramento dessa postura por parte da instituição religiosa. Este 

acontecimento apresenta elementos importantes para entender à Igreja Católica no 

Brasil e todos os movimentos ocorridos no seu interior. 

A diversidade religiosa brasileira e o direito de sua manifestação devem ser 

relidos de modo ímpar e atento para perceber que na sua constituição traz traços 

específicos e características próprias que são perceptíveis na relação intrínseca entre 

Estado e religião em sua liberdade de expressão. Assim, a sua diversidade é 

constituída pela pluralidade cultural dos povos que habitam esta terra, a partir dos 

                                                     
4  Conforme a entrevista concedida a IHU on-line Ricardo Timm de Souza “Diante da cegueira 
idólatra, um novo Brasil a ser reconstruído”, podemos perceber a fundamentação histórica dos textos 
extraídos do tema da idolatria do fundamentalismo religioso: “É na Bíblia, em seu conjunto de Antigo 
e Novo Testamentos, que se encontram os elementos chave para a compreensão do tema da idolatria 
através dos tempos. Pode-se, por exemplo, acompanhar essa temática ao longo de uma série de 
escritos de profetas de várias épocas – Oseias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Miqueias, Sofonias, 
por exemplo – no que tange a inúmeras formas de idolatria às quais os israelitas se entregaram ao 
longo do tempo (o que vale, igualmente, para uma série de outros escritos bíblicos – salmos, escritos 
sapienciais etc.): divinização de reinos poderosos e potências estrangeiras, de objetos de culto, de 
riquezas riquezas diversas, de figuras humanas e outros. Naturalmente permanece como protótipo de 
idolatria o famoso episódio da adoração do famoso “bezerro de ouro” na época mosaica” (Cf. SOUZA, 
Ricardo Timm de. 2019, p. 78).  
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povos indígenas, colonos portugueses, escravos africanos e diversos grupos de 

imigrantes italianos, portugueses, alemães, espanhóis, japoneses sírio-libaneses, 

poloneses e ucranianos 5 . A diversidade é riqueza, é pressuposto de unidade, 

enquanto se dispõe a cooperar e alicerçar o diálogo num consenso básico, segundo 

Brakemeier 6 . Entretanto, é possível um fundamentalismo numa sociedade 

pluricultural de diversidade religiosa?  

A situação na qual estamos vivendo e o cenário no qual estamos implicados 

indicam uma espécie, conforme Souza, em entrevista ao IHU, um advento do 

fundamentalismo religioso cristão que tem sua fundamentação e seu ápice no 

conservadorismo e na possibilidade real de manifestar-se na realidade concreta da 

vida das pessoas, como também incidindo no modo de pensar como ideologia de 

defesa:  

É evidente, portanto, a relevância de uma tal interpretação para compreender o 
Brasil de hoje. O imaginário social se encontra completamente penetrado e 
saturado de imagens que se multiplicam umas às outras e se espalham sem que 
haja a possibilidade de sua real compreensão, servindo assim a uma ideologia do 
obscurecimento, ou do obscurantismo, que tem como alvo manter as pretensas 
“mônadas” – “indivíduos”, no sentido moderno de “indivíduo contratante, e não 
como sujeito de sua própria história – rigorosamente separados uns dos outros7. 

 
 

A fundamentação sobre o sentido da vida, das coisas, dos fenômenos da 

natureza inquieta o ser humano na busca por verdades que justifiquem suas 

indagações oferecendo-lhe respostas satisfatórias e serenando a razão com 

explicações fundamentadas cientificamente. Esta produz novas questões, exigindo 

novas respostas, abrolhando novas pesquisas, novos métodos e novas respostas que 

com o tempo vão perceber novos elementos que carecem de pesquisa para 

compreender, argumentar e justificar o conhecimento. Como o fundamento passa a 

ser um fundamentalismo? As conjecturas elaboradas cientificamente a partir da 

experiência material do objeto procuram fundamentar a teoria e as ações realizadas 

confirmando o conhecimento existente, ou apresentando um novo. A reflexão que 

pretendemos desenvolver almeja apresentar e explicitar os termos fundamentalismo 

e integrismo na sua compleição no cristianismo católico brasileiro hodierno. E, de 

modo especial, na modernidade que pretendemos desenvolver, no que segue. 

 

                                                     
5 Cf.: https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil. Acesso em: 20 nov. 2019. 
6 BRAKEMEIR, Gottfried. 2004, p. 19. 
7 SOUZA, Ricardo Timm de. 2019, p. 79.  
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Fundamentalismo e modernidade  

 

A modernidade se apresenta como um processo de emancipação histórica do 

ser humano em relação a Deus e, por conseguinte, da religião que desapareceria, ou 

seria um estágio ultrapassado da história 8 . O fundamentalismo combate à 

modernidade, segundo Dreher, em dois aspectos. O primeiro, reagindo em oposição 

à transformação da religião, defendendo sua verdade ameaçada pelo “poder” da 

modernidade com o pluralismo, o relativismo, o historicismo e a destruição da 

autoridade. O segundo aspecto, busca fundamentação religiosa sem modernizar a 

religião, valendo para todas as partes do mundo. A política deveria ser cristã e 

recristianizar o mundo ocidental. E uma teocracia-religiosa sem secularizar o estado 

de Israel 9 . “Nesse aspecto, os fundamentalistas se distanciavam de seus pais 

quietistas”.10  

As oposições ao modernismo permitiram o seu crescimento, a dialética da 

modernidade. O modelo organizacional e social adotado pelo fundamentalismo é a 

Idade Média, a chamada ‘revolta fundamentalista’ transfigurada em utopia que se 

opõe ao advento dos Tempos Modernos. A cultura da razão iluminista e a sociedade 

industrial apontam a Idade Média como obscurantismo e de desprezo pelo sujeito 

humano 11 . As promessas iluministas 12 , em seu fundamento teórico, têm como 

princípios, grosso modo, a liberdade, igualdade e fraternidade em vista de construir e 

viver o paraíso ‘aqui na terra’. Por isso, a máxima expressão do conceito iluminista é 

a saída do ser humano de sua imaturidade intelectual em vista de apropriar-se de sua 

racionalidade a fim de servir-se a si mesmo e fazer uso pleno do seu entendimento e 

buscar consequentemente a sua emancipação plena. 

                                                     
8 DREHER, Martin Norberto. 2002, p. 564. 
9 DREHER, Martin Norberto. 2002, p. 560. 
10 DREHER, Martin Norberto. 2002, p. 561; e na nota de roda pé nos apresenta o significado de 
quietistas: ‘Concepção que se opõe a qualquer tipo de ativismo, seja ele ético ou religioso. Como Deus é 
todo-poderoso, devemos submeter-nos ao destino e desistir de qualquer intervenção do desenrolar 
normal das coisas’. 
11 PEREIRA, Miguel Baptista. 1992, p. 211. 
12  Nas palavras de Immanuel Kant, “Esclarecimento (Aufklärung) é a saída do homem de sua 
menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu 
entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a 
causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de 
si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu próprio 
entendimento, tal é o lema do esclarecimento”. KANT, Immanuel, 1974, p. 100. 
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Nessa direção, conforme Francis Bacon13, o espírito da modernidade reside se 

situa no procedimento eficaz do uso da razão, da calculabilidade e da atualidade da 

ciência em que ‘saber é poder’. Dessa forma, a capacidade por meio da técnica e da 

ciência moderna de desenvolver metas e objetivos que levam à humanidade a 

condição de ser capaz de conduzir por si próprio sua vida e não por um ser superior e 

distante da vida das pessoas. Ou, como observaram Adorno e Horkheimer, uma razão 

emancipada é a efetivação da unilateralidade da racionalidade ocidental a partir do 

caráter lógico-formal que possibilita “o casamento feliz entre o entendimento e a 

natureza das coisas e imperar sobre uma natureza desencantada14”, desprovida até 

então de uma racionalidade técnica e instrumental, incondicionalmente superior e 

resistente na relação do homem e da natureza e das forças que garantem sua ação 

direta e a desmistificação na realidade por meio de uma operacionalidade eficaz.  

E sob essa ótica, de acordo com Christoph Türcke, o objetivo pretensioso da 

modernidade que se dá pelo pensamento lógico-racional expande seu procedimento 

aumentando sua força sobre a natureza, impondo outra forma de domínio sobre a 

humanidade: “Disposta a penetrar e dominar todo o mundo, uma organização 

incapaz de existir sem expandir, sem sujeitar suas leis econômicas. Será que o 

imperialismo moderno não fez senão incorporar tal pensamento teórico-abstrato, 

expondo só a violência essencial do mesmo?”15. A relação entre liberdade e técnica 

possibilitou a desmitificação da relação intrínseca entre natureza e conhecimento 

divino, em que até então não havia separação. A religião tinha um papel fundamental 

e de controle do conhecimento e de domínio da realidade.   

A filosofia inicia no Ocidente o processo de secularização, da liberdade, da 

tolerância, da razão moderna que desperta à crítica das crenças míticas. Assim, 

desenvolve uma razão autônoma e teórica, prática e técnica, dessacralizadora da 

natureza, da sociedade e do poder 16 , a chamada época moderna. A primeira 

afirmação que vai identificar a fundamentação teórica do Ocidente está no homem 

visto como sujeito de direitos inalienáveis, criticando as formas tradicionais de 

                                                     
13  Nesse sentido é importante observar aquilo que Marcia Tiburi diz referente ao exposto: “Bacon é o 
filósofo do desencantamento do mundo que propõe a submissão da natureza à razão por considerar 
que a superioridade do homem está na sua capacidade de saber e por isso tem o poder de dominar seu 
mais temeroso oponente: a natureza, (que) é nada mais que aquilo que ele não compreende”. TIBURI, 
Marcia, 1995, p. 49.  
14 ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max, 1985, p. 18.  
15 TÜRCKE, Christoph. 1995, p. 81.  
16  PEREIRA, Miguel Baptista. 1992, p. 206. 
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atrelamento servil religioso, político, social, econômico, estético, cultural, científico, 

etc. 17 . Os fundamentalismos eclodem do fanatismo intolerante, garantindo a 

totalidade definitiva da verdade, estabelecendo um modo de explicar a natureza e a 

vida. Segundo Chauí, o mais profundo fundamentalismo é o religioso, que é a busca 

da autoridade decisionista na política, que visa construir um imaginário que não 

enfrenta nem compreende, mas procura contorna-la18.   

É fundamental trazer presente a linha de pensamento dos filósofos kantianos 

que compreendem e afirmam categoricamente que a menoridade mental religiosa é a 

mais desonrosa. 19  As pessoas deveriam procurar a verdade por si mesmas, sem 

interferência e sem a sansão de autoridades e de igrejas. 20  Para Kant, segundo 

Nythamar de Oliveira, fé e razão não se deixam reduzir reciprocamente e ou se 

fundamentar relacionalmente: “Todavia, na medida em que a razão se mostra 

prática, a religião concebida em termos racionais acaba por reduzir-se 

essencialmente a princípios morais...”21. Ou na leitura de  Chauí, Kant não reconhece 

a validade da teologia racional ou especulativa e coloca os conteúdos da religião e da 

fé na esfera da razão prática.22  Como também é fundamental destacar à figura de 

Marx que, por seu turno, critica radicalmente a religião como a primeira alienação, 

ao afirmar que a liberdade não é escolha contingente e a consciência da 

necessidade23. A pretensão de fundamentação última da realidade realizada pela 

religião, não seria mais exitosa numa situação pós-secular, segundo Habermas, na 

leitura de Nythamar de Oliveira. 

Na modernidade a razão se tornou científica e instrumental, reduzindo sua 

utilidade ao mercado e ao estudo à pesquisa. Produzindo informações e 

conhecimentos que levam ao mercado e não a sabedoria24. Assim, passou a incidir 

diretamente na religião até então estabelecida. Os pensadores da modernidade 

apresentam um modo distinto de explicação do mundo e da organização da 

sociedade embasada nos experimentos científicos argumentando por outras vias, até 

então desconhecidas, as verdades sobre a natureza, sobre a vida, e acerca da 

                                                     
17 PEREIRA, Miguel Batista, 1992, p. 205-263. 
18 CHAUI, Marilena. 2006, p. 128. 
19 MESSIAS, Alex Silva; COSTA, Márcios Luís. 2009, p. 207. 
20 MESSIAS, Alex Silva; COSTA, Márcios Luís. 2009, p. 179. 
21 OLIVEIRA, Nythamar de. 2016, p. 146. 
22 CHAUI, Marilena. 2006, p. 133. 
23 CHAUI, Marilena. 2006, p. 128. 
24 SUSIN, Luiz Carlos, 2017, p. 199. 
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sociedade e da própria religião25. Há uma nova interpretação da realidade propagada 

pelo cristianismo fundamentalista fanático, que educa a subjetividade para entrar no 

mundo moderno, no qual deve trabalhar para conseguir certa riqueza considerada e 

obtida enquanto graça de deus. É um fenômeno ideológico que deve ser motivo de 

reflexão e de estudo.26 

O pentecostalismo americano, em 1910 e 1915, sob o nome de The 

Fundamentals reúne os seus princípios dogmáticos: a infalibilidade da Bíblia, a 

conversão pessoal, a convicção do caráter pecaminoso do mundo e a volta esperada 

de Cristo. Estes princípios referem-se a uma inversão às inovações implantadas nos 

anos 60. Lutam pela proibição do aborto, contra as leis de equiparação das mulheres, 

o ensinamento da doutrina criacionista e a oração nas escolas públicas.27 Ivo Oro 

corrobora ao refletir sobre o sustentáculo do fundamentalismo, afirmando a 

inerrância bíblica e recusando a reflexão teológica da sua mensagem, estabelecendo-a 

como “[...] único símbolo totalizante da religião”28. Isto é, buscando resgatar a partir 

da tradição certos valores esquecidos pela modernidade, para superar certo “espírito 

do mal”, presente em várias ideologias e movimentos sociais, colapsando a moral e 

corrompendo os valores, pretendendo “[...] reorientar a sociedade e a cultura para 

um futuro mais desejável.”29 

Outro elemento que deve ser destacado frente uma compreensão mais acurada 

da problemática destacada, em 1919 é fundada a primeira associação 

fundamentalista, chamada de Associação para os Fundamentos Cristãos do Mundo. 

Esta procurou defender os fundamentos do cristianismo na vida pública 

estadunidense, em que sua espinha dorsal era lutar contra o darwinismo, mas 

também difundir a oração nas escolas públicas, o patriotismo americano e os valores 

tradicionais da família30, como possiblidade de ser contraponto e oposição.  

O conceito fundamentalismo, segundo Luis Alberto de Boni, só conserva sua 

conotação precisa ao ser aplicado a fenômenos religiosos antimodernistas ou 

                                                     
25 Outra questão que se deve observar, “o fundamentalismo tornou-se um remédio radical contra o 
veneno da sociedade de consumo. É possível afirmar que os indivíduos encontram respostas do que 
pensar, dizer ou fazer. Seria quase um resgate de valores das tradições ancestrais; algo capaz de 
fornecer sentido à vida e propiciar uma sensação de controle sobre a incessante chegada do novo”. 
GABATZ, Celso, 2018, p. 8.  
26 DUSSEL, Henrique. Entrevista. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Vq9B4VhOD-
U&feature=emb_err_watch_on_yt. Acesso em: 20 nov. 2019. 
27 BONI, Luis Alberto. 1995, p. 12. 
28 ORO, Ivo Pedro, 1996, p. 64.  
29 ORO, Ivo. 1996, p.65. 
30 ORO, Ivo. 1949, p. 63. 
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neotradicionalistas, com visão de mundo unitária embasada na sagrada escritura, 

supervalorizando orientações religiosas e reagindo aos processos de modernização 

cultural que afetam particularmente as religiões. De certa forma numa leitura atenta 

e crítica “[...] através da confirmação de uma visão de mundo ancorada na 

transcendência, à coexistência de orientações religiosas distintas e finalmente à 

privatização da religião” 31 . Ainda, cabe destacar, a confirmação pluralista pré-

moderna de monopólio da religião aplica princípios religiosos ao campo público-

político.32 

É importante ressaltar que as reações ao modernismo gestaram a ilustração e 

o liberalismo, filhos diletos do romantismo contemporâneos ao colonialismo nos 

séculos XIX e XX, que são exportados pelos colonizadores, potência do Atlântico 

Norte 33 , até suas colônias. Ao fazer uma leitura mais ampla do conceito do 

fundamentalismo religioso, Zygmunt Bauman observa: 

 
O fundamentalismo religioso pertence a uma família mais ampla de soluções 
totalitárias ou protototalitárias, oferecidas a todos os que deparam a carga da 
liberdade individual excessiva e insuportável. Além do fundamentalismo 
religioso, a família inclui muitas formas de fundamentalismo étnico, de 
orientação racial ou tribal, todas constituindo oposição tanto ao estado secular 
como à cidadania indiscriminada e não discriminadora (denegrida como 
‘abstrata’), que vêm agora tomar o lugar dos geralmente desacreditados 
movimentos políticos totalitários (como o comunismo ou o fascismo).34 

 

Vê-se, desse modo, que nas religiões o fundamentalismo se apresenta com 

diversos enclaves. No islamismo tem conotação de irmandade fechada, ego 

conscientemente ligado à leitura estrita do Alcorão, mais importante fonte da 

jurisprudência islâmica. Renegando outras escolas e jurisprudências, ou formas de 

religiosidade, posicionando-se contra a cultura ocidental que suprime o Islam 

autêntico, implicando submissão ao modo de vida prescrito na determinação divina 

contida na (syariah). No islamismo, religião e direito não se separam. O judaísmo, 

por sua vez, consiste entre os “verdadeiros judeus da Torah” que se alimentam, se 

vestem e vivem estritamente no costume religioso. Assim, é verificável e unânime 

que: 

                                                     
31 BONI, Luis Alberto. 1995, p.14. 
32 BONI, Luis Alberto. 1995, p.14. 
33 DREHER, Martin Norberto. 2002, p. 10. 
34 BAUMAN, Zygmunt. 1998, p. 229. 
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A convicção religiosa alheia não pode, portanto, privar de direitos um grupo 
social que não se recusa a cumprir os deveres gerais da cidadania. Além de serem 
livres para crer, os cidadãos brasileiros são livres para não serem privados de 
direitos por grupos religiosos terem feito leis fundadas em suas convicções 
religiosas. Dizer, por tanto, que não se estendem a certos grupos (como gays e 
lésbicas) direitos que existem para outros pela “índole religiosa” da maioria ou 
pelo “direito natural” de caráter revelado ou pseudocientífico (...) é contrariar 
diretamente o direito constitucional.35  

 

O cristianismo católico brasileiro, conforme veremos a seguir, também busca seus 

fundamentos. Portanto, é salutar e necessário aprofundar o debate e compreender como 

maior perspicácia os argumentos e os direitos constituídos e sustentados. 

 

Fundamentalismo religioso cristão 

 

Refletir sobre o fundamentalismo religioso cristão é entrar num campo 

complexo para a reflexão, pois é como andar, locomover-se, num terreno com muita 

lama e um fio d’água onde o único meio de locomoção é rastejar-se sem pressa para 

chegar ao local desejado. A presente reflexão, no primeiro momento, procura 

apresentar os conceitos, observando as razões da sua compilação. 

O termo “fundamentalismo religioso” tem sua origem no Ocidente cristão a 

partir da palavra fundamento36, usado para alicerçar os argumentos fundamentais 

sobre a religião cristã. O fundamento é a essência necessária o estabelecimento de 

princípios com base e razão37. A desistência dos fundamentos é desistir de si mesmo, 

segundo Martin Dreher.38 O fundamentalismo é designado para defender uma lista 

de credos teológicos desenvolvidos no movimento comunitário protestante nos 

Estados Unidos, na primeira parte do século XX, em contestação ao modernismo que 

sustenta a autonomia do ser humano por meio da razão para atuar sobre a natureza e 

a sociedade. Segundo Dreher, “[...] o trágico nas formulações de nossos dias [...] é 

que ‘fundamentalistas’ são sempre os outros, jamais nós mesmos”.39  

Johan Konings apresenta o fundamentalismo teológico como ponto de partida 

do conceito que toma rumos incalculáveis e difíceis de superação. Para tanto, urge 

                                                     
35 RIOS, Roger Raupp, 2011, p. 39. 
36 DREHER, Martin Norberto. 2002, p. 9. 
37 NOVO AURÉLIO SÉCULO XXI, 1999, p. 780. 
38 DREHER, Martin Norberto. 2002, p. 9. 
39 DREHER, Martin Norberto. 2002, p. 9. 
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esclarecer a consciência possibilitando acolher e incluir elementos da ciência e a 

possibilidade da pluralidade religiosa. 

 
 

[...] é bom ter presente que o fundamentalismo teológico em sentido estrito, e 
que deu seu nome ao fenômeno mais amplo, começou entre os teólogos 
presbiterianos conservadores no Seminário Teológico de Princeton, no final do 
século XIX, voltando-se para questões dogmáticas. A doutrina formulada pela 
Conferência Bíblica de Niágara e, em 1910, pela Assembleia Geral da Igreja 
Presbiteriana, ficou conhecida como os “cinco fundamentos”: (1) A inspiração da 
Bíblia pelo Espírito Santo e a inerrância das Escrituras como resultado disto; (2) 
O Nascimento virginal de Cristo; (3) A crença de que a morte de Cristo foi a 
redenção para o pecado; (4) A Ressurreição de Jesus; (5) A realidade histórica 
dos milagres de Jesus.” 40 

 
 
O significado do termo fundamentalismo hodierno é bem mais extenso, 

englobando movimentos ou atitudes nos campos teológicos e em outros campos, 

assumindo caráteres irremovíveis formulados de interpretações fechadas ao diálogo e 

às descobertas da ciência. Tradição e conservadorismo são elementos presentes no 

fundamentalismo, porém não o definem.41 

Nessa esteira, Konings apresenta distintos fundamentalismos: 

 

Para fins de clareza podemos distinguir: 1. Fundamentalismo religioso: refere-se 
propriamente aos ritos e mitos, à liturgia e aos dogmas de determinada religião 
ou confissão; 2. Fundamentalismo teológico: refere-se ao discurso, mais ou 
menos racional, que explica e sistematiza a religião tanto para os insiders 
(dogma, catequese, moral) quanto para os de fora (apologética); 3. 
Fundamentalismo bíblico propriamente dito: refere-se à tendência de 
fundamentar sobre textos bíblicos enunciados referentes à teoria e à prática no 
campo religioso e moral.42 

 

Outro aspecto importante na definição de fundamentalismo é apresentado por 

Cássio Murilo Dias da Silva, em sua obra A Bíblia não serve só para rezar. Nessa 

direção, dedica o primeiro capítulo para apresentar a temática do fundamentalismo. 

Em sua concepção, o fundamentalismo não é um sistema que segue apenas um 

método, mas é uma “atitude diante das coisas”. Discorre, ainda, que há vários 

fundamentalismos e um deles é aplicado na leitura da bíblia. Alerta, também, que são 

                                                     
40 KONINGS, Johan. 2017, p. 174. 
41 KONINGS, Johan. 2017, p. 174. 
42 KONINGS, Johan. 2017, p. 175. 
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necessários dois elementos para que ocorra o fundamentalismo: “[...] o objeto e a 

atitude fundamentalista”.43 

 O objeto fundamentalista pode ser entendido, segundo Cassio Murilo da Silva, 

como: “O objeto ou fator objetivo é uma coisa, uma instituição ou mesmo uma 

pessoa, à qual se atribui alguma autoridade ou competência em seu campo 

específico” 44 . Assim, o fundamentalismo assume verdades absolutas e pode ser 

percebido nas religiões, na política e outros campos do conhecimento.  Assim, cabe 

destacar, “o fundamentalismo religioso faz com que a arena política torne-se um 

espaço de disputas, reforçando a pergunta pelos limites aceitáveis da liberdade 

religiosa nem sempre associada à plena conformidade dos direitos humanos em 

relação a todos os grupos sociais”.45  

É importante destacar, num sentido ampla, “a atitude fundamentalista é o 

fator subjetivo”46, de maior ou menor grau articulado por pessoas equilibradas e 

instruídas, universalizando valores e verdades absolutas, excluindo pontos de vista 

discordantes. 

 
O fundamentalista surge quando um sujeito com atitude fundamentalista assume 
um objeto (coisa, instituição ou pessoa) como a fonte única e infalível dos valores 
e das verdades. Eis por que fundamentalismo e fanatismo estão sempre de mãos 
dadas.47 
 

 

 Os objetos, as instituições ou a bíblia não são fundamentalistas em si, quem os 

torna fundamentalistas são as ideias abstraídas dos mesmos, a partir do contato com 

o sujeito instalando na subjetividade dos mesmos, atitudes totalizantes 

impossibilitando à abertura ao diferente, ou a possibilidade do diálogo e da 

reinterpretação de determinada afirmação dada como verdade absoluta. O 

fundamentalismo ocorre na afirmação cabal da verdade, única e indiscutível de 

princípios tidos como intransponíveis, insuperáveis. Isso só foi possível verificar a 

partir da razão crítica iluminista moderna, sem que esta mesma assuma uma postura 

fundamentalista. 

 

 

                                                     
43 SILVA, Cássio Murilo Dias da. 2015, p. 15. 
44 SILVA, Cássio Murilo Dias da. 2015, p. 15. 
45 GABATZ, Celso, 2018, p. 04. 
46 SILVA, Cássio Murilo Dias da. 2015, p. 16. 
47 SILVA, Cássio Murilo Dias da. 2015, p. 16. 
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Só foi possível falar e pensar o fundamentalismo e enquadrar certa postura como 
fundamentalista na era da consciência crítica moderna. É a razão crítica que 
descobre, tira o véu do fundamentalismo. De certa forma o pai do 
fundamentalismo enquanto categoria é o iluminismo. Mas em que se fundamenta 
a razão para que não seja também uma postura fundamentalista, o racionalismo, 
e logo em seguida, o cientificismo? Na Alemanha protestante do século XVII, em 
contraposição a uma ortodoxia teológica intelectualizada e fria, que 
desembocaria na filosofia crítica do iluminismo alemão, crítica inclusive da 
religião, emergiu o movimento pietista que preferia uma “heresia viva” a uma 
“ortodoxia morta”, e a confrontação de iluminismo fundado na razão critica e 
pietismo fundado na razão do sentimento e na devoção fervorosa se tornam um 
padrão para muitos outros casos, até hoje.48 

 

 Percebemos, então, atitudes fundamentalistas ao adentrarmos no campo 

reflexivo sobre as verdades defendidas por grupos religiosos e outros grupos que 

pretendam impor uma verdade como absoluta. Esse tipo de postura entra em choque 

com outras afirmações divergentes sobre o mesmo assunto.  

 

Integrismo religioso cristão no Brasil 

 

O integrismo nasce da crise do catolicismo intransigente, no final do século 

XIX, pelo papa Leão XIII (1878-1903), com a política pragmática ao regime 

republicano apresentando um ponto de concentração com a primeira encíclica social 

da Igreja Católica, Rerum Novarum, em 1891. Os católicos passam a se envolver com 

a questão operária, que é batizada com este nome no século XX. Já no pontificado de 

Pio X (1903-1914), chamado de o “papa integrista”, o catolicismo intransigente opõe-

se a conciliação entre Igreja católica e a sociedade saída da Revolução Francesa. “[...] 

não se pode transigir nos princípios. Em lugar do compromisso, a intransigência 

como dever; porquanto entre a Igreja católica e a sociedade moderna, diziam, há 

contradição essencial (Poulat, 1969; 1977; 1982).”49 

 
Na verdade, juntar integrismo e fundamentalismo na mesma realidade é tão 
legitimamente paradoxal, guardadas as proporções, quanto juntar revolução e 
tradicionalismo, modernismo e reação, pois um fundamentalista que se preze 
abomina aquilo a que mais se apega um integrista: a tradição clerical.50 

 

Segundo  Pierucci,  o  integrismo  desde  o  começo  do século  XIX  até  hoje   é 

                                                     
48 SUSIN, Luiz Carlos. 2017, p. 198. 
49 Cf. PIERUCCI, Antônio Flávio, 1992, p. 150. 
50 PIERUCCI, Antônio Flávio, 1992, p. 144. 
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constituído pela extrema direita católica, braço clerical do ultracismo contra-

revolucionário e filoclerical com visceral oposição à república posicionando-se como 

monarquistas, “da soberania temporal do papa e da manutenção dos Estados 

Pontifícios,” 51 , ou seja, não admitiam o princípio republicano embrionário da 

liberdade de consciência e de culto, afirmando ser um insulto à verdade única do 

dogma católico.52 

 
A publicação da Rerum Novarum (1891) acelerou mudanças no catolicismo e, 
com isso, reacendeu na última década do século XIX a chama do espírito 
integrista (ainda sem nome), que a partir daí vocaliza a pretensão de 
interpretação literal do texto em latim do ensinamento do papa. Remember 
Lenildo Tabosa Pessoa no Brasil dos anos 60 e a tradução da Mater et Magistra 
de João XXIII (Antoine, 1980). A Rerum Novarum foi recebida por eles como 
condenação da moderna sociedade burguesa e conclamação à restauração da 
velha ordem social, pré-burguesa e confessionalmente cristã. Em torno da 
interpretação do texto papal veio a se estabelecer “um verdadeiro cisma interno, 
extremamente duro, extremamente violento, entre, de um lado, aqueles que se 
chamarão ‘os católicos sociais’ e, de outro, aqueles a quem os católicos sociais vão 
chamar ‘os integristas’. É a partir desta fratura do campo intransigente católico 
que nasceu o que foi chamado de integrismo (Poulat, 1985, p. 345).53 

 

Os integristas caracterizam-se por defenderem, segundo Pierucci: 1. A 

autoridade sacra de ‘certos textos e certos papas’ da inerrância, que está à cima da 

Sagrada Escritura; 2. Defesa dos valores religiosos diante da eminente ameaça de 

decomposição a partir dos efeitos da modernidade, levando-os ao zelo militante; 3. A 

modernidade é arrazoada como sinal antagônico à tradição, que se quer preservar; 4. 

O único e legítimo portador da boa ordem sociopolítica a restaurar é a Igreja 

hierárquica, o alto clero, pois a sociedade está se desagregando pelos próprios erros; 

5. Restaurar uma sociedade integralmente cristã, confessional em seu conjunto, é 

indispensável à manipulação ou o exercício do poder político. “Tendo em vista a 

perpetuação de uma tradição declarada imutável, o integrismo opera 

necessariamente uma recuperação do político para fins religiosos (Azria, 1985, p. 

431), pois, afinal, a tradição da qual se trata aqui é uma tradição totalizante.”54 

Assim, podemos refletir a questão do integrismo católico que entende o estado 

laico moderno como inimigo da religião, sobretudo por fazer da mesma um assunto 

privado assegurando-lhe liberdade, assim como liberdade de consciência. As atitudes 

                                                     
51 PIERUCCI, Antônio Flávio, 1992, p. 150. 
52 PIERUCCI, Antônio Flávio, 1992, p. 150. 
53 Cf. PIERUCCI, Antônio Flávio, 1992, p. 150. 
54 PIERUCCI, Antônio Flávio, 1992, p. 150-151. 
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integristas são de pretender abolir a separação entre religião e Estado, entre 

revelação e o direito, recortando como nascedouro de todos os males e desordens do 

mundo moderno a reforma protestante. E adota o título de “tradicionalista” por 

defender um catolicismo que remonta a um período imediatamente anterior ao 

tempo presente como: liturgia da missa em latim; catecismo de São Pio X; do rito da 

missa de São Pio V, e das decisões doutrinais e litúrgicas do Concílio de Trento. 

Enfim, trata-se, nessa concepção, de buscar no passado remoto a solução dos 

problemas hodiernos e garantir um passado que já não existe mais como saída para a 

moral e para a ética. Sem levar em conta os absurdos cometidos e que estão 

registrados em nossa trágica história, tais como, com os povos indígenas e com os 

povos africanos, ou das barbáries cometidas contra quem pensasse diferentemente 

do poder legitimado e instituído. 

 

O cristianismo integrista e o fundamentalismo brasileiro 

 

O cristianismo chega ao Brasil com os colonizadores, pois junto com os 

mesmos vem o missionário com um projeto comum entre Igreja e Império. A partir 

da lógica colonialista temos o centro e a periferia, a fonte e o espelho, a religião e o 

paganismo (a não religião), e de certa forma, isso continua valendo, pois, a Europa é 

o centro e a América Latina a periferia na religião, na política, na economia, etc. 

Leonardo Boff, ao situar esse processo compreende que esse cristianismo ingressa no 

Brasil por quatro portas, com suas respectivas expressões: missão como “Igreja-

grande-instituição”, devoção como catolicismo popular, libertação como rede de 

comunidades e a experiência carismática da era do espírito.55  

A “invasão” europeia na Terra da Vera Cruz, por Pedro Álvares Cabral, que em 

nome de D. Manuel I patrono da Igreja do Novo mundo e da fé católica apoderou-se 

da terra. Os Jesuítas fizeram a ponte entre os europeus e os indígenas. Construíram 

as primeiras escolas e procuraram organizar os primeiros hospitais. Chegaram 

também os Beneditinos, os Carmelitas, os Franciscanos e instalaram conventos 

primeiramente ao longo do litoral. Nos dois primeiros séculos muitos portugueses 

chegaram e construíram igrejas/capelas. No século XVIII a igreja estava em 

decadência e a Companhia de Jesus foi ameaçada de extinção. A igreja consegue 
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sobreviver pela organização laica secularizada. Segundo Marcio Moreira Alves, a 

história da Igreja no Brasil pode ser dividida em períodos:  

 

Pode dividir-se a história da Igreja no Brasil em cinco períodos: a implantação 
sob a égide do patronato real; a decadência do patronato e o esboroamento da 
organização eclesiástica ao longo dos séculos XVIII e XIX; os esforços dos bispos 
ultramontanos para restabelecer, ao longo dos últimos trinta anos do século XIX, 
o predomínio de Roma sobre a Igreja local; a reimplantação da Igreja sob a 
autoridade incontestável do Vaticano a partir da separação Igreja-Estado, 
estabelecida pela Constituição Republicana de 1891, mas só possível graças à 
ajuda do poder político; finalmente, a etapa que se delineia no princípio dos anos 
sessenta, a de uma independência relativa da Igreja em face do Estado, fruto do 
reforço da sua organização durante o período precedente e impulsionada por 
uma organização de coordenação, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil), fundada em 1953. Um sexto período, ainda não perfeitamente definido e 
que se poderia chamar de prospectivo, começa com os anos setenta e baseia-se 
em uma nova forma organizacional, as “comunidades eclesiais de base”. É o 
período de reinvenção das raízes populares e libertárias da Igreja, raízes 
abandonadas ao tempo de Constantino.56 

 

Esta divisão de Alves foi escriturada em 1979, se analisarmos passados 40 

anos até nossos dias, podemos acrescentar mais alguns períodos importantes a esta 

história. E a primeira onda nos anos 80, para competir com o neopentecostalismo, a 

igreja católica no Brasil vai incentivar a renovação carismática católica, procurando 

manter o número de fiéis nos seus templos, neste mesmo período temos um 

acirramento dos movimentos sociais no interior da igreja com as alas conservadoras 

para avançar no campo da justiça e da solidariedade. Ao analisarmos a história, 

percebemos através da campanha da fraternidade que acontecem todos os anos, nos 

dando uma visão dos rumos tomados pela igreja católica no Brasil.  

Assim, como também é fundamental observar a campanha da fraternidade 

surge em 1964 e até 1972 se dá a primeira fase, que buscou a renovação interna da 

igreja. Já, na segunda fase, de 1973-1984, a reflexão volta-se às questões sociais 

preocupando-se com a vida do povo pobre, denunciando o pecado social e 

promovendo a justiça embalada pelo Concílio Vaticano II, sob inspiração da 

Conferência de Medellín e da Conferencia de Puebla. De 1985 até os dias atuais, a 

igreja volta-se para situações vividas pelo povo brasileiro, com temas que afligem à 

sociedade brasileira para despertar a solidariedade e a busca de caminhos para 

enfrentar e solucionar os problemas. 

                                                     
56 ALVES, Marcio Moreira. 1979, p. 18. 
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A atitude fundamentalista e integrista do cristianismo não corrobora com a 

reflexão sobre a solidariedade e a justiça social, procurando posicionar-se de forma 

contrária dizendo que isto não é tarefa da igreja. Nessa direção, adotam posturas 

políticas que defendem princípios apoiadores da pena de morte, posicionando-se 

contra o aborto, defendendo a propriedade particular, a família e a tradição. Uma 

tradição sem história, uma família sem princípios sacramentais, ou morais e uma 

propriedade sem justiça social. Estes grupos adotam as mesmas bandeiras nos 

campos político, econômico e de organização social. 

Na compreensão de Henrique Dussel há um avanço na transformação das 

estruturas para o crescimento econômico do povo, mas que não transforma o sentido 

comum, a subjetividade, e a maneira de interpretar e de ver a realidade. A 

transformação da subjetividade não avançou. Em decorrência disso, temos um 

sujeito que basicamente aspira ser um consumista neoliberal. Dussel lembra, ainda, 

que no passado grupos afirmavam uma civilização ocidental e cristã contra o 

comunismo e o socialismo. Agora não é mais a civilização ocidental cristã católica de 

direita, mas estamos vendo um novo fenômeno.  

As igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais que apoiam o processo 

brasileiro e agora na Bolívia, com Camacho, que afirmam algo teoricamente 

essencial, que consiste em tirar a Pachamama (Mãe Terra) de lugares públicos e 

impor à bíblia. Mas cuidado, a bíblia não é a do catolicismo da direita tradicional, 

mas a bíblia evangélica, que justamente passa como um fenômeno despercebido 

tomando a cultura popular e especialmente dos povos originais como algo, como um 

paganismo horrível, o qual o cristianismo deve substituir. A bíblia não é católica de 

direita, mas evangélica trazida pelas seitas norte-americanas, que mudam a 

subjetividade de um indígena que tem sua cultura, seus usos e quer transformá-lo 

num homem moderno, que deixei de ser ‘embriagado’. E, agora, seja mais ascético, 

que pretenda trabalhar e entrar na sociedade capitalista burguesa amparado apenas 

por uma bíblia, mas uma bíblia de evangelismo norte-americano. E que, então, é 

perfeitamente orgânico em querer destruir a tradição indígena que se acrescenta ao 

racismo e ao machismo tradicional, mas ao mesmo tempo, com um sentido comum 

burguês e pró-norte-americano.  

Integristas e fundamentalistas assumem a bandeira de defensores do 

verdadeiro cristianismo, impondo à sociedade a moral, a prosperidade e a lei 
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adentrando na subjetividade, capaz de transformar homens e mulheres em 

‘verdadeiros guardiões da fé’, de cultura cristã no contexto pós-moderno. 

 

Apontamentos finais 

 

 O Integrismo e o fundamentalismo, mesmo com suas diferenças, relacionam-

se em atitudes subjetivas ligadas na doutrinação pela fé, de cunho político, para 

construir um desejo de prosperidade a partir do cristianismo, combatendo todos que 

se colocarem contra esta mentalidade. São diferentes na forma de argumentar os seus 

fundamentos para justificar as posturas assumidas, porém os resultados de quem 

adere à proposta de um ou de outro modelo serão os mesmos. Por vias diferentes, 

trabalham à subjetividade, conduzindo a atitudes muito parecidas, construindo 

indivíduos convictos dos princípios apresentados pelos líderes, com métodos que 

atingem a subjetividade, tornando os seguidores executores de comandos.  

 O integrismo no seu culto à totalidade adota a infalibilidade dos dogmas e as 

proposições da catequese medieval, colocando a religião a serviço da política e vice-

versa. Isso requer proposições de fé e de opiniões teológicas para defender a tradição, 

a propriedade e a família. Desconhecendo a história, o integrismo é o produto do 

medo de errar e de adotar o racionalismo e/ou a “desumanidade” revolucionária. 

Para evitar estes erros, torna-se avesso às pesquisas históricas, fechando-se em 

posições bitoladas podendo tornar-se agressivo na defesa das mesmas.  

É importante destacar, ainda, frente à atitude integrista existe no pensamento 

ao equiparar proposições de fé a sentenças que não são de fé, enrijecendo o 

cristianismo a ponto de não assimilar elementos novos da vida moderna, que podem 

contribuir com a humanidade e para o próprio cristianismo. Ao se criar dependência 

da autoridade que lhe dá segurança, parece desconhecer os limites até onde se 

estendem as proposições de fé, com expressa dificuldade de discernir sentenças que 

podem ser aceitas ou mesmo debatidas.  

O fundamentalismo Cristão, por sua vez, conforme vimos, caracteriza-se como 

um movimento teológico e social, que considera às histórias contidas na Bíblia como 

fatos e enquanto única fonte de verdade. A Bíblia é unicamente a palavra de Deus de 

tal forma que rejeitam a explicação de que se trata de um documento histórico. O 

fundamentalista cristão tem Cristo triunfante como rei na cristandade, o que 
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promove uma inversão do cristianismo. A visão fundamentalista de mundo está no 

bem e no mal, que aplica para o campo político, procurando combater o mal, o 

demoníaco que causa a pobreza e não deixa as pessoas prosperarem. O pobre é visto 

como desgraçado, desprovido de deus e se a religião não resolve a situação do 

mesmo, pode ser abatido para não causar outros males na sociedade.57 

Concluímos, dessa forma, refletindo os objetos que constroem na 

subjetividade do ser humano posturas radicais e fechadas ao diálogo, que se 

transformam em atitudes violentas para com o seu semelhante e com o cosmos. Tal 

postura posiciona-se contra o bem comum, a Pachamama, por meio da adoção de 

uma postura de mercado religioso. Em nome de deus, chamando à cultura do outro 

de demoníaca e colocando-a como causa da pobreza. O produto do integrismo e do 

fundamentalismo religioso, político, econômico e cientifico é o mesmo: a tentativa 

tanática de aniquilar o diferente, o outro que pensa diversamente e de forma plural. 

Tais posições somente terão um embate à altura de sua exigência a partir da leitura 

histórico-crítica da realidade, da Bíblia, garantindo, com isso, o diálogo em vista da 

construção do bem comum, da solidariedade e de uma hermenêutica bíblica capaz de 

respeitar à diversidade cultural e religiosa. 
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1 A idolatria do mercado 

 

O tema da idolatria do mercado foi abundantemente abordado por teólogos da 

libertação, nos anos 80, provocando uma reação dos setores que se identificavam 

com o neoliberalismo de ordem econômica, principalmente aquele originário do 

fundamentalismo protestante norte-americano. Se essa reação, hoje claramente 

representada numa suposta “teologia” da prosperidade, girava em torno da 

desconfiança do lugar que o Estado e a política ganhavam nos pensadores da teologia 

da libertação, ela acabou por abraçar acriticamente o mercado e suas leis, dando-lhes 

valor absoluto ao exigir do fiel uma obediência cega e submissa ao novo deus ou ídolo 

ao qual tudo deve ser sacrificado. O mercado passou a se apresentar aos defensores 

dessa ideologia neoliberal como o único capaz de solucionar todos os problemas da 

sociedade, tendo o direito inclusive de remover todos os obstáculos à expansão 

ilimitada do novo ídolo, obstáculo encarnado pelos grupos e movimentos sociais que 

se “opunham” aos seus mecanismos e aos seus interesses. Aliás, na visão dos 

neoliberais, não é a sociedade ou o Estado que socializa os indivíduos, mas o mercado 

ao fazer os indivíduos interagirem uns com os outros, não somente nas trocas que 

estabelecem entre si, mas acima de tudo na competição de uns contra os outros, na 

luta pela sobrevivência.  

Em sua versão teológica, a ideologia neoliberal e seus defensores viam como 

campos opostos o mercado e o capital e, de outro lado, as reformas sociais e os 

direitos humanos. Ressurgia, com todas as forças, uma nova versão do maniqueísmo 

então já superado pela filosofia de Agostinho, associando ao bem tudo aquilo que 

conduz aos mecanismos favoráveis ao mercado e ao mal tudo aquilo que se lhe 

contrapunha ou lhe resistisse, aberta ou dissimuladamente. O novo deus se 
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apresentava como “a personificação transcendentalizada das leis de mercado”, 

exigindo até mesmo o sacrifício das vítimas que então passavam a ser vistas como 

culpadas por seu próprio fracasso. As leis de mercado se tornavam a nova lei natural 

a reger a vida tanto dos indivíduos quanto da sociedade. 

Como já o mostrava um dos pensadores da teologia da libertação que se 

dedicou ao tema da idolatria do mercado, Franz Hinkelammert, a ética subjacente a 

essa ideologia consagrava a propriedade privada e o cumprimento de contratos como 

seus valores absolutos e até mesmo os direitos humanos passavam a ser vistos como 

direito de propriedade. Amparados no direito natural, os contratos se tornavam 

invioláveis e sagrados. A ética protestante do trabalho ganhou também uma 

dimensão puritana, de tal modo que as únicas obrigações morais passavam a ser as 

obrigações impostas pelo mercado, deixando de lado as relações com o outro para se 

fechar na interioridade de uma ética privada que então concebia as relações humanas 

como relações abstratas entre coisas ou objetos.2  

A liberdade individual ganhava proeminência numa tal ética, uma vez que o 

indivíduo devia ser deixado inteiramente livre para escolher seu estilo de vida, 

inventando-o como sua maneira de se afirmar e de sobreviver, em meio às exigências 

da economia, sem a interferência de algo exterior ao mercado. As virtudes 

tradicionais da compaixão e da solidariedade eram desvalorizadas, nesse modelo 

neoliberal, para abrir espaço a uma expansão ilimitada da liberdade individual. Se o 

indivíduo era inteiramente responsável por sua sorte, ausentavam-se dessa ética as 

preocupações com a pobreza, o desemprego e, especialmente naquele contexto dos 

anos 80, com a dívida externa dos países pobres que os governos deveriam então 

pagar, ainda que às custas do genocídio de seu próprio povo.  

O direito à vida passava a ser visto como um direito privado em que se 

confiava a cada um decidir-se ou não por ele, sempre numa competição acirrada com 

o outro que o ameaçava em sua luta contínua pela sobrevivência. 

À primeira vista, tais preocupações, quando situadas nos pensadores da 

América Latina dos anos 80, deveriam parecer anacrônicas, não fosse a atualidade de 

suas reflexões e a volta daquela ideologia que se julgava então ultrapassada e 

superada. Quando se ouve hoje o discurso dessa suposta “teologia” da prosperidade, 

                                                     
2  Cf. ASSMANN, Hugo e HINKELAMMERT, Franz J. A Idolatria do Mercado. Ensaio sobre 
Economia e Teologia,1989, p. 97-113. 
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somos levados à pergunta sobre o que resta de um discurso essencialmente religioso, 

de base verdadeiramente bíblica, e de sentido genuinamente cristão nesse mercado 

religioso que se espalhou pelo continente, de forma tão devastadora. 

O conceito de idolatria aparece, no contexto bíblico, como a intenção de 

associar o invisível, o divino inacessível, a uma imagem visível que toma o seu lugar, 

dissimulando sua verdadeira ‘essência’. Em linguagem levinasiana, designa a 

tentativa de traduzir Deus na linguagem do ser, onde Ele se manifesta. Vê-se logo que 

a representação do ídolo é uma necessidade do olhar que exige que sua intenção seja 

preenchida. Com isso, o ídolo ou a imagem assume o lugar do ente já que o olhar 

exige esse lugar onde ele possa repousar, tornando visível o que é invisível ou o que 

escapa ao olhar. O ídolo pode ser uma imagem, uma pessoa, um deus, uma ideia, um 

objeto ou, no caso de Levinas, o próprio conceito e sua tentativa de reduzir o ente ao 

nome é o que se entende por idolatria. O risco da idolatria é o engano, a ilusão que 

ela provoca naquele que vê, ao reduzir o ente ao campo do visível ou ainda àquilo que 

a intencionalidade da consciência é capaz de captar. Não importa mais a divindade 

em si ou, na linguagem levinasiana, o Outro em sua alteridade absoluta, mas a 

imagem que dele se faz e que acaba por tomar o seu lugar. A própria teologia, em seu 

esforço racional de apreender Deus e sua natureza, acaba por encerrá-lo num 

discurso filosófico-teológico que tenta determiná-lo. A Metafísica, por exemplo, o 

encerra nos conceitos de causa primeira, fundamento, ser incausado, mas querer 

encerrar Deus ou esgotar a sua natureza na ‘verdade do ser’ do discurso ontológico 

corre também o risco de idolatria. O objetivo de Levinas, ao entender Deus como o 

‘outro do ser’ ou o ‘além do ser’, se situa dentro desse esforço de questionar essa 

idolatria. O Rosto é justamente essa ideia que traduz o humano para além de todo ser 

ou de todo fenômeno, de toda imagem em que se lhe queira encerrar, indicando um 

comando moral que se torna a significação primeira, anterior à tematização e à 

teorização que vem justamente traí-lo na destruição de sua transcendência, uma vez 

que tudo precisa ser dito na linguagem do ser. A ética, recusando encerrar-se numa 

arché, torna-se então denúncia dessa idolatria que tenta esgotar o sentido na verdade 

do ser ou no que o olhar humano é capaz de apreender, fazendo com que tudo se 

reduza à natureza, à terra, ao lugar, à imanência, traço inegável do paganismo. 

A filosofia de Emmanuel Levinas contém muitos elementos de reflexão que 

nos ajudam a olhar o ídolo aqui identificado com o mercado e suas leis a partir da 
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alteridade, justamente aquele outro cuja existência o neoliberalismo reconhece 

apenas na condição de concorrente que ameaça meus interesses e contra o qual eu 

devo me defender por todos os meios e formas. O tema da idolatria também aparece 

na reflexão do filósofo franco-lituano, sobretudo quando se passa da relação ética, 

então assimétrica, à relação política caracterizada pela simetria e pela reciprocidade. 

Inicialmente, seguindo a tradição dos profetas bíblicos, Levinas aborda o tema da 

idolatria a partir do Estado absolutizado como o último refúgio da idolatria que ele 

reputa como a herança greco-romana de origem pagã. O Estado hegemônico, 

imperialista, totalitário e opressor se torna o modelo de idolatria quando nega e 

destrói toda forma de exterioridade e de transcendência do outro. Ética e religião são 

os opostos de uma relação totalizante, como a da política e do Estado, que igualam o 

Mesmo e o Outro. A idolatria consiste então em destruir essa abertura à alteridade 

para se fechar na auto-adoração, denuncia Levinas, em suas considerações sobre o 

Estado de César. As críticas de Levinas à política e ao Estado totalizantes fazem o 

Estado e a política se compreenderem a partir de si mesmos, rejeitando toda crítica 

da exterioridade e, consequentemente da ética. A religião e a ética, contrariamente à 

política, não constituem totalidade. Enquanto “a lei política completa e consagra a 

luta pelo reconhecimento”, “a religião é Desejo e, de modo nenhum, luta pelo 

reconhecimento. É o excedente possível numa sociedade de iguais [...]”3. A religião é 

então o vínculo entre o Mesmo e o Outro, sem constituírem uma totalidade. O 

Estado, por sua vez, não nasce num suposto estado de natureza prévio, mas na 

proximidade do face a face ético. São os terceiros (os outros do outro) que impõem 

limites e exigem a medida da reciprocidade que então destrói a assimetria da relação 

ética. É a palavra profética, a ordem ética e de origem escatológica, que importuna o 

Estado em sua soberania e autossuficiência, reportando-o a um além, isto é, ao traço 

do Infinito que se encontra nele, embora tornado invisível pela simetrização e 

reciprocidade da relação política. A imanentização da transcendência, operada pela 

política, é, num primeiro momento, a origem da idolatria. Diz Levinas: “acima da 

ordem que comporta guerra, impostos, expropriação, se coloca a Lei do Absoluto, 

que não desaparece após ter suscitado a autoridade política para deixar de agora em 

diante incondicionalmente a César o que ela confiou a César”4. Para Levinas, a ordem 

política não pode perder de vista a ordem escatológica, ou seja, a ordem da guerra 

                                                     
3 LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito, 1980, p. 51. 
4 LEVINAS, Emmanuel. L’au-delà du Verset. Lectures et discours talmudiques, 2002, p. 212. 
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que é a política deve conduzir à paz escatológica, um dos sinais primeiros dos tempos 

messiânicos.5 O Estado davídico não é mais do que uma imagem simbólica de uma 

utopia que remete para além do Estado de César, impedindo-o de se absolutizar.  

O Estado de César é o Estado hobbesiano fundado na violência e na guerra, 

ainda que ele se apresente como a única possibilidade de fugir a elas já que a 

violência é da essência da natureza humana, nesse modelo. Não há solidariedade, 

pois cada um deve se defender contra o outro que o ameaça. O instinto da auto-

conservação (conatus essendi) é o que caracteriza cada um, em seu esforço de 

sobrevivência. Viver é sobreviver! Compreende-se então porque Levinas vê no Estado 

a fonte da idolatria.  

Mas a idolatria do Estado parece hoje ter se transferido para o Mercado que se 

coloca acima do Estado e até o minimiza. No entanto, se a raiz da idolatria se 

encontra na totalização do Mesmo e do Outro que apaga a transcendência e se essa 

obra é a obra da ontologia, entende-se que ontologia e idolatria se acham muito 

próximas uma da outra.  A ontologia é para Levinas o reino do ser, da perseverança 

no ser e o ético é de outro nível, designando uma saída do ser e de si mesmo. Por isso, 

não seria possível falar de uma economia ética, no nível da ontologia e do ser, já que 

a ética supõe uma ruptura com o ser ou com o que ele denomina intéressement. E a 

relação política ou social, em Levinas, é posterior ou vem depois da relação ética e se 

funda sobre ela.  

A ética é o reino do humano que não pertence ao ser, nem à natureza. A figura 

central que ele usa para pensar o outro é a do Rosto. Para entendermos como o 

econômico aparece na filosofia de Levinas, recorreremos a Totalidade e Infinito, 

mais precisamente à seção II, Interioridade e Economia. Nesse texto, as coisas são 

situadas por Levinas, no nível da fruição, como objetos sem identidade em si mesmos 

ao contrário do Rosto que é a significação em si mesma. Por não terem um 

significado em si mesmas, as coisas podem ser convertidas em dinheiro. Diz Levinas: 

... “a coisa” (...) “não tem identidade propriamente dita; convertível numa outra, pode 

tornar-se dinheiro. As coisas não têm Rosto. Convertíveis e ‘realizáveis’, têm um 

preço. Representam dinheiro porque são algo de elemental, riquezas”6. Com isso, as 

coisas não escapam ao horizonte do mundo, onde os homens só conheceriam a 

matéria vestida diante deles, objetivada, isto é, eles não conhecem nada mais que 

                                                     
5 LEVINAS, Emmanuel. L’au-delà du Verset. Lectures et discours talmudiques, 2002, p. 213. 
6 LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito, 1980, p. 124. 
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objetos. Portanto, não há contradição entre a visão levinasiana da política e do 

Estado como raízes da idolatria e a visão do mercado que os teólogos da libertação 

associam à idolatria. Mostrarei então como a economia é condição da ética, o que 

leva um dos leitores de Levinas a vê-la como a filosofia primeira. 

Antes disso, no entanto, vejamos como essa associação entre o sistema 

econômico - aqui identificado com o capitalismo - e a religião aparece em outros 

pensadores como Walter Benjamin que é um clássico na relação entre capitalismo e 

religião e alguns dos nomes do pensamento neoliberal que não deixam escapar essa 

mesma relação ainda que ela se deixe ver de modo mais dissimulado. 

 

2 O mercado no pensamento de alguns neoliberais 

 

Um dos estudos mais recentes sobre a sociedade neoliberal e sua ideologia 

vem dos franceses Pierre Dardot e Christian Laval. Entre muitos outros pontos, vou 

ressaltar alguns que julgo pertinentes para o tema em questão. Para eles, uma nova 

forma de spencerismo vai dando espaço à ideia de que a espécie humana, assim como 

as demais espécies, se norteia pela competição entre os indivíduos que é o princípio 

do progresso da humanidade. Com isso, a concorrência econômica se compara a uma 

luta vital geral que deve encontrar livre curso. Nessa forma de spencerismo, a 

concorrência seria uma necessidade vital. A seleção natural é o motor do progresso, 

ocupando o lugar antes dado à especialização, no modelo de Smith e Ricardo. O 

mercado e seu jogo são o mecanismo que coordena todas as atividades humanas. Na 

luta pela sobrevivência, os menos aptos são eliminados e sobrevivem os mais 

adaptados ou os mais fortes na luta. Trata-se de um processo de eliminação seletiva. 

A concorrência deixou de ser a condição para o bom funcionamento das trocas no 

mercado para se tornar a lei implacável da vida e do mecanismo do progresso, por 

meio da eliminação dos mais fracos. 7 

Para os dois autores, associado ao malthusianismo, o spencerismo conclui que 

o progresso da humanidade supõe a destruição de alguns de seus componentes. Se a 

concorrência é o motor do progresso, todos os entraves a ela devem ser eliminados, 

entre eles o amparo às empresas, aos indivíduos e aos países mais pobres, pois isso 

impediria a marcha natural da vida. Esse darwinismo social ganha a forma de um 

                                                     
7 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade Neoliberal, 
2016, p. 53. 



 

 
 

 
Ozanan Vicente Carrara | 403 

 

concorrencialismo social que estabelece a competição como a norma geral da 

existência individual e coletiva. A lei da concorrência supõe uma adaptação natural às 

leis do mercado. A competição se torna a lei da natureza e a natureza recompensa os 

mais aptos. Quem deve ser punido é o que fez mal e não foi bem sucedido e o que fez 

bem e se saiu bem é que deve ser recompensado. Eis a nova forma de darwinismo 

social que o mercado impõe! 

Eles mostram ainda como em Walter Lippmann, um dos nomes mais 

conhecidos do pensamento neoliberal, a palavra ‘adaptação’ é a mais importante de 

sua reflexão. Lippmann “defende a adaptação permanente de homens e instituições a 

uma ordem econômica intrinsecamente variável e baseada numa concorrência 

generalizada e sem trégua”8. Lippmann prega uma política de adaptação que daria à 

humanidade uma nova forma de vida. E, mais do que isso, a política neoliberal deve 

mudar o próprio homem e seu modo de ser. Lippmann, ao ver deles, destaca dois 

aspectos fundamentais dessa política global de adaptação à competição: a eugenia e a 

educação. Para ele, a economia necessita de “um crescimento contínuo das 

faculdades de adaptação, da inteligência e da compreensão esclarecida dos direitos e 

dos deveres recíprocos, dos benefícios e das possibilidades desse tipo de vida”9. Os 

homens terão de mudar de cargos e empresa, adaptar-se às novas técnicas, enfrentar 

a concorrência generalizada. Seu projeto de educação segue uma lógica adaptativa 

para adaptar os homens ao novo estilo de vida. 

Outro nome do neoliberalismo em quem eles se baseiam é Ludwig von Mises 

que, junto com seus discípulos, vê dois tipos de processos em curso: um de 

destruição e outro de construção. O primeiro, o de destruição, tem como agente 

principal o Estado cujas ingerências na economia e no mercado, a seu ver, levam ao 

totalitarismo e à regressão econômica. O segundo processo, que corresponde ao 

capitalismo, tem como agente o empreendedor, isto é, qualquer sujeito econômico. A 

máquina econômica tende ao equilíbrio quando não é perturbada por moralismos ou 

intervenções políticas e sociais destruidoras. A concorrência, por si mesma, 

desenvolve o empreendedor, pois o empreendedorismo é o princípio de conduta 

                                                     
8  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 90. 
9 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade Neoliberal, 
2016, p. 92. 
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potencialmente universal mais essencial à ordem capitalista. 10  Pretende-se assim 

criar o homem-empresa. A concorrência no mercado é o processo de descoberta da 

informação pertinente por parte do sujeito que tenta superar os outros na descoberta 

de novas oportunidades de lucro. Duas dimensões são privilegiadas por essa doutrina 

na natureza do homem: a competição e a rivalidade. Esse empreendedor se encontra 

em cada um de nós em graus diferenciados e o freio do Estado o impede de se 

desenvolver quando trava ou suprime a livre competição. 11 

Dardot e Laval acentuam que, para von Mises, a intervenção do Estado pode 

destruir a economia de mercado e arruinar a prosperidade, alterando a informação 

transmitida pelo próprio mercado. O governo, então, deve assegurar as condições de 

cooperação social, sem intervir, pois ou deve prevalecer a ditadura do Estado ou a 

soberania do consumidor. Princípios éticos, heterogêneos ao processo de mercado, 

não devem perturbar a “democracia” do consumidor, exceto o princípio do interesse. 

A economia não se guia por princípios morais, mas a economia de mercado 

estabelece o fato de que os lucros e as perdas são seus fenômenos essenciais.12 

Julgamentos de valor dos intelectuais e críticas ao lucro não cabem na lógica do 

mercado. O lucro dos empreendedores não está em vender coisas ‘ruins’ ou ‘boas’, 

mas a preocupação do empreendedor deve ser tão somente a de proporcionar aos 

consumidores o que estes exigem.13 O Estado não sabe melhor que o indivíduo o que 

é bom para ele. O indivíduo deve ser o único a decidir a finalidade de suas ações 

porque somente ele sabe o que é bom para si. O esforço produtivo da sociedade se 

regula então por si mesmo e impõe a cooperação, penalizando os que não cooperam. 

Assim, não há conflito entre os objetivos do indivíduo e os da sociedade.  

O que é mercado para os neoliberais? “É um processo de descoberta e 

aprendizado que modifica os sujeitos, ajustando-os uns aos outros”14. O processo de 

mercado, uma vez instaurado, não precisa mais de intervenções. Mercado não é mais 

o “ambiente natural onde as mercadorias circulam livremente”. Não é um meio 

                                                     
10  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 134. 
11  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 136. 
12  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 138. 
13  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 138. 
14  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 139. 
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regido por leis naturais que levam ao equilíbrio. “É um processo regulado que utiliza 

motivações psicológicas e competências específicas”. O mercado é um processo 

autocriador (mais do que era autorregulador para os liberais clássicos), isto é, ele é 

capaz de se autogerar no tempo. Ele tem um movimento perpétuo, autopropulsivo 

desde que não seja desacelerado por entraves éticos e estatais.15 Assim, o mercado “é 

concebido como um processo de autoformação do sujeito econômico, um processo 

subjetivo autoeducador e autodisciplinador, pelo qual o indivíduo aprende a se 

conduzir. O processo de mercado constrói seu próprio sujeito”16.  

Na lógica neoliberal, o homem tem uma finalidade que é a de empreender e, 

ao empreender, ele aprende. O homem da empresa escolhe um objetivo e pretende 

realizá-lo. A responsabilidade de construir o sujeito empresarial é do processo de 

mercado. É um caminho de subjetivismo, isto é, de autogoverno do sujeito. O homem 

se conduz pelo mercado que o forma segundo suas necessidades e leis. Em situação 

de mercado, ele aprende a se conduzir racionalmente pelo próprio mercado. E esse 

aprendizado é constante e progressivo. A economia é uma teoria da escolha e por isso 

sua lei é a escolha dos consumidores que escolhem o melhor negócio, o melhor 

produto que corresponde à sua própria construção de fins e meios. O homo 

economicus é definido por suas escolhas e preferências. “O ato de escolher determina 

todas as decisões do homem” 17 . É somente a primazia do interesse que rege a 

economia. A única coisa que as ordens governamentais podem exigir é que ninguém 

se afaste das linhas de conduta mais convenientes aos próprios interesses. A 

economia de mercado tem como condição a total liberdade individual. A livre escolha 

é a condição de funcionamento do mecanismo de mercado. O mercado anda por suas 

próprias pernas.  

O conhecimento, por sua vez, deve ser um conhecimento utilizável no e pelo 

mercado, é o conhecimento que ele pode utilizar para vencer os outros na 

competição. “O problema da economia é o de como os indivíduos vão poder tirar o 

melhor partido da informação fragmentária de que dispõem” 18 . Sabendo como 

                                                     
15  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 139. 
16  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 140. 
17  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 141. 
18  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 144. 
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funciona o mercado, o indivíduo saberá se autogovernar. A economia de mercado 

libera e estimula o empreendedorismo humano. O indivíduo deve vigiar as mudanças 

de circunstâncias para descobrir as que melhor lhe permitem trocar mais 

proveitosamente que antes. Cada um de nós é um empreendedor potencial que tem 

espírito comercial, aproveitando qualquer oportunidade de lucro, graças às 

informações que eu tenho e outros não têm. O indivíduo “se define unicamente por 

sua intervenção específica na circulação dos bens”19. Por isso, a liberdade de ação é a 

oportunidade de testar suas faculdades, aprender, corrigir-se, adaptar-se. “O 

mercado é um processo de formação de si”20. O empreendedor é um construtor de 

situações proveitosas que ele descobre mediante vigilância para poder explorar. 

Interferir em suas escolhas seria destruir sua capacidade de vigilância e esse espírito 

comercial tão essencial ao espírito da economia capitalista. O jogo do mercado nos 

educa como autoempreendedores. Também as relações humanas são todas afetadas 

por essa dimensão empresarial constitutiva do humano. “O mercado é um processo 

de aprendizagem contínua e adaptação permanente”21. Cada participante deve tentar 

superar o outro para tornar-se o líder e isso leva à imitação dos melhores. “O 

empreendedor que procura vender pelos métodos de persuasão moderna obtém os 

efeitos mais positivos sobre os consumidores”22. 

O mercado precisa da liberdade individual como um de seus componentes 

fundamentais que é basicamente a liberdade de fazer descobertas empresariais. Fazer 

com que todos se tornem verdadeiros sujeitos de mercado exige combater os que 

criticam o capitalismo, uma vez que as ideologias orientam as ações individuais. 

Assim, economistas se tornam também empreendedores ideológicos temíveis. Como 

o processo de educação é conduzido pelo mercado como um processo de 

aprendizado, os economistas devem contribuir para a aceleração dessa autoformação 

do sujeito. “O combate ideológico é parte integrante do bom funcionamento da 

máquina”.  As  virtudes  do  empreendedor  são  a  audácia criteriosa e a perseverança 

                                                     
19  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 145. 
20  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 145. 
21  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 147. 
22  DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 147. 
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tenaz.23 

Vê-se nessa ideologia neoliberal como o humano se reduz à imagem do 

empreendedor, o outro se torna um concorrente, as relações humanas se moldam e 

se adaptam às exigências do deus mercado, a ética se torna algo imanente às próprias 

leis de mercado. Não há nenhuma transcendência, nenhuma forma de alteridade que 

o mercado e suas leis reconheçam. Nota-se mesmo um discurso religioso que se 

dissimula através de um discurso econômico em que o mercado é o único capaz de 

regenerar e salvar, não temendo nem mesmo o sacrifício dos mais frágeis e 

‘desadaptados’, no altar do capital. Esse é também o discurso subjacente à tal 

‘teologia’ da prosperidade que transparece num certo discurso neopentecostal e que 

se enquadra perfeitamente no que se delineou acima como idolatria, ao confundir, 

deliberadamente ou não, religião com capitalismo. 

 

3 O Capitalismo como religião de mercado 

 

Talvez o texto filosófico que mais tenha inspirado os críticos do capitalismo de 

mercado seja o de Walter Benjamin, O Capitalismo como religião, escrito no final de 

1921, que é de uma atualidade impressionante para entendermos o discurso religioso 

com que continua a se apresentar o capitalismo, à nossa volta. O texto de Benjamin, 

não tendo sido escrito para publicação, é de difícil interpretação. Vou aqui recorrer a 

um de seus intérpretes conhecidos entre nós que é o filósofo brasileiro, Michael 

Lowy.  

Benjamin se baseia em A Ética Protestante e o espírito do Capitalismo de Max 

Weber, mas, para Lowy, ele vai além de Weber, ao “substituir a atitude 

axiologicamente neutra por um requisitório anticapitalista fulminante” 24. Não se 

trata de ver o capitalismo como sendo condicionado pela religião – o que combinaria 

mais com a posição de Weber – mas de ver nele um fenômeno essencialmente 

religioso. Para Benjamin, o cristianismo, na época da Reforma, não apenas favoreceu 

o capitalismo, mas se transformou em capitalismo. Assim, Benjamin se apoia em três 

traços significativos para demonstrar a estrutura religiosa do capitalismo, quais 

sejam: o primeiro é que o capitalismo é uma religião puramente cultual; nada nele 

                                                     
23  DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a Sociedade 
Neoliberal, 2016, p. 151. 
24 LOWY, Michael. A Jaula de Aço. Max Weber e o Marxismo Weberiano, 2014, p. 97. 
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tem significado fora do culto, ganhando o utilitarismo aqui uma coloração religiosa.25 

Isso significa que as práticas capitalistas de investimento do capital, as especulações 

e manobras na bolsa, a compra e venda de mercadorias são feitas como um culto 

religioso, sem que, no entanto, se exija a adesão a um credo ou doutrina que seriam 

sem importância. Importantes são as ações com dimensões cultuais. Benjamin vê 

nessas práticas algumas semelhanças com o paganismo original devido à ausência de 

preocupações com o transcendente, posição que vai de encontro à posição 

levinasiana acima exposta. 

O termo ‘adorador’, usado por Benjamin, é interpretado por Lowy como as 

divindades adoradas pelos fiéis, no culto capitalista. As imagens dos santos seriam 

substituídas pelas cédulas de banco e pelo dinheiro que seriam então objeto de culto 

como eram os santos nas religiões comuns. O papel moeda das cédulas seria uma 

manifestação de uma divindade, o deus mamon. Para justificar sua interpretação, 

Lowy faz alusão à citação que Benjamin faz, em seu texto, de Gustav Landauer26 em 

seu livro Apelo ao Socialismo, publicado em 1919, antes de seu assassinato, para 

quem a palavra Deus é idêntica a ídolo,  

 

Deus é um artefato feito pelos seres humanos que ganha vida, atrai para ele a 
vida dos seres humanos e, finalmente, torna-se mais poderoso que a 
humanidade. O único... ídolo... ao qual os seres humanos deram a vida é o 
dinheiro. O dinheiro é artificial e é vivo, o dinheiro produz dinheiro e mais 
dinheiro, o dinheiro tem toda a força do mundo. Quem não vê, quem não vê 
ainda hoje, que o dinheiro, que o deus é apenas um espírito saído dos seres 
humanos, um espírito que se tornou uma coisa viva, um monstro e que ele é o 
sentido de nossa vida que enlouqueceu? O dinheiro não cria riqueza, ele é a 
riqueza; ele é a riqueza em si; não existe outro rico a não ser o dinheiro.27 

 

Destarte, o recurso de Benjamin ao texto de Landauer mostra que a moeda, a 

riqueza, a mercadoria seriam divindades ou ídolos da religião capitalista e sua 

manipulação prática produz manifestações cultuais, fora das quais nada tem 

significado.28  

O segundo traço do capitalismo está ligado à ideia de um culto permanente, 

“sem trégua e sem piedade”, sem “dias comuns”. Tudo é festa e celebração sagrada. 

                                                     
25 LOWY, Michael. A Jaula de Aço. Max Weber e o Marxismo Weberiano, 2014, p. 98. 
26 Gustav Landauer (1870-1919) era um anarquista alemão e foi fundador da Aliança Socialista, em 
1908. Foi assassinado por tropas contra-revolucionárias, em 1919. Sua proposta ia na direção de um 
Socialismo de comunidades em oposição ao Socialismo de Estado. 
27Citado por LOWY, Michael. A Jaula de Aço. Max Weber e o Marxismo Weberiano, 2014, p. 99. 
28 LOWY, Michael. A Jaula de Aço. Max Weber e o Marxismo Weberiano, 2014, p. 100. 
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Nisso, segundo Lowy, Benjamin também acompanha as análises de Weber sobre a 

disciplina capitalista da valorização religiosa do trabalho profissional no mundo – 

“exercido sem descanso, contínua e sistematicamente”. A prova disso é que os 

capitalistas puritanos aboliram a maioria dos feriados católicos, considerados ócio, 

pois, na religião capitalista, cada dia é dia de “exibição da pompa sagrada”, isto é, dos 

rituais da bolsa ou da fábrica com o acompanhamento pelos adoradores do 

movimento de descida e subida das ações na bolsa. Não há pausa nas ações 

capitalistas, pois elas dominam integralmente a vida dos indivíduos, sem nenhum 

intervalo, do berço até o túmulo. O capitalismo é um sistema dinâmico que não pode 

ser parado nem dele se pode escapar.29 

O terceiro traço do capitalismo como religião é seu aspecto culpabilizante. 

Nesse caso, o capitalismo não é um culto expiatório, mas culpabilizante. Para 

Benjamin, 

o sistema religioso é decorrente de um movimento monstruoso. Uma monstruosa 
consciência de culpa que não sabe como expiar lança mão do culto, não para 
expiar essa culpa, mas para torná-la universal, para martelá-la na consciência e, 
por fim e acima de tudo, envolver o próprio Deus nessa culpa, para que ele se 
interesse pela expiação.30  

 

O comentarista Burkhardt Lindner, citado por Lowy, diz que não se pode 

separar, no sistema da religião capitalista, a “culpa mítica da dívida econômica”. 

Lowy vê semelhanças em Weber a partir do sentido do dever que, para o burguês 

puritano, o que consagramos a fins pessoais é roubado do serviço da glória de Deus”, 

tornando-nos culpados e devedores em relação a Deus. Lowy mostra como Weber 

destaca que, na ética protestante, o homem tem deveres em relação às posses que lhe 

foram confiadas que, quanto maiores são, maiores são também suas 

responsabilidades, uma vez que o burguês deve fazê-las crescer, por meio do trabalho 

ininterrupto, para a glória de Deus.31  

Para Lowy, Benjamin fala de uma culpa universal em que os pobres são 

culpados porque não conseguiram fazer dinheiro e se endividaram já que, para o 

calvinista, o sucesso econômico é sinal de eleição e salvação da alma. E essa culpa é 

transmitida de geração em geração. Assim, se os pobres são culpados e excluídos da 

graça e o capitalismo os condena à exclusão social, essa é a vontade de Deus que é a 

                                                     
29 LOWY, Michael. A Jaula de Aço. Max Weber e o Marxismo Weberiano, 2014, p. 100. 
30 BENJAMIN, Walter. O Capitalismo como religião, 2013, p. 22. 
31 LOWY, Michael. A Jaula de Aço. Max Weber e o Marxismo Weberiano, 2014, p. 101. 
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mesma vontade dos mercados, na lógica capitalista. Na análise de Benjamin, “o 

capitalismo se desenvolveu no Ocidente como um parasita [...], de tal modo que, no 

fim das contas, a história do cristianismo é essencialmente a de seu parasita, o 

capitalismo”.32 O resultado desse processo de culpa é a generalização do desespero. 

Por que desespero? Lowy aqui resume sua leitura de Benjamin em cinco teses:  

1. O capitalismo se apresenta como o destino natural da economia e sua força é 

irresistível, para Weber.  

2. Se os pobres são os excluídos da graça, eles são culpados por seu próprio destino e 

não têm direito à esperança da redenção. O Deus da religião capitalista não tem 

piedade dos que não têm dinheiro.  

3. O capitalismo substitui o ser pelo ter, as qualidades humanas pelas quantidades 

mercantis, as relações humanas pelas relações monetárias, os valores morais ou 

culturais pelo valor que vale, o dinheiro.  

4. Para a culpa sentida pelos humanos, o endividamento dos pobres para com o 

capital é perpétuo e crescente e não há esperança de expiação. O capitalista deve 

aumentar e ampliar continuamente seu capital para não ser destruído por seus 

concorrentes assim como o pobre fica emprestando dinheiro para pagar suas dívidas.  

5. Na religião do capital, só há um caminho que é a intensificação do sistema, na 

expansão do capitalismo, no acúmulo de mercadorias, o que aumenta ainda mais o 

desespero. O desespero é, para Benjamin, “o estado religioso do mundo do qual se 

deve esperar a salvação”.33 

Nessa situação, não há uma saída comunitária ou coletiva que é proibida pela 

religião do capital que aposta sempre num individualismo cada vez mais acentuado. 

Daí a repressão aos movimentos sociais e populares por parte do Estado neoliberal 

que os vê e trata como inimigos criminosos do mercado e de suas leis. Justifica-se, 

desse modo, o sacrifício dos mais pobres no altar do capital, culpados que são por sua 

própria condição, na lógica perversa do mercado. 

 

4 Levinas e o dinheiro 

 

Nas seções anteriores, procurei expor a lógica do capital e suas leis que se 

dissimulam num discurso religioso que tem por pretensão torná-lo sagrado e 

                                                     
32 BENJAMIN, Walter. O Capitalismo como religião, 2013, p. 23. 
33 LOWY, Michael. A Jaula de Aço. Max Weber e o Marxismo Weberiano, 2014, p. 104. 
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absoluto. Passo agora a expor alguns elementos da ética, tal como ela é pensada por 

Levinas, procurando uma saída para fora dessa lógica perversa, saída da qual 

julgamos encontrar fortes indícios na filosofia da alteridade. 

Em Totalidade e Infinito, Levinas funda a sociedade na economia. A 

socialidade, tal como Levinas a pensa, é uma socialidade entre sujeitos separados ou 

entre interioridades, uma vez que a interioridade se torna o lugar mesmo da 

resistência que se opõe à totalização. É pela interioridade que um ser se recusa ao 

conceito e resiste à totalização. Diz Levinas: “a interioridade aparecerá como uma 

presença em sua casa, o que quer dizer habitação e economia”.34 Fora da ontologia, o 

homem é um corpo vivo que frui dos elementos do mundo, ainda sem a consciência 

que condiciona todo conhecimento ao dar sentido a todas as coisas. O mundo é, 

nesse nível, o que me banha e o que me alimenta, ele é o meio.35 Trata-se assim da 

existência pré-teórica do homem, nesse meio primordial, que é o nível da matéria, 

inteiramente anônimo, em que o risco é de se fundir no todo natural, deixando-se 

fascinar pela natureza, a tentação eterna do paganismo, diz Levinas. É aqui que 

Levinas se opõe a Heidegger ao ver uma proximidade muito grande entre a natureza 

e o ser. Em Da Existência ao Existente, ele mostra como o sujeito se afirma, pela 

hipóstase, ao sair do anonimato e da impessoalidade do il y a. O elemental é 

justamente esse meio originário, um conteúdo sem forma. O sujeito, ao se lançar 

para fora dele, se dá um lugar próprio, um espaço de recolhimento, uma morada. Se 

morada em grego é οίκος, e a economia – οίκονομία – aquilo que designa as leis da 

morada –, ela alude ao campo do ordenamento da casa e, assim, ao espaço da 

interioridade. Habitar a casa quer dizer então firmar-se contra a totalidade num 

espaço próprio e esse processo é econômico. Levinas se pergunta se o Dasein não tem 

fome, isto é, se não tem um corpo.36 “Separar-se não é permanecer solidário de uma 

totalidade, é positivamente estar algures, na casa, estar economicamente”37. Por isso, 

minha primeira relação com o mundo se dá pela necessidade que caracteriza o corpo, 

movimento pelo qual os alimentos do mundo preenchem a necessidade do corpo. 

Logo, o trabalho é a primeira obra de todo homem habitante da terra e não consiste 

num conhecimento teórico, mas numa lida direta com a matéria que é apanhada pela 

mão que retira a matéria de seu anonimato. É todo esse processo, de natureza 

                                                     
34 LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito, 1980, p. 96. 
35 LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito, 1980, p. 97ss. 
36 LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito, 1980, p. 119. 
37 LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito, 1980, p. 157. 
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essencialmente econômica, que se torna o fundamento de toda atitude teórica. O 

sujeito só pode contemplar o mundo a partir de uma morada ou existindo já numa 

morada que lhe dá então uma interioridade que lhe permite também distinguir-se da 

natureza que perde a condição primeira que tinha na ontologia. Logo, a economia 

não é aqui uma ciência como as outras, mas uma estrutura essencial em que o corpo, 

a casa, o trabalho, a posse e a economia são as articulações dessa estrutura. Há assim 

uma estrutura prévia à do Estado e à da sociedade e é justamente essa estrutura o 

campo de resistência à totalização. É a existência econômica que permite uma relação 

com outrem que não redunda em totalização ou pela qual o homem se arranca à 

história. Sem a constituição prévia de uma interioridade, não é possível o encontro 

com o outro. A economia é assim prévia à relação ética, o fundamento a partir do 

qual a ética pode se produzir já que a ética é relação com uma exterioridade 

absoluta.38  

Mas a economia só permite a constituição de um sujeito no egoísmo que só 

poderá se abrir à alteridade do Rosto, na relação ética que lhe é posterior. Como diz 

Vioulac, a “primeira condição do homem é então a condição proletária de alguém 

condenado ao trabalho maldito e onde a indigência da existência corporal não 

encontra nem refúgio nem lazer em si mesmo, onde se situa o mundo absurdo da 

geworfenheit” 39 . Vioulac mostra assim que Levinas admite um outro modo de 

produção possível e que aquele da condição proletária condena os trabalhadores à 

ausência de morada e assim se fecha à relação ética.40 Foi a técnica moderna que 

tornou impossível o face a face ético e condenou os homens a viver no anonimato.41 A 

técnica uniformizou as necessidades humanas, abrindo as portas para uma forma de 

totalitarismo que faz com que o Estado não seja a única forma de existência do 

universal, mas que a economia opere antes dele uma “desindividualização do 

indivíduo”.42 O Estado homogêneo não será nada mais do que o coroamento da 

sociedade industrial que gera a injustiça que obriga o indivíduo a viver numa 

totalidade que é sempre de origem econômica. Logo, a raiz primeira da violência 

                                                     
38 VIOULAC, Jean. Éthique et Économie d’après E. Levinas: l’hypothèse de l’état de nature dans 
Totalité et Infini, 2013, p. 134-135. 
39 VIOULAC, Jean. Éthique et Économie d’après E. Levinas: l’hypothèse de l’état de nature dans 
Totalité et Infini, 2013, p. 136. 
40 VIOULAC, Jean. Éthique et Économie d’après E. Levinas: l’hypothèse de l’état de nature dans 
Totalité et Infini, 2013, p. 136. 
41 LEVINAS, Emmanuel. L’au-delà du Verset. Lectures et discours talmudiques, 2002, p. 88-89. 
42 VIOULAC, Jean. Éthique et Économie d’après E. Levinas: l’hypothèse de l’état de nature dans 
Totalité et Infini, 2013, p. 138. 
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política é de ordem econômica, uma vez que é a totalidade econômica que corrompe 

a interioridade do homem ao submetê-la ao objeto. Assim, existe uma economia 

imoral capaz de corromper o homem cujo princípio é o anonimato do dinheiro com 

toda sua potência de objetivação e de universalização cujo resultado final é a 

supressão da identidade e a violação do Rosto.  

Como as coisas se situam no horizonte do mundo, elas não têm Rosto e podem 

ser convertidas em dinheiro, ganhando então um preço. Nas trocas que os agentes 

econômicos estabelecem entre si, sem o face a face, elas ganham anonimato. O 

comércio, ao não permitir que se aborde outrem face a face, pertence ao reino do 

anonimato. O trabalho, por sua vez, também se exerce sobre as coisas, mas permite 

que a vontade do trabalhador se ausente, uma vez que o salário o faz desaparecer. A 

generalização do salário transforma o estatuto da economia que, de processo de 

subjetivação, se torna processo de anonimatização ao colocar homens anônimos em 

intercâmbio. Levinas fala de “homens desumanizados pela delegação de poderes em 

que eles procuravam a exaltação do poder – as vítimas, mas também desumanizados 

aqueles que comandavam e que, à análise, se achavam eles mesmos instrumentos de 

um mecanismo, de uma dialética, de um sistema, do dinheiro”43. 

O campo econômico moderno não é mais exterior à totalidade, pois ele 

submete o homem às forças impessoais do mercado, a outra forma do imperialismo 

ontológico ainda mais cruel que a do totalitarismo político. Assim procede o 

neoliberalismo, tornando impossível a relação ética que exige o face a face com o 

Rosto em que se singularizam tanto o eu quanto o outro. Diz Vioulac: “se o trabalho é 

a atividade pela qual o sujeito conquista sua interioridade e organiza na morada o 

lugar de sua solidão egoísta, ele não tem menos efeitos na exterioridade, sob a forma 

da obra, que surge nos resultados do trabalho”44. O trabalho arranca do elemental 

alimentos que ele transforma em posses, produzindo assim bens permanentes e 

disponíveis, mas, ao adquiri-los como bens móveis, transportáveis, colocados em 

reserva na morada, ele suspende a independência de seu ser durável. É a posse que 

permite que o produto do trabalho se torne substância permanente no tempo ou 

presença constante que ganha independência em relação ao seu produtor. Assim, a 

obra se separa de seu autor, de suas intenções e de sua posse, abrindo-se um abismo 

                                                     
43 LEVINAS, Emmanuel. De Dieu qui vient à l’idée, 1998, p. 84. 
44 VIOULAC, Jean. Éthique et Économie d’après E. Levinas: l’hypothèse de l’état de nature dans 
Totalité et Infini, 2013, p. 141. 
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entre o produtor e o produto, ou seja, o produtor se retira do produto. “A coisa, 

enquanto ter, é um ente que perdeu o seu ser”45. É justamente esse distanciamento 

entre o produtor e o produto que reduz as coisas à condição de mercadorias que 

podem então ser compradas por dinheiro. Levinas vê nisso uma alienação ontológica 

que, sendo uma primeira injustiça, acaba por instituir a história e a totalidade. Estas 

duas últimas são então consequência dessa alienação que é a injustiça mesma. A 

história se torna assim o destino das obras, de produtos desprovidos de toda 

interioridade, anônimos, sem Rosto. A totalização, consequentemente, é obra da 

economia. Ao mesmo tempo que é a economia, em Totalidade e Infinito, que torna 

possível a separação que produz o Infinito e torna possível a relação ética, ela 

também é o processo de produção da substância das obras,  que institui a história e 

assim forma a totalidade.46 Para Vioulac, a economia ganha o status de filosofia 

primeira.  

Vioulac faz ainda uma outra observação, em sua leitura de Totalidade e 

Infinito, de que os objetos do mundo, que são nossos objetos de fruição, já passaram 

por um trabalho e que, portanto, a fruição não pode ser primeira, pois ela supõe que 

as coisas de que fruímos já tenham sido retiradas do elemental, pelo trabalho. Assim, 

para Vioulac, todo consumo pressupõe uma produção e toda análise do trabalho deve 

tomar em conta a divisão social do trabalho e a troca dos produtos do trabalho. Com 

isso, a realidade econômica já nos predispõe um ao outro de um certo modo. Assim a 

fruição não seria ignorância do mundo, mas um certo tipo de exploração tanto do 

mundo como de outrem. Vioulac diz ainda que é preciso reconhecer que todos os 

regimes de propriedade implicam numa relação de exploração e ainda se o mundo é 

possessão possível, ele, no entanto, só se torna posse efetiva para alguns. Assim, se 

morada e possessão são condições de subjetivação do sujeito, como pensar o caso 

daqueles que não têm morada nem propriedade? Para Levinas, “o alimento só pode 

se interpretar como utensílio num mundo de exploração” (crítica a Heidegger) e, 

nesse caso, qual seria então o mundo sem exploração alguma? Daí a preocupação de 

Levinas em descrever um domínio fora da história que escape a toda forma de 

totalização e ele encontra esse domínio no face a face ético que deixa ver uma 

transcendência, fora de todo sistema e da obra de totalização. Vioulac vê nesse 

                                                     
45 LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito, 1980, p. 141. 
46 VIOULAC, Jean. Éthique et Économie d’après E. Levinas: l’hypothèse de l’état de nature dans 
Totalité et Infini, 2013, p. 143. 



 

 
 

 
Ozanan Vicente Carrara | 415 

 

esforço de Levinas um encontro com as posições de John Locke e de Jean-Jacques 

Rousseau, pois ambos defendem uma inocência original em que cada um é egoísta e 

só47, mas ele reconhece que esse egoísmo se funda sobre a alienação do subalterno. 

Assim, não posso ser uma espontaneidade inocente, mas um usurpador e assassino e 

minha liberdade sem limites também pode ser assassina. Levinas não pode, em nome 

da responsabilidade pelo outro, sustentar essa liberdade ilimitada típica do mundo 

econômico. Vale aqui a advertência de Levinas no prefácio de Totalidade e Infinito 

de que não se deve deixar enganar pela moral, sugerindo o risco da ideologização da 

moral. O totalitarismo ontológico não é apenas aquele da homogeneização operada 

pelo Estado, mas também aquele da ciência e da técnica modernas. O grito de 

Levinas é justamente um grito contra essa totalização ontológica da qual a economia 

é parte imprescindível ao universalizar a guerra de todos contra todos, pelo espírito 

da concorrência ou da competição, fazendo de cada sujeito um indivíduo 

autossuficiente, indiferente à sorte do outro. A condição proletária ou a do sem-teto é 

a denúncia viva de uma economia que não somente nega toda forma de alteridade, 

mas também é aquela que primeiramente leva à totalização que apaga a 

transcendência do outro, raiz primeira da idolatria do ser. A única porta de saída 

possível passa por uma forma de economia que se converta à ética e assim devolva 

aos homens a possibilidade de um face a face que preserve tanto a singularidade do 

eu quanto a do outro. 

A economia vive de uma injustiça que permite a posse do que é do outro. Viver 

somente para si, preocupado em se preservar ou em sobreviver no ser é ficar somente 

no nível da animalidade. A existência ética consiste em sair de si, preocupar-se com a 

morte do outro, em salvá-lo da morte, em desinteressar-se de si por causa do Outro. 

A ética vem justamente interromper a fruição egoísta em nome de um altruísmo e de 

uma responsabilidade que se impõem ao eu, exigindo que o eu dê do seu mundo ao 

outro. A ontologia do ser, no entanto, só permite construir uma economia do 

intéressement, voltada para a expansão do mercado. Ela limita a capacidade de ver e 

pensar as necessidades dos que estão fora do mercado ou não estão nele incluídos. 

Ela mantém na exclusão milhares de seres humanos, nos países em desenvolvimento, 

que não são vistos pelos que dominam o mercado e suas leis. Para o neoliberalismo 

que rege a economia, o sofrimento e a morte dos excluídos do mercado não são um 

                                                     
47 VIOULAC, Jean. Éthique et Économie d’après E. Levinas: l’hypothèse de l’état de nature dans 
Totalité et Infini, 2013, p. 147. 
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problema do mercado ou das leis da economia globalizada. O atual governo brasileiro 

não propôs nenhuma política pública para o desemprego! Levinas ensina que o eu 

fechado em si mesmo e em suas próprias necessidades não é capaz de encontrar o 

outro. Querendo expandir o mundo do eu cada vez mais, como é o objetivo do 

mercado, nega-se o outro e o eu se percebe como pura autonomia. Como sair então 

desse modelo econômico-produtivo idolátrico em que o outro é visto como um 

obstáculo à contínua expansão do eu? A economia neoliberal se rege pela lei do 

canibalismo sob uma ou outra forma. O dinheiro é o instrumento para arrancar o 

outro a si, para lhe fazer chantagem, intimidá-lo ou corrompê-lo, enfim para sujeitá-

lo. Essa é uma forma sutil de tirania e escravidão. A vontade de poder leva à negação 

do outro da qual o assassinato é somente a encarnação física. No entanto, o homem 

que se percebe apenas a partir da perseverança no ser está ainda preso à animalidade 

e ainda não alcançou o nível ético do encontro com o outro. O fato de ser 

simplesmente, de estar-aí simples e persistentemente pode matar o outro, o que me 

impõe a necessidade de justificar meu “lugar” no mundo. É por isso que o outro não 

aparece na ordem do ser, não vem do mundo, mas vem de si mesmo como portador 

de uma alteridade absoluta, não devendo nada ao eu. Apresentando-se em sua 

vulnerabilidade extrema, o outro suscita a tentação do assassinato ou da violência. O 

outro, em sua vulnerabilidade, me faz sentir culpado em minha autossuficiência de 

ser e me incomoda, acusando-me de assassinato ou de opressão: Não matarás! 

Convoca-me assim a uma outra atitude: ao acolhimento, à hospitalidade que venham 

em socorro de seu sofrimento. Como comando ético, o Rosto não pode entrar em 

meu pensamento como representação. Ele é inadequação por excelência, a 

transcendência mesma! O Rosto, ao resistir à consciência representacional na 

condição de comando ético, revela-a como má consciência e me ordena à consciência 

ética, acusando-me ou importunando minha ‘perseverança no ser’. O amor se impõe 

então como uma ordem, como um imperativo que não é só bíblico, mas também se 

encontra em Kant, e ele só é possível com relação a um ser irredutível e único, que 

não pertence a nenhum gênero.  

Assim, a raiz primeira da idolatria do mercado é a economia, especialmente 

em sua forma neoliberal, por negar a transcendência do Outro, tendo a ontologia um 

papel determinante nesse processo. Só a ética pode abrir uma outra perspectiva e 

assim ela se apresenta como um caminho para fora desse modelo idolátrico. 
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Chamar de idolátrica a posição de um dos pais fundadores do liberalismo 

político moderno equivaleria a uma heresia da pior espécie. A idolatria tem destas, 

colocar a quem não concorda com a ortodoxia no banco dos réus e, 

preferencialmente impedir que seja ouvido. Mas não estamos para produzir 

julgamentos inquisitoriais e nem mesmo esperamos que um mero ensaio possa gerar 

este tipo de consequência. Apenas iniciamos deste modo para dizer que o exercício 

que pretendemos fazer é o de uma certa leitura a contrapelo do pensamento de um 

dos corifeus das instituições liberais modernas e que até hoje parece dar guarida a 

posições comumente repetidas, por vezes inadvertidamente.  

Nos interessará mostrar como o pensamento de John Locke é seletivista e 

como sua proposta de liberdade está estrita e estreitamente vinculada à propriedade 

privada, portanto uma qualidade dos proprietários (no masculino), ainda que 

supostamente seja condição de todos. A idolatria consiste na compreensão de que a 

liberdade está vinculada à propriedade privada como uma condição natural (divina) 

para a qual não há contestação possível, o que efetivamente exclui a todos quantos 

disso discordam ou dela estejam alijados em razão das condições nas quais se viram 

posicionados ou foram colocados no estado social do qual são parte ou fora dele. Este 

tipo de idolatria está na base constitutiva de uma racionalidade vitimaria que deu 

sustentação à prática histórica do extermínio de indígenas e da escravidão de negros 

nas colônias inglesas, particularmente nas Américas.2  

                                                     
1 Doutor em Filosofia (Unisinos), mestre em Filosofia (UFG). Foi professor no Instituto Superior de 
Filosofia Berthier (IFIBE) até seu encerramento (2019), militante de direitos humanos (CDHPF e 
MNDH). E-mail: carbonari.paulo@gmail.com. 
2 Ocupamo-nos da discussão da questão da base vitimária do pensamento de John Locke em nossa 
tese de doutoramento, na qual dedicamos um estudo específico a este respeito e do qual aproveitamos 
alguns aspectos neste ensaio. Para acesso à tese “A potencialidade da vítima para ser sujeito ético: 
construção de uma proposta de ética a partir da condição da vítima” ver: 
www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4517. 
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Um liberal dificilmente é alguém de quem se poderia esperar que não defenda 

a liberdade. Ainda que se possa encontrar liberais, como John Locke, que a defenda 

igualmente para todos, porém em condições que na efetividade a inviabilizam para 

certos humanos, particularmente aqueles que por algum motivo tenham que ser 

submetidos. A perversidade do raciocínio é tal que, ainda àquele/a que submetido à 

escravização (como o foram milhões de negros/as africanos/as) o foram por um 

motivo justo pelo qual devem eles próprios responder, e que em nada fere a liberdade 

ou a igualdade perfeitas da sociedade liberal.  

O modelo contratualista de John Locke determina que o bem constituído pelo 

contrato que gerou a sociedade civil e política só faz sentido como forma de preservar 

o que de bom já havia no estado de natureza: a liberdade, a vida e os bens, que, a 

rigor, são a propriedade (LOCKE, § 123, p. 495). A sociedade civil e política tem que 

agir somente no limite de preservaá-la, gerando segurança para os que dela 

participam. O que não está na sociedade não tem porque ser valorizado. Ainda que 

todos sejam livres e iguais, é do fato de uns não consentirem com o pacto necessário 

à convivência, de a ele se oporem e por pretenderem se apoderar do que não é seu 

que são legitimamente passíveis de perder sua condição de liberdade e inclusive suas 

propriedades.  

É no Segundo Tratado sobre o Governo,3 cujo subtítulo é Um ensaio referente 

à verdadeira origem, extensão e objetivo do governo civil, que é parte dos Dois 

Tratados sobre o Governo [Two Treatises of Government], obra publicada 

anonimamente 4  em 1690, em Londres, que nos ocuparemos. A obra de Locke, 

segundo ele mesmo registra em seu próprio Diário, no dia 26 de junho de 1681, é 

marcada por sua filosofia de matriz empirista: “[...] somente a experiência nos ensina 

se determinado rumo na condução das questões públicas ou privadas terá êxito [...]” 

(apud LASSLET, 1998, p. 124), isto porque é “dependente dos diversos e 

desconhecidos humores, interesses e capacidades dos homens com os quais estamos 

                                                     
3 Referiremos a obra a partir da tradução publicada pela Editora Martins Fontes, 1998, que inclui 
longa introdução de Peter Lasslet [referência completa ao final]. Quando referirmos a obra de Locke, 
como trataremos somente da segunda parte, informaremos o parágrafo da obra e a página da edição 
brasileira.  
4 Locke reconhecerá a obra em seu testamento, de 1704, onde diz: “Por este instrumento, deixo para a 
biblioteca da Universidade de Oxford [...] Dois tratados sobre o governo (do qual o Sr. Churchill 
publicou diversas edições, mas todas muito incorretas” (apud LASSLET, 1998, p. 3). A longa 
introdução de Peter Lasslet se constitui em referência para a compreensão da obra. 
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relacionados no mundo e não de quaisquer ideias estabelecidas acerca das coisas 

físicas” (1998, p. 123).  

 

1 Sentido do poder político 

 

O Segundo Tratado inicia com uma brevíssima retomada do Primeiro para 

reiterar a necessidade de estabelecer uma outra origem para o poder político que não 

seja o poder despótico que mantém politicamente os cidadãos submissos. 

Distinguindo-se de outras formas de poder [como o do pai sobre os filhos, do amo 

sobre o servo, do marido sobre a esposa e do senhor sobre o escravo]: “O poder 

político é o direito de editar leis com pena de morte e, consequentemente, todas as 

penas menores, com vistas a regular e a preservar a propriedade, e de empregar a 

força do Estado na execução de tais leis e na defesa da sociedade política contra os 

danos externos, observando tão-somente o bem público” (§ 3, p. 381). Note-se, de 

saída que a conservação da propriedade está no centro da questão, vindo a constituir-

se na finalidade da sociedade política e do governo (§ 124, p. 495).  

A competência do poder político é o “direito de editar leis” [com penas, 

inclusive de morte] e “empregar a força do Estado na execução de tais leis e na defesa 

da sociedade política” – sempre “contra os danos externos” – com a finalidade de 

“regular e preservar a propriedade”5. O “bem público”, ao que se condiciona o poder 

político, que é o bem da sociedade política a ser defendido, a ser protegido pelo poder 

político, é a propriedade. Para isso o poder político está justificadamente autorizado 

a “editar leis” que penalizem, quem se opuser a tal, inclusive àqueles que vierem a 

produzir danos por serem “externos” [todos os que se insurgiriam contra a 

humanidade dos proprietários, entre os quais os escravizados, como veremos]. A 

fonte e a origem do poder político estão na condição natural presente no estado de 

natureza.  

O estado de natureza, diz Locke, é um “[...] estado de perfeita liberdade para 

[o homem] regular suas ações e dispor de suas posses e pessoas de modo como julgar 

acertado, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir licença ou depender da 

vontade de qualquer outro homem” (§ 4, p. 352). Prossegue dizendo que é “um 

                                                     
5 Mais adiante Locke dirá “O fim maior e principal para os homens unirem-se em sociedades políticas 
e submeterem-se a um governo é, portanto, a conservação de sua propriedade” (LOCKE, § 124, p. 
495). 
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estado também de igualdade – mais adiante falará de igualdade perfeita (§ 7, p. 

386) –, em que é recíproco todo o poder e jurisdição, não tendo ninguém mais que 

outro qualquer” (§ 4, p. 382), exceto se Deus os colocasse em posição distinta, dado 

que, por serem criaturas dele, são todas iguais entre si e somente a ele subordinadas.6 

Segue afirmando que o fato de ser estado de liberdade não significa que seja um 

“estado de licenciosidade”, dado que nele o homem “[...] não tem liberdade para 

destruir-se ou qualquer criatura em sua posse, a menos que um uso mais nobre que a 

mera conservação desta exija” (§ 6, p. 384). A sua destruição seria legítima se fosse 

para um uso mais nobre do que a sua própria e mera conservação – arriscando, se 

poderia destruir a outrem se isso fosse para proteger a si mesmo. A lei que governa 

no estado de natureza é a “lei da natureza, que a todos obriga”, e esta lei consiste na 

razão (§ 6, p. 384). Isto porque, “[...] sendo todos iguais e independentes [livres], 

ninguém poderia prejudicar a outrem em sua vida, saúde, liberdade ou posses” (§ 6, 

p. 384).  

Locke advoga que os humanos, criaturas ou “artefatos” divinos, conforme 

determina o senso comum, são livres e iguais, ou seja, nascem livres dos outros e 

iguais aos outros, mesmo que não nasçam livres de Deus e menos ainda iguais a Ele. 

Não há justificativa natural para que uns sejam superiores aos outros e nem mesmo 

para que uns sejam sujeitados pelos outros. Daí que a liberdade está sempre limitada 

pela reciprocidade e, portanto, pela lei que a determina e, sendo a lei natural a 

expressão da lei divina, o limite da liberdade é Deus, e a lei natural é conhecida pelo 

homem através da razão, que é a presença de Deus nele.  

Mas, pelo reverso, qualquer homem que agir irracionalmente torna legítima a 

reação de quem for atingido pela sua ação irracional, sendo que será isso o que o 

levará à destruição, já que, por não agir racionalmente, prejudicará a toda a 

humanidade – esta reciprocidade é exatamente quebrada pela agressão, o que 

justifica que não seja mantida e que o agressor possa vir a ser punido. Este é o poder 

                                                     
6  Aqui, segundo alguns intérpretes, estaria localizada a referência indireta de Locke ao que se 
entenderia como o motivo ideológico para que houvesse condenação aos africanos, a chamada 
“maldição de Cam”. O texto de Locke diz o seguinte: “[...] criaturas da mesma espécie e posição [...] 
devam ser também iguais umas às outras, sem subordinação ou sujeição, a menos que o Senhor e amo 
de todas elas, mediante qualquer declaração manifesta de Sua vontade, colocasse uma acima de outra 
e lhe conferisse, por evidente vontade e clara indicação, um direito indubitável ao domínio e à 
soberania” (II, § 4, 382-383) A maldição de Cam pode ser lida em Gen 9, 20-27. O texto da maldição 
diz: “Maldito seja Canaã [...] que ele seja o último dos escravos de seus irmãos! [...] Bendito seja o 
Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo! Que Deus dilate a Jafet; e este habite nas tendas de 
Sem, e Canaã seja seu escravo”.  
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que os homens têm no estado de natureza, o poder de se defender proporcionalmente 

daqueles que os ameaçarem por violar a lei natural e por desviar-se da correta regra 

da razão. Quem viola a lei natural torna-se “degenerado” e “declara seu rompimento” 

com os “princípios da natureza humana”, passando a ser “criatura nociva” (§ 10, p. 

388) – alargando exageradamente o sentido, estaríamos diante dos “bandidos”. 

Daqui nascem dois direitos, o de punir e o de cobrar reparação. Isso levará ao fato de 

que, no dizer de Locke, “[...] a pessoa prejudicada tem o poder de apropriar-se dos 

bens ou serviços do transgressor, por direito de autoconservação” – o que dá base 

para a apropriação dos conquistadores das riquezas dos conquistados como parte de 

uma suposta guerra justa. E segue, “assim como todo homem tem o poder de punir o 

crime para evitar que este seja cometido novamente, em virtude do direito que tem 

de conservar a toda a humanidade e de fazer tudo o que for razoável para atingir tal 

fim” (§ 11, p. 389) – note-se que o conceito de humanidade é claramente tomado não 

como a condição de todos os seres humanos, mas de uma parte dos seres humanos7. 

Locke põe a si mesmo uma possível objeção: pede para dizer “onde estão” os 

homens e em qual “tempo estiveram” em tal estado de natureza. Entende que o 

estado de natureza não tem comprovação empírica, mesmo que haja indícios de sua 

existência, até porque, “o mundo nunca esteve nem jamais estará sem um certo 

número de homens nesse estado [...] pois não é qualquer pacto que põe fim ao estado 

de natureza entre os homens, mas apenas o acordo mútuo e conjunto de constituir 

uma comunidade e formar um corpo político [...]” (§ 14, p. 392-393).8 A tese de 

Locke, de modo geral, no entanto, é de que “[...] todos os homens encontram-se 

naturalmente nesse estado [de natureza] e nele permanecem até que, por seu próprio 

consentimento [consents], se tornam membros de alguma sociedade política [...]” (§ 

15, p. 394). Em outras palavras, o estado de natureza parece ser mais uma obra do 

“consentimento” [ou da ausência dele] dos homens, do que um lugar passado e 

distante, mesmo que ainda haja um lugar ao menos onde ele parece de fato existir, a 

América. Sair do estado de natureza será, portanto, obra de um consentimento, de 

assentimento, de aprovação. No inglês arcaico, consentir significa concordar com 

                                                     
7 Franz Hikelammert mostra com acuidade esta contradição do liberalismo de John Locke em “La 
inversión de los derechos humanos: el caso de John Locke” (2003. p. 75-119).  
8 Ainda que sugira ser identificado com a vida dos indígenas na floresta da América: “[...] no princípio, 
o mundo inteiro era a América, ainda mais que hoje, pois nada semelhante ao dinheiro era conhecido 
em parte alguma” (LOCKE, § 49, p. 427), como referência a um certo lugar onde haveria o estado de 
natureza como que em estágio originário. 
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sentimento e opinião, o que significa uma adesão por decisão de razão e de vontade, 

que haverá de ser livre e, por isso, haverá de preservar a ordem da lei natural na 

sociedade política que vier a constituir.  

Locke diz que “o estado de guerra é um estado de inimizade e destruição”. Este 

estado se forma porque há “[...] aquele que declara, por palavra ou ação, um desígnio 

firme e sereno, e não apaixonado ou intempestivo, contra a vida de outrem”. Este é o 

que se coloca em estado de guerra e “[...] expõe sua própria vida ao poder dos outros, 

para ser tirada por aquele ou por qualquer um que a ele se junte em sua defesa ou 

adira a seu embate (§ 16, p. 395).  

Aqueles homens que não se submetem à lei comum, que é a lei da razão, 

natural, que “declaram propósito contrário à sua vida”, e que se guiam pela força e a 

violência “[...] podem ser tratados como animais de presas, criaturas perigosas e 

nocivas que seguramente nos destruirão se cairmos em seu poder” (§ 16, p. 396). Agir 

com força ou violência é pretender exercer o poder absoluto sobre os outros. Mas, o 

poder político, como vimos, é recíproco, nunca podendo ser absoluto, daí que, toda 

vez que houver este desequilíbrio se entrará em estado de guerra. É a “força sem 

direito sobre a pessoa de um homem” o que causa o estado de guerra (§ 19, p. 398). 

Querer ter o outro sob poder absoluto equivale a pretender que se submeta 

absolutamente. Dado que a liberdade é “o fundamento de todo o mais” (§ 17, p. 396), 

pretender tirar a liberdade do outro no estado de natureza é declarar-lhe guerra, da 

mesma forma que quem pretende subtrair a liberdade do outro na sociedade civil ou 

política “tem a intenção de subtrair a estes todas as demais coisas” (§ 17, p. 397), de 

sorte a, também neste caso, se instalar o estado de guerra.  

O estado de guerra abre a possibilidade de reação à ameaça em decorrência 

dos dois direitos do estado de natureza. A reação pode ser feita sem qualquer 

mediação, sendo legítima pelo simples fato de, se não tomada, poder deixar em risco 

o maior bem, que é a liberdade e, por pô-lo em risco, abrir para que todos os demais 

bens também fiquem em risco (§ 18, p. 397). A mesma defesa que se dá sem 

mediações no estado de natureza também pode, como autodefesa, ser legítima no 

estado civil, mesmo que nela haja mediadores. No caso de sociedades civis regradas 

pelo direito e nas quais todos estão igualmente sujeitos à lei, quando cessar a força 

agressiva, cessa também a reação a ela e, então, o estado de guerra se encerra. Porém, 

no estado de natureza, no qual não existem leis positivas e juízes com autoridade a 
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quem apelar, “uma vez deflagrado, o estado de guerra continua, tendo a parte 

inocente o direito de destruir a outra quando puder, até que o agressor proponha a 

paz e deseje a reconciliação em termos tais que possam reparar quaisquer males por 

ele já cometidos e que assegurem o inocente no futuro” (§ 20, p. 399). Note-se que a 

paz é possível, mas ela também tem que ser resultado de uma proposta e de um 

desejo para que seja feita. Assim como a guerra é resultado de uma escolha, superá-la 

também.  

Segundo Locke, para “evitar esse estado de guerra (no qual não há apelo senão 

aos céus, e para o qual pode conduzir a menor das diferenças, se não houver juiz para 

decidir entre os litigantes) é a grande razão pela qual os homens se unem em 

sociedade e abandonam o estado de guerra” (§ 21, p. 400). Em outras palavras, a 

sociedade política é a constituição de um poder mediador capaz de proteger a 

liberdade dos participantes de forma que eles não mais precisem “apelar” ao amparo 

divino para dirimir as controvérsias – dado que no estado de natureza somente os 

céus é que poderiam atender a apelos deste tipo, seja para fazer cessar o conflito, seja 

como julgamento no fim dos tempos. A sociedade política viria a ser a garantia da 

possibilidade de superação do estado de guerra, porém, em condições que exigem o 

consentimento e para aqueles que com ela consentem e não se rebelam contra ela.  

 

2 A propriedade (privada): um dogma idolátrico 

 

Locke é considerado um dos principais defensores da propriedade privada 

como direito natural. Ele dedica um capítulo para tratar explicitamente do assunto, 

ainda que apareça de modo recorrente no texto. No capítulo, Da Propriedade, 

começa retomando o que teria dito o rei Davi, ou seja, que Deus “[...] deu a terra aos 

filhos dos homens, à humanidade em comum” com base no que vai mostrar o sentido 

de propriedade privada como sendo direito natural e não o resultado de qualquer 

tipo de pacto (§ 25, p. 406). A razão é que justifica que haja a introdução de “domínio 

particular” daquilo que foi dado por Deus originalmente para uso dos homens e isto 

porque é “necessário [...] haver um meio de apropriar parte delas de um modo ou de 

outro para que possam ser de alguma utilidade ou benefício para qualquer homem 

em particular” (§ 26, p. 407). Veja-se que a apropriação privada do que é comum se 

dá em razão de que as coisas comuns possam ter “utilidade ou benefício” para o 
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homem particular. Termina o parágrafo dizendo que até “o fruto ou a caça que 

alimenta o índio selvagem, que desconhece o que seja um lote e é ainda possuidor em 

comum, deve ser dele, e de tal modo dele, ou seja, parte dele, que outro não tenha 

direito algum a tais alimentos, para que lhe possam ser de qualquer utilidade no 

sustento de sua vida” (§ 26, p. 407). Note-se que a referência ao “índio selvagem” 

justifica a presença da propriedade privada mesmo no estado de natureza: “[...] essa 

lei original da natureza que determina o início da propriedade sobre aquilo que era 

antes comum continua em vigor” (§ 30, p. 411).  

Locke mostra o fundamento da propriedade privada. Ele constrói a 

argumentação dizendo que “cada homem tem uma propriedade em sua própria 

pessoa” (§ 27, p. 407-409), sendo que a “esta” propriedade ninguém tem direito 

“além dele mesmo”. Segue-se daí que, “o trabalho de seu corpo e a obra de suas 

mãos, pode-se dizer, são propriamente dele”, de tal forma que “qualquer coisa que 

ele então retire do estado com que a natureza a proveu e deixou, mistura-se a ele com 

o seu trabalho e junta-lhe algo que é seu, transformando-a em propriedade”, isto 

porque “a ela agregou, com esse trabalho, algo que a exclui do direito comum dos 

demais homens” e, assim, “por ser esse trabalho propriedade inquestionável do 

trabalhador, homem nenhum além dele pode ter direito àquilo que a esse trabalho 

foi agregado”, sendo que a única condicional é que isso ocorra “pelo menos enquanto 

houver bastante e de igual qualidade deixada em comum para os demais” (§ 27, p. 

409). A propriedade tem um vínculo direto com o trabalho [“O trabalho que tive em 

retirar essas coisas do estado comum em que estavam fixou a minha propriedade 

sobre elas” (§ 28, p. 410)]. É por ele que o que é “comum” passa a ser “privado”, 

porque, por meio dele, a natureza e o autor do trabalho se “misturam”, “juntam-se”, 

“agregam-se”. O ato de tornar alguma coisa privada faz com que ela se torne 

automaticamente e inquestionavelmente inacessível a todos os demais homens. Pelo 

ato do trabalho o homem dá utilidade [“sem isso, o comum não tem utilidade 

alguma” (§ 28, p. 410)] ao que antes não tinha por gerar algum benefício àquilo de 

que se apropriou. Aliás, como dirá mais adiante: “E a condição da vida humana, que 

requer trabalho e materiais com os quais trabalhar, introduz necessariamente a 

propriedade particular” (§ 35, p. 415). 

Locke estabelece um limite para a propriedade privada. Para ele, qualquer um 

não poderá açambarcar o tanto quanto queira, mas o tanto que possa usufruir. Diz: 
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“tanto quanto qualquer pessoa possa fazer uso de qualquer vantagem da vida antes 

que se estrague, disso pode, por seu trabalho, fixar propriedade. O que quer que 

esteja além disso excede sua parte e pertence aos outros” (§ 31, p. 412). O limite do 

que é possível de ser usufruído é estabelecido pela razão. Pelo negativo, esta é a 

“medida”: sua propriedade seria “[...] tanta quanto ele pudesse apropriar para si sem 

causar injúria a quem quer que fosse [...]” (§ 36, p. 415).9 

Observe-se que Locke terá que construir uma justificativa para o fato de haver 

acumulação privada de propriedade. Considerando que havia previsto um limite para 

a propriedade e que se concentra na “utilidade”, faz uma série de considerações sobre 

situações de acumulação, sobretudo daquelas situações em que isso se dá com “coisas 

duráveis”, como os metais ou pedras preciosas, diz não identificar problema pois, 

retomando a “medida” da propriedade, diz que “[...] o exagero nos limites de sua 

justa propriedade não residia na extensão de suas posses, mas no perecimento inútil 

de qualquer parte delas” (§ 46, p. 426). O dinheiro passou a ser instituído como 

“instrumento durável” que permitiu “guardar sem se estragar” a fim de que “[...] os 

homens aceitassem em troca dos sustentos da vida, verdadeiramente úteis mas 

perecíveis” (§ 47, p. 426). O uso do dinheiro é que fez com que os homens pudessem 

“ampliar suas posses” (§ 49, p. 428). Mas o valor do dinheiro não está vinculado ao 

trabalho e sim ao “consentimento” (§ 46, p. 426), tácito e voluntário (§ 50, p. 428). É 

ele que mostrará a desigualdade entre os homens e que permitir a acumulação 

desigual (afinal, ouro e prata “podem ser guardados sem prejuízo de quem quer que 

seja (§ 50, p. 428). 

A propriedade privada [da terra], no entanto, não é para todos. Para Locke, 

Deus deu a terra “para o uso dos diligentes e racionais (e o trabalho haveria de ser o 

seu título de propriedade), e não para a fantasia e a cobiça dos rixentos e litigiosos” (§ 

34, p. 414). Os “rixentos e litigiosos” são os que fantasiam e cobiçam a propriedade 

dos que são “diligentes e racionais”, por isso não têm direito a ela. Entre os “rixentos 

e litigiosos” estão aqueles que, por permanecerem em estado de guerra, são 

justamente escravizados e, portanto, aqueles que trabalham, mas que o fazem como 

expiação por algum mal que cometeram e, desse modo, não são proprietários do 

fruto de seu trabalho, sendo que o fruto de seu trabalho é legítimo que seja 

                                                     
9 Para registro e inspiração para quem acredita que propriedade improdutiva não tem legitimidade: 
“Mas se a relva dentro de seu cercado apodrecesse no solo, ou se o fruto de seu plantio perecesse sem 
ser colhido e armazenado, esse pedaço da terra, não obstante sua cercadura, seria ainda visto como 
abandonado, e poderia ser a posse de qualquer outro” (LOCKE, § 38, p. 419).  
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apropriado por quem lhe é seu proprietário, extensivamente. Por isso, como dirá bem 

adiante, quando fala dos tipos de poder, referindo-se ao poder despótico, aquele que 

se exerce sobre “aqueles que não têm propriedade alguma”, “os cativos feitos em uma 

guerra justa e legítima, e apenas eles”, os escravizados, que “a perda do direito 

[forfeiture] concede ao terceiro, o poder despótico aos senhores, para seu próprio 

benefício, sobre aqueles que são privados de toda propriedade” (§ 173, p. 541). 

O desenho da condição idolátrica da propriedade está dado e se constitui na 

base teórica e prática da organização da sociedade liberal capitalista em suas mais 

diversas variações até os dias atuais. Tudo pode ser contestado, até a liberdade 

daqueles/as que, como veremos, poderão ser escravizados, menos a propriedade.  

 

3 A vida em sociedade, a liberdade, a propriedade: não são para todos 

 

Locke trata da sociedade política ou civil de forma coerente com sua posição 

em relação à centralidade da lei natural como ordenadora e da conformidade desta à 

vontade divina. Sua argumentação começa da seguinte maneira “tendo Deus feito o 

homem uma criatura tal que, segundo seu próprio juízo, não lhe era conveniente 

estar só, colocou-o sob fortes obrigações de necessidade, conveniência e inclinação 

para conduzi-lo para a sociedade, assim como o proveu de entendimento e linguagem 

para perpetuá-la e dela desfrutar” (§ 77, p. 451). A constituição da sociedade civil é 

resultado da necessidade, da conveniência e da inclinação à vida em sociedade, mas 

isso “segundo seu próprio juízo”, ou seja, a constituição da sociedade será resultante 

de um ato de consentimento, de um ato de decisão de cada um dos que virão a ser 

membros dela. 

Locke mostra os diversos tipos de sociedade. Começa pela conjugal, “formada 

por um pacto voluntário entre um homem e uma mulher” (§ 78, p. 451); passa pela 

sociedade entre pais e filhos, assunto ao qual se dedicou em vários momentos, 

sobretudo porque se posicionou acerca do patriarcado, contestando o poder 

despótico dos pais sobre os filhos (§ 84, p. 456);10 para chegar à “sociedade” entre 

“senhor e servidor”; e, finalmente, à sociedade civil ou política. A sociedade civil ou 

política se caracteriza basicamente pelo império da lei civil positiva e pelas mediações 

por ela legitimamente constituídas: “nenhum homem, na sociedade civil, pode estar 

                                                     
10 Além do Primeiro Tratado, dedicou o capítulo VI do Segundo Tratado a este tema.  
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isento de suas leis” (§ 94, p. 467). 11  A sociedade política exige que haja o 

consentimento de cada um dos participantes, sendo que, por esta razão, cada um 

“assume a obrigação, perante todos os membros dessa sociedade, de submeter-se à 

determinação da maioria e acatar a decisão desta” (§ 97, p. 470), sabendo que a 

maioria nunca pode ter força para se opor aos diretos naturais e aos ditames da reta 

razão, que são os limites de toda a liberdade, particularmente da civil, com já 

anotamos.  

Sobre a sociedade que se estabelece entre “senhor e servidor” Locke diz: 

“senhor e servidor são nomes tão antigos quanto a própria História, mas aplicados a 

pessoas de condição bem diferente [...]” (§ 85, p. 456) – a condição de trabalhador, 

diríamos hoje, e a condição de escravizado. No primeiro caso, há um “contrato entre 

ambos” que regra a relação e estabelece que o poder do senhor é temporário, além de 

uma troca com remuneração.  

O segundo tipo é aquele que tem um “nome peculiar” e que leva ao que 

“chamamos escravos”. Estes são “prisioneiros capturados em uma guerra justa”, 

sendo que, por esta razão e pelo direito natural, estão “sujeitos ao domínio absoluto e 

poder arbitrário de seu senhor”. Eles perderam “o direito à vida e com ele a 

liberdade, bem como suas propriedades”. Estando “no estado de escravidão”, não são 

“capazes de posse nenhuma” e, por isso “não podem pois ser considerados parte da 

sociedade civil¸ uma vez que o principal fim desta é a preservação da propriedade (§ 

85, p. 456).  

O escravo está fora da sociedade civil. Mas está fora da sociedade civil por ter 

“perdido o direito à vida e com ele a liberdade, bem como suas propriedades”. Ora, se 

a tarefa central do poder político, como vimos logo no início desta exposição, é 

preservar a propriedade, quem já não tem propriedade a proteger por ter agido 

contra a lei natural e, portanto, por estar em situação de viver sob o poder de seu 

senhor, não é parte da sociedade civil. Isto é coerente com o fato de que a escravidão 

é “estado de guerra continuado”. Portanto, não é parte da sociedade civil. É parte da 

família, do governo doméstico, e este “está muito longe de ser” uma sociedade 

                                                     
11 Como caracteriza Locke: “Aqueles que estão unidos em um corpo único e têm uma lei estabelecida 
comum e uma judicatura à qual apelar, com autoridade para decidir sobre as controvérsias entre eles e 
punir os infratores, estão em sociedade civil uns com os outros. Aqueles, porém, que não têm em 
comum uma tal possibilidade de apelo, explico-me, na Terra, vivem ainda em estado de natureza, 
sendo cada qual, onde houver outro, juiz de si mesmo e executor – o que, como antes demostrei, 
constitui o perfeito estado de natureza” (§ 87, p. 458-459). 
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política (§ 86, p. 457).12 O que tem de novo nesta passagem, e que enfatizamos, é que 

Locke diz expressamente que somente “esses homens”, os “escravos”, é que estão fora 

da sociedade civil, o que leva a crer que seus senhores, a quem estão submetidos, dela 

não estariam fora. Mas, como preservar os homens atacados como parte da sociedade 

civil e somente os agressores como fora da sociedade civil se uns e outros só podem 

existir na relação caracterizada como “estado de guerra”, que não é parte da 

sociedade civil. Questão para a qual precisamos expor o sentido da escravidão para o 

liberal John Locke. 

Locke faz uma distinção entre a liberdade natural e a liberdade em sociedade 

[civil]. Diz que “a liberdade natural do homem consiste em estar livre de qualquer 

poder superior sobre a Terra e em não estar submetido à vontade ou à autoridade 

legislativa do homem, mas ter por regra apenas a lei da natureza” (§ 22, p. 401). Por 

outro lado, “[...] a liberdade do homem em sociedade consiste em não estar 

submetido a nenhum outro poder legislativo senão àquele estabelecido no corpo 

político mediante consentimento, nem sob o domínio de qualquer vontade ou sob a 

restrição de qualquer lei afora as que promulgar o legislativo, segundo o encargo a 

este confiado” (§ 22, p. 401-402).  

Em ambos os casos a liberdade tem limite: no primeiro, pela lei da natureza, 

que é dada pela própria razão a cada um/a; no segundo, pela lei civil, dada pelo corpo 

político ao qual cada um/a constitui por seu consentimento. Como ninguém dará 

consentimento ao que não seja razoável, a lei civil nunca poderá se opor à lei natural 

e nem poderá ir além daquilo com o que cada um/a consentir. Pelo reverso, só 

constitui lei civil o que for do consentimento dos indivíduos partícipes do corpo 

político, da sociedade. Esta posição de Locke indica que todo o poder também tem 

limite, ou seja, não se justifica qualquer liberdade ficar suscetível à vontade 

inconstante, incerta, desconhecida e arbitrária de outro homem. Isso significa dizer 

que a lei [da liberdade] é necessária para preservar o homem do poder absoluto e 

arbitrário. O homem não pode abrir mão desta liberdade, “[...] a não ser por meio 

daquilo que o faz perder, ao mesmo tempo, o direito à preservação e à vida” (§ 23, p. 

                                                     
12 Hipótese: aqui estaria o ponto central da biopolítica moderna: a vida governada na oikos, a vida 
oikonomica que substitui a política, primeiro sob escravidão e depois na forma de economia política, 
para a qual Locke também tem uma grande contribuição. Ao fazer do corpo a propriedade natural de 
todos, o poder político moderno se identifica com a biopolítica da propriedade do corpo. Ainda, está 
por ser feita a tese que vincule a biopolítica moderna com a escravidão, algo que os teóricos da 
biopolítica têm feito, passando por alto a escravidão moderna como se ela nada tivesse a ver com a 
lógica biopolítica que depois se desdobrará em oikonomia. 
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403). Como já sabemos, o que o faz perder o direito natural à preservação e à vida é 

se insurgir em guerra contra a lei natural e aquele/a que a cumpre. Ora, como o 

homem só pode dispor daquilo que está sob seu poder, não poderá dispor de sua vida 

nem para si mesmo e nem para outrem, mas pode perdê-la se, por sua decisão, se 

puser em guerra. Por isso é que o homem “[...] não pode, nem por pacto nem por 

consentimento, escravizar-se a qualquer um nem colocar-se sob o poder absoluto e 

arbitrário de outro que lhe possa tirar a vida quando for de seu agrado” (§ 23, p. 

403). Todavia, e aqui está a chave para compreender o sentido de “perder o direito a” 

e que dará sentido à escravidão: ‘Quando alguém, por sua própria culpa, perdeu o 

direito à própria vida, por algum ato que mereça a morte, aquele para quem ele 

perdeu esse direito pode (quando o tiver em seu poder) demorar-se em tomá-la e 

fazer uso dessa pessoa para seu próprio serviço, sem lhe infligir com isso injúria 

alguma” (§ 23, p. 403).  

Na verdade, o consentimento [pelo qual se decide entrar na sociedade civil e 

também afrontar a lei natural] é de onde nasce a culpa que deve ser expiada, punida; 

e, se alguém perde, perde por sua própria decisão; se alguém se torna escravo, torna-

se por seu próprio consentimento, por ter deixado de ter o direito, como punição por 

sua falta.  

Locke entende que há uma estreita relação entre a escravidão e o estado de 

guerra e que a escravidão como resultante da imposição de justiça a quem, por 

decisão agiu para infringir a lei natural e afrontar a razão, pondo-se na possibilidade 

de perder os direitos. Isso caracteriza a escravidão perfeita. Diz Locke “tal é a perfeita 

condição de escravidão,13 que nada é senão o estado de guerra continuado entre um 

conquistador legítimo e um cativo [...]” (§ 24, p. 404). A escravidão faz sentido como 

parte de um “estado de guerra continuado”.14  

A hipótese de cessar este estado de guerra é que o seu causador, o agressor, 

“proponha a paz e deseje a reconciliação” (§ 20, p. 399). É a quem está submetido à 

                                                     
13 A distinção entre a escravidão perfeita e a servidão ou mesmo o trabalho servil ou o trabalho 
assalariado será uma discussão muito importante com a qual Locke apenas flerta. Ela será 
fundamental para a formação da nova economia capitalista moderna que teve na escravidão momento 
fundamental para a acumulação. Para uma reconstrução crítica deste debate, que remonta a Grotius, 
ver, entre outros, Losurdo (2006, p. 52-56). 
14 Para Locke, a América é o estado de natureza e nele, mesmo que um suíço e um índio tenham feito 
acordos, não o fizeram em condições de reciprocidade e já que ali não se fez a passagem para a 
sociedade civil, resulta que ali se vive em estado de natureza e que, em consequência, se possa ainda 
viver em “estado de guerra continuado entre um conquistador legítimo e um cativo”, ou seja, esteja 
dada a “perfeita condição de escravidão”. 
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escravidão que cabe propor a paz e desejar a reconciliação, mas isso deverá ser tal 

que possa “reparar quaisquer males por ele já cometidos” e, além disso, “assegurem o 

inocente no futuro”. Ou seja, a última palavra para dizer se haverá ou não a cessação 

do estado de guerra, da escravidão, é do agredido [que é o escravizador], pois 

somente ele é que poderá dizer se o agressor [o escravizado] já reparou os males 

cometidos e se sentirá seguro de que o agressor não voltará a fazer o mesmo no 

futuro. Ou seja, mesmo que a proposta de superação da escravidão possa vir do 

escravo, é ao senhor que caberá dar a palavra final e, dessa forma, pôr fim à 

escravidão. Aliás, é o que segue dizendo Locke, “[...] pois uma vez que se celebre 

entre eles um pacto, fazendo um acordo de poder limitado por um lado e obediência 

pelo outro, cessam o estado de guerra e a escravidão enquanto durar o pacto” (§ 24, 

p. 404). Justifica esta posição recorrendo novamente ao limite da liberdade de cada 

um e ao fato de que não pode dispor de mais do que daquilo que pode – “[...] homem 

nenhum pode, mediante acordo, ceder a outrem aquilo que ele próprio não possui – 

um poder sobre sua própria vida” (§ 24, p. 404). Ou seja, no pacto ninguém pode 

ceder aquilo que lhe foi dado pelo Criador, a própria vida, mas, se afrontar a lei 

natural e agredir a alguém injustamente, está sim passível de perder a vida ou de ver 

a justa punição com a morte imediata ou a ser protelada e transformada em 

escravidão, em razão de ter cometido “algum ato que mereça a morte”15.  

Enfim, Locke é expresso ao dizer que: “[...] os cativos feitos em uma guerra 

justa e legítima, e apenas eles, estão sujeitos a um poder despótico, o qual, por não 

ter origem num pacto e, portanto, não ser capaz de concluir um, é apenas a 

continuação do estado de guerra” (§ 172, p. 540). Reitera o que já havia dito 

anteriormente quando afirmou que “tão logo se estabelece um pacto, cessa a 

escravidão”, certamente para reafirmar que a escravidão – particularmente o 

escravo, que somente o é por ter sido feito cativo numa guerra justa e legítima – está 

fora da sociedade civil. O agressor, aquele que se põe em estado de guerra e “viola 

                                                     
15 John Locke teria sido encarregado por Lord Ashley, grande latifundiário naquela região e com cargo 
político relevante. Locke foi um dos que colaborou para elaborar tal Constituição que diz, no item 110, 
“Every freeman of Carolina shall have absolute power and authority over his negro slaves, of what 
opinion or religion soever” [“Cada homem livre da Carolina deve ter absoluto poder e autoridade sobre 
os seus escravos negros, sejam eles da opinião ou da religião que forem”]. A Constituição [The 
Fundamental Constitutions of Carolina] é de 01 de março de 1669 [versão eletrônica disponível em: 
http://avalon.law.yale.edu/17th_century/nc05.asp]. O editor do Segundo Tratado se encarrega de 
anotar um comentário sobre esta relação em rodapé do próprio texto (ver nota nº 1 do § 24, p. 404). 
Artigo de David Armitage (2004, p. 602-627) explicita de forma contundente o compromisso de 
Locke, bem como a continuidade de suas posições acerca da escravidão ao longo de sua vida 
intelectual. 

http://avalon.law.yale.edu/17th_century/nc05.asp
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injustamente” o direito alheio, “não pode, jamais [...] chegar a ter direito sobre os 

conquistados” (§ 176, p. 543) e “não poderá, com isso, ter nenhum direito à sujeição 

e obediência dos conquistados” (§ 176, p. 545). Já sabemos que quem promove a 

guerra injusta é aquele que se volta contra os direitos naturais.  

Há uma guerra justa, 16 aquela praticada contra os indígenas e os/as negros/as 

africanos/as, que se sustente pelos seguintes argumentos: a) primeiro que, “com sua 

conquista, [o conquistador] não obtém poder algum sobre aqueles que 

conquistaram com ele” (§ 177, p. 545); b) segundo, que “o conquistador somente 

obtém poder sobre aqueles que de fato auxiliaram, concorreram para ou consentiram 

nessa força injusta que contra eles foi usada” (II, § 179, p. 546); c) terceiro, “o poder 

que obtém o conquistador sobre aqueles a quem vence em uma guerra justa é 

perfeitamente despótico” (§ 180, p. 547).  

O terceiro argumento é forte por demais e diz que o poder obtido na guerra 

justa é despótico: o conquistador tem “um poder absoluto sobre a vida daqueles que, 

pondo-se em estado de guerra, perderam o direito a ela” (§ 180, p. 547). A razão é 

que “[...] deixando de lado a razão, que é a regra concedida entre homem e homem, e 

usando a força à maneira dos animais, torna-se passível de ser destituído por aquele 

contra quem usa a força, como qualquer animal selvagem e furioso que é perigoso 

para a sua existência” (§ 181, p. 548). Ressalta, porém, que isto não dá ao 

conquistador “título e direito às posses deles [os conquistados]” (§ 180, p. 547; § 182, 

p. 548-549), exceto na medida em que seja para reparar o dano a ele causado. Como 

diz: “Portanto, o direito de conquista estende-se apenas às vidas daqueles que 

tomaram parte na guerra e não às suas propriedades, a não ser para reparar 

eventuais danos causados e cobrir os custos da guerra, resguardando-se, ainda assim, 

o direito da esposa e dos filhos inocentes” (§ 182, p. 549). Completará dizendo que, 

em caso de necessidade, na relação entre o conquistador e a esposa e filhos inocentes, 

aquele que “tiver de sobra” renunciará em favor do “direito premente e preferencial 

daqueles que estiverem em perigo de perecer sem isso” (§ 185, p. 550-551).  

Em suma, só não são suscetíveis de serem subjugados “aqueles que a ele se 

juntaram na guerra”, ‘aqueles que a ele não se opuseram no país vencido e até sobre a 

descendência dos que o fizeram” (§ 185, p. 552). Isso significa que todos os demais, 

os que se puseram em guerra contra a conquista, podem ser submetidos ao domínio 

                                                     
16  Há uma semelhança muito grande com a argumentação de Juan Ginés de Sepulveda em 
Democrates Alter (2006 [1892]). 
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despótico. Por isso, é justa a guerra de conquista porque são os conquistados que são 

culpados pela guerra já que agrediram o conquistador. A guerra de resistência contra 

a opressão da conquista, esta não é justa. Pelo contrário, é injusta. Mutatis mutandis, 

é um argumento muito semelhante aquele de Sepúlveda, com uma diferença: a 

guerra é justa, para este, contra os que reagiram, com consentimento, à razão e à 

humanidade; e, para aquele, porque assim é natural que seja, que os inferiores sejam 

dominados pelos mais fortes. Mas, em ambos os casos, é justo e legítimo que se lhes 

tome os bens, na medida da justiça, por reparação, nos termos da conquista. Para 

Locke, “[...] o conquistador, se tiver uma causa justa, tem um direito despótico sobre 

as pessoas de todos aqueles que de fato ajudaram e concorreram para a guerra contra 

ele, e um direito de compensar seus danos e custos com o trabalho e haveres deles, de 

modo a não prejudicar o direito de ninguém mais” (§ 196, p. 557-558).  

Estes sequer têm o direito de rebelião contra o despotismo ou à desobediência 

a ele, direito reconhecido somente numa situação justa – que não é o caso daquela 

que se instala quando do estado de guerra continuado. A desobediência e a rebelião 

são possíveis dentro da sociedade política quando o legislativo ou o executivo “agem 

contrariamente ao encargo que lhe foi confiado” e violarem a propriedade de seus 

súditos, ou seja, quando deixarem de cumprir a finalidade principal do poder 

político, que é a “preservação da propriedade”. Isso faria com que os “legisladores” se 

colocassem em “[...] estado de guerra com o povo, que fica, a partir de então, 

desobrigado de toda obediência e deixado ao refúgio comum concedido por Deus a 

todos os homens contra a força e a violência” (§ 222, p. 579-580).  

O governo [legisladores e executivos], sempre que isso ocorrer, perde o 

“direito ao poder” que o povo lhe deu, podendo o povo “resgatar sua liberdade 

original”. Locke diz que também é legítima a reação quando se instalar um estado de 

guerra resultante do “uso da força sem direito” pelos que agem “contra a lei”, fazendo 

com que “todos os antigos vínculos se rompam, todos os demais direitos cessem e 

cada qual tenha o direito de defender-se e de resistir ao agressor” (§ 232, p. 588-

589). Este é o sentido de direito à resistência à agressão, um dos direitos mais 

elementares de autodefesa e que justifica a guerra justa contra o agressor. Note-se, 

no entanto, que não cabe direito de rebelião nem mesmo de resistência ao que foi 

submetido à escravidão, visto que, tanto a rebelião quanto a resistência são formas de 
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ação contra o agressor e não formas de ação possíveis ao agressor [aquele que foi 

escravizado é o agressor, como já sabemos]. 

A escravidão é uma possibilidade completamente justificável, se assim o 

“agredido” entender como necessária para compensar os danos e custos “com o 

trabalho e haveres” dos conquistados, sempre, claro, na “medida justa” da 

compensação. Ocorre que quem estabelece a medida justa da compensação é o 

conquistador, dado que foi ele que sofreu a agressão, e não o conquistado, isto 

porque é justa a guerra exatamente por ser uma forma de combater àqueles que se 

insurgiram contra o portador da liberdade e da humanidade.  

Assim, quem vier ser escravizado o terá sido por sua própria culpa, porque, 

por seu consentimento, decidiu fazer ataques injustos e irracionais a quem vivia em 

situação justa e conforme a razão. Por esta razão é que ele permanecerá à margem, 

fora da sociedade política. Este pode ser morto, simplesmente, sem que isso gere 

qualquer punição a quem vier a matá-lo, dado que pode matá-lo, ou protelar sua vida 

na escravidão. Estas são decisões de quem foi injustamente agredido por ele, por 

direito natural. É o escravo que é causa de sua própria escravidão. A condição de 

escravizado permanece enquanto houver consentimento de cada um dos 

participantes desta relação visto que seria possível instituir um pacto que fizesse 

cessar o estado de guerra contínuo. O escravizado poderia até desejar e propor a 

superação de sua própria situação. Mas, mesmo que isso seja possível – e até 

desejável –, somente o senhor é que tem a possibilidade de determinar em que 

medida terá sido reparadora a punição aplicada. Isto significa dizer que a superação 

da condição de escravidão haverá de ser obra do senhor, a quem cabe determinar o 

tamanho da pena que lhe seja justa como restituição do mal que lhe foi causado.  

 

Considerações finais 

 

A construção liberal que apresentamos tem um sentido duplo: de um lado 

afirma a liberdade e a igualdade, de outro aceita a escravidão, condição que ataca 

frontalmente tanto a uma quanto à outra. Essa condição é, no fundo, necessária 

como recurso para a preservação, a conservação, a manutenção, do que há de mais 

importante e que, a rigor, constitui-se na garantia efetiva deste modo de organização 
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da vida, que é a propriedade privada. Todo o aparato social e político tem nela a 

finalidade.  

A propriedade não inclui somente os bens, ainda que sejam determinantes 

como expressão concreta. Ela inclui a vida e a liberdade também, o que significa dizer 

que a propriedade tem nela contidos estes dois componentes constitutivos. Ora, a 

própria vida, condição de todo valor e de toda relação é, ela própria, submetida à 

condição de propriedade. Há uma indissociabilidade entre estes aspectos que fazem 

com que a propriedade ganhe status idolátrico, não podendo, de forma alguma, ser 

atacada, resultando inclusive que qualquer ataque a ela justifique a possibilidade de 

eliminação ou de submissão à escravização. O direito de proteção e de 

autoconservação, assim como o direito de punir a quem atacar, dão guarida para uma 

versão profundamente violenta e despótica, sempre em nome da liberdade e do 

consentimento. Dramático! 

Há também uma inversão que faz com que a vítima seja o senhor, já que é 

quem foi escravizado que é o vitimador, segundo Locke. O discurso legitimador da 

escravidão – dos/as negros/as – e a prática levada a cabo nas colônias do que viria a 

ser o império inglês, expressa uma racionalidade que, em nome da liberdade, advoga 

exatamente seu inverso, dado que é supostamene para que seja preservada, 

promovida e fortalecida a liberdade de uns/umas, que se justifica que todo ataque a 

ela seja punido proporcionalmente com a eliminação da liberdade, de todo, com a 

morte, ou como prolongamento contínuo da submissão, pela escravidão, mas não de 

todos, somente para alguns, particularmente aqueles que perderam a guerra justa 

(os/as negros/as africanos/as, especialmente). 

O aspecto punitivista está forte e ganha legitimidade em supostos argumentos 

retirados da escritura judaico-cristã para fazer frente aqueles que representam algum 

perigo à humanidade. A “humanidade” desta “criatura nociva” não é a mesma 

humanidade daqueles que são colocados em perigo por ela, isto porque ela própria se 

declara fora da humanidade em geral e a ataca (§ 10, p. 388). Há aqui uma questão 

que poderia também ser melhor refletida para discutir o sentido do universalismo 

supostamente presente na ideia de que todos são livres e iguais segundo as teses do 

liberalismo de John Locke.  
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O fetiche idolátrico da propriedade não tem o menor pudor em sacrificar a 

liberdade e a igualdade, contanto que não seja aquela dos proprietários liberais, ao 

que tudo indica. 
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24. Pensar para além do paradigma da visão 
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Paulo Cesar Duque-Estrada1 
 

Não tratarei aqui da idolatria de uma forma direta, mas, antes, de uma 

contribuição para um trabalho de esclarecimento quanto à idolatria que assombra o 

próprio pensar. Para este fim, proponho uma leitura de um texto de Jacques 

Taminiaux, meu orientador de doutorado nos idos dos anos 80-90, a quem dedico 

estas linhas, in memoriam, por respeito à sua maneira de se manter em diálogo, ao 

mesmo tempo próximo e distante, mas sempre intenso, com os filósofos que 

comentava, em textos e aulas, e com seus alunos.  

Logo no início de seu texto Kant’s Thesis on Being and the Phenomenology of 

Perception, Jacques Taminiaux se refere ao fato de que, por um longo tempo, “os 

comentaristas de Heidegger notaram e lamentaram a ausência de uma 

fenomenologia da percepção em Sein und Zeit, que é, no entanto, um trabalho 

insistentemente fenomenológico.”2 De fato, seria de se lamentar tal ausência, pois 

como uma obra que se apresenta ao leitor como comportando um traço 

essencialmente fenomenológico poderia negligenciar algo que, necessariamente, 

encontra-se ligado ao pensamento fenomenológico; i.e., a percepção? Uma falha 

lamentável, sem dúvida, se não fosse o julgamento equivocado de tais comentaristas, 

como Taminiaux põe-se então a demonstrar.  

O equívoco tornou-se patente, em primeiro lugar, com a publicação dos cursos 

ministrados em Marburg, particularmente Os Problemas Fundamentais da 

Fenomenologia3, em que fica claro que, de fato, “essas palestras [reunidas no livro] 

desenvolvem o que verdadeiramente constitui uma fenomenologia da percepção e, 

portanto, provam que o problema [da percepção] nunca foi negligenciado por 

                                                     
1 Professor do Departamento de Filosofia da PUC-Rio. E-mail: pcde@puc-rio.br 
2 Em “La structure du comportement”, por exemplo, Alphonse De Waelhens sugere que "o trabalho de 
Merleau-Ponty veio preencher uma lacuna na problemática de Sein und Zeit, trazendo a análise do 
Ser-no-mundo para o campo primeiro da percepção negligenciado por Heidegger." Apud Taminiaux. 
“Kant’s Thesis on Being ...”, in: Taminiaux. J. Heidegger and the Project of Fundamental 
Phenomenology, p. 69. Observo que, pelas circunstâncias da escrita do presente artigo, utilizei o texto 
de Taminiaux em inglês. Todas as traduções aqui para o português são minhas. 
3 Utilizamos, neste artigo, a tradução de Albert Hofstadter, The Basic Problems of Phenomenology. 
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Heidegger”4. Além disso, sob a luz projetada em Os Problemas Fundamentais da 

Fenomenologia, fica também patente que o problema da percepção não se encontra, 

de modo algum, ausente no próprio Ser e Tempo. Pelo contrário, a percepção é ali 

restabelecida de um modo diferente e mais radical. 

É verdade que a percepção, nesses textos de Heidegger, não é tratada como 

uma experiência primordial, e esse foi o principal motivo para que alguns 

comentaristas afirmassem a necessidade de resgatá-la. A abordagem de Taminiaux, 

por sua vez, lança luz numa direção oposta, e meu objetivo aqui será o de situar, em 

sua démarche, três níveis importantes de discussão que se desdobram em torno da 

questão da percepção. Tais momentos referem-se: 

- primeiro, à delimitação do tópico da percepção em sua íntima conexão com o 

questionamento heideggeriano da compreensão tradicional do Ser como “existência” 

(ser-simplesmente-dado); 

- segundo, ao esforço de Heidegger, seguindo o caminho aberto por Husserl, 

por situar a percepção em seu próprio âmbito, enquanto um modo de “comportar-se-

em-direção-a”; 

- terceiro, à crítica de Heidegger - ou, melhor, à desconstrução - do conceito 

tradicional de percepção que, então, é deslocada de sua suposta condição original.  

É importante sublinhar, de imediato, que tal deslocamento não significa um 

rebaixamento da percepção a uma condição secundária ou derivada. Tal 

rebaixamento se verifica apenas em relação ao conceito tradicional de percepção, 

dando lugar a um outro conceito, radicalmente transformado e mais originário, de 

percepção, em que, como sugiro, o paradigma da visão é, inicialmente, maximizado 

para, então, começar a se mostrar em seus limites.  

Comecemos, então, por situar o primeiro momento na démarche de 

Taminiaux, em que trata do lugar da percepção no âmbito do pensamento de 

Heidegger. 

 

Percepção e a questão do Ser 

 

Em seu texto acima referido, Taminiaux sustenta que a análise, desenvolvida 

em Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, relativa à tese de Kant sobre o 

                                                     
4 Taminiaux, J. “Kant’s Thesis on Being…”, p. 69.; colchetes meus. 
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Ser - "O ser não é um predicado real" – “leva Heidegger a propor uma fenomenologia 

da percepção”. Isto é feito, antes de mais nada, através de uma desconstrução dos 

conceitos tradicionais usados por Kant, e, particularmente, no que diz respeito à 

percepção, uma desconstrução do conceito de existência.  

Kant continua a usar o termo "existência" - Existenz, "atualidade" 

(Wirklichkeit), Dasein - na mesma perspectiva de emprego do termo escolástico 

existentia, isto é, algo efetiva ou realmente existente, ou, ainda em outras palavras, 

algo cujo modo de ser é compreendido nos termos do que Heidegger chama de "ser-

simplesmente-dado" (Vorhandenheit). Ora, diz Heidegger, todos esses nomes 

nomeiam "o modo de ser das coisas naturais em sentido amplo". A consequência 

disto é que, justo por operar nesse nível de compreensão do Ser como 

Vorhandenheit, o pensamento kantiano, observa Taminiaux, acompanhando 

Heidegger, “é, em certa medida, cego para o modo existencial do Ser deste ente que 

somos nós, e, neste sentido, ele [o pensamento kantiano] se mostra como não 

fundado nas coisas mesmas”5. Em uma palavra, o pensamento kantiano não é capaz 

de fazer justiça à existência humana, uma vez que não pode evitar de pensar a 

existência humana como se tivesse o mesmo modo de ser das coisas naturais.  

O mesmo problema reaparece na tentativa fenomenológica de Husserl de 

restabelecer o conceito de consciência, para além do que se encontra simplesmente 

dado no espaço e no tempo, em termos de intencionalidade; ou seja, da estrutura 

“intencionar-intencionado” constitutiva do vivido nas experiências. Mas, novamente, 

ao insistir no conteúdo – no o quê – do "intencionar-intencionado" das estruturas 

intencionais, o pensamento de Husserl se mantém preso ao padrão da 

Vorhandenheit, repetindo, assim, o mesmo gesto kantiano no qual a experiência 

humana é pensada como algo simplesmente dado, ou, no dizer de Heidegger, como 

uma coisa natural no sentido amplo do termo.  

É assim que tanto em Ser e Tempo quanto em Os Problemas Fundamentais 

da Fenomenologia elabora-se uma consideração prévia sobre o uso dos termos 

apropriados para lidar com a distinção entre, por um lado, a existência enquanto 

modo de Ser do ser humano, e, por outro, a Vorhandenheit, enquanto modo de Ser 

das coisas naturais ou simplesmente dadas. Ao contrário de todos os entes existentes 

(Vorhandensein), determinados por seu modo de ser-simplesmente-dado-no-espaço-

                                                     
5 Idem, p.71. 
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e-no-tempo, i.e., por sua "existência", o modo de Ser da existência humana se 

constitui enquanto compreensão do Ser.  

Segue, portanto, a conhecida terminologia heideggeriana: "Vorhandenheit", 

para o modo de "ser-simplesmente-dado" e "Vorhandensein", para o "ente dado", 

encontrável no espaço e no tempo, são termos empregados no sentido tradicional de 

“existência” entendida enquanto atualidade ou o caráter dado das coisas; "Dasein", 

por sua vez, não se refere mais à existência em seu sentido tradicional, mas, sim, ao 

ente particular que nós somos; quanto ao termo "existência", não mais no sentido 

tradicional, mas heideggeriano, ele é empregado para designar especificamente o 

modo de ser do Dasein. 

A apreensão positiva, ou, em outros termos, a percepção - para antecipar a 

discussão de que trataremos aqui – da existência humana, em sua distinção com 

relação ao “ser-simplesmente-dado” (Vorhandenheit), é situada, em Os problemas 

Fundamentais da Fenomenologia, do seguinte modo: 

 

Quando damos o nome conciso de "existência" ao modo de ser do Dasein, isso 
significa que o Dasein existe, não sendo um ente existente como uma coisa. [...] 
"O Dasein existe" significa, entre outras coisas, que o Dasein é de tal modo que, 
em sendo, ele se comporta em relação ao que é existente, mas não como algo 
subjetivo. Uma janela, uma cadeira, qualquer coisa existente, no sentido mais 
amplo do termo, não existe, uma vez que não pode se comportar em relação aos 
entes existentes ao modo de um dirigir-se-intencional-em-relação-a-eles. Um 
ente existente é simplesmente um entre outros igualmente existentes.6 

 

Comportar-se-em-relação-a será, então, o termo para o modo existencial com 

que Heidegger reafirma, para além da crítica de Husserl à atitude natural, o objetivo 

básico perseguido pelo próprio conceito husserliano de intencionalidade; i.e., o de 

romper com o padrão do ente “existente”. A razão de uma tal reafirmação de Husserl, 

para além do próprio Husserl, se prende ao fato de que, em sua caracterização da 

atitude natural, Husserl descreve uma atitude, como sustenta Heidegger em História 

do Conceito de Tempo7, que não é, em absoluto, natural. Supor que existam apenas 

fatos ocorrendo na natureza como um todo – i.e., que as coisas estão lá fora e é 

possível conhecê-las - não corresponde ao modo espontâneo com que nos 

relacionamos com as coisas. Tal suposição, ao invés de natural, já é muito artificial; 

ela corresponde a um ponto de vista teórico. Heidegger dá um exemplo: suponhamos 

                                                     
6 Heidegger, M. The Basic Problems of Phenomenology, p. 64. 
7 Heidegger, M. History of the Concept of Time. Trad. Theodore Kisiel. 



 

 
 

 
Paulo Cesar Duque-Estrada | 443 

 

que, em nossa maneira natural e espontânea de pensar as coisas em geral, pensamos 

um ser humano, um sujeito individual, como algo, como um ente existente enquanto 

um fato, uma ocorrência no mundo. Nesta perspectiva, diz Heidegger, tal ser humano 

pode ser considerado como um "ser vivo" (bios), como um animal dotado de razão 

(animal racional), como a unidade psicofísica de tal animal, como uma 

personalidade psíquica etc. Heidegger, então, pergunta se os seres humanos, no 

âmbito natural, espontâneo, de sua experiência, vivenciam a si mesmos, “para 

colocar secamente, de forma zoológica?”. Seria esta uma atitude natural? A resposta, 

claramente, é não. Muito pelo contrário: 

 

[Trata-se de] uma experiência totalmente antinatural. Ela compreende uma 
postura teórica bem definida, na qual cada ente é tomado a priori como um fluxo 
de ocorrências, regulado por leis, na exterioridade espaço-temporal do mundo.8 

 

Aqui, no âmbito da atitude natural tal como descrita por Husserl, não se pode 

apreender - não se pode ver adequadamente - o dirigir-se-intencional-para que é 

próprio ao comportamento humano. Tudo o que se pode obter são definições 

precipitadas e dogmáticas do modo de ser do ser humano. 

E quanto a Kant? Como dito anteriormente, o pensamento kantiano segue até 

certo ponto cego, diz Taminiaux, incapaz de apreender o Ser do ser humano. A razão 

disto, como se sabe, de acordo com Heidegger, atravessa toda a história da 

metafísica, incluindo Husserl, assim como qualquer outro filósofo da consciência; ela 

diz respeito à compreensão do Ser como Vorhandenheit.  

Voltemos, então, à tese de Kant sobre o ser - "O ser não é um predicado real" -; 

há nela dois aspectos importantes que devem ser levados em consideração: primeiro, 

a percepção, enquanto um modo específico de comportamento humano, encontra-se 

diretamente implicada nesta tese; segundo, como diz Taminiaux, “a percepção 

encontra-se inscrita no âmago da compreensão de Kant sobre o Ser no sentido que 

Heidegger chama de Vorhandenheit”9. Tentarei, nas linhas seguintes, situar esses 

dois aspectos que se encontram inter-relacionados na leitura heideggeriana de Kant, 

que Taminiaux expõe em sua rigorosa análise.  

A tese de Kant, “O ser não é um predicado real”, dissocia o Ser - no sentido 

tradicional de existência - da realidade que, em Kant, possui o significado de 

                                                     
8 Idem, p. 113. 
9 Taminiaux, J. “Kant’s thesis on Being…”, p. 72. 
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“coisidade, re-alidade (Sachheit), o teor da coisa, a totalidade de determinações ou 

predicados que dão a uma res o seu quê (Wasgehalt) ou quididade (Quid).”10 Dessa 

maneira, em Kant, a existência - ou "Ser" - não acrescenta nada à totalidade dos 

predicados ou determinações da coisa. E isso é verdade nas duas maneiras possíveis 

de se empregar a palavra "Ser"; ou seja, não apenas como um juízo de existência - "A 

é" -, quando dizemos que algo é, querendo dizer que ele existe; mas também como na 

cópula - "A é B" - que liga um sujeito a um predicado que determina a sua realidade. 

Neste segundo caso, no sentido da cópula, "Ser" é chamado de "posição simples" 

porque apenas postula a relação de um predicado, de uma propriedade ou 

característica, a uma coisa, um sujeito. 

Mas o que a percepção - como uma forma de comportamento humano – tem a 

ver com essa discussão sobre o Ser encontrada na tese kantiana? Mais ainda, 

supondo-se que a percepção esteja de fato estruturalmente relacionada a tal 

discussão, por que ela, a percepção, pode ser apenas intimada, mas não apreendida, 

em tal discussão que é, justamente, baseada em uma compreensão a priori do Ser 

como existência? 

Não devemos esquecer que, quando falamos de percepção, estamos falando de 

um tipo de comportamento humano que, como qualquer outro comportamento 

humano, e em contraste com as coisas existentes, no dizer de Heidegger, é sempre 

um “comportamento em direção” às coisas existentes. Assim, nossa primeira 

pergunta, relativa à tese kantiana sobre o ser, é: como o comportamento em direção 

a se relaciona com o Ser entendido como existência (no sentido do ser-

simplesmente-dado)? A resposta vem muito claramente pela escrita de Taminiaux: 

Ser no sentido da cópula, como posição simples, conecta um predicado real – réal – a 

uma coisa; ao passo que o Ser no sentido de um juízo de existência conecta um 

estado de coisas unido sinteticamente pela cópula a algo, a um ente existente – a um 

“isto aqui” –, que, dessa maneira, é absolutamente posto. E é disto que se trata a 

existência em Kant: ela é posição absoluta.  

Tendo em vista essas duas instâncias, posição simples (cópula) e posição 

absoluta (existência), Kant faz duas observações sobre o Ser - no sentido tradicional, 

tal como ele o entende - como “existência”: primeiro, ele nada acrescenta à totalidade 

das determinações - realitas - da coisa; o que significa, em outras palavras, que ele, o 

                                                     
10 Ibid. 
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Ser, não pode ser confundido com nenhuma marca distintiva da coisa; segundo, ele é 

tão simples que nada pode ser dito para explicá-lo. Encontramos, aqui, a resposta 

para a pergunta que fizemos acima: o que o comportamento humano tem a ver com a 

compreensão kantiana do Ser como existência? Com base nas duas observações de 

Kant sobre o Ser / existência, Heidegger sustenta “que o conceito de Ser é 

diretamente acessível a uma compreensão extremamente simples” 11. Além disso, 

como a posição absoluta consiste na conexão de uma coisa, um ente existente, com 

um conceito que é meramente pensado, Heidegger sublinha que a existência 

“expressa uma relação do objeto com a faculdade cognitiva”12. Encontramos aqui 

como a percepção se conecta com a tese kantiana sobre o Ser. A questão é: como a 

percepção - enquanto uma operação da faculdade do conhecimento - entra em cena 

na relação com o objeto existente? 

Por razões de espaço, diremos apenas que, para Kant, enquanto categoria de 

modalidade, a existência, como já dito, não acrescenta nada às determinações da 

coisa, na medida em que, acrescentemos agora, ela apenas expressa a relação com 

uma operação da faculdade do conhecimento que é a percepção. Diz Taminiaux: 

“Apreender uma coisa como existente é adicionar ou anexar a percepção a ela”; ou de 

uma forma ainda mais sintética: “Existência é igual a posição absoluta, posição 

absoluta é igual a percepção.”13 

No entanto, segundo Heidegger, esse retorno à percepção não é suficiente para 

se esclarecer o conceito de existência. 

 

Percepção como comportar-se-em-direção-a 

 

A razão da insistência de Heidegger em esclarecer o conceito de existência não 

é injustificada. Basta apenas repetir a já citada observação de Taminiaux a este 

respeito: por se basear em uma compreensão prévia do Ser como existência - no 

sentido da Vorhandenheit - Heidegger conclui que o pensamento kantiano “é, em 

certa medida, cego para o modo existencial do Ser deste ente que somos nós, e, neste 

sentido, ele [o pensamento kantiano] se mostra como não fundado nas coisas 

mesmas.” 

                                                     
11 Apud Taminiaux. Op cit, 73. 
12 Ibid. 
13 Idem, p. 64. 
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Mas, segundo Heidegger, em que consistiria tal cegueira? Taminiaux: 

 

[...] compreendida como um comportamento existente da parte de um "eu" 
existente, a percepção não poderia ser "existência", mas somente uma coisa 
existente; e [...], compreendida como o que é percebido, a percepção não pode, 
igualmente, ser identificada com a "existência", uma vez que, também neste caso, 
ela só poderia ser uma coisa existente.14 

 

Esta é a cegueira: a equação “existência é igual a posição absoluta; posição 

absoluta é igual a percepção” não diferencia existência de algo existente, do “ser-

simplesmente-dado” em geral; assim, ela é também incapaz de apreender o aspecto 

subjetivo (i.e., a própria percepção) que se encontra necessariamente envolvida na 

posição absoluta de uma coisa existente. Além disso, a equação kantiana comporta 

em si uma contradição, posto que, por um lado, como categoria de modalidade, a 

existência nada acrescenta às determinações da coisa, mas, por outro lado, a 

existência é entendida como algo existente. 

A tarefa heideggeriana será, portanto, a de distinguir a percepção, em sua 

íntima conexão com a existência, do “ser-simplesmente-dado”; uma tarefa que 

consiste menos em uma refutação do que um esclarecimento do caminho kantiano.15 

É nesta perspectiva que Heidegger irá então perguntar: “Como podemos alcançar 

uma determinação adequada dos fenômenos da percepção e da posição com os quais 

Kant se baseia, a fim de obtermos um esclarecimento acerca do existente e da 

existência?” 16  Esclarecimento [Aufklärung] é uma palavra-chave usada por 

Heidegger na caracterização de sua própria tarefa que, Taminiaux enfatiza, consiste 

em “superar ambiguidades e obscuridades” ainda presentes em Kant. É ainda neste 

mesmo momento, como também sublinha Taminiaux, “que Heidegger fornece a sua 

própria fenomenologia da percepção”, na qual se desdobra “a constituição ontológica 

da percepção enquanto comportamento deste ente que somos nós”17. 

Seguindo Husserl, Heidegger entende que o aspecto "subjetivo" - que se 

encontra necessariamente implicado na posição absoluta de algo existente como um 

fato - não pode, por sua vez, ser tomado, igualmente, como algo posto como um fato. 

É por isso que, a exemplo de Husserl, o aspecto "subjetivo" pensado pela investigação 
                                                     
14 Idem, p. 74. 
15 Vale lembrar a própria observação de Heidegger em Ser e Tempo: “a contribuição positiva da Crítica 
da Razão Pura, de Kant, por exemplo, reside no impulso que deu à elaboração do que pertence 
propriamente à natureza e não em uma ‘teoria do conhecimento’.”, p. 37.  
16 Taminiaux, J. Op cit, p. 75. 
17 Ibid.  
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de Heidegger não pode ser um fato psicológico existindo entre outros fatos. É 

também por esta razão que, para ambos os pensadores, a psicologia, assim como 

qualquer outra ciência, não pode prestar aqui qualquer auxílio. As ciências sempre se 

iniciam pela investigação de alguma coisa já posta, de algo existente. É assim que, 

para ambos os pensadores, o "sujeito" deve ser considerado como uma instância não 

factual - não existente enquanto “ser-simplesmente-dado” -, necessariamente 

correlacionada a toda e qualquer coisa existente; portanto, a todo e qualquer fato. Tal 

será, em Husserl, a instância dos atos intencionais da consciência e, em Heidegger, a 

esfera dos “comportamentos-em-direção-a”, ou, mais especificamente, no que diz 

respeito à posição absoluta das coisas existentes em geral, do “comportar-se-em-

direção-a” próprio à percepção. 

Considerando agora o escopo da tentativa de Heidegger de esclarecer a 

equação kantiana - existência é igual a posição absoluta; posição absoluta é igual a 

percepção -, o que permanece incerto, o que deve ser esclarecido “não é nada menos 

do que a constituição do Ser da percepção em geral, isto é, a sua natureza ontológica 

e, do mesmo modo, a constituição do Ser da posição” 18 . Mais ainda, continua 

Heidegger, avançando algo sugerido, mas não desenvolvido, pelo próprio Kant: “O 

que chamamos concisamente de percepção, formulada de um modo mais explícito, é 

o dirigir-se perceptivo em direção ao que é percebido, e isto de um tal modo que o 

percebido é sempre compreendido como percebido em sua perceptibilidade”19. 

Esse aspecto "subjetivo" - o direcionar-se a - que, no caso da percepção, 

compreende os três momentos do perceber, do percebido e da perceptibilidade, 

consiste, numa palavra, no próprio Dasein, não mais compreendido como existência 

no sentido tradicional, mas como esse ente particular que nós somos. E como o 

Dasein é essencialmente relacional, um ser-em-direção-a, ele não é redutível a 

nenhum fundamento, posto que todo fundamento é algo existente; i.e., algo 

simplesmente-dado.  

Taminiaux volta, neste ponto, a atenção do leitor para três argumentos, 

avançados por Husserl e radicalizados por Heidegger, que se alinham em uma luta 

contra o que constituiria uma cegueira filosófica relativa ao Ser deste ente que somos 

nós; uma cegueira que se refere também e, por consequência, a toda coisa percebida, 

bem como à sua perceptibilidade. Os argumentos são os seguintes: 

                                                     
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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1) a relação do perceber com o percebido não deve ser considerada como uma relação 

entre um sujeito existente e um objeto existente. Pensada dessa forma, o perceber, 

enquanto momento do intencionar – intentio – de um ato intencional, seria 

negligenciado, uma vez que o "sujeito" ficaria reduzido “a um ser desprovido de 

intencionalidade”. Além disso, a própria intencionalidade ficaria também reduzida “a 

uma ocorrência meramente esporádica, dependente exclusivamente da presença de 

objetos". Uma tal concepção, observa Taminiaux, é “cega para a intentio”. 

 

2) mas é também necessário não considerar o caráter intencional do “ser-em-

direção-a” próprio ao Dasein como algo encerrado em uma esfera subjetiva. Pensado 

dessa forma, não se poderá explicar como a intentio atinge, para além dela mesma, 

um objeto existente (o intencionado ou intentum de um ato intencional). 

Certamente, o que o perceber, em um ato de percepção, percebe não é nada subjetivo. 

O percebido é, antes, uma coisa mesma existente e percebida como tal (e não uma 

imagem ou uma sensação da mesma). Com base nessa concepção equivocada, 

levanta-se, então, a seguinte questão falaciosa: como uma intencionalidade interna, 

subjetiva, pode alcançar, para além dela mesma, um objeto que se encontra fora dela, 

que é externo à própria intencionalidade? Essa concepção, observa Taminiaux, é 

“cega para o intentum”. 

Devido ao seu caráter teórico, orientado para o sujeito, essas duas concepções 

permanecem cegas, diz Taminiaux, “aos fenômenos ou se recusam a conceder-lhes o 

direito de falar por si mesmos”. Em contraste com tais concepções equivocadas, e, 

particularmente, com o equívoco da interrogação sobre como a "intencionalidade do 

sujeito" pode alcançar o objeto transcendente, externo, Heidegger esclarece, e 

Taminiaux o cita: “o que deve ser visto [zu sehen] é que a transcendência consiste 

precisamente na intencionalidade, e em nada mais.” 

 

3) mas a intencionalidade em si não é a última palavra nesta questão. Dizer, com 

Heidegger, que a transcendência consiste em intencionalidade e nada mais, significa, 

em outros termos, que é necessário perceber, Taminiaux enfatiza, que “os próprios 

comportamentos intencionais envolvem a transcendência e o movimento do 

transcender”. Consequentemente, a distinção entre a esfera subjetiva da imanência e 

a esfera objetiva da transcendência não passa de simples construção; o que, a 
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propósito, contraria, em última análise, a própria ideia husserliana de uma 

imanência transcendental. Realizamos aqui em que consiste a existência no sentido 

heideggeriano do termo, como o modo de ser deste ente que nós somos enquanto um 

dirigir-se-para: habitar com o existente - Vorhanden - e sempre se comportar em 

direção a ele. Diz Taminiaux: “Compreendida como um comportamento do Dasein, a 

intencionalidade da percepção consiste, portanto, no movimento pelo qual o ente 

existente [no sentido heideggeriano de “existência”] que nós somos se dirige para os 

entes que são vorhanden ou simplesmente-dados [ou “existentes”, no sentido 

tradicional, não heideggeriano, do termo].”20 

 Chegamos aqui ao momento da desconstrução heideggeriana da percepção. 

 

Desconstrução da percepção 

 

Heidegger mostra que a percepção que se tem de algo existente, uma janela, 

por exemplo, só é possível com base em um tipo anterior e mais amplo de visão. De 

fato, a janela só pode ser apreendida, com todas as suas propriedades materiais, por 

já se encontrar inserida em uma rede de referências instrumentais que, por sua vez, é 

apreendida por um outro e mais amplo tipo de visão. A apreensão da janela diz 

respeito à percepção no sentido estrito que, ao mesmo tempo, deriva e encobre uma 

percepção anterior e mais ampla. Isso significa, em uma palavra, que a percepção de 

qualquer coisa existente nunca é uma experiência primeira. Ela é antes uma 

experiência derivada de um prévio pertencimento da coisa a uma rede de referências 

constitutiva do ambiente instrumental da coisa; ambiente este que, por sua vez, é 

apreendido por uma visão anterior e mais ampla, abrangente e utilitária; a 

"circunvisão" (Umsicht).  

Mas a desconstrução heideggeriana da percepção não se limita a mostrar esta 

sua estrutura inicial de derivação. A distinção entre esses dois modos do ver, observa 

Taminiaux, não é o ponto crucial. E isto na medida em que esses dois tipos de visão 

têm a ver apenas com a apreensão das propriedades materiais da coisa ou das 

características que a constituem enquanto equipamento. O que se perde e segue aqui 

impensado é, precisamente, a perceptibilidade (Wahrgenommenheit) da coisa. A 

perceptibilidade constitui um momento anterior que unifica ambos, o perceber e o 

                                                     
20 Para todas as passagens citadas; ver Taminiaux, J. Op cit, p. 77-79 [Grifo nosso]. 
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percebido, na percepção de algo. Desse modo, ela não é subjetiva, no sentido do 

perceber, nem objetiva, como o percebido para o qual a percepção se dirige. Em 

termos mais positivos, tendo a ver com ambos, o perceber e o percebido, a 

perceptibilidade diz respeito à compreensão do modo de ser do que é percebido na 

percepção. Numa palavra, o ser-simplesmente-dado (Vorhandenheit), como modo 

de ser do que é percebido, já deve estar previamente compreendido, como um a 

priori, pelo o ente (Dasein) que percebe qualquer coisa existente. A perceptibilidade 

tem a ver, portanto, com tal compreensão a priori do Ser. Anterior ao perceber e ao 

percebido, a perceptibilidade possui um primado na estrutura de derivação da 

percepção. De que modo? 

Não é possível seguir aqui todos os passos no desdobrar do argumento de 

Heidegger que Taminiaux ilumina com extremo rigor. Gostaria apenas de enfatizar 

aqui que, se a visão contemplativa de alguma coisa existente deriva de uma visão 

utilitária sobre as suas características de equipamento, essas duas formas constituem 

apenas dois tipos de visão em “sentido estrito e restrito”. Elas só são possíveis com 

base em uma compreensão prévia do modo de Ser da coisa vista enquanto algo 

existente: existência, ou, mais precisamente, o “ser-simplesmente-dado” 

(Vorhandenheit), no primeiro caso; a “manualidade” ou “ser-à-mão” (Zuhandenheit) 

no segundo caso.  

A questão que se apresenta aqui é, pois, a seguinte: considerando a estrutura 

de derivação do “ver” acima referida – i.e., o ver contemplativo, fundado na 

compreensão do ser como “ser-simplesmente-dado”, como forma derivada do ver 

utilitário, fundado na compreensão do ser como “manualidade” –, tal estrutura de 

derivação nos levaria a concluir que a compreensão do Ser, por sua vez, é também 

um tipo de visão? 

A resposta é sim: “a percepção, em sentido estrito e restrito da simples 

consideração do que se encontra simplesmente-dado, é secundária e derivada de uma 

visão mais ampla”; uma visão, enfatiza Taminiaux, “que nunca é chamada de 

‘percepção’ por Heidegger, mas que, no entanto, constitui-se inteiramente como um 

fenômeno da visão”21. Essa visão mais ampla é própria à constituição ontológica do 

Dasein, cujo modo de ser - existência -, já o dissemos, consiste em comportar-se-em-

direção-a. Tudo aqui é uma questão relativa ao ver: “o comportamento de ver, no 

                                                     
21 Idem, p. 82.  
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sentido estrito e estreito, deriva de um comportamento mais amplo [e mais 

primordial] de ver [que diz respeito à própria constituição ontológica de Dasein].”22 

Taminiaux toca aqui o cerne da questão que nos interessa mais proximamente 

aqui, para o desdobramento de uma futura tematização, ao apontar para uma íntima 

conexão existente, em Heidegger, entre, de um lado, a desconstrução da percepção 

que o filósofo alemão realiza, e, por outro lado, a sua descrição do comportamento do 

Dasein. Tentarei, a seguir, situar brevemente este ponto.  

 

Desconstrução da percepção e o comportar-se-em-direção-a 

 

Dentre os diferentes tipos de comportamento, o comportamento produtivo é o 

decisivo para a demonstração de que a constituição ontológica do Dasein se organiza 

e se orientada com base no fenômeno do ver. De fato, a abordagem heideggeriana nos 

leva a realizar que a coisa percebida em nossa percepção “é, de algum modo, referida 

em seu sentido a algo ...”, isto é, ao próprio Dasein. Mas há ainda algo mais aqui a ser 

levado em conta: na percepção que o Dasein tem de uma coisa, esta última, enquanto 

uma coisa existente, se mostra como algo “simplesmente-dado, como algo à mão, a 

ser manuseado (ein Handliches)”. É no horizonte do comportamento produtivo onde 

Heidegger localiza a raiz da formação dos conceitos gregos que, através de sua 

tradução posterior para o latim, sustentará a ontologia medieval e também, 

certamente, a ontologia moderna. Um exemplo: "o conceito de essentia (ousia) ..., diz 

Taminiaux, refere-se ao comportamento produtivo e, portanto, molda o horizonte 

primordial, embora não formulado, do entendimento grego do Ser dos entes." Além 

disso, continua: “É nesse horizonte que se torna possível esclarecer o caráter 

secundário ou derivado da percepção no sentido estrito e restrito da intuição de algo 

vorhanden”23. Entre os gregos, segundo Heidegger, os conceitos de morphé (forma, 

Gestalt ou Gepräge, impressão) e eidos (Aussehen, aspecto ou aparência), que 

convergem na caracterização da ousia, possuem uma relação inversa àquela que eles 

possuem no âmbito da lógica da percepção (“no sentido restrito”). Aqui, no âmbito 

da percepção, eidos, o aspecto ou aparência, depende da morphé (a impressão, 

forma); mas para os gregos trata-se do contrário. E isso, precisamente porque eles 

pensavam tais conceitos na perspectiva da produção, do comportamento produtor, e 

                                                     
22 Ibid. 
23 Idem, p. 83. 
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não na perspectiva da coisa percebida. É ainda Taminiaux quem situa, com rigorosa 

clareza, o cerne da questão: 

 

Do ponto de vista da produção, o aspecto ou aparência (eidos) é o protótipo, o 
modelo – uma consideração sobre o mesmo é o que regula o processo de dar 
forma, modelar e criar. O aspecto antecipado, a imagem prototípica, o arquétipo, 
Vor-bild, “mostra a coisa como ela é antes do processo de sua produção, e como 
ela deve parecer enquanto um produto”.24  

 

Mas, e quanto ao ver puramente teórico (theorein)? Aparentemente, o que é 

apreendido aqui nada tem a ver com o processo produtivo de dar forma, modelar e 

criar. No entanto, segundo Heidegger, trata-se aqui de uma simples modificação do 

ver que orienta o comportamento produtivo. Diz: 

 

É essa compreensão do que não precisa ser produzido, apenas possível na esfera 
da produção, em que se compreende o ser daquilo que não apenas já se encontra 
na base mas também precedendo tudo a ser produzido e, deste modo, já sendo, 
ainda mais, existente em si mesmo. A compreensão do Ser na esfera da produção 
está longe de se reduzir a um mero compreender dos entes enquanto algo 
produzido; ao contrário, ela abre, precisamente, a compreensão do ser daquilo 
que já se encontra [antes da produção] simplesmente existente [i.e., 
“simplesmente-dado”].25 

 

Essas observações são suficientes para o meu propósito aqui de situar a 

estrutura hierárquica da visão que se mostra na desconstrução heideggeriana da 

percepção. A simples percepção de uma coisa existente - seja em sua determinação 

material ou utilitária, enquanto equipamento – é derivada de um tipo mais amplo de 

visão que se encontra enraizada na própria constituição ontológica do comportar-se 

compreensivo do Dasein em direção aos entes em seu modo de Ser. Cabe apenas 

observar que, no topo dessa hierarquia da visão, está o que Heidegger chama de 

"transparência", i.e., um tipo privilegiado de visão, próprio ao modo de ser do 

Dasein: 

Chamamos de "transparência" [Durchsichtigkeit] a visão que se refere primeira e 
totalmente à existência. Escolhemos esse termo para designar o "conhecimento 
de si", bem entendido, de modo a indicar que não se trata de um exame 
perceptivo e nem tampouco da inspeção de si mesmo como um ponto [i.e., que 
me seja permitido enfatizar aqui: não se trata da percepção em sentido estrito e 
restrito], mas antes de uma captação compreensiva de toda a abertura do Ser-no-
mundo através dos momentos essenciais de sua constituição.26 

                                                     
24 Ibid. 
25 Heidegger, M. Problemas Fundamentais da Fenomenologia, apud Taminiaux, J. Op cit, 85. 
26 Heidegger, M. Ser e Tempo, p. 202. 
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Portanto, contra as críticas a uma suposta ausência de uma fenomenologia da 

percepção em Heidegger, pode-se dizer que, ao contrário, a percepção – e também a 

exigência de que haja percepção – é levada por Heidegger ao extremo. A existência – 

enquanto modo de Ser do Dasein que comporta a compreensão do Ser como um de 

seus traços constitutivos fundamentais – é atravessada, de ponta a ponta, pela 

captação de um ver que, enquanto tal, será sempre perceptivo. E mesmo a cena 

posterior do seu pensamento não representará uma ruptura, mas uma continuidade 

com um primado da visão. Assim, em continuidade com a “ocularidade” que 

atravessa a história da filosofia e que, não obstante, ele pretende desconstruir, 

Heidegger segue com uma mesma postura: para além de tudo o que acontece à nossa 

volta, o pensador do Ser mantém-se fiel ao discernimento e à adesão de seu 

pensamento ao que é digno de se pôr em questão [Das Frag-würdige] e ser pensado 

[denkwürdig]; a questão do próprio Ser. É ainda Taminiaux quem diz: 

 
O projeto de uma ontologia do Dasein como fenomenologia entraria em colapso 
em seu próprio conceito ... se o Ser não fosse capaz de se mostrar como um 
fenômeno e se oferecer a um ver. (...) Esse modo de um ver, por natureza, 
intuitivo, ou essa Anschauung metamorfoseada, encontra-se no cerne da 
Bedeutung27 heideggeriana, considerada em seu sentido mais profundo.28 

 

Todo Dasein comporta esse modo de ver graças ao fenômeno da Gewissen 

que, em Heidegger, observa Taminiaux, significa “con-ciência (cum-scientia), 

conhecimento do eu, interior a si mesmo e consigo mesmo, ciência íntima [science 

intime]”29. É, pois, devido à Gewissen que o Dasein pode ter uma intuição de seu Ser 

mais próprio. Em contraste com a possibilidade de uma repetição ilimitada de 

idealidades, como em Husserl, a Gewissen garante “a possibilidade de uma repetição 

do Ser em seu sentido mais próprio”, e o faz incessantemente. “Além disso, continua 

Taminiaux, a Gewissen valida essa repetição no elemento puro do solus ipse, i.e., o 

mesmo auto-idêntico do Dasein”.30  

É assim que a redução heideggeriana converge para um privilégio da voz que 

anima a Gewissen; i.e., da voz sem palavras como essência última do discurso. 

                                                     
27 Em Husserl, nas Investigações Lógicas, em sua idealidade, o sentido (Bedeutung) é expresso no 
discurso de um modo não mediatizado – i.e., sem a mediação sensível de signos e marcas -, através de 
um imediato ver intuitivo de sua idealidade. Graças a esta intuição (Anschauung) do sentido, a 
expressividade do discurso é possível. Como em Husserl, Heidegger também irá promover um 
rebaixamento dos signos, a favor de uma Bedeutung imediatamente expressa.       
28 Taminiaux, J. Op cit, p. 65. 
29 Ibidem. 
30 Idem, p.66. 
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Alcançamos aqui, com Taminiaux, o que, no meu entender, constitui o núcleo de uma 

inseparável conexão, em Heidegger, entre, de um lado, a estrutura intuitiva da 

compreensão do Ser, em que se verifica, como sugiro, a maximização do paradigma 

de ver, e, de outro lado, como também sugiro, o seu autismo ou auto-centramento 

filosófico. Taminiaux: 

 
Não apenas o chamado da Gewissen, enquanto modo fundamental do discurso, 
encontra-se além de toda comunicação, expressão e, finalmente, de todo 
monólogo, mas também, em sua própria estrutura, não diz respeito a nada a não 
ser a Si mesmo; é de Si mesmo que emana o chamado; ele chama o Dasein para 
se voltar a Si próprio, o convoca silenciosamente, mas exclusivamente, para a sua 
mais própria potencialidade-de-ser; apresentando, ao Dasein, nada mais que ele 
possa escutar.31 

 

Segue-se daí, como irá afirmar Taminiaux, que a desconstrução heideggeriana 

não se expõe a um exterior; ou, poderíamos dizer, ela não se expõe ao outro em geral. 

A sua desconstrução se limita a um privilégio da redução: “os textos antigos que ela 

[a desconstrução heideggeriana] escrutiniza não são de forma alguma indecifráveis e 

enigmáticos, e, como o caminho da Erinnerung hegeliana, eles simplesmente nos 

levam de volta à certeza apofântica da auto-presença”.32 

 

*** 

 

Dentre as inúmeras contribuições que recebemos do trabalho de Taminiaux, 

há a possibilidade de acompanhar uma rigorosa reflexão, desenvolvida com e contra 

Heidegger – e para além dos comodismos oportunistas da boa consciência –, que nos 

leva a uma maximização e a um ponto limite de ruptura com o paradigma do ver. 

Neste ponto, talvez, encontramos uma chance, algo digno de ser pensado, não mais 

no caminho de uma insistente revelação do que é próprio, mas na possível abertura 

de uma outra modalidade de espera, de memória e de conquista; enfim, de pensar 

pelas vias de um “viver junto”33, com tudo e com todos, livre do esplendor brilhante e 

magnético dos ídolos.      

 

 

 

                                                     
31 Idem, p. 67. 
32 Idem, p. 68. 
33 Termo que tomo aqui de empréstimo a Jacques Derrida. Cf. Derrida, J. Le dernier des Juifs.  
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Cette société peut se pénetrer, ella aussi, 
de idolâtrie de la tecnique et du culte de la violence 

Berdiaev 

  
Introdução  
 

Nicolai Berdiaev (1874-1948) foi um filósofo russo que pertenceu a assim 

chamada idade de prata da filosofia russa. Orientação filosófica que representou o 

renascimento religioso do pensamento russo. Depois de emigrar para a França, 

integrou o grupo de pensadores da tradição personalista da revista Esprit, dirigida 

por Emmanuel Mounier. O personalismo nasceu no período entre guerras, se opondo 

aos totalitarismos. A principal tese desta tradição é que a pessoa se distingue do 

indivíduo, tendo por vocação a comunidade. Além de Berdiaev, na Alemanha 

Romano Guardini abordou a questão da tecnologia no contexto personalista.2 Em 

geral, a despeito da crítica radical, ambos destacam a necessidade do uso responsável 

da tecnologia.  

O tema da tecnologia, insidioso, crescente e hegemônico ao longo do século 

XX, espécie de substrato ambíguo no XXI, foi detectado com bastante agudeza pelo 

filósofo russo. Poder-se-ia dizer que, profeticamente, Berdiaev vislumbrou o 

momento no qual a tecnologia passaria a ser vista como a "única" possibilidade de 

compreensão do mundo. Sua última intervenção pública, não por acaso, foi uma 

conferência denominada: O Homem na Civilização Técnica.3 Esse texto epigonal, lido 

na França, pouco tempo antes de vir a falecer, marca uma trajetória longa de 

maturação reflexiva. Em todos os momentos a idolatria está sendo tratada, ora 

explicitamente, ora implicitamente.  

                                                     
1 Professor no Departamento de Filosofia da UFSM. E-mail: psjcosta@gmail.com 
2 BEAUREGARD, J. e Anna C. (Eds). Technology: a View from Personalism In: Looking at the Sun: 
Writings in Modern Personalism, 2018, p. 23 
3 BERDIAEFF, A. N., L’homme dans la civilisation technique In: Progrès Technique et Progrès 
Moral, Neuchâtel, Suisse: Les Éditions de la Baconnière, 1948. 
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Tenho por objetivo apresentar brevemente alguns dos principais pontos da 

visão de Berdiaev sobre tecnologia, salientando a importância da idolatria como 

caminho hermenêutico especial de leitura. Na aludida conferência, o filósofo destaca 

que as descobertas científicas, com suas consequências técnicas, conferem ao homem 

uma nova potência. E lembra que o Estado logo se apropriou deste poder de 

destruição. A velocidade estonteante qualifica a transformação doravante levada a 

cabo pelo estatismo. Ele sublinha o descompasso entre a evolução do 

desenvolvimento espiritual e moral e a rapidez da técnica. Essa impossibilidade de 

qualquer correspondência harmônica poderia tornar a cisão permanente. Mais ainda, 

a terceira guerra mundial é real, na medida em que não há mais como compatibilizar 

o mundo interno, nem individual nem dos povos, com a autonomia do Estado e das 

forças autônomas do capital associadas aos da técnica.  

Berdiaev procurou descrever em outros textos como chegamos a essa 

hipertrofia da técnica, assim como há sugestões fortes de que também pensou na 

possibilidade de uma superação dessa situação de crise. O que, na perspectiva do 

pensador, implicaria em um novo renascimento do espírito. Interessa evidenciar, 

contudo, que o contexto em que ele, assim como muitos de sua geração, está 

mergulhado é profundamente trágico. O fenômeno totalitário, na concretude da 

guerra, não apenas foi responsável pelo assassinato em massa, mas fez uso também 

da bomba atômica. A amplitude da catástrofe, portanto, pode ser vista como estando 

concatenada ao desenvolvimento de um processo idolátrico-tecnológico. 

Explicitamente, são quatro os principais textos que tratam da tecnologia em nosso 

autor: 1) O Sentido da História; 2) Homem e Máquina 3) O Homem na Civilização 

Técnica; 4) Reino do Espírito e Reino de César.4 A idolatria, em sua forma extrema 

de atribuir valor superestimado a algo, compromete a verdadeira relação com o 

mundo e consigo mesmo, substituindo o sentido de transcendência pela finitude. 

Essa atitude vem sendo gestada desde o Renascimento: "se produziu em certo 

momento que foi marcado pela transição para uma estrutura baseada em 

máquinas"5. O momento supremo que consuma o fato é quando tudo passa a ser, 

                                                     
4 BERDIAEFF, A. N., Le sens de l' histoire. Essai d’une philosophie de la destinée humaine, 1946; 
_____.L’homme et la machine, 1933; _____. Royaume De L' Esprit et Royaume de César, 1951; 
_____.L’homme dans la civilisation technique, 1948; VON WRIGHT, G.H. Nikolai Berdiaev's 
Philosophy of Technology, 2000, p. 70 
5 BERDIAEFF, A. N., Le sens de l' histoire. Essai d’une philosophie de la destinée humaine, 1946, p. 
130 
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portanto, mecanicamente compreendido literalmente. Esse longo caminho que 

somente na modernidade se abriu foi rico de possibilidades, mas ao mesmo tempo, 

criou a escravidão contemporânea de um deslocamento intrínseco da vida humana.  

A forma mais elaborada que alcança a idolatria, no século vinte, se dá tanto na 

sociedade comunista, quanto no mundo burguês liberal ocidental. Em grande medida 

basta perceber que isso acontece quando a tecnologia adquire um status hegemônico, 

destruindo o ethos civilizacional. Aquilo que inicialmente apareceu como caminho de 

libertação passa a se constituir como uma nova modalidade niilista de sobrevivência 

limitada ameaçada.  Em suma, a idolatria está no fundamento do processo de 

exacerbação tecnológica, com sérias consequências para a vida humana.   

Dividiremos o presente texto, assim, em três partes principais: a primeira tem 

por objetivo tratar do conceito de idolatria de Berdiaev, num sentido amplo; a 

segunda, procurará concentrar-se em mostrar como a tecnologia, enquanto forma de 

manifestação histórica idolátrica, pode ser a mais radical de todas. Termino pela ética 

do ato criador anti-idolátrico, maneira de combater a idolatria. A pertinência da 

posição do autor fica evidente hoje, na contemporaneidade, talvez mais ainda do que 

no seu tempo.  

 

Formas de idolatria 

 

A grosso modo, Berdiaev escreveu sobre a idolatria durante toda a vida ao 

longo de diversas obras, salientando sempre seu caráter recorrente ao longo da 

história. O livro, De L'Esclavage et de La Liberté De L'Homme: "É um livro 

filosófico, cujo autor se esforça acima de tudo para destacar a necessidade de reforma 

espiritual"6. Nele encontramos, em especial, uma meticulosa análise da idolatria num 

amplo espectro. Uma das principais chaves de leitura da idolatria, para nosso autor, é 

a oposição entre escravidão e liberdade. As diversas formas idolátricas  são pensadas 

desde relações de escravidão: com o ser, Deus, natureza, sociedade, cultura, 

individualismo, estado, nacionalismo, aristocratismo, vida burguesa, revolução, 

coletivismo, sexo, estética. Todas elas podem envolver, diretamente ou não, a 

objetificação do humano, negando sua dignidade e capacidade criadora. Nesse 

processo de objetificação, a pessoa passa a ser tratada exclusivamente como produto 

                                                     
6 BERDIAEFF, A. N., De l’esclavage et de la liberté de l’homme, 1963, p. 18 
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da natureza ou da sociedade, não percebendo sua peculiaridade enigmática. É daí 

que a idolatria nasce. As diferentes formas de idolatria acontecem quando há 

submissão da pessoa à objetividade. Quando se deixa de considerar a pessoa como 

enigma, "como o maior enigma do mundo"7. 

O pensamento personalista reconhece que a pessoa é a totalidade integral de 

muitas experiências, mas não o confunde com o indivíduo egóico. Pessoa não pode 

ser tomada como objeto exclusivo de nenhuma esfera determinada. A atividade 

criadora do homem assegura, sustenta, que diferentes formas de aprisionamento 

devem ser rompidas. A contribuição de Berdiaev aqui é exibir a condição  trágica do 

homem, que não está plenamente em nenhum lugar, nem no mundo natural, nem 

social, mas sempre inquieto, lutando para não sucumbir. Um dos lugares 

privilegiados para a explicitação da idolatria é a noção de homem novo. O horizonte 

das revoluções sempre foi a criação do homem novo. A perspicácia de Berdiaev, 

porém, foi frisar que o fator decisivo para a transformação não pode ignorar o 

espírito, sob pena de reproduzir o velho no novo. O primeiro capítulo do livro, não 

por acaso, é sobre a pessoa. Nele há um obstinado esforço de compreender a pessoa 

como insubstituível, não passível de comparação. Eis o cerne mais profundo da 

idolatria: "A escravidão que o homem experimenta como violência, o exterior que 

excita seu ódio é menos terrível que a escravidão que o seduz e que ele acaba 

amando. Todo relativo transformado em absoluto, todo finito transformado em 

infinito, todo profano transformado em sagrado, todo humano transformado em 

divino assume um caráter demoníaco"8.   

 

Tecnologia como idolatria   

 

O primeiro texto de Berdiaev sobre a questão da tecnologia foi no âmbito da 

sua discussão sobre o sentido da história9, originalmente publicado em 1923. A 

análise de Berdiaev já destacava o caráter profundamente inovador da emergência da 

técnica. Ela está intrinsecamente conjugada às transformações na concepção do 

cosmos. Em outro texto ele escreve: "Não me parece exagero dizer que o problema da 

                                                     
7 BERDIAEFF, A. N., De l’esclavage et de la liberté de l’homme, 1963, p. 20 
8 BERDIAEFF, A. N., De l’esclavage et de la liberté de l’homme, 1963, p. 279 
9 BERDIAEFF, A. N., Le sens de l' histoire. Essai d’une philosophie de la destinée humaine, 1946.  
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técnica tornou-se o destino humano e o destino cultural"10. Tal caráter avassalador da 

técnica conduz a um paradoxo: "a cultura é impossível sem a tecnologia, o próprio 

surgimento da cultura está associado a ela, e a vitória final da tecnologia na cultura, a 

entrada na era técnica leva a cultura à morte"11. Com aceleração do tempo ocorre um 

descompasso entre o desenvolvimento moral e o acesso às máquinas. Essa 

transformação alterou completamente a relação do homem com a natureza. O estado 

logo assumiu o controle da técnica. Tendo começado no mundo capitalista, foi logo 

adotada pela sociedade comunista.  

O modo da técnica afetar o humano pela velocidade altera o tempo: "Mas esse 

controle do tempo, obtido pela velocidade [da máquina], corresponde a uma 

escravidão"12. A possibilidade de evasão do tempo fica excluída porque a aceleração 

do tempo impede a atitude contemplativa da eternidade. Berdiaev afirma: "A alma 

humana não pode suportar essa rapidez de vida, que a civilização moderna exige dela 

e que tende a fazer do homem uma máquina. Este processo é, portanto, 

profundamente doloroso" 13 . Sem negar o caráter operativo da modernidade, ele 

revela as consequências idolátricas danosas que podem destruir o humano, caso não 

consiga viver espiritualmente.  

Outro problema que nasce com o advento da técnica é o seu papel econômico 

junto aos anseios das massas. Um grande contingente de pessoas agora exige 

produção permanente de produtos de baixa qualidade, mecanicamente e 

sistematicamente fornecidos através de uma grande quantidade de serviços. As 

máquinas passam a ocupar o principal lugar na produção, substituindo a civilização 

anterior, aristocrática e elitista, tornando-se uma espécie de totem a ser adorado: 

“Uma religião da máquina”. Os perigos e as fases da emergência da técnica são 

descritos por Berdiaev.  

O autor sublinha que a técnica inaugura uma realidade organizada, distinta 

tanto do mundo orgânico, como do inorgânico. A organização imprimida 

exteriormente pela ação humana acaba comprometendo o próprio agente. Essa nova 

realidade introduz até uma nova utopia acerca da libertação do trabalho, através da 

máquina. Essa utopia logo se transforma em distopia: "Às vezes uma terrível utopia 

                                                     
10 BERDIAEFF, A. N., L’homme et la machine, 1933, p. 7 
11 Матронина Л.Ф. Философия техники: учебное пособие / Л.Ф. Матронина, Г. Ф. Ручкина, О.Б. 
Скородумова; под ред. Л.Н. Кочетковой. – М.: МИРЭА, 2015, p.1 4. 
12 BERDIAEFF, A. N.,  L’homme et la machine, 1933, p. 45. 
13 BERDIAEFF, A. N.,  L’homme et la machine, 1933, p. 43. 
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assombra nossa mente"14. No mesmo parágrafo, depois de referir-se ao trabalho das 

fábricas, com rendimento máximo, fabricação acelerada de produtos, "automóveis" 

"aviões velozes competitivos" vem: "Quanto aos últimos humanos, depois 

transformados em máquinas, teriam desaparecido por causa de sua inutilidade 

porque a respiração e a circulação do sangue teriam se tornado impossíveis"15. Essas 

passagens mostram que o advento da técnica ameaça a humanidade. Como novo 

ídolo, a influência da técnica leva à imitação, de tal forma que, a partir de uma 

inversão característica, o robô passa a ser o modelo. O resultado é uma distopia que 

só pode ser evitada quando se leva em conta o espírito. Ao contrário da posição 

otimista de Peter Sloterdijk, novo tecnólatra, que defende a instauração de uma 

antropotécnica16, Berdiaev argumenta a favor da centralidade da criatividade, não da 

repetição, como resposta ao problema da técnica: "Em última análise, depende do 

grau da força espiritual no homem, para que ele escape desse destino terrível ou que 

ele tenha que sofrer"17.  

Nos textos derradeiros do autor, há uma privilegiada referência a relação entre 

tecnologia e idolatria. Trata-se do último livro, publicado postumamente, e da última 

conferência. Segundo Berdiaev, a gravidade da técnica diz respeito ao seu poder 

como a "última metamorfose do reino de César"18. A expressão "O reino de César" se 

origina da idolatria religiosa: "As tentativas de conferir ao reino de César [imperador 

romano] uma característica sagrada, teocrática, foram uma das maiores tentações da 

vida da Igreja e do cristianismo"19. As fases de transformação histórica que culminam 

na mecanização [secularizada] são brevemente descritas. Em primeiro lugar, ele 

aponta que vivíamos num mundo orgânico, mergulhados nos ciclos telúricos da 

natureza. Depois um esforço de liberação da natureza ainda tímido com economia 

primitiva. Na sequência a mecanização da natureza. Para então vir a desagregação da 

ordem cósmica, substituindo a realidade orgânica pela organizada, que aumenta 

crescentemente, via ciência e tecnologia, o poder sobre a natureza20.  

Segundo Berdiaev, a gravidade da técnica vai muito além de um efeito 

superficial. Isto é, a secularização total representa o deslocamento para diferentes 

                                                     
14 BERDIAEFF, A. N.,  L’homme et la machine, 1933, p. 39. 
15 BERDIAEFF, A. N., L’homme et la machine, 1933, p. 39. 
16 SLOTERDIJK, Peter. Du musst Dein Leben ändern. Über Antropotechnik, 2009.  
17 BERDIAEFF, A. N., L’homme et la machine, 1933, p. 39. 
18 BERDIAEFF, A. N., Royaume De L' Esprit et Royaume de César, 1951, p. 41. 
19 BERDIAEFF, A. N., De l’esclavage et de la liberté de l’homme, 1963, p. 254. 
20 BERDIAEFF, A. N., Royaume De L' Esprit et Royaume de César, 1951, p. 40. 
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esferas que pretendem doravante reger o humano. As tensões oriundas dessa 

intervenção da técnica afetam toda a estrutura psíquica e física humana. As 

diferentes esferas tendem a manifestar seu poder, a partir da afirmação da 

autonomia das ciências. Como observa Berdiaev, essa liberdade não é a do homem, 

que fica escravo das esferas autônomas. A busca de uma visão mais integral do 

homem é substituída pelos diferentes fragmentos ou esferas totalitárias, como 

realidades exclusivas. Assim, a ciência, a política, a economia, a técnica e a guerra são 

sinais de um movimento que anseia impor ao humano, afastado do centro espiritual, 

seu poder fragmentador. Cada esfera autônoma pretende ser "total": "O homem se 

encontra sob a influência de uma das esferas autônomas"21.  De todas essas esferas, a 

técnica é sugerida como a principal: "O poder autônomo da técnica é a expressão 

extrema do reino de César, um aspecto novo desse reino, que não se parece com o 

passado"22.  

Como se o grande Inquisidor de Dostoiévski, em Os Irmão Karamazov, agora 

tenha se metamorfoseado em poder técnico. Poder, aliás, que anima hoje, no mundo 

globalizado, a atividade econômica, grandes corporações, bancos, indústrias, serviços 

variados, internet, veículos, aviões, inteligência artificial, computadores, robótica, 

bombas atômicas, tecnologia militar em larga escala, agroindústria de alimentos, 

ferramentas, eletrodomésticos, cinema, pesquisa laboratorial, televisão etc. A 

interpretação de Berdiaev da lenda discerne, exatamente, a oposição entre liberdade 

e escravidão ("segurança") de um mundo "domesticado" pela necessidade de pão, 

viabilizado pela mão propiciadora da técnica. A quintessência do ídolo secular 

potencializado, Reinado de César ou Grande Inquisidor, é a técnica.   

A crise do humano aberta pela idolatria da técnica é objeto da última fala 

pública de Berdiaev.23 Nessa conferência, muitos aspectos dos textos anteriores são 

retomados. Nosso autor pergunta: "como explicar a decomposição de toda uma 

civilização?"24. Conforme já mencionado, o problema das esferas autônomas em 

última instância não é outro senão o da idolatria. Uma vez que cada esfera deseja 

impor-se como totalidade da vida humana, necessariamente ela desagrega a 

civilização, negando que: "O eterno no homem é a imagem de Deus, que o torna uma 

personalidade. A imagem de Deus no homem, como ser natural, é revelada e afirma-

                                                     
21 BERDIAEFF, A. N., Royaume De L' Esprit et Royaume de César, 1951, p. 41. 
22 BERDIAEFF, A. N., Royaume De L' Esprit et Royaume de César, 1951, p. 47. 
23 BERDIAEFF, A. N., L’homme dans la civilisation technique, 1948. 
24 BERDIAEFF, A. N., L’homme dans la civilisation technique, 1948, p. 80. 
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se dinamicamente. E isso não é outra coisa senão a luta incessantemente travada 

contra o velho em nome do novo."25. O dinamismo espiritual da criação do novo ficou 

obliterado com o "novo homem", o homo economicus técnico da esfera econômica. 

Uma disrupção ocorreu: "O homem, francamente, foi transformado durante todo seu 

destino histórico, ele era "velho" e "novo". Mas em todos os momentos ele mantinha 

contato com a eternidade, e era isso que fazia dele um homem."26                            

 

Da  anti-idolatria como ética do ato criador 

 

É necessário enfatizar que segundo Berdiaev, ao contrário dos românticos e 

luditas, não é possível retornar a um período pré-técnico. Sua crítica, portanto, 

sugere um uso responsável da técnica27, mais do que uma rejeição absoluta. Todavia, 

o bom uso da tecnologia pressupõe uma ética da ação criadora, não idolátrica. A ética 

está enraizada no personalismo defendido pelo autor. Berdiaev começa seu livro de 

Ética paradoxal definindo o problema ético. Depois de mostrar as limitações da ética 

abstrata normativa, ele reconhece que: "a Ethik de Nicolai Hartmann, 

incontestavelmente, é a mais interessante da literatura filosófica de nosso tempo"28. 

É notado, porém, que a axiologia de Hartmann repousa no mundo ideal, precisando 

de uma antropologia e ontologia, pois "os valores ideais estão suspensos no vazio". 

Partir desse ponto crítico, permite compreender a índole da ética paradoxal que 

valoriza a pessoa humana. Quando considera os problemas éticos concretos, 

continua: "acima de tudo, torna-se o problema da técnica, que adquire considerável 

importância e que também envolve uma atitude ética."29  

Uma característica central da ética paradoxal de Berdiaev é a importância do 

ato criador. Isso porque o ato criativo está associado à liberdade. A criação só pode 

ser explicada, para Berdiaev, pela passagem do não-ser ao ser, pressupondo portanto 

criação ex nihilo.30 A ética, que nunca será a aplicação cega de leis ou normas, mas 

deverá sempre ser singular, sem ser individualista, situa a pessoa humana,  

pressupondo a liberdade. A ética implica na capacidade de criação efetiva de valores, 

                                                     
25 BERDIAEFF, A. N., L’homme et la machine, 1933, p. 45. 
26 BERDIAEFF, A. N.,  L’homme et la machine, 1933, p. 45. 
27 PATTISON, G. Thinking About God in an Age of Technology, 2005, p. 43.  
28 BERDIAEFF, A. N.,  De la destination de l’homme. Essai d’éthique paradoxale, 1935, p. 29. 
29 BERDIAEFF, A. N.,  De la destination de l’homme. Essai d’éthique paradoxale, 1935, p. 291. 
30 BERDIAEFF, A. N.,  De la destination de l’homme. Essai d’éthique paradoxale, 1935, p. 168. 
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na tomada de decisões de um mundo novo. Por isso, ela se aproxima muito da arte 

para Berdiaev. De fato, a espiritualização ética do mundo também afirma o ato 

criativo no campo das artes. Para alterar a relação idolátrica com a técnica, esse ato 

criativo anti-idolátrico deve ser praticado. Berdiaev pretendia sim mudar o mundo.                                                          

Visões contemporâneas da ética como ato criador encontramos nas variadas 

ressonâncias de artistas do início do século vinte. Na ação ética do espírito, que guiou 

os textos inspirados do filósofo russo, o ato criador é fundamental. Para além de um 

mero registro histórico, está a urgência apocalíptica. No cinema do século vinte, um 

outro russo, Tarkovski, segue caminho semelhante. Na pintura Kandinsky e 

Malevich. Berdiaev visitou uma exposição com a obra de Picasso. O filósofo foi 

afetado negativamente com a experiência estética dos quadros de Picasso: "O 

cubismo de Picasso é uma das manifestações mais significativas e perturbadoras. 

Sentimos em suas obras como uma explosão, uma desmaterialização, uma 

descristalização do mundo, a dispersão da carne do mundo, o rasgo de todas as velas. 

Depois de Picasso, como se um vento cósmico tivesse soprado sobre a pintura, 

qualquer retorno era impossível às interpretações anteriores da beleza"31. Entretanto, 

Picasso não era visto pela avant-garde russa como o início da arte nova. As 

decomposições do cubismo e do futurismo deveriam ser superadas pela nova arte.32   

As perspectivas abertas depois do cubismo e do futurismo, no mundo russo, 

são significativas de um renascimento espiritual anti-idolátrico. Um artista 

suprematista como Malevich, Kandinsky com sua pintura abstrata não figurativa, 

paradoxalmente, renovam no início do século vinte o espiritual. A rejeição das formas 

e dos objetos abre caminho para a inversão própria da anti-idolatria. Conforme 

Sergeev, a pintura depois do cubismo seguiu com Kandinsky na direção do que ele 

denomina de abstração apocalíptica.33 Berdiaev também propôs esse tema antes: sua 

crítica de Picasso visava à defesa da arte espiritual. O cinema de Tarkovski, em 

seguida, acaba por consolidar no mundo técnico das imagens cinematográficas um 

processo de des-objetificação. O tempo passa a ter qualidades éticas, como dirá o 

cineasta russo.     

 

                                                     
31 BERDIAEFF, A. N.,  Le sens de la création. Un essai de justification de l’homme, 1955, p.310-311 
32 KOVTUN, Evgueny. Russian Avant-Garde, s/d, p.10 
33  SERGEEV, Mikhail. Biblical Themes in Twentieth-Century Painting: Wassily Kandinsky's 
Apocalyptic Abstractions, 2004.  
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1 - Havia um cego que estava só. Desejava-se saber até que ponto esse homem 
sobreviveria. Colocaram uma rosa vermelha perto dele. O homem cultivou a rosa, a 
despeito da dor que sentia, às vezes, ao tocar os espinhos por descuido. Um 
passarinho veio beber o sangue de sua mão, pintando a beleza de um ícone. (Andrei 
Rubrev) 
 
2 - O cego perguntou: “Para onde vou?” Responde: “Não sei ainda, não sei o 
caminho do caminho.” O quadrado negro (Malevich) 
 
3 - Há três espécies de homens: os que creem estar de posse da verdade; os que 
acreditam não ser possível encontrar a verdade; os que suspendem o julgamento? 
Há ainda os loucos divinos! (S. Paulo, 1 Cor) 11,18) (Míchkin) 
 
4 - Alguém estava preocupado em dar utilidade às rosas. A rosa 
é..., sem porquê (Angelus Silesius). Realismo místico (Berdiaev) 
 
5 - Pascal certa vez disse a D. Quixote que fizesse aposta a favor da existência de 
Deus. D. Quixote montou no seu Rocinante, uma suave neblina envolvia o moinho 
de vento que contemplava no horizonte. A bomba atômica virou uma rosa 
(Berdiaev) 
 

6 - Fausto encontrou um grupo de sábios conversando. Após discussão acérrima, 
Fausto não conseguiu decidir a respeito do que ouvira. Lembrou-se da aposta: “Se 
eu disser ao momento que passa, és tão belo permanece...”. Agostinho apareceu na 
frente de Fausto tocando uma flauta: “Ama e faz o que quiseres”. Então Fausto 
transformou-se em uma borboleta azul! (Kandinsky)  
 
7 - O mundo estava destruído. Havia uma criança nua e com frio e um homem 
muito rico. O homem rico morreu de tédio, sem ter onde gastar o seu dinheiro; a 
criança viveu na floresta por muitos anos, até que a aurora veio. (Berdiaev)  
 
8 - Um teólogo muito versado nas provas da existência de Deus, quando veio a 
velhice, sofreu da memória. Não conseguiu mais provar a existência de Deus. Deus 
continuava, contudo, sustentando a existência do teólogo. Zozima e Aliocha 
(Dostoiévski) 
 
9 - Há muitas horas se discutia sobre o que é a verdade. As crianças brincavam lá 
fora. (Istina)  
10 - Grandes bibliotecas, sinal de muito saber; um lírio do campo, vida eterna! 
Apocalipse vital (Berdiaev)  
 
11 - Muito já se falara sobre a verdade. Pilatos insistia... A montanha continuava 
em silêncio. A criança perguntou a Quixote: O que é o que é que cai em pé e corre 
deitado? Quixote começou a pedir ao Sol chuva viva. Os asnos simpáticos sorriram 
(Míchkin) 
 
12 - Bach disse a Mestre Eckhart: “Preciso apenas de alguns acordes de qualquer 
instrumento para pregar os teus sermões.” Mestre Eckhart sorriu e dançou uma 
valsa com Sulamita. Tomás de Aquino, que assistia a tudo de perto, permaneceu 
em silêncio (Já havia queimado sua edição da Suma!). "O som musical tem acesso 
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direto à alma"34  
 
13 - Filósofos discutiam com teólogos. Teólogos com cientistas. Cientistas com 
políticos. Políticos com o povo. O povo com uma vela. A vela queimou toda, veio 
apenas a escuridão. Depois, porém, um tímido fiozinho de luz anunciou a aurora.   
 
14 - O castelo estava nebuloso. As escadas labirínticas eram feitas de pedras de 
gelo, que eram lágrimas congeladas, espelhavam “eu” ao infinito. Dostoiévski abriu 
a porta para Kafka, que escapou do Inquisidor (Berdiaev) 
 
15 - Sua Majestade vai te receber, vai te receber, vai te receber... dizia a voz de 
Teresa. A voz foi diminuindo, diminuindo... A face de Kafka resplandeceu.  
 
16 - Kafka estava perdido novamente no Castelo. Um grão de mostarda apenas no 
chão de pedra queimava, o frio aumentava, a dor latejava. Uma pequenina rosa 
morria...  
 
17 - Há uma rosa que não é espelho. Uma rosa, rosa, rosa. Rosa, 
rosa, rosa, que Kafka amou, a rosa cega... amorosa “Morro porque 
não morro.” (S.Teresa).  
 
18 - “Se o grão de trigo que cai na terra não morrer”, permanecerá só, mas se 
morrer, produzirá muito fruto.” (Jo 12, 24). O Tempo é um estado: a chama em 
que vive a salamandra da alma humana ( Время — это состояние. Пламя, в 
котором живет саламандра человеческой души) (A. Tarkovski) 
 
19 - Stalker: "Nem uma folha queimada...Nem um graveto partido...Mas tem de 
haver mais" (Arseni Tarkovski)  
 
20 - Um músico surdo caminhava com uma cega. Após inúteis tentativas de 
comunicação, o músico abraçou lentamente o corpo dela. A cega então, furando o 
dedo, pintou no corpo do músico, com o próprio sangue, algo que parecia a 
composição VII (Kandinsky) “E o verbo se fez carne e habitou entre nós.” (Jo 1,14). 
 

Conclusão 

 

Em sua última conferência, Berdiaev deixa muito claro que a origem da 

decomposição da civilização é bastante complexa, mas tem como causa notável a 

idolatria da técnica. O século XX foi pródigo em catástrofes. Segundo o pensador 

russo, a técnica está associada diretamente à destruição civilizacional, mas pode 

também ser utilizada com responsabilidade se submetida ao espírito. A negação da 

pessoa humana é a constatação histórica básica. Porém, o personalismo renova a 

                                                     
34 KANDINSKY, Wassily. Do espiritual na arte, 1990, p. 73.  
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defesa da pessoa humana: uma nova antropologia nasce. 35  A mensagem anti-

idolátrica enviada desde o início do século passado, por alguns pensadores e artistas 

da tradição eslava, afirma o ato criador, dando continuidade à crítica da tecnização 

idolátrica. O renascimento espiritual é condição para a transformação do mundo. 

Yuri Kurikalov, citando Berdiaev, lembra a dimensão trágica incerta da possibilidade 

do espírito renascer no mundo: "A cultura, todavia, é ligada ao natural-orgânico, 

enquanto a civilização rompe essa conexão, sendo possuída pela vontade da 

organização e da racionalização da vida e pela potência crescente. Acontece também 

o crescimento acelerado, veloz de todos os processos. O homem não tem tempo de 

voltar a si e se aprofundar. Ocorre um processo agudo de desumanização e ele 

acontece por razão do crescimento da potência humana” 36 . Esse paradoxo do 

crescimento da potência humana ligada à desumanização pode ser fatal, não ter 

volta, nos diz Berdiaev.  
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26. A linguagem como um “cavalo de troia”, ou como Friedrich 

Nietzsche usa a linguagem para destruir a rigidez da verdade 
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Pedro Antônio Gregorio de Araujo1 
 

1 Introdução 

 

O que é, pois, a verdade? Um exército móvel de metáforas, metonímias, 
antropomorfismos, numa palavra, uma soma de relações humanas que foram 
realçadas poética e retoricamente, transpostas e adornadas, e que, após uma 
longa utilização, parecem a um povo consolidadas, canônicas e obrigatórias: as 
verdades são ilusões das quais se esqueceu que elas assim o são.2 

 

 
 Comecemos o presente artigo com a citação acima de Friedrich Nietzsche, em 

Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral (escrito em 1873, porém publicado 

apenas após sua morte em 1900), texto onde o autor se debruça a respeito do 

conceito de verdade. Para Nietzsche, a verdade é algo fluído e mutável, e a visão 

comum da verdade como sempre igual é um engano, como podemos inferir pela 

nossa epígrafe. Tal engano surge pela maneira como a linguagem é construída. 

Segundo Friedrich Nietzsche, a linguagem trata apenas da metáfora, e não das 

essências, como geralmente é teorizado:  

 

Acreditamos saber algo acerca das próprias coisas, quando falamos de árvores, 
cores, neve e flores, mas, com isso, nada possuímos senão metáforas das coisas, 
que não correspondem, em absoluto, às essencialidades originais.3 
 

 
 A linguagem lida apenas com metáforas, e não com a coisa-em-si, 

kantianamente falando. De acordo com Nietzsche, geramos conceitos a partir da 

linguagem. Tais conceitos se originam pela equivalência do diferente: o que é outro é 

assimilado   ao  mesmo,   tendo   sua  alteridade   negada.  Essa   seria  a  violência   da 

                                                     
1 Mestrando em Filosofia  – Programa de Pós-Graduação em Filosofia  da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Bolsista CNPq. E-mail: pedroantonio.gdearaujo@gmail.com 
2 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 36. 
3 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 33. 
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linguagem: forçar aquilo que é não-igual a ser igual:  

 

Ponderemos ainda, em especial, sobre a formação dos conceitos: toda palavra 
torna-se de imediato um conceito à medida que não deve servir, a título de 
recordação, para a vivência primordial completamente singular e individualizada 
à qual deve seu surgimento, senão que, ao mesmo tempo, deve coadunar-se a 
inumeráveis casos, mais ou menos semelhantes, isto é, nunca iguais quando 
tomados à risca, a casos nitidamente desiguais, portanto. Todo conceito surge 
pela igualação do não-igual.4 

 
 

 É precisamente neste ponto que gostaríamos de exibir como a teoria de 

Nietzsche serve para criticar a idolatria no campo da linguagem. Por “idolatria”, 

entendemos a conceituação empreendida pelo filósofo Ricardo Timm de Souza, que 

afirma que seria o ato em que o homem vive em função das imagens, e não da 

significação das mesmas, causando, portanto, um empobrecimento da linguagem, e, 

portanto, da vida:  

 

Vivemos a era por excelência da idolatria, no sentido, aqui o utilizo, consagrado 
por Flusser. Ideias tomam formas cambiantes, elevam-se publicamente em sua 
platitude, metamorfoseiam-se em seu contrário, ocupam toda sorte de espaço 
privilegiado, traduzem-se em linguagens constrangedoramente simplórias, 
muitas de sua própria invenção.5 

 

 

 Ora, este processo de empobrecimento da linguagem e da vida também é 

descrito por Nietzsche. O filósofo alemão nos demonstra isso em A Genealogia da 

Moral, em que ele afirma que o nomear difere do mestre para o escravo. Enquanto o 

primeiro começa nomeando a si mesmo como bom6, o segundo começa nomeando os 

outros como maus7: é a forma como Nietzsche descreve a revolta escrava na moral a 

partir do ressentimento. Segundo Eder Corbanezi, isto demonstra como a linguagem, 

para Nietzsche, é um sintoma, no sentido em que ela demonstra o que aflige 

                                                     
4 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 34. 
5  SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do Escrever: Kafka, Derrida e a Literatura como Crítica da 
Violência. Porto Alegre, RS: Zouk, 2018, p. 133. 
6 “Precisamente o oposto do que sucede com o nobre, que primeiro e espontaneamente, de dentro de 
si, concebe a noção básica de ‘bom’, e a partir dela cria para si uma representação de ‘ruim’.” 
(NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral: uma Polêmica. Trad. Paulo César de Souza. 6 reimp. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 28). 
7 “Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante Sim a si mesma, já de início a moral escrava diz 
Não a um ‘fora’, um ‘outro’, um ‘não-eu’ – e este Não é seu ato criador. Esta inversão do olhar que 
estabelece valores – este necessário dirigir-se para fora, em vez de voltar-se para si – é algo próprio do 
ressentimento.” (NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral: uma Polêmica. Trad. Paulo César de 
Souza. 6 reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 26, grifos do autor). 
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determinado grupo de pessoas, pois ela está sempre atrelada aos seus criadores, e 

seria neste sentido em que podemos afirmar que a linguagem é relativa: “Nesse 

sentido, uma linguagem, segundo a concepção relacional que dela tem Nietzsche, é 

relativa porque sempre se reporta aos que a instituíram: ela não tem valor em si, mas 

como sintoma.”8 

 Gostaríamos, portanto, neste texto falar sobre como, para Nietzsche, a 

linguagem não passa de uma relação estética, visto que ela só trata de metáforas, logo 

ela não pode chegar à verdade última. Feito isso, trataremos de mostrar como se dá a 

verdade: segundo o autor, ela surge como uma forma de tirar o homem do estado de 

natureza, forçando-o a usar metáforas socialmente aceitas. Isto nos levará a 

conceituar como Nietzsche usa a linguagem contra a própria verdade, mesmo que 

tenha sido ela que trouxe esta condição. Segundo o filósofo alemão, é necessário que 

assuma-se que as metáforas não passam disso e que tenha-se uma atitude de brincar 

com elas. 

 

2 As metáforas 

 

 No texto que centraremos nossa análise, Sobre Verdade e Mentira no Sentido 

Extramoral, isto fica aparente quando Nietzsche nos fala que a linguagem somente 

se refere a relações e não a essências. O homem usa metáforas para exprimir tais 

relações: “Ele [o formador de linguagem] designa apenas as relações das coisas aos 

homens e toma em auxílio para exprimi-las as mais audaciosas metáforas.” 9  A 

verdade não pode ser apreendida pela linguagem pois ela escapa de todos os 

esquemas metafísicos da história da humanidade, conforme afirma Ivanaldo Santos:  

 

Ela [a linguagem] ultrapassa todos os esquemas metafísicos criados pelos 
filósofos ao longo da história. A linguagem não pode ser aprisionada dentro de 
um conceito metafísico. É por esse motivo que a linguagem não pode ser verdade 
ou parte da verdade. Simultaneamente a linguagem é anterior e posterior a 
verdade.10  

 

                                                     
8 CORBANEZI, Eder. Sobre a concepção relacional de linguagem em Nietzsche. Cad. Nietzsche,  São 
Paulo,  v. 1, n. 34,  Junho 2014, p. 179. 
9 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 31. 
10  SANTOS, Ivanaldo. Nietzsche e a Linguagem. Saberes: Revista interdisciplinar de Filosofia e 
Educação, v. 1, n. 4, 30 set. 2010, p. 91. 
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 Além do mais, a linguagem não pode conhecer a verdade pelo fato da metáfora 

ser a transposição de esferas heterogêneas, sendo assim a forma que os conceitos são 

construídos. Transposição no sentido de quê a palavra tem sua gênese num estímulo 

nervoso. Este estímulo é então transformado numa imagem mental. Temos o 

estímulo nervoso ao ver uma “árvore”, por exemplo, o que faz surgir em nossa mente 

a imagem “árvore”. Essa é a primeira metáfora e, portanto, a primeira transposição, 

de acordo com Nietzsche. A segunda metáfora tem sua gênese quando a imagem vira 

som, no nosso caso, é quando a imagem “árvore” é externalizada na palavra “árvore”:  

 
De antemão, um estímulo nervoso, primeiramente transposto em uma imagem! 
Primeira metáfora. A imagem, por seu turno, remodelada num som! Segunda 
metáfora. E, a cada vez, um completa sobressalto de esferas em direção a uma 
outra totalmente diferente e nova.11 
 

 

 Começamos no campo do estímulo nervoso, passamos para o ramo da imagem 

e finalizamos no âmbito do som. Três esferas distintas entre si, como podemos 

perceber. Porém, tenhamos em mente que esta relação não é uma relação de causa e 

efeito, como nos lembra Corbanezi, que, citando Nietzsche, afirma que não é 

necessária a relação de estímulo nervoso com a imagem:  

 
Procurando caracterizá-las de um modo negativo, o filósofo defende que “a 
relação entre um estímulo nervoso e a imagem produzida não é em si necessária” 
(WL/VM 1, KSA 1.884); recusa ainda que “a relação entre o estímulo nervoso 
original e a imagem produzida seja uma estrita relação de causalidade” (WL/VM 
1, KSA1.884).12 

 

 A relação entre o sujeito que vê e o objeto que é visto é uma relação sobretudo 

estética, Nietzsche afirma. Transpor algo da esfera do estímulo para a esfera da 

imagem é como traduzir de uma palavra de um idioma para outro:  

 
entre duas esferas absolutamente diferentes tais como entre sujeito e objeto não 
vigora nenhuma causalidade, nenhuma exatidão, nenhuma expressão, mas, 
acima de tudo, uma relação estética, digo, uma transposição sugestiva, uma 
tradução balbuciante para uma língua totalmente estranha.13 
 

 

                                                     
11 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 31. 
12 CORBANEZI, Eder. Sobre a concepção relacional de linguagem em Nietzsche. Cad. Nietzsche,  São 
Paulo,  v. 1, n. 34,  Junho 2014, p. 171. 
13 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 41. 
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 Corbanezi esclarece a tese nietzschiana: isso não significa que a linguagem 

nunca fale de nada exterior. É possível que ela fale sobre o mundo ao nosso redor, 

mas não será pela via tradicionalmente defendida na teoria do conhecimento da 

linguagem corresponder com o mundo exterior, e isso se deve ao fato da metáfora 

transitar por três campos completamente diferentes:  

 

Com isso, Nietzsche não propõe que as palavras não possam, de maneira alguma, 
referir-se a algo exterior. Trata-se antes de defender que, se houver, essa relação 
jamais será de correspondência, dado o caráter heterogêneo das esferas 
envolvidas nas transposições – nas metáforas, em sentido amplo – por meio das 
quais se constituem as palavras. […] Por conta da heterogeneidade das esferas, as 
transposições não resultam em reproduções exatas […]14 

 
 

3 A verdade 

 

 Falamos acerca da verdade na seção anterior, agora adentraremos mais 

profundamente nisso, a partir deste questionamento: como o impulso à verdade 

surgiu? Por que o ser humano sacrificaria sua vida em nome deste conceito tão 

nebuloso, oriundo de metáforas? Segundo Nietzsche, a vontade pela verdade surge 

com o fim da “guerra de todos contra todos” hobbesiana, ou seja, a sociedade 

demanda que hajam verdades para sustentar a paz entre os homens. A verdade 

funcionaria como uma espécie de “contrato social”, assim por dizer. Vejamos o que 

Nietzsche tem a dizer acerca desse contrato:  

 

Esse acordo de paz traz consigo, porém, algo que parece ser o primeiro passo 
rumo à obtenção daquele misterioso impulso à verdade. Agora, fixa-se aquilo 
que, doravante, deve ser ‘verdade’, quer dizer, descobre-se uma designação 
uniformemente válida e impositiva das coisas, sendo que a legislação da 
linguagem fornece também as primeiras leis da verdade: pois aparece, aqui, pela 
primeira vez o contraste entre verdade e mentira.15 

 

 A linguagem ordena a diferença entre verdade e mentira; agora o mentiroso 

pode ser separado do resto da sociedade por causa de seu abuso das convenções 

sociais:  

 

                                                     
14 CORBANEZI, Eder. Sobre a concepção relacional de linguagem em Nietzsche. Cad. Nietzsche,  São 
Paulo,  v. 1, n. 34,  Junho 2014, p. 171-172. 
15 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 29. 
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Ele [o mentiroso] abusa das convenções consolidadas por meio de trocas 
arbitrárias ou inversões dos nomes, inclusive. Se faz isso de uma maneira 
individualista e ainda por cima nociva, então a sociedade não confiará mais nele 
e, com isso, tratará de excluí-lo.16 

 

 No entanto, não é só o mentiroso que mente, o homem honesto também está 

envolto em mentiras, porém, são mentiras socialmente aceitas, Nietzsche afirma, 

pois tal cidadão fala a partir das metáforas convencionadas. Ou seja, falar a verdade é 

mentir de acordo com o rebanho para não ser expulso da sociedade ou marcado 

como inconfiável:  

 

Ainda não sabemos donde provém o impulso à verdade: pois, até agora, ouvimos 
falar apenas da obrigação de ser veraz, que a sociedade, para existir, institui, isto 
é, de utilizar as metáforas habituais; portanto, dito moralmente: da obrigação de 
mentir em rebanho num estilo a todos obrigatório.17 
 
 

 A atitude do homem comum para com a verdade e a enganação é apenas a de 

escapar das consequências ruins desta, e conseguir as recompensas daquela, 

conforme o filósofo alemão afirma:  

 

Mesmo nesse nível, o que eles [os homens] odeiam fundamentalmente não é o 
engano, mas as consequências ruins, hostis, de certos gêneros de enganos. Num 
sentido semelhantemente limitado, o homem também quer apenas a verdade. Ele 
quer as consequências agradáveis da verdade, que conservam a vida.18 

 

 Na famosa história grega de Édipo, o protagonista é confrontado pela Esfinge 

ao chegar em Tebas que diz: “Decifra-me ou te devoro.” Nietzsche, em Além do Bem e 

do Mal, cita tais personagens mitológicos, ao comparar a vontade de verdade com a 

esfinge, e questiona: “Quem, realmente, no coloca questões? O que, em nós, aspira 

realmente ‘à verdade’?”19 Segundo Paula Braga, Nietzsche inverte a relação Édipo-

Esfinge ao responder a Esfinge com desinteresse no tocante à verdade: “Para quê 

preciso te decifrar? Por que não posso ir atrás da inverdade em oposição à verdade?” 

O questionamento de Nietzsche acerca do valor em si da verdade somente é possível 

                                                     
16 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 29. 
17 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 36. 
18 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 29-30. 
19NIETZSCHE, Friedrich. Além do Bem e do Mal: Prelúdio a uma Filosofia do Futuro. Trad. Paulo 
César de Souza. 14 reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p. 9. [Grifos do autor]. 



 

 
 

 
Pedro Antônio Gregorio de Araujo | 477 

 

usando as ferramentas da linguagem que levaram a esta verdade dita 

“inquestionável” – é usar as armas do inimigo contra o próprio inimigo, é usar fogo 

contra fogo:  

 

E progride para a questão que inverte a relação Édipo-Esfinge: se a vontade de 
verdade diz decifra-me, Nietzsche responde: para que quereria eu decifrar-te? 
Por que não buscar, no lugar da verdade, seu oposto, a inverdade, a incerteza, a 
insciência? E pergunta “Qual o valor dessa vontade de verdade?” Assim, a 
linguagem, ferramenta usual da busca pela verdade, passa a ser o caminho para a 
crítica da verdade e do conhecimento e material de trabalho do psicólogo que 
investigará a procedência dos valores morais, dentre os quais está a verdade.20 

 
 

 Ainda de acordo com Paula Braga, o motivo pelo qual Nietzsche critica a noção 

de linguagem como verdade seria para avançar seu programa de transvaloração de 

todos os valores, utilizando metáforas como forma de subverter a própria linguagem. 

A linguagem, para o filósofo alemão, é incapaz de alcançar a verdade e de apreender 

pensamentos, logo, o uso criativo de metáforas é necessário para tal, fazendo com 

que o espírito criador do artista seja a forma pela qual haveria a verdadeira 

apreensão das ideias. A linguagem artística admite ser metáfora, ao passo que a 

linguagem comum deixa isso escondido, e é precisamente isto que esclarecemos na 

seção a seguir: 

 

Se a linguagem é uma tecnologia inadequada para apreensão de pensamentos, o 
que estamos lendo ao mergulharmos nos textos de Nietzsche? A valorização da 
metáfora em seus textos pode fornecer uma resposta a essa questão. 
Transportando palavras de uma esfera de significação a outra totalmente 
distinta, o uso da metáfora pode bem ser uma estratégia do filósofo para 
contornar as limitações da escrita. Metáfora como metáfora da transvaloração, o 
projeto de mudar de lugar conceitos e reconstruir (e destruir) nossos edifícios de 
ideias.21 

 

 

4 Usar a metáfora contra a idolatria 

 

 Lendo o texto de Nietzsche podemos achar que a ideia dele acerca da metáfora 

é exclusivamente negativa, no entanto, Nietzsche abre a possibilidade da metáfora 

ser usada como um andaime, que, em vez de criar conceitos, brincaria com os 

mesmos, conforme Paula Braga questiona e responde:  

                                                     
20 BRAGA, Paula. A Linguagem em Nietzsche: as Palavras e os Pensamentos. Cad. Nietzsche, São 
Paulo, n. 14, 2003, p. 77. [Grifos da autora]. 
21 BRAGA, Paula. A Linguagem em Nietzsche: as Palavras e os Pensamentos. Cad. Nietzsche, São 
Paulo, n. 14, 2003, p. 71 
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Mas serão todas as metáforas gastas e sem força sensível, meras pedras do 
grande edifício dos conceitos? O mesmo texto parece indicar que não, e, com 
efeito, aponta para a possibilidade da metáfora-andaime criadora, que, ao invés 
de virar conceito, revira os conceitos.22 
 
 

 De acordo com Nietzsche, essa concepção de usar as metáforas para 

embaralhar outras metáforas faz parte da natureza do próprio intelecto, e isso é 

comparado ao efeito que a arte tem sobre um homem. O espectador de uma peça de 

teatro, por exemplo, deixa-se enganar pelos atores que estão mentindo para ele, pois 

estes querem convencer o espectador que a história contada no palco é uma realidade 

que se desdobra para seus olhos. O mesmo vale para as epopeias contadas pelo poeta, 

pelas canções de um músico, e assim por diante. Eis a dissimulação (benéfica) da 

arte:  

No entanto, o próprio homem tem uma inclinação imbatível a deixar-se enganar 
e fica como que encantado de felicidade quando o rapsodo narra-lhe contos 
épicos como se estes fossem verdadeiros, ou, então, quando o ator, no espetáculo, 
representa o rei ainda mais soberanamente do que o exibe a efetividade.23 

 
 

 A mentira, neste caso, é uma via de duas mãos: o artista mente para o 

espectador e o espectador deixa-se enganar pelo artista. Para Braga, o artista não é 

motivado pelo mesmo desejo de paz que motivou a criação da linguagem, e sim pela 

vontade de expandir o seu poder criador. Ou seja, a metáfora banalizada visa a 

autopreservação construindo conceitos, ao passo que a metáfora do artista deseja 

criar, criar apenas por criar, sem se interessar em manter a paz entre os homens: “O 

artista, criador de metáforas-construtoras (em oposição a metáforas liquefeitas em 

conceitos), não visa a autoconservação, mas, ao contrário, busca o florescimento de 

sua força criadora.”24 O homem precisa, portanto, dar-se conta de que a linguagem 

não é algo estático, e sim algo fluído, para parir seu lado criativo. Ivanaldo Santos 

afirma que o homem só percebe esta realidade quando ele lê a história da 

humanidade e nota como as invenções humanas se fundamentaram por uma negação 

da estabilidade, ou seja, uma invenção é negar que as coisas permaneçam sempre do 

                                                     
22 BRAGA, Paula. A Linguagem em Nietzsche: as Palavras e os Pensamentos. Cad. Nietzsche, São 
Paulo, n. 14, 2003, p. 73. 
23 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 47. 
24 BRAGA, Paula. A Linguagem em Nietzsche: as Palavras e os Pensamentos. Cad. Nietzsche, São 
Paulo, n. 14, 2003, p. 73. 
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jeito que são. A história humana é feita de rupturas e descontinuidades e sem elas 

não haveria transformações motivadas pela negação da estabilidade:  

 

O homem é um ser da novidade, da diferença e da mudança. Ele não nasceu para 
a estabilidade e para o conformismo. Todas as coisas que o homem criou só 
foram possíveis graças à negação da estabilidade. Para ele é preciso romper com 
a ilusória estabilidade entre pensamento e palavra, entre pensamento e objeto. 
Por esse motivo a linguagem não é estabilidade, mas transformação e mudança.25 

 
 

  Como vimos anteriormente, a linguagem é uma relação estética, porém o ser 

humano prefere não reconhecer este fato dado que isto abalaria seu mundo. Logo, 

Nietzsche afirma que o homem, para viver em sociedade, esquece que ele é um 

sujeito artístico dotado de poder criativo infinito. Seria necessário que o ser humano 

abandone a solidez da metáfora socialmente aceita e retorne àquela metáfora 

artística líquida, ao invés de tomar aquilo que vê e nomeia como uma verdade em si:  

 

Somente pelo esquecimento desse mundo metafórico primitivo, apenas pelo 
enrijecimento e petrificação de uma massa imagética que, qual um líquido 
fervente, desaguava originalmente em torrentes a partir da capacidade primitiva 
da fantasia humana, tão somente pela crena imbatível de que este sol, esta janela, 
esta mesa são uma verdade em si, em suma, apenas por que o homem se esquece 
enquanto sujeito e, com efeito, enquanto sujeito artisticamente criador; ele vive 
com certa tranquilidade, com alguma segurança e consequência.26  
 

 

 Concordamos com Braga, que afirma que o uso da metáfora por Nietzsche é 

motivado por aquilo que há de mais nobre e valioso da linguagem, a saber, sua 

capacidade de poder criar, de poder valorizar as intuições, que foram excluídas pelo 

uso banal da linguagem que via como sua função gerar conceitos:  

 

Ao empregar a metáfora, portanto, Nietzsche está dispondo da linguagem no que 
ela tem de mais nobre e melhor a oferecer: a capacidade de ao menos apontar 
para novas alternativas, dar vazão à força criadora, fornecendo-nos andaimes 
para construções mais abstratas e valorização das intuições.27 

 
 

 A tese avançada por Nietzsche em Sobre Verdade e Mentira no Sentido 

Extramoral desemboca em uma valorização da intuição acima da conceitualização. 

                                                     
25  SANTOS, Ivanaldo. Nietzsche e a Linguagem. Saberes: Revista interdisciplinar de Filosofia e 
Educação, v. 1, n. 4, 30 set. 2010, p. 93-94. 
26 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 40, grifos do autor. 
27 BRAGA, Paula. A Linguagem em Nietzsche: as Palavras e os Pensamentos. Cad. Nietzsche, São 
Paulo, n. 14, 2003, p. 73-74, grifos da autora. 
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Conforme o autor afirma, quando está usando a figura do andaime para ilustrar a 

ressignificação dada a ele para a metáfora, ao brincar com as metáforas o homem não 

se conduz pelos conceitos, e sim pela intuição, pois esta não pode ser apreendida por 

palavras. A intuição abre um caminho em que a linguagem se torna um mero jogo, 

pois para se referir a uma intuição, ou usamos o silêncio, ou usamos metáforas 

incomuns, que não estão na convenção social das metáforas aceitas. As limitações 

previamente tidas como eternas e imutáveis agora não passam de peças para um 

jogo, que estão sujeitas a regras nunca antes formuladas, pois o homem intuitivo 

atual dessa forma:  

 

A partir dessas intuições nenhum caminho regular dá acesso à terra dos 
esquemas fantasmagóricos, das abstrações: a palavra não é feita para elas, sendo 
que o homem emudece quando as vê, ou, então, fala por meio de metáforas 
nitidamente proibidas e combinações conceituais inauditas, para ao menos 
corresponder criativamente, mediante o desmantelamento e a ridicularização das 
antigas limitações conceituais, à poderosa intuição atual.28 

 
 

 A intuição tem, para Nietzsche, um sentido específico atrelado ao corpóreo, 

que foi negado pela história da filosofia, e terá um papel especial na sua trajetória 

intelectual em direção à transvaloração de todos os valores conforme afirma Paula 

Braga: “A ‘intuição’ citada no texto de 1873 já indica a importância que fenômenos 

fisiológicos e o corpo terão nos futuros escritos de Nietzsche e no projeto de 

transvaloração dos valores.” 29  De fato, o elogio de Nietzsche às intuições leva 

necessariamente a uma crítica do conceito de consciência. O filósofo alemão afirma 

em A Gaia Ciência como originou-se e localiza-se a consciência: “Meu pensamento, 

como se vê, é que a consciência não faz parte realmente da existência individual do 

ser humano, mas antes daquilo que nele é natureza comunitária e gregária.”30 Então, 

percebemos que a consciência, para Nietzsche, não está presente dentro do 

indivíduo, ou seja, ela não é um órgão; a consciência surgiu a partir da exigência pela 

paz em sociedade. A consciência exprime apenas os desejos mais superficiais, ela não 

consegue apreender o pensar profundo, nossos anseios mais íntimos, conforme 

afirma Braga:  

                                                     
28 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 48. 
29 BRAGA, Paula. A Linguagem em Nietzsche: as Palavras e os Pensamentos. Cad. Nietzsche, São 
Paulo, n. 14, 2003, p. 74. 
30  NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência. Trad. Paulo César de Souza. 2 reimp. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015, p. 223. 
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A ‘consciência’ longe de ser um ‘órgão’ ou parte de nosso sistema fisiológico, não 
passa de uma necessidade e invenção social. Nossas intuições e impulsos 
ocorrem em níveis muito mais profundos do que a superficial consciência, que 
transmite ao exterior apenas a parte mais vulgar do pensar, que é posta em 
palavras.31  

 
 

 Isto tudo no tocante à consciência, que surgiu a partir da linguagem, mas 

quando falamos da gênese arte vemos como ambas diferem. Paula Braga afirma que 

a arte para Nietzsche não tem como princípio a autopreservação motivou o 

surgimento da consciência: “Novamente a arte é vista como o oposto da função 

autoconservadora, que exige a linguagem das metáforas enfraquecidas em conceitos 

para a autopreservação.”32 O artista dispende as metáforas presentes no discurso da 

sociedade, usando aquilo que Nietzsche denominou de metáfora-andaime. Portanto, 

podemos afirmar que a arte só é possível existir a partir das metáforas banalizadas, 

que então são modificadas ao bel prazer do artista:  

 

Onde a necessidade, a indigência, por muito tempo obrigou os homens a se 
comunicarem, a compreenderem uns aos outros de forma rápida e sutil, há enfim 
um excesso dessa virtude e arte da comunicação, como uma fortuna que 
gradualmente foi juntada e espera um herdeiro que prodigiosamente a esbanje (– 
os chamados artistas são esses herdeiros, assim como os oradores, pregadores, 
escritores, todos eles pessoas que sempre vêm no final de uma longa cadeia, 
‘frutos tardios’, na melhor acepção do termo, e, como foi dito, por natureza 
esbanjadores).33 
 

 

 Nietzsche abre uma distinção em Sobre Verdade e Mentira no Sentido 

Extramoral entre o homem racional e o homem intuitivo. O primeiro é aquele que 

usa a linguagem com a pretensão de alçar voo às essências das coisas, formulando 

conceitos em que exclui-se aquilo que é diferente. Este mesmo indivíduo não imagina 

o poder que ele tem, se ele ao menos imagina-se brincar com as metáforas comum e 

valoriza-se seus instintos. Podemos dizer que este aqui é o homem preso a uma razão 

idolátrica, que, conforme Ricardo Timm de Souza afirma, proíbe o pensamento e a 

crítica: “Ocorre a grande interdição não dita, típica de toda idolatria: não pensar 

                                                     
31 BRAGA, Paula. A Linguagem em Nietzsche: as Palavras e os Pensamentos. Cad. Nietzsche, São 
Paulo, n. 14, 2003, p. 74. 
32 BRAGA, Paula. A Linguagem em Nietzsche: as Palavras e os Pensamentos. Cad. Nietzsche, São 
Paulo, n. 14, 2003, p. 74. 
33  NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência. Trad. Paulo César de Souza. 2 reimp. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015, p. 221-222, grifos do autor. 
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(pensar é perigoso), não criticar (criticar é destrutivo).”34 A vida do homem racional é 

uma vida que pensa que o ser humano é o centro de todos os conceitos, em que a 

medida de tudo é o homem, e que tem a autopreservação como sua bússola. Ele vive 

de acordo com a ilusão da linguagem, afirma Paula Braga:  

 

Essa espécie de vida onde o homem é a medida de todas as coisas é a vida que se 
agarra a conceitos fixos em benefício da autoconservação, e não a vida criadora 
de interpretações que quer dar vazão a sua força criadora. A inverdade, a ilusão 
da linguagem, tomada como fixadora de conceitos, é condição para essa espécie 
de vida onde predomina o impulso da autoconservação.35  

 
 

 Em contrapartida a esse tipo de indivíduo, o homem intuitivo teve a revelação 

de que a relação da linguagem com o sujeito é estética, e não de correspondência, 

fazendo com que abra às portas para as possibilidades criativas infinitas ao brincar 

com as metáforas fazendo arte. Ele está pronto para usar as metáforas no modelo de 

andaime, Porém, não pensemos que Nietzsche não ressalta características negativas 

do homem intuitivo: para o autor, este é um ser irracional. Nietzsche escreve: “Há 

épocas em que o homem racional e o homem intuitivo colocam-se lado a lado, um 

com medo da intuição, outro ridicularizando a abstração; o último é tao irracional 

quanto o primeiro é inartístico.”36 A irracionalidade, no entanto, não é de todo ruim, 

pois ela é consequência da atitude do homem intuitivo para com a linguagem, ou 

seja, é necessário ir contra a racionalidade que estagna a linguagem. Este homem 

pode até sofrer mais do que aquele guiado pelos conceitos abstratos, mas esse 

sofrimento é aceito como parte da vida e visto como um gozo por ele, Nietzsche 

afirma:  

Por certo, [o homem intuitivo] sofre com mais intensidade, quando sofre; sim, 
sofre até com mais assiduidade, porque não sabe aprender a partir da 
experiência, voltando a cair sempre no mesmo buraco em que já havia caído. Ele 
é, assim, tao irracional no sofrimento quanto na felicidade, grita alto e não dispõe 
de qualquer consolo.37 

 

                                                     
34  SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do Escrever: Kafka, Derrida e a Literatura como Crítica da 
Violência. Porto Alegre, RS: Zouk, 2018, p. 133. 
35 BRAGA, Paula. A Linguagem em Nietzsche: as Palavras e os Pensamentos. Cad. Nietzsche, São 
Paulo, n. 14, 2003, p. 78. 
36 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 48-49. 
37 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 50. 
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 Apesar de o sofrimento ser mais comum pela via criativa, é somente por este 

caminho que temos uma felicidade verdade. O homem racional ao se refugiar em 

conceitos e abstrações se afasta da infelicidade, porém ele também não busca a 

felicidade nisto – sua existência é indiferente, ao mesmo tempo que ele busca se 

afastar da dor, ele não procura a felicidade, ao contrário do homem intuitivo que, por 

estar inserido na cultura, consegue atingir a felicidade por meio de suas intuições, 

Nietzsche assevera:  

 

Enquanto o homem conduzido por conceitos e abstrações apenas rechaça, por 
meio destes, a infelicidade, sem granjear para si mesmo uma felicidade a partir 
das abstrações, enquanto ele se esforça ao máximo para libertar-se da dor, o 
homem intuitivo, situado no interior de uma cultura, já colhe de suas intuições, 
além da defesa contra tudo que é mal, uma iluminação contínua e caudalosa, 
júbilo, redenção.38 

 

 Porém, temos uma pergunta em aberto: como pode a filosofia fazer uso da 

linguagem que valoriza as intuições para criticar a razão idolátrica, que apresenta 

conceitos eternos e imutáveis? Segundo Paula Braga, é necessário que esse tipo de 

filosofia não se apresente como uma filosofia que busca a verdade última e essencial, 

mas sim como uma interpretação de signos, que faça ecoar o som mais íntimo do 

âmago do ser, pois como vimos anteriormente a consciência apenas apresenta aquilo 

de mais banal e superficial do homem. Diz a autora: “Há portanto, um tipo de 

filosofia, de uso da linguagem, de manipulação e interpretação de signos, que se 

reconhece como interpretação, que não pretende atingir o ‘verdadeiro e último’, mas 

que gera um eco vindo de cavernas mais profundas e não adentradas.”39  

 Nietzsche fala disso em sua autobiografia, Ecce Homo, ao afirmar que este tipo 

de filosofia é tal qual os poetas, que popularmente são retratados como tendo ideias a 

partir do nada, tal qual um relâmpago que os acerta:  

 

Alguém, no final do século XIX, tem nítida noção daquilo que os poetas de épocas 
fortes chamavam inspiração? […] Havendo o menor resquício de superstição 
dentro de si, dificilmente se saberia afastar a ideia de ser mera encarnação, mero 
porta-voz, mero medium de forças poderosíssimas.40 

 
 

                                                     
38 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira. Trad. e org. Fernando de Moraes Barros. São 
Paulo: Hedra, 2008, p. 49-50. 
39 BRAGA, Paula. A Linguagem em Nietzsche: as Palavras e os Pensamentos. Cad. Nietzsche, São 
Paulo, n. 14, 2003, p. 80. 
40 NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo: Como Alguém se Torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. 4 
reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 82, grifos do autor. 
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 O poeta vira apenas um hospedeiro para a ideia que surgiu em sua mente, o 

signo vem a nossa mente e temos que expeli-lo. Nietzsche ainda compara essa 

sensação de estar com uma ideia na mente à sensação de potência, de liberdade, de 

sentir-se como um deus. E isso também se aplica ao filósofo que segue o caminho das 

intuições:  

Tudo ocorre de modo sumamente involuntário, mas como que em um turbilhão 
de sensação de liberdade, de incondicionalidade, de poder, de divindade… A 
involuntariedade da imagem, do símbolo, é o mais notável; já não se tem noção 
do que é imagem, do que é símbolo, tudo se oferece como a mais próxima, mais 
correta, mais simples expressão.41  

 

 Portanto, o projeto de Nietzsche necessariamente precisa passar por uma 

crítica à linguagem tal qual ela é utilizada no dia a dia, pois somente assim, revelando 

aquilo que há de fictício na linguagem pode-se redimi-la. Não se trata de não usar a 

linguagem comum, e sim usar o seu excesso para gerar novas metáforas que mostrem 

como a verdade não é fixa, e sim momentânea, e isso levaria à filosofia afirmar-se 

como mera interpretação. Conforme Braga afirma, criticar a linguagem leva a criticar 

a noção de sujeito moderno, enaltecer o que há de transitório e promover a uma 

interpretação infinita do mundo. E tudo isso é possível por meio da linguagem focada 

em intuições e inspirada na arte:   

 
 

Revelar os aspectos ficcionais e ilusórios dessas certezas, dinamitar seus alicerces 
milenares, é um projeto que passa pela revisão da linguagem como ferramenta de 
conhecimento e gera, como subprodutos, o desaparecimento do sujeito, a 
valorização das instabilidades, da eterna interpretação do mundo. E se tal projeto 
deve ser conduzido através da linguagem, que empregue, então, a faceta da 
linguagem que mais se aproxima da eterna construção e re-interpretação: a 
linguagem metafórica.42 
 
 
 

Conclusão 

 

 Começamos nosso trajeto falando sobre a ideia de Nietzsche acerca do papel 

da metáfora para a formação da linguagem. A linguagem é metáfora porque ela é 

transposição de esferas: a primeira metáfora se dá no trajeto do estímulo nervoso 

                                                     
41 NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo: Como Alguém se Torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. 4 
reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 82-83, grifos do autor. 
42 BRAGA, Paula. A Linguagem em Nietzsche: as Palavras e os Pensamentos. Cad. Nietzsche, São 
Paulo, n. 14, 2003, p. 81. 
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para a imagem mental, e a segunda metáfora ocorre quando a imagem mental vira 

som, isto é, palavra falada. O fato da metáfora percorrer estes três campos 

heterogêneos é sinal que a linguagem é uma relação estética entre sujeito e objeto, 

tendo vista que não se pode apreender as essências a partir de uma coisa que muda 

de parâmetros três vezes.  

 Isto nos levou a dissertar sobre o conceito de verdade apresentado por 

Nietzsche, bem como a “vontade para a verdade”, que motiva os homens. Ele afirma 

que a verdade somente é buscada para trazer consequências boas para o honesto, isto 

é, para não ser ostracizado de determinada comunidade. Vemos como a verdade é 

usada para dar um fim ao estado de animalidade do homem, forçando-o a viver entre 

outros seres humanos de forma pacífica. Tanto o honesto quanto o mentiroso 

mentem, a única diferença é que um é recompensado e o outro punido, um segue as 

convenções sociais, o outro não.  

 Criticar a verdade por esta via nos leva a usar a linguagem para criticá-la. Sim, 

a mesma linguagem que gerou esta verdade eterna e imutável, porém de forma 

diferente: trata-se de brincar, embaralhar as metáforas socialmente aceitas para 

desmascarar como a linguagem não trata de essências. Nietzsche aproxima este tipo 

de comportamento à atitude do artista, que buscar criar para expandir sua potência, 

traçando uma diferença entre o homem governado pelas essências e o homem que 

valoriza suas intuições. Este segundo homem consegue dar vazão aqueles 

sentimentos que a consciência (que surge junto à linguagem) não apreende. É 

necessário, portanto, uma filosofia que perceba seu papel enquanto interpretação 

para desmascarar a idolatria presente na sociedade.  
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Quem são os idólatras? 

 

O tema da idolatria é tão antigo quanto o monoteísmo, acompanha a história 

das religiões e tem um espaço muito importante dentro do judaísmo e do 

cristianismo por dividirem sua base teórica nos textos do Velho Testamento. Logo, a 

Bíblia está recheada de passagens que fazem menção a esse tema tratando-o com 

status de grave pecado. Afinal, é no primeiro mandamento quando Deus entrega o 

Decálogo a Moisés e ordena3.  

De acordo com essa passagem, a idolatria passou a ser considerada como o 

culto a outros deuses e divindades que não o Deus de Moisés. Podemos observar que 

a proibição da idolatria tem dupla função nessas duas religiões, são elas: anunciar o 

monoteísmo de sua fé, reforçando-o como única crença religiosa válida; e, apresentar 

a idolatria como um desvio do caminho da verdade revelada.  

Ao ser adotado como dogma, o combate à idolatria, transforma-se em uma das 

condições necessárias para a profissão da fé monoteísta. Reconhecer a Deus como 

única divindade e fonte de verdade religiosa posiciona as religiões politeístas e seus 

similares dentro do espectro da idolatria. Seria então, a fé monoteísta o equivalente a 

verdade versus a ilusão que propagada através de outras formas de crença.  

Do judaísmo ao cristianismo, este último que foi de religião perseguida até a 

cristandade percorrendo um longo caminho desde a anunciação da fé no único Deus 

                                                     
1 Este capítulo é uma atualização do capítulo de SOUSA. R. F. A idolatria como forma de identidade, 
punição e dominação: Um estudo de caso da colonização evangelizadora da América espanhola in 
ALVES, Ítalo, et al (Orgs.). XVIII Semana Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
da PUCRS: volume 2. Porto Alegre, Editora Fi, 2018, p. 261-272. 
2 Doutoranda em Filosofia – PUCRS/CNPq. E-mail: rflorianos@outlook.com 
3 “Deus pronunciou todas as palavras, dizendo: Eu sou Iahweh teu Deus que te fez sair da terra do 
Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem 
esculpidas de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima dos céus, ou embaixo na terra, ou nas 
águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, 
Iahweh teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira 
e a quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para 
com aqueles que me amam e aguaram os meus mandamentos”. Êxodo 20,1-6. 
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e da proibição da idolatria. Na patrística a idolatria será, novamente, objeto de 

disputa entre Agostinho de Hipona e seus opositores quando esses acusavam o 

cristianismo de ser o elo fraco do império romano que ruía à medida que esta religião 

ascendia. Nesta querela, o Bispo de Hipona4 defende a teoria de que teriam sido os 

maus costumes, dentre eles a prática idolátrica, que corromperam Roma 

conduzindo-a para a ruína e não o cristianismo, como acusavam seus adversários.   

Notamos, neste exemplo, que a idolatria serve novamente para ilustrar, na 

concepção de Agostinho, como um modelo do mau comportamento que, dentre suas 

maiores consequências, conduziu Roma à decadência em que se encontrava naquela 

época. Com a ascensão total do cristianismo como religião oficial passou-se a 

reconhecer o politeísmo e suas manifestações como práticas idolátricas que deveriam 

ser recriminadas. Deste modo, foi adotado um novo modus operandi pelo qual o 

cristianismo, agora unido ao Estado romano, superou as velhas religiões, exaltando-

se ao patamar da cristandade.  

 

Guerra aos idólatras do Novo Mundo 

 

O cristianismo, que por sua vez, fortaleceu-se por todo período da Idade 

Média sendo alçado ao grau da grande religião europeia e motivadora da unidade 

entre povos distintos daquele continente. Para além de esfera da religião, o 

cristianismo torna-se sinônimo de unidade e identidade cultural dos povos europeus, 

substituindo pouco a pouco o próprio império romano ocidental. Um bom recorte 

para ilustrar essa identidade cristã é a própria Espanha pré e pós-reunificação em 

1492. Naquela época o catolicismo era a grande identidade cultural que unia o povo 

espanhol, que, sobretudo, buscava se desvencilhar de seus quase 800 anos influência 

árabe. 

Naquele mesmo ano, 1492, após a reunificação da Espanha sob o governo dos 

reis católicos, Isabel de Castela e Fernando II de Aragão, os espanhóis expulsam os 

                                                     
4 “También en el libro sobre la guerra de Catilina, por cierto anterior a la venida de Cristo, el mismo 
nobilísimo historiador no dejó de narrar cuándo «por primera vez el ejército del pueblo romano se 
acostumbró a hacer el amor, a beber, a contemplar las estatuas, tablas pintadas y vasos cincelados, 
a robarlos privada y públicamente, a desmantelar los templos y a mancillar todo lo sagrado y 
profano». Es decir, cuando la avaricia de sus costumbres corrompidas y perdidas y su rapacidad no 
perdonaron ni a los hombres ni a esos que creían dioses, entonces empezó a perecer el decoro 
laudable y la salud de la república”. AGOSTÍN, San. Carta 138. Tradução de P. L. Osa, n.16. 
Disponível em: http:// http://www.augustinus.it/spagnolo/lettere/index2.htm. Acesso em: 28 mai. 
2018.    
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muçulmanos e viram-se para o mar concentrando-se em outros objetivos, tais como o 

início da expansão marítima, que mais tarde viria a ser colonial. Ainda em 1492, as 

expedições marítimas espanholas localizam no além-mar o continente que 

chamariam de Novo Mundo, sendo anos depois conhecido como América. Neste local 

encontraram povos, com os quais nunca haviam entrado em contato, com outros 

costumes e outras religiões. Cria-se novamente um cenário propício para o debate 

acerca da idolatria. A explicação é simples: seguindo o projeto evangelizador que o 

cristianismo propõe, tal como as orientações do Papa Alexandre VI5 quando este 

doou o Novo Mundo aos reis católicos da Espanha sob a condição de que estes 

dessem continuidade ao plano de evangelização iniciado pelos apóstolos, o combate à 

idolatria passa a constituir como parte importante da estratégia de colonização que 

se iniciava.  

Neste panorama, o tema da idolatria ganha novo fôlego ao tornar-se objeto de 

disputa. A questão em seu torno consistia em saber se por si só poderia ser 

considerada como causa suficiente para uma guerra justa contra os ameríndios. 

Sobre essa disputa destacaremos o dominicano Bartolomé de Las Casas 6  e seu 

oponente nas Juntas de Valladolid7, o jurista Juan Ginés de Sepúlveda8, ambos 

espanhóis. Dentre as várias questões levantadas nessa contenda filosófica estava a 

disputa de se a acusação da idolatria praticada pelos nativos do Novo Mundo seria 

condição suficiente para a mover a chamada guerra justa contra eles. Neste caso, em 

particular, ambos concordavam que a prática religiosa dos ameríndios se configurava 

em idolatria, contudo, divergiam se tal prática merecia ser castigada com a guerra 

justa. Para Las Casas, a idolatria ameríndia não poderia ser considerada como causa 

justa para guerra uma vez que conforme sua interpretação do Velho Testamento9.  

                                                     
5 A doação do Novo Mundo aos reis católicos da Espanha se concretiza através da primeira Bula Inter 
Coetera escrita em maio de 1493. SEITENFUS, R. Legislação Internacional 2. ed. Barueri: Ed. 
Manoele, 2009, p. 1361. 
6 Nascido em Sevilha no ano de 1974, faleceu em Madrid em 1566. Las Casas foi um frade dominicano, 
frequentou a Escola de Salamanca, foi nomeado Bispo de Chiapas e é tido como um grande indigenista 
por seus esforços em prol dos povos nativos da América.  
7 Como ficou conhecido o debate entre Bartolomé de Las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda a cerca dos 
direitos humanos dos ameríndios e sobre os meios de colonização perpetrados pela coroa espanhola 
no Novo Mundo. Esse debate foi presidido Domingo de Soto entre os anos de 1550 e 1551 no Colegio 
de San Gregorio na cidade de Valladolid.  
8 Nascido em Pozoblanco em 1489, faleceu na mesma cidade em 1573. Formado na Universidade de 
Bolonha, Sepúlveda foi filósofo e dedicou-se aos assuntos relacionados ao direito e a política. Recebeu 
grande notoriedade por sua oposição à Bartolomé de Las Casas nas Controvérsias de Valladolid, entre 
outras disputas ao longo de sua carreira.  
9 “Diz, primeiramente, que muitas outras nações fora da terra da promissão eram idólatras, as quais 
não foram destruídas pelo povo de Israel; logo, aquelas da terra da promissão não foram destruídas 
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Contudo, para Sepúlveda tal argumento não tinha validade, visto que na sua 

concepção a justificativa de Las Casas não poderia ser universalizada. Em defesa do 

argumento da guerra justa como punição contra a idolatria, Sepúlveda menciona que 

o próprio Deus se encarregou de castigar os idólatras, em seu argumento: “[...] como 

diz na Sagrada Escritura, Deuteronômio, capítulos 9 e 12, e Levítico 18 e 20”10. 

Dentre as passagens eleitas por Sepúlveda para justificar seu argumento 

encontramos: “E derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus 

bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e 

apagareis o seu nome daquele lugar”11 Deste modo, segundo a lógica sepulvediana, os 

espanhóis ao combater a idolatria com a guerra justa estariam apenas seguindo os 

desígnios de Deus.  

Das doze questões em disputa, quatro tratavam do tema da idolatria. No 

entanto, ainda que Las Casas tenha sido considerado o grande vencedor dessa 

contenda, nem o Bispo de Chiapas nem mesmo seu adversário se detiveram por 

qualquer momento que fosse em discutir o conceito de idolatria aplicado na acusação 

que faziam aos ameríndios. Embora, os dois tenham posições diferentes sobre o 

método de evangelização e sobre a aplicabilidade de uma guerra justa como punição 

para a idolatria, ambos autores em momento algum questionaram se a prática 

religiosa dos ameríndios era de fato idólatra. Para eles, essa questão era dada, visto 

que a única e verdadeira religião era o catolicismo que eles queriam, cada um a seu 

modo, introduzir no Novo Mundo. Contudo, vale ressaltar que para o Bispo de 

Chiapas a idolatria não era razão suficiente para o emprego da guerra contra os 

ameríndios, para ele a idolatria deveria ser combatida através da evangelização12.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
por idolatria e, por conseguinte, a idolatria não é causa justa de guerra”. LAS CASAS, Bartolomé de. 
Do único modo de atrair todos os povos à verdadeira religião. Tradução Frei Carlos Josaphat. São 
Paulo: Paulus, 2005. p. 147. 
10  LAS CASAS, Bartolomé de. Do único modo de atrair todos os povos à verdadeira religião. 
Tradução Frei Carlos Josaphat. São Paulo: Paulus, 2005. p. 147. Onde consta passagens como esta: “E 
derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e 
destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar 
(Deuteronômio 12:3)”. 
11 (Deuteronômio 12:3). 
12 Las Casas descreve aquele que seu próprio método de evangelização na obra O único modo de atrair 
todos os povos à verdadeira religião de 1537. 
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O sagrado, a profanação e a idolatria 

 

A Controvérsia de Valladolid, assim como o debate sobre a feitiçaria abordado 

no Tratado do Sinédrio, PP. 67a -68ª13 trazem para a discussão os aspectos da 

idolatria pertinentes às religiões monoteístas, nas quais tanto a crença na feitiçaria 

como a crença em outros deuses além do Deus único configuram a idolatria. Em 

ambos os textos dentre os pontos suscitados, discute-se sobre a aplicabilidade de 

punição para os idólatras. Contudo, há uma importante distinção entre ambos 

exemplos: enquanto no Debate de Valladolid todos os ameríndios são considerados 

idólatras, e, portanto, passíveis de guerra justa independente do grau de 

envolvimento com a idolatria de acordo com Sepúlveda; no Tratado do Sinédrio, os 

idólatras são separados de acordo com a postura perante da idolatria, sendo inclusive 

considerada a possibilidade de haver idolatria dentro da própria religião. No caso de 

Valladolid, a idolatria seria configurada como o desvio da adoração do sagrado, 

daquilo que em mandamento foi ordenado. Na questão do Tratado do Sinédrio, 

Levinas apresenta a crítica que reside em “o sagrado na própria impossibilidade de 

dessacralização!”14, onde a própria idolatria não se restringe apenas a adorar o deus 

errado ou a praticar feitiçaria, mas também na forma acrítica de seguir a própria 

religião. 

Há outras diferenças pertinentes entre ambas situações, Controvérsia de 

Valladolid e Tratado do Sinédrio, dentre elas a mais relevante, talvez, seja a religião 

que cada caso professou. Enquanto na Controvérsia de Valladolid, Las Casas e 

Sepúlveda tratam do catolicismo, no Tratado do Sinédrio, por ser um texto 

talmúdico fala do judaísmo. Ao explicitar essa divisão, tal como o próprio conteúdo 

dos textos, observa-se uma grande diferença no modo como o conceito de idolatria é 

aplicado por ambos. Nas Controvérsias de Valladolid o idólatra está sempre no 

ameríndio, já no texto talmúdico em questão levanta-se a possibilidade de que a 

idolatria seja aplicada pelos próprios judeus. Neste segundo caso, além de levar em 

conta o desvio daqueles que adoram outro além de Deus, o texto fala da possibilidade 

de idolatrar também como a incapacidade de refletir criticamente sobre a própria 

crença. No caso de Valladolid, a idolatria surge também como uma quebra da 

                                                     
13 LEVINAS, Emmanuel. Do Sagrado ao Santo – Cinco novas interpretações talmúdicas. Tradução de 
Marco Castro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 91-129. 
14 LEVINAS, Emmanuel. Do Sagrado ao Santo – Cinco novas interpretações talmúdicas. Tradução de 
Marco Castro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p.117. 
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identidade que está tentando ser estabelecida na colônia, a continuação do projeto da 

cristandade. No caso do Tratado do Sinédrio, a idolatria surge da incapacidade de 

discernir a realidade da ilusão ou da alegoria. 

Por outras vias, se colocarmos em perspectiva a gênese da expansão 

colonialista, a exploração colonial, a utilização do catolicismo como meio para 

anexação dos povos ameríndios à cristandade, por intermédio da coroa espanhola, e 

o uso do conceito de idolatria como forma de controle e repreensão daqueles que 

negavam-se a aderir à verdadeira religião, teremos meios de exemplificar aquilo que 

Agamben define “como religião aquilo que subtrai coisas, lugares, animais ou pessoas 

ao uso comum e as transfere para uma esfera separada”15. Ou seja, ao introduzir a 

religião de característica monoteísta em substituição aos credos politeístas, e até 

mesmo panteísta, serviu dentre outras coisas, para separar a dimensão sagrada de 

tudo aquilo que cercava os ameríndios. Ou segundo a interpretação de Agamben “um 

sistema religioso que havia envolvido o próprio Deus como vítima do sacrifício e, 

desse modo, havia introduzido nele a separação”16. Todos os deuses e divindades 

foram substituídos por um único Deus que não tinha rosto ou qualquer relação com a 

história local. Trouxeram o Deus estrangeiro, que havia sido sacrificado por seus 

prosélitos, para dominar os nativos do Novo Mundo e sob a justificação do combate à 

idolatria os espanhóis profanaram tudo que havia de sagrado para os ameríndios17.  

O que era sagrado para os ameríndios foi profanado pelos espanhóis que 

acusavam os primeiros de idolatria por não adorarem o verdadeiro Deus. Por outro 

lado, os espanhóis, obcecados pelos metais que encontravam, usavam desse 

argumento (o combate à idolatria) como meio para justificar os saques que cometiam 

em nome da religião que secretamente praticavam, o capitalismo.  

Seguindo nessa mesma linha, podemos exemplificar essa relação com os 

modos distintos com que os Astecas e espanhóis se relacionavam com o ouro. As 

imagens sagradas de ouro que enfeitavam altares e revestiam as paredes da cidade de 

                                                     
15  AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Tradução e apresentação Selvino J. Assmann. São Paulo: 
Boitempo, 2007, p. 58. 
16  AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Tradução e apresentação Selvino J. Assmann. São Paulo: 
Boitempo, 2007, p. 62. 
17 “A profanação implica, por sua vez, uma neutralização daquilo que profana. Depois de ter sido 
profanado, o que estava indisponível e separado perde a sua aura e acaba restituído ao uso. Ambas as 
operações são políticas, mas a primeira tem a ver com o exercício do poder, o que é assegurado 
remetendo-o a um modela sagrado; a segunda desativa os dispositivos do poder e devolve ao uso 
comum os espaços que ele havia confiscado”. AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Tradução e 
apresentação Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 60. 
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Tumbez tinham um significado sagrado aos Astecas e outro completamente diferente 

para Pizarro, que, por sua vez, saqueou a cidade. A forma das imagens formadas de 

ouro eram o verdadeiro objeto sagrado para os ameríndios, enquanto para os 

espanhóis era somente o ouro que importava. Há nos dois casos dimensões 

idolátricas quando contextualizadas. Assim como Flusser define a idolatria, aquelas 

imagens formadas de ouro continham ideias “que se inter-relacionam 

magicamente” 18 . A idolatria seria praticada de ambos os lados (nativos e 

colonizadores) através da “incapacidade de decifrar os significados da ideia, não 

obstante a capacidade de lê-la, portanto, adoração da imagem”19, que no caso dos 

espanhóis podemos substituir pela sua ganância por ouro e outros metais. 

Outro ponto interessante que merece destaque é o papel dos encomenderos na 

evangelização dos ameríndios. Acontece que, assim como já foi mencionado, os 

espanhóis receberam o Novo Mundo em doação do Papa Alexandre VI sob a condição 

de converter os povos nativos para o catolicismo. Logo, a solução encontrada pela 

coroa espanhola foi de enviar para a nova colônia ordens religiosas que se 

encarregassem de cumprir com o acordo para com a Igreja. A primeira Ordem 

enviada foram os dominicanos em conjunto com os colonos que lá deveriam se 

instalar. Como forma de exploração, as encomiendas eram o sistema de extração 

onde colonos (religiosos ou leigos) ficariam responsáveis pelo processo evangelizador 

de um grupo de ameríndios que pagariam essa tutela com a entrega de produtos 

extraídos da natureza, dentre eles metais preciosos. Nesse processo, como o projeto 

ocupação de lugares era mais urgente do que a própria evangelização, muitas vezes a 

catequese aplicada aos nativos ficou sob a responsabilidade dos colonos que eram 

apenas leigos. Ou seja, eram pessoas que frequentemente não tinham qualquer 

leitura mais apurada da Bíblia, ficando somente presas aos textos ou a ensinamentos 

interpretados por terceiros. Assim, constantemente aquilo que deveria ser o 

assentimento consciente ao catolicismo, não passou de uma conversão a textolatria20. 

Se interpretarmos o processo evangelizador americano de acordo com os princípios 

de Flusser constataremos que muitas vezes os espanhóis evangelizadores usavam da 

                                                     
18 FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta – Ensaios para uma futura filosofia da fotografia.  São 
Paulo: Editora Hucitec, 1985, p. 9. 
19 FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta – Ensaios para uma futura filosofia da fotografia.  São 
Paulo: Editora Hucitec, 1985, p. 9. 
20 De acordo com Flusser, textolatria seria a idolatria aplicada a texto. FLUSSER, Vilém. Filosofia da 
Caixa Preta – Ensaios para uma futura filosofia da fotografia.  São Paulo: Editora Hucitec, 1985, p. 
9. 
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Bíblia como lei sem qualquer leitura reflexiva, não apenas sobre os ameríndios como 

também sobre as próprias ações. Logo, o que ocorria não era a conversão à 

verdadeira religião, como Las Casas pretendia, mas sim a substituição da idolatria 

pela textolatria bíblica. Ou seja, ao invés de retirar os ameríndios da dimensão 

idolátrica esses evangelizadores apenas os transferiram para a própria dimensão 

idolátrica. Em outras palavras, aquela que poderia ser aceita pela cristandade 

espanhola.  

 

A intolerância religiosa disfarçada de combate à idolatria no Brasil atual 

 

Cinco séculos se passaram desde a chegada/invasão dos europeus na América. 

Nesse interim, muitos conflitos se deram motivados por disputas relacionadas ao 

combate à idolatria ou que estavam disfarçados com esse propósito. Até este 

momento, neste capítulo me dediquei para a análise e a apreciação da questão do 

combate à idolatria restritos à colonização da América comandada pelos espanhóis, 

mais precisamente, me detive na primeira metade do século XVI. Contudo, acredito 

que dar esse assunto como restrito ao contexto mencionado é não compreender a 

dimensão que ele tem, mesmo atualmente. Deste modo, por questões de espaço e 

tempo, vou restringir a explicação para alguns exemplos de situações brasileiras que 

servem para ilustrar como ainda hoje o combate à dita idolatria ainda é utilizado para 

disfarçar fins ocultos na intenção de seus combatentes.  

Quando se trata de discriminação religiosa e intolerância, o Brasil apresenta 

nos últimos anos número alarmantes. Apenas em fevereiro de 2018, havia uma 

estimativa de que a cada 15 horas, era registrada uma queixa de discriminação 

religiosa21, a maioria dos desses casos era contra as religiões de matrizes africanas de 

acordo com a apuração da revista Super Interessante. Outro levantamento feito pelo 

jornal Folha de São Paulo aponta que foram registrados 3.191 casos de ataques de 

intolerância religiosa entre os meses de janeiro a novembro de 2018 22 . Ainda 

                                                     
21 MOTTA, Aydano André.; JACOBS, Cláudia Silva. País registra cada vez mais agressões e quebras de 
terreiros. Super Interessante, São Paulo, 2 de fev. 2018. Disponível em:< 
https://super.abril.com.br/sociedade/pais-registra-cada-vez-mais-agressoes-e-quebras-de-terreiro/>. 
Acesso em: 28 de dez. de 2019. 
22 PITOMBO, João Pedro. Bandidos invadem terreiro, roubam celulares e agridem babalorixá na 
Bahia. Folha de S.Paulo, São Paulo, 13 de jan. 2019. Disponível em: < 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/bandidos-invadem-terreiro-roubam-celulares-e-
agridem-babalorixa-na-bahia.shtml>. Acesso em: 28 de dez. de 2019. 
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segundo as informações da Folha de São Paulo, na reportagem intitulada Registros 

de intolerância triplicaram em SP na última campanha eleitoral veiculada em 13 de 

janeiro de 2019, apenas no estado de São Paulo foram registradas em média de 16 

boletins de ocorrência por dia motivados por intolerância religiosa23. De acordo com 

a jornalista Flavia Faria, “o aumento começa em julho e atinge o ápice do ano em 

outubro, mês da votação de primeiro e segundo turnos, com 568 boletins de 

ocorrência – pouco mais de 18 por dia”24, logo, se percebe que ainda há uma intensa 

e conflituosa relação entre a política e a religião em São Paulo. Há de se frisar que 

este estado do sudeste brasileiro não representa a totalidade das relações de 

tolerância nem de intolerância religiosas que acontecem no Brasil, contudo, servem 

para ilustrar como o dito combate à idolatria em nome de uma “verdadeira religião” 

ainda é utilizado no contexto nos cenários políticos. Um exemplo é o relato do 

babalorixá Diego Montone para a jornalista Flavia Faria, onde o mesmo descreve a 

situação vivida entre os meses de setembro de 2018 e janeiro de 2019, período esse 

em que o portão do seu terreiro de candomblé amanhecia sujo de óleo. Nas palavras 

do babalorixá: “Eles derramam na minha porta para ungir e tirar o demônio que eles 

acham que habita meu lar. É uma agressão comum a terreiros. Me sinto invadido e 

desrespeitado”25.  

Outro fenômeno similar ocorre no Rio de Janeiro, que também fica também 

na região sudeste brasileira. Neste local em específico, o que se tem notado ao longo 

dos últimos anos é que no estado fluminense há uma proliferação de ataques às 

religiões afro-brasileiras, como aponta o jornalista Fábio Marton em sua reportagem 

publicada pela Folha de São Paulo em 24 de setembro de 201926. Fábio Marton 

destaca a participação de “traficantes crentes” nas ações de intolerância religiosa 

                                                     
23 FARIA, Flavia. Registros de intolerância triplicaram em SP na última campanha eleitoral. Folha de 
S.Paulo, São Paulo, 13 de jan. 2019. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/registros-de-intolerancia-triplicaram-em-sp-na-
ultima-campanha-eleitoral.shtml>. Acesso em: 28 de dez. de 2019. 
24 FARIA, Flavia. Registros de intolerância triplicaram em SP na última campanha eleitoral. Folha de 
S.Paulo, São Paulo, 13 de jan. 2019. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/registros-de-intolerancia-triplicaram-em-sp-na-
ultima-campanha-eleitoral.shtml>. Acesso em: 28 de dez. de 2019. 
25 FARIA, Flavia. Registros de intolerância triplicaram em SP na última campanha eleitoral. Folha de 
S.Paulo, São Paulo, 13 de jan. 2019. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/registros-de-intolerancia-triplicaram-em-sp-na-
ultima-campanha-eleitoral.shtml>. Acesso em: 28 de dez. de 2019. 
26 MARTON, Fábio. Relatos apontam proliferação de ataques às religiões afro-brasileiras. Folha de 
S.Paulo, São Paulo, 24 de set. de 2019.  Disponível em:< 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/09/relatos-apontam-proliferacao-de-ataques-as-
religioes-afro-brasileiras.shtml>. Acesso em: 28 de dez. de 2019. 
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perpetradas no Rio de Janeiro e segundo ele: “Destruir terreiros não é resultado de 

suas atividades como traficantes, não é parte do negócio. Trata-se de colocar em 

prática o que aprenderam na igreja”27. O curioso nestes casos apontados por Marton 

é a relação entre crime e religião de traficantes que se identificam como cristãos 

pentecostais ou neopentecostais e que por isso se sentem legitimados para perseguir 

praticantes de religiões de matriz africana.  

Nos casos apontados nesses relatos descritos há dois agravantes que não 

ocorriam no século XVI nem na América Espanhola nem no Brasil: o primeiro é que 

de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, a liberdade religiosa está garantida 

por lei28 de maneira que é considerado crime a perseguição religiosa29; e o segundo 

diz respeito, ainda de acordo com a mesma constituição, ao fato de o Brasil ter se 

tornado um estado laico30. E esses aspectos são fundamentais para distinguir a 

perseguição religiosa, disfarçada de caça à idolatria, da primeira década do segundo 

milênio da era cristã com a que ocorria no século XVI. Obviamente, não são mais 

movidas guerras justas aos moldes colonialistas contra os idólatras, visto que 

qualquer ato de perseguição contra um culto religioso é atualmente considerado 

como um crime, no entanto, ainda assim existem grupos que se consideram 

legitimados em sua perseguição contra outras religiões.  

É evidente que os processos que conduziram os ameríndios a quase extinção 

possuem certa similaridade com o movimento de aculturação ao qual os africanos e 

afrodescendentes foram submetidos, assim como aponta Jorge da Silva: “Na verdade, 

ainda sofremos os efeitos do imperialismo colonial europeu, que se estendeu pelo 

                                                     
27 MARTON, Fábio. Relatos apontam proliferação de ataques às religiões afro-brasileiras. Folha de 
S.Paulo, São Paulo, 24 de set. de 2019.  Disponível em:< 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/09/relatos-apontam-proliferacao-de-ataques-as-
religioes-afro-brasileiras.shtml>. Acesso em: 28 de dez. de 2019. 
28 “VI–é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;”.  Constituição 
da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as 
alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas 
Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – Brasília: Senado 
Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016, p. 13.  
29 Desde 15 de maio de 1997, a Lei Federal 9.459 tornou crime a discriminação religiosa. 
30 “Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – estabelecer cultos 
religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 
interesse público; II–recusar fé aos documentos públicos; III–criar distinções entre brasileiros ou 
preferências entre si.” República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de 
outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 
6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – 
Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016, p. 25.  
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mundo acreditando-se portador da missão “divina” de levar civilização aos povos 

“primitivos”, com visão essencializada dos grupos humanos” 31 .  Embora outros 

elementos tenham notório destaque, como a exploração econômica por exemplo, a 

aculturação forçada em nome da imposição da religião e do combate à idolatria é 

outro ponto em comum que conseguimos estabelecer entre ameríndios e africanos 

aprisionados no Brasil, como destaca Jorge Silva: “A conquista e dominação dos 

povos da África, das Américas e da Ásia pressupunham, ademais da utilização da 

força das armas, a inculcação dos valores culturais dos dominadores europeus por 

diferentes vias, sobretudo a religião e o sistema de ensino, este fortemente 

influenciado por aquela. Uma combinação de força militar, religião e ensino (ou a 

negação do mesmo)”32. Desse modo, a religião é utilizada como uma forma de 

domínio visto que alguns de seus prosélitos usam dela em benefício próprio e como 

forma de distinção e de submissão entre eleitos e desviados do caminho da salvação. 

O absurdo chega ao ponto de um traficante de drogas, movidos por uma visão 

idolátrica que os torna incapazes de enxergar a contradição que praticam, acreditar 

ter autoridade suficiente, através da sua religião, para perseguir adeptos de outras 

religiões. 

Este velho/novo fenômeno de intolerância religiosa está sendo comparado por 

muitos como uma versão reciclada de Guerra Santa. Se na era medieval o objetivo da 

Guerra Santa era resgatar o oriente do domínio dos muçulmanos, atualmente a sua 

nova versão brasileira tem como meta perseguir e destruir as outras religiões e os 

terreiros, entre outras minorias, em nome de ideais religiosos delirantes. No 

panorama geral da América Latina, o filósofo Enrique Dussel compreende o 

fenômeno Nova Guerra Santa como um produto de uma onda fundamentalista 

cristã, orquestrada conjuntamente com um sistema político e econômico dominador, 

que tem por objetivo derrubar governos da região33. O diagnóstico apurado de Dussel 

se mostra factível e observável quando compararmos os casos tanto do aumento da 

                                                     
31 SILVA, Jorge da. Guia de luta contra a intolerância religiosa e o racismo. Rio de Janeiro: CEAP, 
2009, p.14.  
32 “A conquista e dominação dos povos da África, das Américas e da Ásia pressupunham, ademais da 
utilização da força das armas, a inculcação dos valores culturais dos dominadores europeus por 
diferentes vias, sobretudo a religião e o sistema de ensino, este fortemente influenciado por aquela. 
Uma combinação de força militar, religião e ensino (ou a negação do mesmo)”. SILVA, J. Guia de luta 
contra a intolerância religiosa e o racismo. Rio de Janeiro: CEAP, 2009, p.17. 
33  Conforme entrevista concedida por Enrique Dussel ao canal aristeguinoticias.com. DUSSEL, 
Enrique. Expone Dussel trasfondo de la ideología evangelista para justificar golpes de Estado. 2019. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Vq9B4VhOD-
U&feature=emb_err_watch_on_yt.> Acesso em: 28 de dez. de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq9B4VhOD-U&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=Vq9B4VhOD-U&feature=emb_err_watch_on_yt
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intolerância religiosa no período da eleição de 2018 no Brasil (aqui mencionados) 

como também no papel dos movimentos fundamentalistas nas intervenções políticas 

realizadas nas democracias da América Latina nos últimos anos34. 

 

Conclusão 

 

Se observarmos a aplicação do conceito de idolatria ao longo dos exemplos 

expostos perceberemos que, em seu emprego no âmbito religioso, esse conceito foi 

utilizado de várias formas. No Velho Testamento, o reconhecimento da prática da 

idolatria serve para diferenciar a religião monoteísta judaico-cristã das demais, assim 

como também anunciar que a crença no Deus único seria a religião correta a ser 

praticada pelos povos de Israel e seus descendentes, livrando-os do engano da 

feitiçaria e outros engodos praticados por outras crenças. Havia nesse aspecto uma 

dimensão apologética do monoteísmo como fonte de fé e de acesso único a verdade.  

Mais tarde, com a anuência do cristianismo como religião oficial cristã do 

império romano o combate à idolatria vira-se, automaticamente, contra todas as 

práticas e crenças que não são aquela da verdade revelada por Jesus Cristo. Neste 

caso o uso do termo idolatria serviu para distinguir a postura cristã das demais 

religiões do império.  

Quando adentramos o problema da colonização no século XVI, percebemos 

que em sua afinidade com o catolicismo espanhol, a idolatria serviu como fator 

identitário do espanhol, que após quase 800 anos de dominação árabe, precisava 

criar uma identidade em comum para a Espanha recém-unificada. Explicando de 

uma maneira mais clara, o espanhol era católico, portanto, não era praticante de 

nenhuma idolatria, ou pelo menos era assim que eles se julgavam. Também 

observamos que esse fator identitário serviu para justificar o subjugo dos ameríndios 

aos espanhóis, já que estes últimos tomaram para si a missão de livrar os primeiros 

da idolatria. Nesta situação, o espanhol comum, voltado para os lucros da 

colonização, não desenvolveu qualquer reflexão sobre a própria religião ou até 

                                                     
34 Na entrevista concedida por Enrique Dussel ao canal aristeguinoticias.com, o filósofo trata da 
questão da Bolívia e do papel das religiões evangélicas nos desdobramentos das eleições presidenciais 
de 2019.  DUSSEL, Enrique. Expone Dussel trasfondo de la ideología evangelista para justificar golpes 
de Estado. 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Vq9B4VhOD-
U&feature=emb_err_watch_on_yt.> Acesso em: 28 de dez. de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq9B4VhOD-U&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=Vq9B4VhOD-U&feature=emb_err_watch_on_yt
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mesmo sobre o método de evangelização35. O que se fez na maioria das vezes foi 

substituir a idolatria imagética ameríndia pela textolatria bíblica espanhola.   

Nos exemplos brasileiros que caracterizam a atualização deste texto, 

observamos que ainda que não se faça mais uma guerra justa com exércitos e 

soldados motivados pela religião, ainda hoje, a intolerância religiosa disfarçada de 

combate à idolatria continua sendo usada como instrumento de domínio e de 

punição de minorias. O controle exercido através da religião une-se novamente com 

correntes políticas e formas de poder paralelo em busca de controle da sociedade. 

Em síntese, a apropriação e o emprego da palavra idolatria variam de acordo 

com a época e o contexto em que é aplicada. Contudo, o seu significado mantém-se 

ao longo dos anos, seja no exemplo do bezerro de ouro, dos deuses pagãos ou dos 

deuses do novo mundo, idolatria é a prática acrítica onde o individuo fica preso 

apenas à forma daquilo que venera sem sequer refletir criticamente acerca do seu 

conteúdo. Sendo assim, idolatra é todo aquele que fica preso à aparência sem se 

preocupar em questionar ou descobrir a essência do que está sendo proferido e até 

mesmo professado em termos de fé. Os exemplos utilizados aqui relatam da 

dimensão religiosa da idolatria, mas podem muito bem ser aplicados para outras 

dimensões como a imagética, a personalista, a política, etc.. Por não exigir qualquer 

exercício filosófico a idolatria torna-se a zona de conforto daqueles que não querem, 

não conseguem ou não podem transpor a barreira do não-questionamento, da magia 

e da ilusão. O que chama a atenção com relação à idolatria, ao menos no aspecto 

religioso, é que mesmo com o passar dos anos e com o acesso ao conhecimento e às 

tecnologias, ela mantém-se através dos incautos que surgem cada vez mais cheios de 

convicção e com pouca disponibilidade para refletir ou se autocriticar. E esses 

incautos são marionetes nas mãos de falsos messias que prometem o caminho da 

salvação, mas que na verdade os conduzem ao caminho da danação.  

A oposição à idolatria é o exercício diário daqueles que se permitirem, mesmo 

contra todos os obstáculos, questionar e refletir. Ao passo que a sua perpetuidade se 

dá através daqueles que não têm noção do que se fala quando falamos de idolatria. 

Para que estes últimos escapem da armadilha da ilusão de segurança que a idolatria 

causa e parem de alimentar parasitas, farsantes, charlatões e estelionatários deixo 

                                                     
35 Exceto, dentre outros, Bartolomé de Las Casas, como já citado.  
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aqui uma última mensagem: “Eis por que, meus bem-amados, deveis fugir da 

idolatria” (1 Coríntios 10, 14), libertem-se.  
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28. Para além das idolatrias do pensamento: a dialética 

materialista de Theodor Adorno 
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Considerações iniciais 

 

Defenderemos aqui que o pensamento de T. Adorno pode ser concebido 

enquanto uma permanente mobilização contra a petrificação de conceitos, posturas 

dogmáticas, automatizações do pensamento e, por isso, contra concepções filosóficas 

fechadas e aquilo que elas representam. Em outras palavras: a filosofia de Adorno é 

uma mobilização constante contra idolatrias, especialmente quando essas se 

manifestam no pensamento. Acreditamos que através da abordagem de elementos de 

sua peculiar concepção de dialética materialista se tornará possível, além de 

identificar algumas dessas expressões idolátricas no pensamento, visualizar pistas de 

superação das mesmas.  

Algumas questões abordadas por Adorno traduzem de modo privilegiado o 

caráter idolátrico do pensamento e, contra o qual, a concepção materialista de 

dialética parece se apresentar como um possível antídoto. Isto se torna possível, por 

exemplo, na medida em que ela não se deixa enfeitiçar pelo equívoco de uma filosofia 

primeira, tendo em vista o caráter radicalmente histórico do mundo e a 

impossibilidade de equiparar ser e pensar. Ela também tenderia a libertar o 

pensamento da dicotomia entre universal e particular, mantendo uma tensão 

necessária no pensamento. O caráter materialista da dialética também poderia ser 

notado quando esta leva em conta a subjetividade e a sua função constituidora na 

realidade e, simultaneamente, se mantem coerente com a primazia do objeto, 

evitando qualquer forma de petrificação do pensamento. Daí decorre a necessidade 

de conceber de modo adequado a noção de verdade e de indicar para outro modo de 

                                                     
1  Docente de Filosofia na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, bolsista de 
produtividade do CNPq e pós-doutorando em Filosofia no PPG-Filosofia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS. E-mail: rosalvoschutz@hotmail.com 

https://doi.org/10.36592/9786587424057-28
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filosofar, orientado por ensaios e modelos e não mais apegado aos sistemas, esses 

representantes por excelência das ideologias idolátricas. A concepção materialista de 

dialética de Adorno é, pois, simultaneamente uma crítica ao idealismo e ao 

positivismo, seja em suas expressões diretas ou disfarçadas, e à sociedade, na medida 

em que aqueles são a expressão legitimadora de relações sociais injustamente 

instituídas. Pensar dialeticamente, para Adorno, significa pensar contra toda e 

qualquer expressão idolátrica. Vejamos. 

A obra de T. Adorno, em seu conjunto, talvez pudesse ser compreendida como 

um caleidoscópico exercício filosófico orientado pela sua concepção de dialética. 

Dialética essa que adquire uma significação muito peculiar. Herdeira inequívoca da 

concepção hegeliana ela se pretende, com e para além dessa, uma concepção crítica 

de pensamento e filosofia. A fim de liberar o potencial crítico da dialética, na forma 

como fora herdada de Hegel, ela teria, segundo o autor, de ser aproximada do 

materialismo. Reiteradamente Adorno indica para a pertinência e a necessidade de se 

libertar a dialética do “invólucro místico” ao qual teria sido aprisionada pelo 

idealismo, na medida em que esse a teria degradado a um sistema. Acreditamos que 

ao compreender e conceber a dialética enquanto postura crítica, na medida em que se 

liberta do referido invólucro místico e se aproxima do materialismo, pode nos levar a 

visualizar elementos contra-idolátricos. Para tanto, procuraremos seguir Adorno no 

enfrentamento das questões acima indicadas destacando o modo peculiar com que as 

encaminha. Ater-nos-emos a alguns momentos dessas reflexões a fim de, de modo 

constelar, nos apropriarmos da sua compreensão. Iremos extrair dos textos de 

Adorno2, especialmente de suas preleções de 1958, nominadas Enführung in die 

Dialektik [Introdução à dialética] e de 1964/65, nominadas Zur Lehre von der 

Geschichte und von der Freiheit [Sobre a teoria da história e da liberdade] e da 

Dialética Negativa, esses elementos que indicam para a aproximação da dialética do 

materialismo, apresentando, logo após, dificuldades à que tais questões podem nos 

levar e o modo como o autor sugere enfrentá-las.  

 

 

 

 

                                                     
2 As traduções dos textos originais a partir da língua alemã são próprias. Nesses casos incluímos a 
citação original na nota de rodapé, juntamente com a referência correspondente.  
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1 Elementos para uma dialética materialista 

 

1.1 Superação do equívoco da “filosofia primeira” 

 

Segundo Adorno não há dialética sem o pressuposto constante do vir-a-ser, ou 

seja, a dialética não se coaduna com uma concepção estática de mundo. A 

historicidade e o movimento, portanto, são imprescindíveis. A incorporação desse 

pressuposto ao pensamento teria de ser de tal modo consistente que a própria noção 

de verdade possa ser concebida contendo um núcleo histórico em si, não se 

restringindo, portanto, a expor a historicidade dos conteúdos. Ou seja, qualquer que 

seja a pretensão de conhecimento, inclusive o filosófico, que parta do pressuposto de 

que existe uma verdade a-histórica, eterna e imutável que precisa apenas ser 

“descoberta” enquanto algo fundante, já paralisaria o pensamento dialético. 

Pensamentos com pretensão crítica teriam de libertar-se desse pressuposto que 

infelizmente teria perdurado hegemonicamente desde Platão até Kant. É a superação 

daquilo que a tradição filosófica muitas vezes chamou de “filosofia primeira”. Hegel 

teria sido um dos primeiros a criticar, em parte, esta concepção, na medida em que 

defende que a filosofia é autoconsciência da sua época e de que ela não pode 

pretender ir além desse limite, caso não queira cair no campo da pura especulação. À 

filosofia caberia o esforço conceitual para entender e tornar consciente a época 

específica em que ela é feita. Com isso Hegel teria se contraposto a toda uma tradição 

na qual o esforço filosófico apenas parecia ser merecedor de tal adjetivo se buscasse, 

sobretudo, atingir algo primeiro, algo essencial e a-histórico, que já desde sempre 

estivesse em algum lugar esperando para ser descoberto por alguém privilegiado: a 

filosofia confundida com certa anamnese. Segundo Adorno 3 , por isso, aceitar a 

“historicidade fundamental do mundo e de que não há nada entre o céu e a terra que 

seja simplesmente assim, mas que tudo o que é, é autenticamente algo em 

movimento e que há de ser entendido como um vir-a-ser” é condição imprescindível 

do pensamento dialético crítico. 

Para Adorno é no tocante ao caráter histórico de toda realidade e, portanto, 

também do pensamento, que acontece a luta contra a “coisificação do mundo” e, de 

                                                     
3 ADORNO, W. T. Einführung in die Dialektik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2010, p. 20: „[…] 
grundsätzlichen Geschichtlichkeit der Welt überhaupt ist – die grundsätzliche Erfahrung davon, dass 
es eigentlich nichts gibt zwischen Himmel und Erde, was einfach so sei, sondern dass alles, was ist, 
eigentlich als ein Bewegtes und als ein Werdendes zu begreifen ist“.  
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modo mais específico, contra relações sociais petrificadas que servem para legitimar 

relações de dominação e opressão. Não se deixar seduzir pela idolatria de “algo 

primeiro” é, portanto, um pressuposto para qualquer forma de pensamento dialético 

crítico, pois, “sempre que de algum modo é afirmado tal primeiro, algo como um 

princípio original, já sempre está posto um pensamento idealista, e isso totalmente 

independente de se as teorias em questão sabem ou declaram isso ou se, ao contrário, 

não o fazem” 4 . Vale dizer que, embora essa argumentação seja desenvolvida 

primeiramente no confronto com correntes filosóficas como a ontologia e o 

positivismo (ambos com pretensão de viabilizar o acesso a uma verdade 

primeira/original independente do papel constitutivo do sujeito no processo de 

conhecimento), Adorno também direciona a mesma argumentação contra o que 

chama de materialismo dogmático. Vejamos: “dessa forma até mesmo no 

materialismo dogmático, portanto no materialismo não dialético, pode ser 

constatado algo idealista, na medida em que acredita que pode obter um princípio 

original desde o puro pensamento”5. Como veremos, a primazia do objeto frente ao 

pensamento será um dos modos como Adorno procurará se imunizar frente a este 

equívoco da chamada “dialética não materialista”, por vezes também nomeado de 

“materialismo dogmático”.  

 

1.2 Nem verdades isoladas nem sistema absoluto  

 

Dentre outros aspectos o que caracteriza a especificidade da filosofia, segundo 

Adorno, é a tematização de conceitos. Muitas vezes, por isso, ela é concebida como 

uma atividade demasiadamente abstrata. Curiosamente o próprio conceito de 

abstrato na filosofia adquire significados que no cotidiano são atribuídos ao seu 

conceito oposto. Ou seja: do ponto de vista filosófico, para que possamos 

compreender algo de modo mais apropriado, é aconselhável que o compreendamos 

em suas determinações, relações, constituição e historicidade, do modo mais amplo 

possível. Quer dizer: aquilo que a primeira vista parece algo muito concreto pode 

                                                     
4 Ibidem, p. 156: „[…] dass nämlich überhaupt dort, wo überhaupt ein derartiges Erstes, ein derartiges 
absolutes Urprinzip behauptet wird, eigentlich ein idealistisches Denken vorliegt, ganz gleichgültig, ob 
die Theorien, die dabei in Rede stehen, sich selbst als idealistische wissen und erklären oder ob sie das 
Gegenteil tun“.  
5 Ibidem, p. 156-157: „[…] und insofern wird selbst in dem dogmatischen Materialismus, in dem nicht-
dialektischen Materialismus also, ein Idealistisches insofern zu konstatieren sein, als er glaubt, aus 
dem reinen Gedanken heraus ein solches absolutes  Ursprungsprinzip zu haben“  
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revelar-se um conceito abstrato que, após ser situado no contexto amplo em que foi 

constituído e dos significados que lhes podem ser atribuídos, nos permite ter uma 

visão mais efetiva e concreta. A partir disso se conclui que o pensamento dialético 

jamais pode se dar por satisfeito com afirmações e verdades isoladas, buscando, 

antes, fazer com que elas sejam compreendidas a partir de suas relações com a 

totalidade na qual surgiram e permanecem imersas. Ou seja: todos os conceitos só 

podem ser compreendidos no contexto em que se situam e na relação com a 

totalidade. O dilema é que esta totalidade provavelmente jamais poderá ser 

conhecida por completo e, simultaneamente, é impossível que conheçamos a 

totalidade sem termos conhecimento também das partes e, portanto, das inúmeras 

determinações e relações aí implicadas. Donde se pode concluir que não há como 

conhecer a totalidade em sua integridade e, mesmo que assim alguém o pretenda, 

não há nada que garanta que o seu conhecer de fato corresponda ao ser. Se, por um 

lado, não podemos hipostasiar o todo, pois sem as partes ele não existe, por outro 

lado, o todo só pode ser compreendido a partir das próprias partes, pois não 

podemos pressupor um todo (sistema, princípio, teoria, etc) a partir do qual a 

realidade possa ser enquadrada previamente. Intenções desta natureza, que 

pretendam expressar verdades últimas ou corresponder à totalidade6 do ser, segundo 

Adorno, não passam de pretensões de domínio absoluto do sujeito que não reconhece 

a autonomia do objeto. Se há a possibilidade de que compreendamos o todo ou, ao 

menos, de que nos aproximemos de sua compreensão, então apenas a partir da coisa 

e não “desde fora”. Do que se pode concluir que, por um lado, não se pode abdicar de 

situar os conceitos no interior de uma totalidade, mas, por outro lado, do ponto de 

vista de uma dialética materialista, a totalidade não pode ser pressuposta e a sua 

apreensão plena nunca pode ser afirmada como certeza última, pois isto seria a 

hispostasia de um pressuposto externo à realidade, ou seja: um idealismo. A 

imanência é, portanto, um limite impossível de ser ultrapassado a não ser na forma 

de trapaça: teoria que se apresenta indevida e falaciosamente como reflexo e/ou 

reconstrução ideal e absoluta da realidade. 

  

                                                     
6  Poderíamos, aqui, afirmar como R. Timm de Souza: “A percepção dessa missão combativa da 
racionalidade não totalitária, o embate com a tradição apesar da tradição, a cata à verdade que não é o 
todo configuram o característico mosaico filosófico adorniano”. SOUZA, Ricardo Timm. Ética do 
escrever. Kafka, Derrida e a literatura como crítica da violência. Porto Alegre: Editora Zouk, 2018, p. 
258. 
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1.3 Primazia do objeto sem abdicar da subjetividade 

 

Do que foi referido até aqui se pode concluir que uma dialética que se pretenda 

materialista não pode ser um construto puramente racional. E nisso Adorno se 

mantém em acordo com Marx7: “Não basta que o pensamento procure realizar-se; a 

realidade igualmente deve compelir ao pensamento”. O que evidentemente não 

implica afirmar que o sujeito é puramente passivo, receptivo das determinações dos 

objetos, ou seja, totalmente determinado pelo seu meio. Segundo Adorno, tal 

concepção determinista de dialética seria no mínimo insuficiente, pois seria incapaz 

de reconhecer a subjetividade enquanto constituinte da própria materialidade. Se, 

portanto, por um lado, a dialética não pode abdicar do objeto8, da imanência do 

mundo, por outro, ela também não pode pressupor que o sujeito seja um simples 

reflexo da coisa. Ou seja: ela não pode abdicar nem da primazia do objeto nem da 

subjetividade, uma vez que o pensamento/sujeito é parte constituinte do mundo. 

Fixar-se em qualquer um dos polos equivaleria a criar e absolutizar uma falsa 

referência e servi-la: idolatria.  

 

2 Impasses a serem superados 

 

Tomemos as questões acima referidas: delas decorrem inevitavelmente 

algumas dificuldades que, uma vez evidenciadas, podem nos fazer avançar na 

compreensão da importância da dialética materialista, no modo como Adorno a 

concebe.  

Em primeiro lugar, surge um impasse em torno da possibilidade da verdade. 

Pois se, por um lado, não é possível que exista uma filosofia primeira, uma vez que 

desmascarada ela geralmente se revela enquanto artifício ideológico que pretende 

justificar certa superioridade; e se, além disso, não é possível dizer algo 

absolutamente definitivo em relação ao mundo, uma vez que a apreensão da 

totalidade do mundo é algo muito improvável e ele sempre é devir, como resolver a 

questão da verdade? Não havendo mais algo como uma essência última das coisas, 

                                                     
7 MARX, Karl. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 151-152. 
8 Compare MAAR, W. L. “Materialismo e primado do objeto em Adorno”. In: Revista Transformação. 
São Paulo, v. 29, 2006, p. 133-154 e SCHÜTZ, R. “Refúgio da liberdade. Sobre a concepção de filosofia 
de T. Adorno”. In: Revista Véritas. Porto Alegre, v. 57, 2012, p. 32-52, especialmente o item “Primazia 
do Objeto e Dialética Negativa: filosofia enquanto crítica”.  
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qual então a referência para a afirmação da validade ou falsidade do conhecimento? 

Essa postura não nos levaria a um espontaneísmo subjetivista? E mais: como 

conciliar essa mudança de postura em relação à noção de verdade, a qual não admite 

mais algo como uma ontologia fixa da realidade e muito menos um possível acesso 

imediato à mesma, e, simultaneamente, não abdicar da postura materialista que 

afirma a primazia do objeto em relação ao sujeito? 

De modo análogo, a questão da relação entre partes e todo nos põe diante de 

dificuldades significativas: como situar as partes/momentos isolados no interior de 

uma totalidade, se essa totalidade não está sequer constituída e a possibilidade de 

que ela esteja disponível de modo adequado/correspondente ao nosso conhecimento 

é extremamente improvável? Do mesmo modo: como compreender a totalidade sem 

hipostasiá-la previamente por não termos acesso às partes que a constituem? E 

ainda: Como entender as partes, que sem a relação com a totalidade não podem ser 

adequadamente apreendidas, se a disponibilidade da totalidade em sua completude 

não é possível? 

Adorno defende que a dialética só pode se tornar e manter crítica na medida 

em que se torna materialista. Ora, ser materialista geralmente significa 

“reproduzir/reconstruir a realidade material” e adequar-se a mesma. A questão é 

como manter uma postura materialista sem que isto implique abdicação da 

subjetividade. Além disso, como evitar que a incontornável reconstrução imanente da 

realidade não conduza a adaptação/adequação do pensamento e da ação à mesma? 

Como, por exemplo, expor de modo imanente uma realidade idolatrada sem 

sucumbir à sua lógica? Ou como afirma o próprio Adorno: “A crítica imanente tem 

seus limites no fato de que, por fim, a lei da conexão da imanência se confunde com a 

ofuscação que seria preciso quebrar. [...] se a dialética se fechasse totalmente sobre si 

mesma, então ela já seria aquela totalidade que remonta ao princípio da identidade”9. 

Ao que parece, para que haja crítica e superação, a imanência não pode ser 

restringida à simples exposição do existente10. Ou, dito de outro modo: como expor 

de modo imanente uma realidade sem deixar de ser crítico, sem deixar de 

transcender a realidade em questão? No outro polo, contudo, também permanece a 

                                                     
9 ADORNO, W.T. Dialética negativa. Tradução de Marcos Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Zahar, 
2009, p. 157. 
10 Essa uma das grandes diferenças entre as teorias de Marx e Hegel. A esse respeito confira; SCHÜTZ, 
Rosalvo. “A teoria Crítica de Karl Marx nas perspectivas de Theodor Adorno e Enrique Dussel”. In: 
Revista Dialectus. N. 12, Fortaleza, 2018, p. 439-461. 



 
 
 
 
510 | A tentação ancestral: a questão da idolatria ao longo dos séculos... 

questão sobre até que ponto o transcender de uma realidade, condição 

imprescindível de crítica e superação, pode ser considerada legítima e não se 

degradar a um a idealismo disfarçado ou mesmo a uma pura fantasia. 

 

3 Perspectivas de superação não-idolátricas 

 

É claro que o modo como as questões acima referidas são abordadas e 

problematizadas já aponta, em parte, para a sua solução. Tomemos, por exemplo, a 

questão da “filosofia primeira”. O próprio Adorno explicita a suspeita que esta 

postura pode suscitar: “que por meio disso a decisão comprometedora entre 

verdadeiro e falso acaba por nos escapulir”11. Para enfrentar esta suposta fraqueza, 

Adorno retoma um pressuposto provavelmente hegeliano, herdado da tradição do 

idealismo alemão, que indicou, em diversas perspectivas e momentos, a importância 

do sujeito na constituição dos objetos. Uma das principais convicções desta tradição 

é de que, em se tratando de filosofia, a eliminação da mediação é algo impossível, 

pois “tudo que afirma ser um absolutamente primeiro, já é em si algo mediatizado”12. 

Por mais original que possa ser uma reflexão filosófica sobre algo, os conceitos, as 

formulações e conexões necessárias para tal, já pressupõe inevitavelmente outras 

definições, relações e significados anteriormente constituídos e marcados pelos 

objetivos em torno dos quais foram realizadas. Como exemplo, Adorno cita a noção 

moderna de racionalidade. Via de regra, ela se pretende uma noção genérica capaz de 

abstrair de comprometimentos históricos, tanto que ela é, “desde seu início uma 

racionalidade da dominação da natureza, do controle da natureza humana interna e 

externa”13. Sem negar essa herança, Adorno advoga que essa racionalidade também 

pode ser compreendida como “desenvolvimento do espírito enquanto racionalidade 

[...] por seu lado amadurecido pelas carências materiais dos seres humanos, das 

carências de autopreservação. [...] O espírito não é um absolutamente primeiro”14. 

                                                     
11 ADORNO, W. T. Einführung in die Dialektik, 2010, p. 220: „[…] das dadurch der bündingen 
Entscheidung über Wahr und Falsch eigentlich entschlüpft‘.  
12  Ibidem, p. 148: “[...] weil alles, was behauptet, das absolut erste zu sein, ein in sich bereits 
Vermitteltes ist“.  
13  ADORNO, W. T. Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 2006, p. 21: „[…] von Anbeginn eine Rationalität der Naturbeherrschung, der Kontrolle 
der außer- und der innermenschlichen Natur“.  
14 Ibidem, p. 26: “Die Entwicklung des Geistes als Rationalität, […] ist ihrerseits gezeitigt von der 
materiellen Bedürfnisse der Menschen, von den Bedürfnisse ihrer Selbsterhaltung; […] Der Geist ist 
kein absolut Erstes“. 
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Segundo o autor, é justamente esta pretensão de, por meio da razão, expressar ‘a 

verdade’ em relação às coisas e à história e que abstrai das carências materiais que 

impulsionam o desenvolvimento do espírito, que fundamentalmente caracteriza uma 

estrutura idealista de dialética. Ela tende a igualar espírito e realidade chegando 

mesmo a atribuir primazia ao espírito/sujeito. E é nessa postura que poderia ser 

averiguada uma das consequências mais nefastas de uma construção idealista de 

história, a dizer:  

 

Quando tudo é igualado ao espírito, por meio disso, possibilidade e realidade são 
identificadas uma com a outra. Não apenas o real é igualado ao espírito, mas 
também o espírito à realidade; ele ao final perde a tensão em relação a ela e dessa 
forma é inviabilizado enquanto uma instância crítica15. 

 

Até mesmo Hegel, o autor dialético por excelência, de certo modo, “teria 

ignorado na consciência os limites de uma razão e, assim, acabado em uma 

totalidade mítica que ele considera suprassumida, ‘pacificada’ na ideia absoluta”16. 

Por isso para Adorno: “A filosofia do sujeito absoluto, total, é particular”17. 

Essa noção de uma racionalidade que tudo abrange e na qual a liberdade seria 

fundamentalmente a autoconsciência e adequação às determinações/regras do 

mundo, desenvolvida pelo idealismo alemão, segundo Adorno, teria inclusive 

ressurgido em teses do marxismo vulgar. Para ambos a liberdade, em grande medida, 

está condicionada a que alguém “se esforce para ser conscientemente aquilo que de 

qualquer modo já deveria ser necessário, segundo as determinações objetivas”18: 

pretensão de adequação absoluta da subjetividade e da história a algo supostamente 

objetivo e previamente determinado. 

Se não é o caso de, como segundo Adorno, fazem o marxismo vulgar e a 

ideologia burguesa, simplesmente moldar a consciência ao mundo, como então 

manter-se coerente com a primazia do objeto e com a necessidade de imersão na 

realidade de forma a compreendê-la a partir dela mesma? Em outras palavras, em 

                                                     
15 Ibidem, p. 100: „Indem nämlich alles Wirkliche mit dem Geist gleichgesetzt wird, wird dadurch 
Möglichkeit und Wirklichkeit miteinander identifiziert. Nicht nur das Wirkliche dem Geist 
gleichgesetzt, sondern der Geist auch der Wirklichkeit; er verliert schließlich doch die Spannung zu ihr 
und wird als kritische Instanz auf diese Weise kassiert“.  
16 Ibidem, p. 221: „[…] weil er im Bewusstsein der einen Vernunft deren Grenzen tilgt und damit in die 
mythische Totalität gerät, die er für aufgehoben, ‚versöhnt‘ hält in der absoluten Idee“.  
17ADORNO, W. T. Dialética negativa. 2009, p. 124. 
18 ADORNO, W. T. Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit, 2006, p. 344: “daß man 
seinem Bewusstsein nach das täte und dazu sich aufraffe, was auf der objektiven Determinanten 
sowieso notwendig sein soll“.    
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que medida a reconstrução abstrata do objeto não tende a eliminar o sujeito ou 

mesmo as possibilidades e as oportunidades históricas inéditas de 

transformação/transcendência daquele objeto? Adorno cita novamente a teoria de 

Hegel como um contraexemplo: Por descrever a história do ponto de vista dos 

vencedores 19 , justificando sempre o geral (Allgemeine) em relação ao particular 

(Besondere), a particularidade, a subjetividade teria sido sistematicamente 

eliminada, de modo que o sistema se afirmaria progressiva e absolutamente em 

relação a todas as manifestações singulares. Segundo Adorno, esta perspectiva 

epistemológica se situa numa posição de classe (Klassenstandpukt), uma vez que 

tende a justificar e legitimar o status quo existente, além de revelar “uma contradição 

não dialética no interior da própria filosofia hegeliana” 20 : não leva a sério o 

específico/particular, que acaba sucumbindo frente à predominância do geral. Mais 

uma vez Adorno aponta que essa característica que perpassa as teorias tradicionais - 

na medida em que, ao contrário de teorias críticas, não explicitam os potenciais 

críticos daquilo que se mantém não idêntico ao sistema – pode se fazer presente 

também em certas correntes do marxismo, quando essas tendem a se identificar com 

um geral21, desprezando aquilo que não se coaduna de antemão consigo. Para não 

ficar aprisionado nesse limite da teoria tradicional e para que o pensamento possa 

permanecer dialético ele não deveria, portanto, se resignar a pretensão de apenas 

descrever a realidade, embora também não possa abdicar da imanência. Assim, 

imanência e transcendência teriam de estar simultaneamente presentes na reflexão 

dialético-materialista. Isso significa, por exemplo, que uma postura teórico-dialética 

busca valorizar aquilo que numa tradição dominante foi sendo encoberto ou mesmo 

reprimido, sem que isto signifique um retorno àquilo:  

 

o fato de que temos de afirmar tudo o que foi e tudo o permaneceu de sacrifício e 
injustiça na trajetória do Esclarecimento, não pode e não deve significar que se 
pretende voltar a algo anterior a este Esclarecimento [...] mas que somente por 
este meio, de que se leve adiante de modo consequente o seu princípio, talvez aa 
suas feridas possam ser curadas22.  

                                                     
19  Ibidem, p. 63: „Aber dadurch, daß Hegel […] vom Standpunkt des Siegers aus 
geschichtsphilosophische Geschichte schreibt […] eben doch auf einem Klassenstandpunkt, der ihm 
die Durchführung seines eigenen Prinzips verdunkelt“.   
20 Ibidem: „[…] ein nicht dialektischer Widerspruch, in der Hegelschen Philosophie selbst“.  
21  Cf. ADORNO, W. T. Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit. 2006, p. 66: “Die 
Identifikation mit dem Allgemeinen geht ebenfalls, trotz der viel kruderen erkenntnistheoretischen 
Positionen von Marx und den Marxisten, bis tief in die Konstruktion des Marxismus hinein“.  
22 ADORNO, W. T. Einführung in die Dialektik., 2010, p. 266: „[…] dass man feststellen muss, was 
alles auf dem Weg der Aufklärung, auf der Bahn der Aufklärung an Opfer und Unrecht liegenbleibt, 
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Isso, no entanto, implica, uma “entrega ao objeto” de modo que “o próprio 

objeto comece a falar”, ou seja, de modo que possamos perceber no objeto aquilo que 

normalmente permanece oculto, ativando, assim, o nosso pensar desde um ponto de 

vista qualitativamente novo. E é por isso também que Adorno23 sugere que a reflexão 

crítica não pode se deixar limitar ao “proceder passo a passo”, de modo que o 

entusiasmo, o qual permite o “salto para adiante” e cuja força produtiva o “pensar 

passo a passo” tende a paralisar, possa ser considerado “um momento necessário do 

conhecimento e da verdade”. Pois se, por um lado, a dialética é impossível sem uma 

perspectiva de totalidade, um momento unificador, esta totalidade numa perspectiva 

materialista só poderia ser uma totalidade descontínua, uma vez que a perspectiva 

unificadora é apenas uma pretensão subjetiva aproximativa, que precisa ir se 

renovando e modificando constantemente a partir o objeto/mundo. O pensamento 

dialético, portanto, se tornaria especialmente produtivo na medida em que pensa por 

saltos e rupturas (Brüche) e na medida em que não se deixa esterilizar por regras que 

lhes são prescritas a priori, pois “onde nós pensamos de modo enfático nós já sempre 

pensamos de modo não metódico” 24 . Para o autor, no pensar “passo a passo”, 

geralmente já está contida a paralização da produtividade do pensamento. 

Evidentemente que isso não implica em pensar de modo a não respeitar as regras da 

lógica, mas essa teria de ser constantemente subvertida a partir das novas “exigências 

do objeto” o que significa dizer que “[...] a dialética em toda parte pressupõe a 

validade das formas lógica, no entanto, em um modo terminado precisa ir além da 

validade das forma lógicas”25. Ou seja, mesmo a lógica pode ser idolatrada pelo 

pensamento, quando vira ou único critério de verdade. Ou, como afirmado na 

Dialética Negativa 26 : “O pensar não precisa deixar de se ater à sua própria 

legalidade; ele consegue pensar contra si mesmo, sem abdicar de si; se uma definição 

de dialética fosse possível, seria preciso sugerir uma desse gênero”.  

                                                                                                                                                                   
dann kann und darf das nicht bedeuten, daß man hinter diese Aufklärung wieder zurückgeht […] und 
daß nur dadurch, daß man ihr Prinzip konsequent weiterfolgt, diese Wunde vielleicht geheilt werden 
können“.   
23 Ibidem, p. 214-215: „[…] gegen jenes Moment des ja nur Schritt-für-Schritt-Vorgehens […] Denn in 
diesem Schritt-für-Schritt-Vorgehen steckt natürlich die Lähmung der Produktivkraft unmittelbar 
drin. [...] daß der Enthusiasmus ein notwendiges Moment der Erkenntnis und der Wahrheit selber 
sei“.   
24 Ibidem, p. 214: „[…] denn wo wir im prägnanten Sinn denken, denken wir eigentlich immer schon 
unmethodisch“.  
25 Ibidem, p. 304: „[...] dass die Dialektik allenthalben die Geltung der logischen Formen voraussetzt, 
in einer bestimmten Weise aber doch über die Geltung der logischen Formen hinausgehen muss“.  
26 ADORNO, W. T. Dialética negativa. 2009, p. 123. 
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Somente ao nos aproximarmos do próprio objeto se torna possível estabelecer 

relações políticas, sociais e morais em relação à totalidade de modo legitimamente 

materialista. Ao contrário disso, no entanto, a dialética facilmente se degrada em um 

pensamento puramente lógico/sequencial. Isso implica dizer que o pensamento 

realmente compreensivo, ao contrário daquele puramente ordenador e classificador, 

se referencia “na experiência viva de objetos, que nós mesmos fazemos” 27 . Daí 

decorre uma concepção de pensamento que não aborda de forma violenta a 

realidade, mas também, por ser consciente do papel ativo do sujeito na constituição 

da realidade, não a absolutiza idolatricamente. O pensamento, que, por um lado, não 

pode deixar de recorrer à exposição por meio de conceitos, pode, por outro lado, 

levar os conceitos para novos campos de força, novas constelações, implodindo os 

seus significados e mesmo revelando novos sentidos para os mesmos. Os conceitos se 

modificam a partir do objeto e o próprio objeto passa a ser modificado na medida em 

que o entendimento sobre o mesmo se modificou e, assim, novas dimensões e 

possibilidades da realidade e do mundo podem se deixar aperceber. Este esforço 

subjetivo, no entanto, não pode criar os “novos campos de força” dos conceitos de 

modo arbitrário. Tanto a herança histórica contida nos conceitos quanto a primazia 

do objeto são intransponíveis. A noção de conceito para Adorno é elucidativa: 

 

De fato os conceitos não são algo arbitrário, eles já contêm um núcleo firme 
quando nós os recebemos e, num certo sentido, a sua modificação então também 
acontece com relação a este núcleo firme, mas simultaneamente eles não têm um 
conteúdo estático e sim constituem em si mesmo um processo. Cada conceito de 
fato já é dinâmico em si mesmo, e a tarefa própria que nos cabe consiste em que, 
de alguma forma, sejamos justos com esta dinâmica28. 

 

O sentido da definição filosófica é, pois, implodir a vida latente dos conceitos 

(e não simplesmente negar sua ‘vida interna’ ou o ‘campo de forças’ neles 

armazenada!) libertando-os dos seus invólucros petrificados, levando-os para novos 

campos de forças a fim de que possam iluminar, de modo inédito, o objeto. A 

definição filosófica, na medida em que se constitui de modo semelhante a um campo 

magnético em torno de um objeto onde os conceitos são mantidos numa vida 

                                                     
27 ADORNO, W. T. Einführung in die Dialektik, 2010, p. 194: “[...] an der lebendigen Erfahrungen von 
den Gegenständen, die wir selber machen“.  
28 Ibidem, p. 283: „Die Begriffe sind zwar nichts Willkürliches, sie haben bereits einen festen Kern, 
wenn wir sie erhalten, und in einem gewissen Sinn spielt auch ihre Veränderung dann mit Relation 
auf diesen festen Kern sich ab, aber gleichzeitig haben sie keinen statischen Inhalt, sondern sie bilden 
in sich selbst einen Prozess“.  
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constante, pode ser indicado “enquanto o instrumento por excelência do pensamento 

dialético”29. Claro que é preciso se precaver contra o outro extremo, pois, como 

vimos, também é um equivoco acreditar que os conceitos sejam tabula rasa. O desafio 

é não negar arbitrariamente o que já está contido no conceito e, mesmo assim, trazer 

seu conteúdo à consciência de tal forma que se torne mais claro e vivo. Dialética deve 

procurar ser justa com o específico do conceito sem com isto tirar lhe a vitalidade: 

“não tomá-lo nem enquanto algo indeterminado e vago nem interrompê-lo pelo 

arbítrio da definição”30. E isto só pode acontecer na medida em que os conceitos são 

compreendidos de modo relacional, situados em constelações conceituais, já que é 

impossível definir um conceito sem situá-lo. Revela-se assim, simultaneamente, o 

limite do conceito, uma vez que seu conteúdo jamais pode passar de uma expressão 

limitada do que de fato é o mundo/objeto e, portanto, ele jamais pode ter a pretensão 

de se igualar ao mesmo, mas também a sua força: ele pode apontar para algo ou levar 

a um campo de forças e compreensões inéditas em relação à realidade/objeto, o que 

se torna possível pelo esforço subjetivo expresso na definição através da exposição 

[Darstellung]. Exposição esta que possibilita que conceitos possam ir adquirindo 

significados próprios, singulares e mesmo inéditos. Por isso, na medida em que a 

filosofia não se deixa reduzir a um repassar de conteúdos fixos, ela está 

constitutivamente ligada às exposições e seus respectivos percursos. Adorno inclusive 

está convencido de que “somente através das exposições o pensamento pode ir além 

do previamente dado naquilo que o conceito já traz consigo“31. É através da própria 

subjetividade, portanto, que conseguimos trazer à tona a objetividade. Essa mediação 

é inevitável! Uma vez “que em filosofia não existem afirmações e comprovações, mas 

apenas uma verdade, que se apresenta na construção de um todo”32, encontramos, 

também aí, um bom indicador, para poder aferir o pensamento dialético no sentido 

materialista. 

Alcançamos, assim, um importante pressuposto da concepção materialista da 

dialética segundo Adorno, qual seja, compreender a realidade de modo imanente e 

transcendente, possibilitando sua apreensão, mas, também e simultaneamente, sua 

                                                     
29 Ibidem, p. 285: „[…] als das Instrument per excellence des dialektischen Denkens“.  
30 Ibidem, p. 279: „[…] ihn weder als ein Unbestimmtes und Vages also zu nehmen, noch durch die 
Willkür der Definition ihn einfach abzuschneiden“.  
31 Ibidem, p. 298: „[…] dass nur durch Darstellung der Gedanke über die Vorgegebenheit hinausgeht, 
die der Begriff schon mitbringt“.  
32 Ibidem, p. 309: „[…] dass es in der Philosophie nicht Behauptungen und Beweise gibt, sondern nur 
eine Wahrheit, die sich in der Konstruktion eines Ganzen darstellt“.  
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crítica e superação. Na formulação do autor: “Um pensamento que não sabe voar é, 

tampouco um pensamento [dialético] quanto um pensamento que nada sabe além de 

voar”33. Ou como foi dito de modo elucidativo por M. Horkheimer34, a teoria crítica 

não está “nem ‘enraizada’ como a propaganda totalitária nem é ‘livre-flutuante’ como 

a intelligentsia liberal”. É justamente pelo fato de o pensamento poder dar um salto 

para além daquilo que lhe é simplesmente dado e daquilo que de qualquer forma já 

sabe, que ele pode se tornar crítico. O pensamento crítico deve ser, pois, 

simultaneamente imanente e transcendente: deve estar imerso na coisa, mas também 

ir para além dela. É o que Adorno chama de mobilidade do pensamento (Mobilität 

des Gedankens), no sentido de que, para manter seu caráter crítico e dialético, 

precisa, em alguns momentos estar imerso na coisa, mas em outros momentos 

afastar-se dela: é o constante desafio de conseguir fazer confluir o sujeito conhecedor 

que vem desde fora com o movimento da coisa35, sem eliminar a inadequação/tensão 

aí existente.  

De modo muito semelhante Adorno encaminha a questão da tensão entre 

singular/individual e geral, parcialidade e totalidade e a questão da verdade. 

Também nesse caso não há verdade em apenas um dos polos. A verdade está 

justamente no oscilar permanente entre estes dois polos. Portanto, ela não deveria 

ser buscada num além, mas na vida dos próprios fenômenos, sem, no entanto, deixar 

de levar em desconsideração o fato que a subjetividade também é constitutiva e 

constituidora dos próprios fenômenos. É por isso que um conceito que tenha alguma 

pretensão de ser verdadeiro “precisa modificar-se constantemente na medida da 

experiência do individual”36. A verdade está sempre em devir, pelo simples fato de 

que a própria realidade e o modo como estes polos se articulam estarem em um 

permanente processo de devir. Portanto, nem a totalidade nem a singularidade são 

totalmente verdadeiras: a verdade é o caminho que passa pela falsidade das 

unidades. Isto significa que “o juízo individual em seu isolamento não é 

absolutamente verdadeiro e nem absolutamente falso, mas que a verdade de fato não 

                                                     
33 Ibidem, p. 215: „Und ein Gedanke, der nicht fliegen kann, der ist allerdings genausowenig ein 
Gedanke wie ein Gedanke, der nichts anders als fliegen kann“.  
34 HORKHEIMER, M. “Teoria tradicional e teoria crítica”. Trad. E. A. Malagodi, R. P. Cunha. In: Os 
pensadores. Vol. XLVIII. São Paulo: Victor Civita, 1975, p. 149. 
35 Cf. ADORNO, W. T. Einführung in die Dialektik, 2010, p. 219-220. 
36 ADORNO, W. T. Einführung in die Dialektik, 2010, p. 42: „[…] muss sich ständig nach Maßgabe der 
Erfahrung des Einzelnen verändern“.   
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é nada mais que o caminho, que passa pela falsidade dos juízos individuais”37. Os 

conceitos, portanto, também só deveriam ser compreendidos a partir desta tensão 

contraditória. Decorrente disso, se pode concluir que não existem verdades isoladas e 

que, de fato, os conceitos, para se aproximarem da verdade, precisam poder manter 

vivo em seu núcleo este elemento dinâmico, uma vez que todo e parte são auto 

referidos constantemente e já que, além disso, nem a totalidade pode ser afirmada de 

forma definitiva e nem as partes. A dialética, na perspectiva materialista de Adorno, 

não pode ser reduzida nem a realismo nem a nominalismo, embora, em certa 

medida, seja os dois simultaneamente, pois “nela só existe um ser conceitual na 

medida em que se refere a um ser fático determinado e, por outro lado, de modo 

algum pode existir um ser fático determinado que não através de um ser mediado 

pelo conhecimento, e conhecimento não é possível de ser pensado a não ser enquanto 

conhecimento conceitual”38. Para Adorno, os conceitos não se tornam vagos quando 

postos em constelações, mas, ao contrário do que muitas vezes possa parecer, eles 

são vagos quando estão isolados. A constatação é de que “[…] nenhum conhecimento 

isolado pode reter toda verdade, mas que eles apontam uns para os outros”39. A 

compreensão do significado de um conceito passaria por um processo parecido com o 

qual se passa quando se está apreendendo uma nova língua, em que não basta 

decorar significados isolados de palavras, uma vez que a sua compreensão requer a 

compreensão dos contextos em que são usadas. Por fim, é preciso, mesmo assim, ter 

sempre presente “que apenas desde os conceitos nenhuma verdade pode ser 

seguramente deduzida”40, pois é preciso dar algo ao pensamento em vez de apenas 

esperar algo dele para que a dialética aconteça. Ou seja, para Adorno, apontar para os 

fatos, levar em conta a práxis, é condição indispensável da verdade no sentido 

dialético materialista. A dialética deveria ser tomada enquanto um “modo de 

procedimento filosófico, e não como uma relação de coisas de espécie objetiva”41. Ou 

                                                     
37 Ibidem, p. 221: „[…] weil ja in der Tat das Einzelurteil in seiner Isoliertheit nicht absolut wahr und 
nicht absolut falsch ist, sondern weil die Wahrheit eigentlich nichts anderes ist als der Weg, der durch 
die Falschheit der Einzelurteilen eben hindurchführt“.  
38 Ibidem, p. 291: „[…] es gibt in ihr begriffliches Sein nur insoweit, wie es sich auf bestimmtes 
faktisches Sein bezieht, und es gibt umgekehrt faktisches Sein überhaupt nicht anders dann als durch 
Erkenntnis vermitteltes Sein, und Erkenntnis ist nun einmal gar nicht anders zu denken [denn] als 
begriffliche Erkenntnis“.  
39 Ibidem, p. 281: “daß keine Einzelerkenntnis ihre ganze Wahrheit einlösen kann, sondern daß sie 
aufeinander verwiesen sind“.   
40 Ibidem, p. 276: „[…] daß aus den Begriffen allein sich keine Wahrheit bündig ableiten läßt“. 
41 ADORNO, W. T. Ontologie und Dialektik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002, p. 330: „[…] als 
eine philosophische Verfahrensweise nun, und nicht als ein Sachverhalt objektiver Art“.  
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ainda: “O movimento dialético permanece filosófico enquanto autocrítica da 

filosofia”42, daí seu caráter profundamente anti-idolátrico.  

Portanto, a teoria dialética, na perspectiva de Adorno, mantém a ideia de 

verdade, uma vez que ela permanece ao menos enquanto um motivo crítico: apontar 

para o que não é verdadeiro naquilo que se apresenta enquanto verdade última, 

desvendar as relações sociais pressupostas e ocultas no aparentemente naturalizado. 

Para o autor, “exercer crítica sem com isto determinar a inverdade do indicado seria 

um absurdo. Por outro lado, no entanto, o conceito de verdade aqui considerado, não 

é um conceito que está para além dos fenômenos”43. Com essas considerações talvez 

se nos torne um pouco mais compreensível o que Adorno quis dizer quando afirma 

que os conceitos possuem em si mesmos um núcleo histórico e contraditório, e de 

que sem este se afastam da verdade e se petrificam.  

Diante das reflexões feitas uma questão filosófica parece persistir intocada: 

Como assegurar o conceito de dialética quando se abre mão do conceito de sistema, 

ou seja, de uma possível totalidade que a tudo abrange? Pois, apesar de que “nós não 

podemos estar certos da completude do nosso conhecimento”44, ele precisa estar 

referido de modo amplo a outros conceitos, de modo que, por isso,  parecer ser 

necessário “assegurar um momento da unidade”45, já que os conceitos isolados não 

são satisfatórios. Evidentemente sempre existe o perigo de se conceber um sistema 

louco (Wahnsystem) que pretenda tudo abarcar. Esta, evidentemente, não é uma 

alternativa razoável para o pensamento de Adorno, pois, dentre outras coisas 

acarretaria o fim da própria dialética, uma vez que anularia o objeto em seu devir e 

inviabilizaria qualquer possibilidade de se levar a sério a primazia do objeto. O 

sistema por si, portanto, não oferece qualquer garantia da verdade. A perspectiva a 

ser seguida, no entanto, de certa forma já pode ser indicada: “não se deveria buscar a 

completude do conhecimento, mas também não isolar os atos individuais do 

conhecimento”46. Portanto, nem na subsunção da unidade aos conceitos gerais, nem 

na pura classificação do simplesmente dado, parece estar a solução mais adequada, 

                                                     
42 ADORNO, W. T. Dialética negativa. 2009, p. 133. 
43 ADORNO, W. T. Einführung in die Dialektik, 2010, p. 268: „Kritik üben und nicht dabei die 
Unwahrheit des Bezeichneten bestimmen, ist ein Unding. Auf der anderen Seite aber ist dabei nun 
dieser Wahrheitsbegriff, der hier hereinspielt, nicht etwa ein den Phänomenen jenseitiger“.  
44 Ibidem, p. 235: „[…] wir uns nicht der Vollständigkeit unserer Erkenntnis versichern können“.  
45 Ibidem, p. 245: „[…] das Moment der Einheit festzuhalten“.  
46 Ibidem, p. 236: „[…] man soll nicht Vollständigkeit der Erkenntnis anstreben, man soll aber auf der 
anderen Seite auch selbstverständlich nicht die je einzelnen Erkenntnisakte isolieren“. 
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pois “por um lado, não se consegue  equacionar a questão com o conceito de sistema 

no sentido tradicional, mas, por outro lado a pura subsunção do individual sob o 

geral, a pura classificação daquilo que de qualquer forma já está dado, também não é 

suficiente”47. Aqui, mais uma vez, Adorno se confronta com Hegel, em quem até 

mesmo a casualidade teria sido absorvida pelo sistema. Hegel é tomado enquanto um 

exemplo do quanto a tendência [existente em nós, segundo Adorno] de buscar um 

aconchego em um mundo seguro/fechado pode ser perigoso para o pensamento 

filosófico. Este seria um dos motivos pelos quais o conceito de sistema continua 

sendo algo que se busca como se fosse uma necessidade. Essa “ânsia por uma tal 

segurança abstrata”48  estaria na base daquilo que nos leva, por vezes, a querer 

experienciar o mundo enquanto um mundo fechado, enquanto algo socialmente pré-

formado. Também poderia ser um dos elementos que fornece certa legitimidade à 

burocratização crescente de um mundo cada vez mais administrado. Um dos efeitos 

desta tendência é que, geralmente, é eliminada a transcendência daquilo que se 

apresenta enquanto realidade e, portanto, a possibilidade de crítica. E, do ponto de 

vista crítico, o que importa é transcender o que está disponível, e isso implica ter 

clareza de que é preciso “ir para além do puramente fático, justamente pelo 

mergulhar na concreção, portanto, se familiarizar de tal forma com os materiais 

individuais, de modo que daí advenha algo mais do que material cego e não 

conceitual”49. 

A perspectiva de solução para este impasse, que sugere a superação da ideia de 

sistema, mas também não abdica de um momento unificador, é o da exposição do 

pensamento em forma de ensaios e modelos. Assim como os conceitos, que em suas 

constelações “se reúnem em torno da coisa a ser conhecida”50, também os ensaios, 

em outra proporção, tem função esclarecedora, acrescentando-se que no caso dos 

ensaios, cada um deles já poderá ter indicativos sobre o conjunto da sociedade e do 

mundo. A proposta de Adorno é, em vez de sistemas, pensar através “modelos”: 

desde onde uma luz possa ser lançada sobre outros momentos, sobre outras áreas. É 

                                                     
47 Ibidem, p. 237: “[…] daß man auf der einen Seite mit dem Begriff des Systems im traditionellen Sinn 
nicht auskommt, das aber auf der anderen Seite doch die bloße Subsumtion des Einzelnen unter 
Allgemeinbegriffe, die bloße Klassifikation als des je Gegebenen auch nicht ausreicht“. 
48 Ibidem: p. 251: „[…] Bedürfnis nach einer solchen abstrakten Geborgenheit“.  
49 ADORNO, W. T. Philosophische Elemente einer Theorie der Gesellschaft. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 2008, p. 24: „[…] gerade durch die Versenkung in die Konkretion über das bloß Faktische 
hinauszukommen, also sich so sehr den einzelnen Materialien anzuvertrauen, daß dadurch mehr 
dabei herausschaut als eben bloß das blinde, begriffslose Material“. 
50 ADORNO, W. T. Dialética negativa. 2009, p. 141. 
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como se as portas subterrâneas se abrissem de um modelo ao outro sem que, no 

entanto, isso seja resultado do arbítrio subjetivo. Os modelos estariam 

“subterraneamente interligados” e um dos seus critérios de verdade seria “se a 

comunicação entre estes momentos individuais, se estabeleceu de fato desde si 

mesma ou se teve de ser estabelecida de modo superficial”51. Uma analogia, conforme 

Adorno52, poderia ser estabelecida quando se fazem citações em um texto: não é 

difícil perceber se as mesmas são atraídas pela própria argumentação ou se são 

artificialmente postas, ou seja, mesmo sendo resultado do esforço do conceito 

subjetivo, o modelo deve se autoapresentar e essa capacidade seria um de seus 

principais indicativos de verdade. Mesmo sendo uma espécie de labirinto, os ensaios 

e modelos de certo modo suprem a “ânsia por sistema” sem, no entanto, esterilizar o 

pensamento e nem sacrificar a primazia do objeto. A suposta segurança que um 

conceito plenamente definido ou um sistema absoluto nos daria, não passaria de uma 

artimanha ideológica ou, quando muito, de um engano criador de idolatrias. Através 

do caráter materialista da dialética, pressuposto nos ensaios e modelos, se torna 

possível lançar uma suspeita que pode abalar este engano.  

 

Considerações finais 

 

A conclusão de Adorno é simples: “a dialética recusa receitas”53. Mesmo assim, 

ela não pode ser reduzida à “arte de sempre cair em pé”, pois da busca da verdade ou, 

ao menos, da indicação dos indícios de inverdade, desde a primazia do objeto, não se 

pode abdicar. Ela está desafiada a dispor os conceitos de tal modo que eles expressem 

da melhor forma possível a coisa, sem violentá-la. A dialética materialista precisas 

ser capaz de, por meio do esforço conceitual, materializado em ensaios e modelos, 

conseguir introduzir o até então indizível, o qualitativamente novo. Mas nunca 

poderemos ter certeza de que esta ordem corresponde de fato à coisa. O pensamento 

dialético, portanto, precisa sempre de novo ser revisto por meio da confrontação com 

aquilo que quer expressar, ele não pode “ficar parado”, precisa buscar superar 

permanentemente a pura manipulação de conceitos. A dialética materialista implica 

                                                     
51 ADORNO, W. T. Einführung in die Dialektik, 2010, p. 241: „[…] dass diese Modelle […] unterirdisch 
miteinander zusammenhängen [...] ob diese Kommunikation der einzelnen Modelle gleichsam von 
selber sich hergestellt oder ob sie oberflächlich hergestellt werden muß“.  
52 Cf.  ADORNO, W. T. Einführung in die Dialektik, 2010, p. 241. 
53 Ibidem, p. 274: „Also kurzum, die Dialektik verweigert Rezepte“.  
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uma constante “confrontação pensante entre conceito e a coisa”54. Imprescindível 

nesse processo é não ceder à tentação de equipar o pensar ao ser. “A dialética está nas 

coisas, mas ela não existiria sem a consciência que as reflete; tão pouco quanto ela se 

deixa dissolver na consciência” 55 . E é no evidenciamento desta inadequação, 

colocando sob suspeita a identidade, que ela se torna crítica, “o especificamente 

materialista converge com aquilo que é crítico, com a práxis socialmente 

transformadora”56. Mas, simultaneamente, ela precisa ir para além do que nos é 

apresentado como sendo o caso, “contra a burrice do pensamento tradicional” a 

dialética deve tornar as pessoas “mais céticas do que isso normalmente é o caso”57. É, 

pois, nessa tensão que se visualiza a possibilidade de um pensamento que 

simultaneamente leve a sério a primazia do objeto sem eliminar a força constitutiva 

da subjetividade na realidade. E assim se torna possível uma noção de verdade sem o 

pressuposto da existência de algo absoluto, sem um todo/sistema previamente 

determinado: “Razão dialética busca ansiosamente transcender as conexões naturais 

e seu deslumbramento, sem impor a sua própria dominação [...]: portanto, sem 

sacrifício e vingança”58.  
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29. Arqueologia da Imagemlatria (ou sobre como nos tornamos 

“templos de ídolos”)1 
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Rossano Pecoraro2 
 

§ 1 Sem carne nem sangue 

 

Teólogos cristãos, apologistas e hereges da Idade Média se digladiaram por 

séculos em torno da advertência que São Paulo lapidara na primeira Epístola aos 

gregos de Coríntio: “corpo e sangue não podem herdar o reino de Deus” (Caro et 

sanguis regnum Dei non possidebunt). Nessas batalhas interpretativas estava em 

apreço o problema da ressureição dos corpos (no juízo final dos justos e dos 

pecadores) – desde as disputas no seio do judaísmo entre saduceus e fariseus até as 

especulações filosófico-teológicas dos gnósticos e de pensadores da estatura de 

Tertuliano, Orígenes, Gregório de Nissa, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, 

Pedro Lombardo.  

Não se tratava “apenas” de admitir ou não o dogma da ressureição da carne e 

do sangue, mas também e essencialmente dos modos concretos da ressureição dos 

corpos, vale dizer, um corpo disforme, doente, imperfeito em vida iria ressuscitar da 

mesma maneira? O corpo ressuscitaria na condição em que se encontrava no 

momento da morte (decrépito, incapaz de reter as suas excreções corporais, com o 

tórax perfurado, sem um braço, etc.)? Ou seria remodelado e tornado perfeito por 

Deus (todos serão “como anjos no céu”, lê-se no Evangelho de Mateus, “corpos 

espirituais” e não mais animais e terrenos, nas palavras de São Paulo aos Coríntios)? 

A “substancia corporal” se transformaria adequando-se às novas condições impostas 

pela iminência do Juízo final? O corpo ressuscitado seria o mesmo (metipsimu) mas 

não o exatamente igual; τοῦτο, mas não τοιοῦτον? 
                                                     
1 Este texto apresenta uma parte dos resultados das minhas pesquisas apoiadas pela UNIRIO através 
da concessão de uma Bolsa no âmbito do “Programa Pesquisador Produtividade em Pesquisa” 
(PPQ/2019). 
2 Professor no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO) e Professor do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociência (PPGENFBIO) da 
UNIRIO. Pós-Doutor - CAPES/PNPD-UFPI, Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio). É líder do “Laboratório de filosofia política e moral Gerardo Marotta” 
(UNIRIO/CNPq) e Editor da “Quadranti – Rivista Internazionale di Filosofia Contemporanea” 
(www.rivistaquadranti.eu). E-mail: rossfilo@hotmail.com 
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São discussões polêmicas, riquíssimas e intermináveis das quais é possível 

identificar a primeira pedra de toque do nosso discurso através da análise da posição 

de Orígenes, filósofo e teólogo do século II, autor prolífico e combativo que terá sua 

vida ceifada pelas milícias anticristãs do imperador Décio. Os textos centrais são o 

tratado Dos princípios3, que remonta à época alexandrina, o Comentário à epístola 

aos romanos e o Contra Celso, escritos vários anos depois durante o exílio em 

Cesareia. O pensamento de Orígenes a respeito do estatuto do corpo e da ressureição 

da carne e do sangue é extremamente complexo e as ambiguidades e as oscilações 

conceituais que o caracterizam, e que foram objeto de um debate secular 

(recordemos, por exemplo, a dura crítica de Metódio de Olimpos exposta no De 

Resurrectione), não contribuem para a correta compreensão do seu legado. É 

possível, no entanto, delinear uma perspectiva filosófica suficientemente robusta 

examinando a maneira com a qual o pensador alexandrino retoma e utiliza o conceito 

grego de eidos (εἶδος). Nem platônico nem tampouco aristotélico (não obstante 

algumas semelhanças etimológicas) o eidos de Orígenes é o elemento que, a um só 

tempo, permite negar a concepção “vulgar” da ressurreição da carne e do sangue e 

salvaguardar o princípio da identidade entre o corpo terreno e o corpo ressuscitado. 

O eidos não é, como sustenta Giorgio Agamben4, a “figura” que de algum modo 

representará o corpo mortal no Juízo final nem a estrutura ou forma exterior de um 

determinado ser material. Ele é o princípio de individuação de cada substância (ou 

seja, aquilo que a faz ser diferente de todas as outras). Eidos corpóreo enquanto 

princípio de individuação de um ser mortal, mas também etéreo e desencarnado 

capaz, finalmente, de configurar um substrato identitário sem carne nem sangue.  

 

§ 2 A Tríade inexplorada: técnica, imagem, idolatria 

 

A solução de Orígenes para o problema da ressureição dos corpos possibilita a 

construção de uma outra perspectiva sobre o conceito de idolatria. Dois pontos são 

decisivos.  

O primeiro, é o fio condutor etimológico grego-romano que de εἴδωλον e 

simulacra (simulacro, imagem) leva até εἶδος (aspecto, forma, figura), eídōlon 

e idōlu, idōlum (ídolo).  

                                                     
3 Origene. I Princìpi. Turim: UTET, 1968. Tradução italiana: curador Manlio Simonetti. 
4 Giorgio Agamben. Profanações. São Paulo: Boitempo, p. 25. Tradução Selvino J. Assmann. 
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O segundo, é relativo à tensão originária e permanente que define o próprio 

conceito de idolatria: idolatra-se sempre uma imagem e é sempre uma imagem que 

se transfigura em ídolo.  

O problema filosófico, ético-social e estético do ídolo e da idolatria é 

inseparável do problema da imagem. E ambos são absoluta e originariamente ligados 

ao problema da produção e da técnica. Dito de outro modo, o objeto de adoração e de 

culto nada mais é do que uma imagem a qual em virtude de processos conscientes ou 

inconscientes de cunho político, social e ético-moral se transforma em ídolo; o culto 

da imagem é sempre o culto de um ídolo e é impensável o culto de um ídolo que não 

seja uma imagem, um artefato técnico, uma produção humana, exclusivamente 

humana.  

Mais imagemlatria (ou idololatria), pois, do que idolatria. 

Na história do Cristianismo a tensão entre imagem (artística, ou seja, técnica) 

e idolatria alcança planos teoréticos de grande relevância. Um deles diz respeito às 

distinções que teólogos e hierarquias eclesiásticas introduziram para justificar e 

permitir o uso das imagens sem diminuir, é claro, a intensidade da condenação do 

culto das falsas divindades criadas pelo homem que desembocou na furiosa 

iconoclastia bizantina.  

No Registrum epistolarum, o Papa Gregório Magno defende o uso das 

imagens para fins pedagógicos-religiosos explicando que elas ajudam analfabetos e 

pobres a compreender as Sagradas Escrituras, a respeitar os dogmas e a andar com 

retidão nos caminhos na Fé. O preceito de Gregório – as imagens são “os livros dos 

iletrados” – foi um poderoso dique de contenção às tendências iconoclásticas 5 

presentes não somente na espiritualidade cristã como na elite cultural helenista e 

latina que absorvera a condenação platónica do mundo físico e da reprodução 

técnico-artística. O uso das imagens como “instrumento pedagógico”, para memória 

e instrução dos miseráveis, fortalece-se na época carolíngia. Elas, porém, não podem 

ser veneradas: iconoclastia e idolatria, como  bem afirma Kessler, “são males de igual 

magnitude”.  

No século XII, Bernardo de Claraval critica a presença da arte sagrada nos 

mosteiros já que ela, como se lê na Apologia ad Guillelmum Abbatem, provoca 

superfluidade e falta de moderação além de representar uma reprovável distração 

                                                     
5 Cf., entre outros, Herbert Leon Kessler. “Iconoclastia”. In: Enciclopedia dell'arte medievale. Roma: 
Treccani, 1996. 
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para a espiritualidade e a vida religiosa. No que diz respeito à situação das massas e 

do povo inculto Bernardo se mantem respeitoso com as posições tradicionais 

admitindo o uso das imagens sagradas para o ensino e o fortalecimento da Fé. O 

mesmo fará mais tarde Tomás de Aquino que na Summa Theologica (e em outras 

obras consideradas menores) reafirma que somente a Deus é devida a adoração; as 

imagens sagradas, todavia, podem ser utilizadas para fins pedagógicos, para 

fortalecer a memória dos fiéis e para incentivar o arrependimento.  

Ora, é evidente que Ricardo Timm de Souza atinge o alvo quando insiste na 

necessidade de um “projeto amplo e profundo” de análise e discussão tanto histórica 

como conceitual do tema da idolatria propondo a façanha de uma “crítica da razão 

idolátrica” contemporânea6. Não se deve ignorar, porém, que o problema da idolatria 

“está no ar” desde sempre e não se transforma em sua perigosa essência nem adquire 

feições filosoficamente mais (ou menos) relevantes em determinados contextos 

históricos ou sociais como o Brasil do século XXI (Timm de Souza), o final dos anos 

setenta na Europa após um congresso na França sobre o tema (Flusser na carta a 

Dora Ferreira da Silva de 28 de novembro de 1978), o advento da época da 

reprodutibilidade técnica (Benjamin), etc.  

Como escreveu Nietzsche “há mais ídolos do que realidades no mundo”. Mas 

não se trata de uma “nova guerra” contra “novos ídolos” ou “ídolos de época”. Não, os 

“ídolos são eternos” e, contrariamente ao que o filósofo tentou profetizar, eles não 

são “ocos”, suas vísceras não são “infladas” e seus fundamentos permanecem 

intactos. O filosofar com o martelo mostrou-se ineficaz: o marrão não conseguiu 

destroçá-los e a ausculta do médico da cultura alemão fracassou ao sentenciar o seu 

vazio7.  

Muitos séculos antes, um polêmico teólogo e jurista africano, nascido em 

Cartago sob a dominação romana, já havia alertado sobre o culto e a adoração das 

imagens: “a culpa principal do gênero humano, o terror mais grave no mundo e todo 

motivo de reprovação e condenação reside na idolatria” afirma Tertuliano no De 

Idolatria8 (obra escrita no início do século III quando se aproximou da heresia 

                                                     
6  Cf., http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/588300-diante-da-cegueira-idolatra-um-
novo-brasil-a-ser-reconstruido-entrevista-especial-com-ricardo-timm-de-souza. Acesso em: 25 de 
março de 2020. 
7  Friedrich Nietzsche. Crepúsculo dos ídolos ou como se filosofa com o martelo. São Paulo: 
Companhia das letras, 2006. Tradução de Paulo César de Souza. 
8 Usei como base a tradução italiana do De Idolatria de Gino Mazzoni publicada em 1934 pela Editora 
Cantagalli (I trattati) cotejada com o original latim. As traduções são minhas. 

http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/588300-diante-da-cegueira-idolatra-um-novo-brasil-a-ser-reconstruido-entrevista-especial-com-ricardo-timm-de-souza
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/588300-diante-da-cegueira-idolatra-um-novo-brasil-a-ser-reconstruido-entrevista-especial-com-ricardo-timm-de-souza
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montanista). A idolatria é “homicida”, causa dos mais desenfreados “desejos 

mundanos”, mãe de todo tipo de “vaidade” e de comportamentos desmedidos. No II 

capítulo da obra Tertuliano explica que a idolatria não se concretiza apenas com a 

celebração de atos, rituais ou cerimónias (fazer promessas ou votos, realizar 

sacrifícios, queimar incenso, adorar imagens sagradas, etc.) já que isto “seria o 

mesmo que acreditar que o fato do adultério consistisse unicamente na troca de 

carícias, na poesia do beijo, em abraçar a pessoa que se ama e talvez na comunhão 

material dos sentidos; e o mesmo se pode dizer do assassinato, se alguém acreditasse 

que fosse somente no derramamento de sangue e no rasgar a alma do corpo”. Esses 

atos devem ser considerados com uma extensão e uma gravidade maior: “bastará que 

alguém olhe avidamente uma outra pessoa e se seu espírito será atravessado por um 

arrepio oculto, este terá cometido adultério; para o assassinato se poderá dizer que o 

princípio reside em toda palavra de ofensa e injuria, em toda arremetida de ira e 

desdém, na ausência de todo sentimento de caridade (...), podemos afirmar que 

assassino é qualquer um que nutra um sentimento de ódio contra um irmão”. 

O raciocínio de Tertuliano é implacável. A idolatria nasce com a fabricação 

técnico-artística dos ídolos. É obra e criação humana. Depois que “artífices por 

inspiração diabólica” começaram a formar as mais variadas figuras qualquer tipo de 

“arte, que de algum modo reproduzisse estatuetas e imagens, foi a base e o fulcro de 

todo princípio e ideia idólatra”. Não importa o material do qual a obra é feita, nem se 

seu criador é um simples moldador, um artesão, um operário ou um grande artista. O 

fato decisivo é que toda “figura ou figurinha” quer ser “ídolo”. E idolatria, por 

conseguinte, é “o obséquio, a submissão a todo ídolo”. 

 

§ 3 O mundo é uma fábrica (ou sobre imagens materiais e imagens 
mentais) 

 

Dando continuidade às investigações é necessário concentra-se nos conceitos 

de fazer, de artifício9 e de artificial. É através deles que a relação, ou melhor o liame, 

entre produção/criação de imagens, isto é, de ídolos e a idolatria se mostra em toda 

sua força hermenêutica. O termo chave é factício – do latim facticius, que por sua vez 

                                                     
9 No sentido, não muito comum na nossa língua, de técnica e de método utilizados para a produção de 
um artefato ou objeto. 
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deriva de facĕre (fazer) e mantém um estreitíssimo parentesco não só com facio e 

factum, mas também com faber, fabricator, fabricans (artífice, fabricante, etc.).  

Factício, isto é, artificial, feito à mão, construído pelo homem aplicando uma 

técnica, uma arte, um método. Como afirma Santo Agostinho10 a terra e os seres que 

a habitam são feitos por Deus, o mundo é uma fábrica (ista fabrica quam fecit Deus) 

e, pois, seus habitantes possuem a faculdade de serem fabricantes de objetos 

passíveis de culto e adoração. Essa ideia é exposta de maneira mais clara em outro 

texto11 no qual se comenta o versículo 34, 17 do Êxodo “Não farás deuses de metal 

fundido”12. À peremptória proibição bíblica de fabricar falsas divindades, o filósofo 

acrescenta que não somente “deuses” feitos de metal, mas também quaisquer 

“deuses” talhados, esculpidos, pintados, forjados, etc. não são permitidos. Assim 

como são proibidos todos os gêneros de simulacros ou de “divindades artificiais”, 

factícias (genus simulacrorum aut qualiumcumque facticiorum deorum).  

As perspectivas aqui delineadas formam uma amarra de liga leve que permite 

a passagem para outro campo de análise. Está em jogo a plausibilidade de uma das 

minhas hipóteses, ou seja, que a idolatria tem como seu objeto não só imagens/ídolos 

concretos, artefatos materiais criados pelo homem, mas também ídolos/imagens 

forjados (arbitrariamente) pelos nossos pensamentos. 

Nas Meditações metafísicas (mais precisamente no parágrafo 10 da terceira 

intitulada “Sobre Deus: que ele existe”) Descartes expõe a sua teoria das ideias: há as 

ideias inatas, as adventícias e as factícias (idées factices). Estas últimas são ideias 

artificiais, “fabricadas” (termo que o filósofo usa na Carta a Marsenne de janeiro de 

1641), “inventadas” por nós mesmos, ficções, “criações do nosso espírito” que, muito 

embora sejam as menos aprazíveis de todas, não podem ser propriamente falsas 

“pois, quer imagine uma cabra ou uma quimera não é menos verdadeiro que imagino 

tanto uma quanto a outra”13. Qualquer pensamento envolve ideias; e as ideias são 

sempre pensamentos de coisas. Nas palavras de Descartes: as ideias são “imagens de 

coisas”, “representam” coisas; e isto denota, como sublinha Raul Landim, a 

(ambígua) “função representativa das ideias”14. 

                                                     
10  Santo Agostinho, In Epistolam Ioannis ad Parthos tractatus decem (Comentário à primeira 
epístola de São João) 2.12. 
11 Santo Agostinho, Locutionum in Heptateuchum libri septem  -Locuções sobre o Pentateuco, 138. 
12 Grifo meu. Em latim: Et deos fusiles ne feceris tibi. 
13 Descartes. Meditações. Campinas: Editora UNICAMP, 2004, p. 75. Tradução Fausto Castilho. 
14 Raul Landim Filho. “Ideia, ser objetivo e realidade objetiva nas ‘Meditações’ de Descartes”. In: 
Kriterion. Belo Horizonte, nº 130, Dez./2014, p. 673. 

http://www.augustinus.it/latino/commento_lsg/index.htm
http://www.augustinus.it/latino/locuzioni_ettateuco/index.htm
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O pensamento filosófico-teológico do século XII, ademais, debruçou-se sobre 

uma questão decisiva, mas com frequência abandonada às margens da análise 

histórica, relativa a que espécie de imagem é objeto de culto e de adoração. À luz dos 

textos bíblicos e das inúmeras (re)leituras da Modernidade tardia, a posição de que 

se trataria unicamente de imagens materiais é, de fato, unânime. Há, todavia, uma 

vertente paralela cuja pedra de toque é a caracterização da idolatria como adoração 

de imagens mentais, espirituais.  

O expoente mais original dessa vertente é Pedro Lombardo, um dos mais 

célebres pensadores do início do século XII, autor dos Libri Sententiarum (entre os 

mais discutidos da Idade Média) e provavelmente o primeiro historiador da teologia 

a reunir em uma obra sistemática e orgânica o corpus de doutrinas, comentários e 

dogmas cristãos produzidos até aquele momento. Além das Sententiae (1142-1158) 

Lombardo escreveu outros tratados importantes, notadamente Glossae in epistolas 

Pauli e Glossae in Psalmos. Trata-se, como era de praxe nessa época, de comentários 

explicativos (glosas) aos textos bíblicos nos quais as referências a autores 

precedentes, às auctorictas filosófico-teológicas do passado, contribuía para a solidez 

argumentativa da obra.  

Na oitavo capítulo da primeira epístola aos Coríntios, São Paulo trata do culto 

pagão e das “carnes oferecidas aos ídolos”. Existe um único Deus, é claro. Mas o 

apóstolo reconhece que, tanto no céu como na terra, existem divindades factícias, 

falsos “deuses e senhores”. Ao comentar o texto paulino, Pedro Lombardo insere um 

elemento essencial ao definir como ídolo uma espécie de imagem que os olhos não 

veem, mas que o espírito (ou a mente) criou para si mesmo (Idolum enim hic 

appellat speciem quam non vidit oculus, sed animus sibi fingit)15. Essa ideia é 

reafirmada nas Glosas aos Salmos quando Lombardo acusa hereges e pagãos de 

                                                     
15 “Vel, idolum nihil est in mundo, id est nullius rei quae sit in mundo similitudinem habens. Idolum 
enim hic appellat speciem quam non videt oculus, sed animus sibi fingit. Ut si quis humanis membris 
caput canis, vel arietis formet, vel in uno habitu hominis duas facies, et huiusmodi, qui hoc facit, non 
similitudinem, sed idolum facit. Facit enim quod non habet aliud simile sui, sed quod mens otiosa et 
curiosa reperit. Ideo distincte dictum est in lege: Non facies idolum neque omnem similitudinem rei. 
Similitudo vero est cum aliquid ex his quae sunt, vel in caelo, vel in terra, vel in aquis formatur. Et 
scimus quia nullus Deus est nisi unus. Hoc dicit ne putetur esse Deus in ídolo”. Cf.,  Glossa in 
Epistolas B. Pauli - Ad I Corinthios VIII, 
http://www.magistersententiarum.com/book/100/distinction/2351. Acesso em: 22/04/2020. 

http://www.magistersententiarum.com/book/100/distinction/2351
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“pensarem” e “fabricarem” imagens de falsas divindades nas suas almas que, 

destarte, transformam-se em templos consagrados à adoração de ídolos16.  

Dado a Pedro Lombardo o que é seu (lembrando que ele conhecia os escritos 

dos grandes pensadores que o antecederam), deve-se sublinhar que foi Santo 

Agostinho quem delineou esses conceitos pela primeira vez nos Comentários aos 

Salmos (Enarrationes in Psalmos). Na XIV sessão da exposição sobre o Salmo 80 o 

filósofo escreve: “Muitos hereges, como os pagãos, fabricaram muitas divindades 

diferentes e muitas outras ainda imaginaram. Embora não as tenham colocado em 

templos, fizeram o pior: colocaram-nas em seu coração, tornando-se eles mesmos 

templos destes ídolos falsos e ridículos. É obra grandiosa quebrar interiormente estes 

ídolos, e purificar o templo para que nele entre o Deus vivo, e não um deus novo! 

Todos eles, pensando de modo diverso entre si, forjaram os mais diferentes deuses e, 

no exato momento em que desfiguram a fé substituindo-a pelas suas falsidades, 

mostram muita discordância. Mas todos eles não deixam as cogitações e as fantasias 

terrenas e nestas chegam a um consenso. As opiniões diferem, mas a vaidade é uma 

só. A respeito disso pronuncia-se um salmo ‘Na vaidade, todos juntos’ (SL 61,10). 

Apesar de discordarem, por diversidade de doutrinas, congregam-se, no entanto, por 

serem vãos de maneira semelhante (...). Por conseguinte, os hereges estão de acordo 

no que é pior, embora aparentemente discordem entre si”17. 

As palavras de Santo Agostinho apontam para alguns fatos decisivos. 1) As 

imagens/ídolos são artefatos técnicos, fabricados e criados pelos homens visando 

controlar, dominar, manipular outros homens. 2) Ao lado das imagens/ídolos 

materiais (uma pintura, um GIF, uma escultura, um grafite, uma fotografia, um 

                                                     
16 “Illi autem cogitant recentem deum, et alia huiusmodi xngunt in corde; et ita ipsi sunt templa 
simulacrorum, quae, si non in templis, tamen (quod peius est) in corde suo posuerunt” (Salmo 80). Cf. 
In: Psalmos Commentarius, http://www.magistersententiarum.com/book/101/distinction/2444. 
Acesso em: 28/04/2020. 
17 Usei como base a tradução publicada em 1997 pela Editora Paulus (Comentários aos Salmos, 
volume 9/2) que modifiquei em alguns pontos importantes. O texto original de Agostinho é o 
seguinte: “Multi ergo haeretici cum Paganis alios et alios deos sibi ipsi fecerunt, alios et alios deos sibi 
finxerunt; et eos etiamsi non in templis, tamen quod est peius in suo corde posuerunt, et falsorum 
ridendorumque simulacrorum templa ipsi facti sunt. Magnum opus est, intus haec idola frangere; et 
locum Deo viventi, non recenti mundare. Omnes enim isti aliud atque aliud sentientes, alios atque 
alios deos sibi facientes, ipsamque fidem falsitate variantes, videntur dissentire; sed omnes a terrenis 
cogitationibus non recedunt, in terrenis cogitationibus consentiunt sibi: opinio diversa est, vanitas una 
est. De illis in alio psalmo dicitur: Ipsi de vanitate in unum: quamvis opinionum varietate discordent, 
simili tamen vanitate colligantur. Et nostis quia vanitas retro est, posterior est: ideo ille quae retro 
oblitus, id est vanitatem oblitus, in ea quae ante sunt, id est in veritatem extentus, sequitur ad palmam 
supernae vocationis Dei in Christo Iesu”. Cf., 
http://www.augustinus.it/latino/esposizioni_salmi/index2.htm; Santo Agostinho, Commenti ai 
Salmi (curador: Manlio Simonetti), Milão: Mondadori, 1989. 

http://www.magistersententiarum.com/book/101/distinction/2444
http://www.augustinus.it/latino/esposizioni_salmi/index2.htm
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santinho, um meme, etc.) há as imagens/ídolos mentais, forjadas por nós mesmos, 

pelos nossos pensamentos e pela nossa imaginação, que sem nenhuma influência ou 

coação externa nós mesmos pomos no nosso coração e na nossa mente tornando-nos, 

portanto, templo dessas falsas divindades. 3) Essas imagens/ídolos mentais, diria de 

cunho solipsista, são as mais insidiosas e tóxicas exatamente porque vêm de nós, são 

produzidas pelas nossas fábricas interiores sem, repito, nenhuma intervenção 

externa, sem nenhum ato de outrem (seja ele um amigo ou um inimigo, um 

companheiro de partido ou um doutrinador, uma classe ou uma milícia). 4) Tornar-

se templo de imagens/ídolos é o pior dos crimes. É necessária, pois, uma “obra 

grandiosa”, inglória e ainda por vir, para desconstruir 18  esse lugar de adoração, 

fanatismo e estupidez.  

A propósito de lugares nocivos: a ideologia é um desses, tão perigoso quanto a 

idolatria. Seria necessário estudar a fundo as relações entre os dois conceitos ou 

fenômenos. Por ora, respeitando as limitações de tempo e espaço que configuram 

esse ensaio, é possível lançar luz apenas sobre o sentido que em outros textos 

recentes atribui ao conceito de ideologia – a nova ciência das “sensações e das 

ideias”, a teoria do conhecimento dos fatos psíquicos, que o conde iluminista 

Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy criou entre o final do século XVIII e início do 

século XIX.  

O meu ponto de partida 19  foi a lúcida análise do historiador alemão Karl 

Dietrich Bracher que, no livro A era das ideologias20 (1982), rejeitara a ideia de crise 

ou até mesmo de fim das ideologias. Com efeito, tanto o século XX como as décadas 

iniciais do século XXI se revelam como o lugar no qual se confrontam movimentos 

carregados “de energias ideológicas e de seduções intelectuais” em um processo de 

“acentuada ideologização no Estado e na sociedade, na economia e na cultura”. Dito 

de outra maneira, as “maiores e mais nefastas ideologias” do Novecento (comunismo, 

                                                     
18 Talvez não haja termo e conceito mais violentado do que o de desconstrução. Não cabe aqui analisar 
os motivos desse fenômeno entre nós. Limito-me apenas a sublinhar que o utilizo no sentido rigoroso 
que o seu “pai” – Jacques Derrida – lhe atribuiu. Ademais, os ídolos – tanto matérias como mentais – 
não se combatem com martelos nem com balas. Destruí-los, como milênios de progresso da 
humanidade nos revelaram, é absolutamente ineficaz: as fábricas de ídolos trabalham 
incessantemente; e a produção aumentou imensamente na era digital (que teve seu início na primeira 
década deste século). 
19 Refiro-me ao meu ensaio “O realismo do mal. A agonia da democracia e o demo-fascismo no século 
XXI”. In: Sexo, Política e Desconstrução (Organizadores: Rossano Pecoraro e Baptiste Grasset). Rio 
de Janeiro: CAPES/Imprimatur, 2018. 
20 Karl Dietrich Bracher. Zeit der Ideologien, 1982 (nova edição, 1999). Il Novecento. Secolo delle 
ideologie. Roma-Bari: Laterza, 2008. Tradução italiana: curador Enzo Grillo. 
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fascismo e nacional-socialismo) foram substituídas, após o fim da Segunda Guerra, 

pelos sistemas ideológicos que dominaram o cenário mundial durante a Guerra Fria 

e, em seguida, pelos “nomes próprios” nacionalismo, universalismo, liberalismo e 

neoliberalismo, socialismo (em suas diferentes formas) e, é claro, ativismos, 

movimentos sociais, all inclusive occupy etc.  

A ideologia, assim como o autoritarismo social (ou demo-fascismo21), não tem 

lado, partido, raça, cor, gênero, etc., mas a todos e todas seduz, contamina e controla. 

O seu método? A sua estratégia? Nada mais do que a “simplificação e 

instrumentalização das ideias políticas, do seu uso para fim de mobilização e de 

domínio político sobre uma multidão, e de sua eficaz penetração nas massas para a 

conquista e o exercício do poder. Através de um sistema de ideias que abarca a 

totalidade da relação homem-sociedade-política, visa-se reduzir a realidade a uma 

fórmula com o objetivo de plasmá-la ou também de manipulá-la no interesse de uma 

política de poder”22.  

As ideias políticas se transfiguram em ideologias, os conceitos em ações 

infames, o pensamento em dogma religioso. Instrumentalização, exageração ou 

simplificação, terrorismo psicológico, assédio, falsificação da realidade: as ideias 

transformadas em ideologias constroem e legitimam “um sistema fideísta orientado à 

ação, que serve tanto para interpretar a realidade como para justificar qualquer tipo 

de decisão”23. 

 

§ 4 De algumas espécies de ídolos 

 

Não obstante os seus objetivos declarados não sejam propriamente ético-

políticos, mas sim relativos às possibilidades de alcançar o conhecimento verdadeiro 

através da ciência e do raciocínio indutivo, a teoria dos quatros ídolos de Francis 

Bacon (Novum Organum, 1620) deve ocupar uma posição de relevo em uma 

arqueologia do conceito de idolatria. Com efeito, a relação, ou tensão, entre criação 

técnica das imagens e culto ou adoração dos ídolos atravessa, implícita ou 

explicitamente, toda a sua argumentação.  

                                                     
21 Termo que cunhei e que tem um parentesco crítico importante com a noção de “fascismo social” 
criada por Boaventura de Sousa Santos. 
22 Karl Dietrich Bracher. Zeit der Ideologien, 1982 (nova edição, 1999). Il Novecento. Secolo delle 
ideologie. Op. Cit., p. 395. 
23 Idem. 
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Ao descrever os “ídolos da tribo” (enraizados na essência do ser humano) o 

filósofo afirma que as percepções e os sentidos são falhos e que não devem ser a 

“medida de todas as coisas” uma vez que “guardam analogia com a natureza humana 

e não com o universo”24. A mente humana nada mais é do que uma máquina que 

reflete e reproduz “desigualmente” as imagens que são colocadas diante dela e, dessa 

forma, “as distorce e as corrompe”. Dito de outra maneira, o problema não são as 

imagens, mas o uso que fazemos delas, o valor que nós lhes atribuímos. Não há nada 

que demostre a arrogância, a estupidez e a fragilidade do gênero humano do que a 

transformação de uma imagem em ídolo; a servidão voluntária, como diria La Boétie, 

de um ser humano à armadilha técnico-estética inventada por outro ser humano.  

Os “ídolos da caverna” (dos “homens enquanto indivíduos”) são as 

monstruosidades produzidas por cada um de nós em sua própria “caverna ou cova”, 

que deformam a luz da verdade e se irradiam sob o disfarce da opinião. 

Os “ídolos do foro” surgem da “associação recíproca dos indivíduos do gênero 

humano entre si”. No banco dos réus estão as palavras e os discursos que, se por um 

lado são fundamentais para a constituição de uma sociedade civil, por outro 

configuram o insidioso abismo no qual pode cair toda e qualquer representação da 

realidade: “as palavras, impostas de maneira imprópria e inepta, bloqueiam 

espantosamente o intelecto. Nem as definições, nem as explicações com que os 

homens doutos se munem e se defendem, em certos domínios, restituem as coisas ao 

seu lugar. Ao contrário, as palavras forçam o intelecto e o perturbam por completo. E 

os homens são, assim, arrastados a inúmeras e inúteis controvérsias e fantasias”25. 

Os “ídolos do teatro” são erigidos pelas doutrinas filosóficas: “fábulas, 

produzidas e representadas, que figuram mundos fictícios e teatrais”, teorias 

submissas à “tradição”, à “credulidade” e à “negligência”. 

Após ter apresentado os quatro tipos de ídolos que assolam o ser humano, 

Bacon esclarece e fundamenta a sua demonstração nos aforismos XLV-LXVIII. A 

seguir alguns tópicos que considero importantes. Antes de tudo, a lúcida definição do 

intelecto e da mente humana que não são “luz pura” já que recebem a nefasta 

influência “da vontade e dos afetos”. O resultado? A ditatura da opinião, do falso 

conhecimento e da falsa ciência (ou, usando o léxico do século XXI: o autoritarismo 

                                                     
24 Usei como base, modificando-a porém em alguns pontos, a tradução do Novum Organum publicada 
pela Editora Nova Cultura em 1999 na clássica coleção “Os Pensadores” (tradução e notas de José 
Aluysio Reis de Andrade) cotejada com o original. 
25 Francis Bacon. Novum Organum, XLIII. 
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das fake-news e o academicismo da pós-verdade). Com efeito, “o homem se inclina a 

ter por verdade o que prefere”26.  

Entre os ídolos, os do foro são “os mais perturbadores” por uma razão 

bastante simples: os homens “creem que a sua razão governa as palavras”, as 

definições e os nomes que se insinuam em sua mente. Mas todo esse aparato 

discursivo e imagético é, com muita frequência, contaminado não só pela opinião do 

“vulgo” como pelas disputas estéreis entre doutos e acadêmicos27. Os ídolos do foro, 

“que se impõem ao intelecto através das palavras” são de dois tipos: “ou são nomes 

de coisas que não existem (...), ou são nomes de coisas que existem, mas confusos e 

mal determinados e abstraídos das coisas, de forma temerária e inadequada”28. Essa 

última espécie de ídolo é a mais complexa e árdua de enxergar e destruir, uma vez 

que é “profundamente arraigada” na “abstração errônea e inábil” que lhe deu forma. 

Na cena humana somos responsáveis pelas nossas escolhas, decisões e 

atitudes tanto na produção como na recepção de imagens e representações. Os ídolos 

do teatro, isto é, os “ídolos das teorias”, “não são inatos nem se insinuaram às ocultas 

no intelecto, mas foram abertamente incutidos por meio das fábulas dos sistemas” e 

das narrações filosóficas “ordenadas e elegantes” porém falsas, nocivas e 

manipuladoras29. 

Ora, como abjurar e abandonar os ídolos? Como libertar-nos da adoração 

servil que lhes prestamos? Como “acessar o reino do homem”30 que se fundamenta 

no conhecimento, na verdade e na correção moral? Decerto não insistindo na 

necessidade, já afirmada nos Evangelhos e retomada por Bacon no final do aforismo 

LXVIII, do ser humano tornar-se “criança” (ideia um tanto estéril, mas de grande 

sucesso na filosofia contemporânea em virtude do espantoso alcance do gesto 

poético-narrativo de Nietzsche acerca das “três metamorfoses” em Assim falou 

Zarathustra). 

 

§ 5 O “si mesmo” indo-europeu e as massas 

 

Precipitar-se, e perder-se, no afã de oferecer respostas e propor soluções talvez 

                                                     
26 Idem., XLIX. 
27 Idem., LIX. 
28 Idem., LX. 
29 Idem., LXI e LXII. 
30 Idem., LXVIII. 
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seja um dos maiores erros da filosofia do nosso tempo. Encerrarei o meu texto, 

pois, com duas rápidas escavações na tentativa de desenterrar pedras de toque de um 

possível discurso porvir na convicção de que a (urgente) transformação da Sociedade 

no século XXI só poderá ser desencadeada quando se tiver compreendido o processo 

que defini como “milicização do saber” e um novo imperativo ético-social for 

delineado filosoficamente31. 

Nas sociedades indo-europeias não há um termo comum para designar a 

noção de liberdade enquanto a oposição entre homem livre e escravo é originária e 

constitutiva de todas as suas estruturas institucionais. No terceiro capítulo do 

primeiro volume do Vocabulário das instituições indo-europeias (1969) Émile 

Benveniste analisa minuciosamente uma série de termos indo-europeus – os mais 

importantes são *(e)leudheros e *swe – chegando a duas conclusões. 

A primeira é que “em toda sociedade indo-europeia reina uma distinção 

fundada na condição livre ou servil dos homens. Nasce-se livre ou nasce-se 

escravo”32.  Em grego e latim o homem livre se caracteriza pelo seu pertencimento a 

uma “família” ou “estirpe”; na antiga Roma os “filhos de boa família” são livres por 

                                                     
31 Nos últimos anos me dediquei ao desenvolvimento inicial desse projeto que espero poder continuar. 
Nesse sentido, gostaria de submeter à apreciação dos leitores algumas perspectivas histórico-
conceituais que sustentam essa primeira fase das investigações. Antes de tudo, e desde uma visão 
filosófica latino-americana e brasileira, a crítica da Pós-modernidade, que de doutrina acadêmica de 
um punhado de professores tornou-se a condição normal das sociedades contemporâneas e a análise, 
e a revisão, da noção de servidão voluntária (La Boétie) na era da democracia a partir da questão 
fundamental: por que o ser humano renuncia à sua liberdade e aceita transformar-se, 
voluntariamente, em escravo de um regime democrático? Outros temas nos quais me concentrei são: a 
necessidade de filosofar no presente, de pensar o presente (e não o futuro); a retomada do conceito 
kantiano de “espectador” que, entre outros, permite refletir de maneira diferente sobre as noções de 
dever e responsabilidade; a análise da ideologia e do autoritarismo social; a formulação de uma visão 
(neo)essencialista das coisas do mundo na era digital e, por fim, a possibilidade de uma reapropriação 
– estava quase escrevendo: de uma profanação (Agamben) – ético-política de noções como “logos”, 
“paideia” e “parresía”, Cf., “Da democracia e da servidão voluntária na época do blablaismo e do 
doxismo (com  Žižek e La Boétie)”. In: Filosofia do Século XVIII - Coleção do XVII Encontro da 
ANPOF. São Paulo: ANPOF, 2017; “Kant e o paederus irritans”. In: Pensando – Revista de Filosofia, 
v. 8, n. 15, 2017; “Em defesa da essência do ser. Logos, técnica e análise do(s) eu(s)”. In: Filosofia da 
Natureza, da Ciência, da Tecnologia e da Técnica – Coleção do XVIII Encontro da ANPOF. São 
Paulo: ANPOF, 2019; “As narrativas na época da pós-verdade e a luta pelo reconhecimento público do 
poder (ou da milicização do saber I)”. In: Anais do VIII CONINTER. Maceió (AL), Unit/AL, 2019; 
“Against ideology, demo-fascism and the militianization of knowledge (A Latin American 
perspective)”. In: Quadranti – Rivista Internazionale di Filosofia Contemporanea. Volume VI, nº 2, 
2018; “Profanar o Nada. A luta de gigantes e o núcleo vazio da máquina política”. In: Religião e 
Política na obra de Giorgio Agamben (organizadores: Glauco Barsalini, Douglas Ferreira Barros e 
Renato Kirchner). Campinas: Editora Saber Criativo, 2020; e, por fim, o já citado “O realismo do mal. 
A agonia da democracia e o demo-fascismo no século XXI”. 
32 Émile Benveniste. Il Vocabolario delle istituzioni indoeuropee - Volume I. Turim: Einaudi, 2001, p. 
247. Tradução italiana: curadora Mariantonia Liborio. 
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sua própria natureza: “nascer bem e ser livre são a mesma coisa”33. Em germânico o 

“parentesco” entre frei (livre) e Freund (amigo) “permite reconstruir uma noção 

primitiva da liberdade como pertencimento a um grupo restrito; o grupo daqueles 

que se chamam reciprocamente de ‘amigos’” 34 . O estatuto de homem livre é 

prerrogativa de quem pertence a uma comunidade étnica que, pois, é formada por 

aqueles que “cresceram” juntos, por “iguais” que tiveram o “mesmo crescimento”. 

“Está claro que a noção de ‘liberdade’ se constitui a partir da noção socializadora de 

‘crescimento’, crescimento de uma categoria social, desenvolvimento de uma 

comunidade. Todos aqueles que saíram dessa ‘matriz’, dessa ‘cepa’, tem a qualidade 

de livre, *(e)leudheros”35. 

A segunda conclusão de Benveniste diz respeito à noção de “si mesmo”. O 

termo-chave é *swe cuja dualidade linguística e filosófica revela um ponto crucial. 

Investigando todas as derivações que tem como base “o tema *swe podemos observar 

que elas se subdividem em dois grupos conceituais. De um lado *swe indica o 

pertencimento a um grupo de ‘seus mesmos’, de outro especializa o ‘si mesmo’ como 

individualidade (...). Aqui se libera a noção de ‘si’, do reflexivo”. Essa é a expressão 

usada pela pessoa para se definir como indivíduo e para se referir a ‘si mesmo”. Mas 

ao mesmo tempo essa subjetividade se enuncia como um pertencimento. A noção de 

*swe não se limita à pessoa em si mesma, mas ela põe na origem um grupo restrito 

quase fechado sobre si mesmo”36. A análise dos parentescos lexicais das derivações 

(sobretudo gregas, latinas e germânicas) dos termos indo-europeus *(e)leudheros e 

*swe demostra “as bases sociais do ‘si mesmo’ e do ‘ser com os outros’”37; revela 

“uma unidade social na qual cada membro do grupo descobre a ‘si mesmo’ somente 

no seu ‘ser com os outros’”38. 

Tratar-se-ia do “indivíduo na massa” freudiano? Dos seus ídolos materiais e 

mentais? Das suas características infames?39. De mais uma forma de imagemlatria? 

                                                     
33 Idem. 
34 Idem. 
35 Idem., p. 249. 
36 Idem., p. 255. 
37 Idem., p. 256. 
38 Idem., p. 247. 
39 “A massa é impulsiva, volúvel e excitável. É guiada quase exclusivamente pelo inconsciente. Os 
impulsos a que obedece [...] são tão imperiosos que nenhum interesse pessoal, nem mesmo o da 
autopreservação, se faz valer. Nada nela é premeditado. Embora deseje as coisas apaixonadamente, 
nunca o faz por muito tempo, é incapaz de uma vontade persistente. Não tolera qualquer demora entre 
o seu desejo e a realização dele. Tem o sentimento da onipotência; a noção do impossível desaparece 
para o indivíduo na massa. A massa é extraordinariamente influenciável e crédula, é acrítica, o 
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“A massa é extraordinariamente influenciável e crédula, é acrítica, (...) Pensa 

em imagens que evocam umas às outras associativamente, como no indivíduo em 

estado de livre devaneio, e que não têm sua coincidência com a realidade medida por 

uma instância razoável. Os sentimentos da massa são sempre muito simples e muito 

exaltados. Ela não conhece dúvida nem incerteza (...) Inclinada a todos os extremos, 

a massa também é excitada apenas por estímulos desmedidos. Quem quiser influir 

sobre ela, não necessita medir logicamente os argumentos; deve pintar com as 

imagens mais fortes, exagerar e sempre repetir a mesma coisa”40. 
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