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APRESENTAÇÃO 

O homem chegou em nossas vidas desafiando as imposturas, represen
tou a guinada do imaginário na Pós-graduação em Direito da Universidade 
Federal de Santa Catarina, marcou gerações, reverteu a inércia do saber jurí
dico dominante, revolucionou a sala de aula, abalou criativamente as estrutu
ras. Depois da ousadia da provocação do preestabelecido, convidou-nos a to
dos a compartilhar do sonho febril e surrealista sobre nós mesmos e nossos 
conceitos, fez um convite para que a comunidade acadêmica reagisse diante 
da tarefa de construção do espaço da autonomia dos indivíduos também atra
vés da linguagem jurídica. 

O grande projeto waratiano de resgate da subjetividade externou-se em 
uma riquíssima diversidade de ações didático-pedagógicas, como literatura, 
cinema, workshops e oficinas, aulas nas tardes sem fim da Ilha de Anhatomirim, 
história em quadrinhos e também estes textos compilados para serem apresen
tados agora ao leitor. Aqui estão verbalizadas as trajetórias deste pensador 
inquieto, não uma, mas muitas, como foram tantos os caminhos trilhados na 
construção de uma história de vida. 

A proposta da Coleção Warat é a retmião destas escritas produzidas ao 
longo dos anos. Uma grande e entusiasmada equipe foi formada para executar a 
tarefa de recoU1er os textos, muitos deles quase perdidos no tempo, localizar 
edições esgotadas, realizar traduções e revisões, sempre respeitando a lingua
gem peculiar empregada em grande parte do material e que não poderia ser 
corrompida por uma revisão convencional; afinal, a fala waratiana toma parte 
no próprio recado que dá.Na equipe de revisores, para aqueles que viam apenas 
um autor desconhecido, ele se tomou urna paixão. Como de hábito, Luis Alberto 
Warat, até no processo de elaboração desta o'Qra, seduziu com seu pensamento 
aqueles que ainda não o conheciam. Uma pequena seleção de frases brilhantes 
foi voluntariamente armazenada por uma integrante do grupo para, quem sabe, 
urna publicação futura. Foram colaboradores deste projeto editorial Alessandro 
Tonon Câmara Ávila, Alexandre Nodari, André Bezerra Meireles, Daniela 
Menengoti. Gonçalves Ribeiro, Larissa Maria Lima Costa, Marcelo Markus 
Teixeira, Paulo Potiara de Alcântara Veloso, Patrícia Oliveira Áreas, Ricardo 
Sontag e toda a equipe do Laboratório de Informática Jurídica da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Os coordenadores aqui agradecem aos que direta e 
indiretamente participaram desta publicação com a inspiração, o apoio e a ter
nura no trato das idéias que nosso próprio mestre nos ensinou a nutrir. 
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O primeiro volume, Territórios desconhecidos: a prornra surrealista pelos 111-

gares do ab1111do110 do scntido e da reconstrução da subjetividade, reúne a rebelião do 
autor contra o saber adormecido no Direito e provoca a retomada dos propósi
tos da subjetividade. O ensino do Direito é a temática de fundo do segundo 
volume, Epistemologia e ensino do Direito: o sonho acabou, que agrupa os textos que 
vertem discussões instigantes sobre o modo de produção e de reprodução do 
conhecimento jurídico. Talvez, nunca tenha sido tão oportuna como agora a 
reapresentação ao público dessas palavras dadas pelo ensino do Direito no Bra
sil. Um dos professores bandeirantes a abordar um assunto então difícil em 
outras épocas, pode-se colher no material teórico deste volume o papel do ensi
no jurídico na reformulação do Direito. O terceiro volume é orientado ao tema 
da mediação, Surfando na pororoca: o ofício do mediador, trazendo a contribuição 
da Psicanálise e da Semiologia para esboçar os rumos da importância e intensi
dade cidadã da mediação e da função do mediador. O quarto volume, Semiótica 
da alteridade e Direito, ainda no prelo, fechará a coleção tratando 80 tema da 
(re)construção dos sentidos e do princípio da alteridade no Direito. De fomu 
alguma esta coletânea é exaustiva da obra de seu homenageado, mas fornece 
uma amostragem extensa e fiel de seu trabalho, reapresentando textos somente 
publicados em espanhol, outros de pouca circulação nacional, alguns inéditos e 
praticamente todos os restantes já esgotados. 

Não é material que se permita perder na memória, porque está vivo nas 
veias do pensamento jurídico brasileiro. Todo ele, o conjunto de quatro volu
mes, representa muito mais do que um tributo ao grande mestre Luís Alberto 
\,Yarat, ou um simples resgate histórico de seus inquestionáveis tesouros, é um 
marco de diferença a nos lembrar que as questões ainda urgem, as respostas não 
foram suficientemente elaboradas, nossa segurança acadêmica é ilusória, o sa
ber jurídico está no banco de provas de um mundo em transformação. Enquanto 
a saída surrealista pelo imaginário resgata a jurisprudência do desejo nestes tex
tos recolhidos, Warat segue camavalizando por aí. Cabe, portanto, aos coorde
nadores destes quatro volumes a responsabilidade de alertar ao leitor para os 
perigos subversivos que se aproximam nas próximas páginas. 

Ilha se Santa Catarina, primavera de 2004. 

Os coordenadores do projeto 

Orides Mezzaroba 
Aires José Rover 

Arno Dai Ri /IÍnior 
Cláudia Servilha Monteiro 
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WARAT, ANJO TORTO 

Alayde Avelar Freire Smzt'Anna 

Quando vi Luís Alberto Warat pela primeira vez, soube, imediatamen
te, que nunca mais seria a mesma. Estava diante de um anjo, um raro. 

Dele quase tudo já foi dito. E, aqui, não celebrarei a indiscutível contri
buição de Warat aos que se dedicam ao estudo do Direito, do poder e da polí
tica, em suas intrincadas relações. Cantarei, antes, o amor que tenho pelo via
jante que me acolheu e me apresentou outras paisagens, cenários de possibili
dades emancipatórias onde pude perceber com a vida o espaço de encontros e 
desencontros com o outro. 

Atravessado por uma dor de mundo que em seu vasto coração se trans
formou em esperança e por uma inteligência que como um raio o atingiu sem 
piedade, Warat é, com certeza, o filósofo do amor. Um profeta de uma 
futurologia sociopolítica que nos faz interrogar sobre o futuro que nos espera. 
Uma pergunta com a advertência e a angustia de quem espera respostas, não 
apenas revelação de um problema. Ao contrário, o que Warat deseja é uma 
busca de soluções, dos sinais do futuro. Seu pensar enraizado num humanismo 
libertário, amante da heterodoxia e da diversidade, presenteia-nos com uma 
concepção da complexidade das relações humanas que apontam para o senti
do da vida como aposta no amor contra a morte. 

Sua prática, reflexo de sua alma inquieta, faz dele um missionário que 
alimenta o crescer das pessoas em dignidade, autoconhecimento, autonomia e 
no reconhecimento e afirmação dos seus direitos à diferença. Com Warat aprendi 
que a experiência de resistência e de luta contra todas as formas de dogmatismo 
revela uma cidadania das singularidades, tun exercício de vida que é um labo
ratório onde, entre acertos e erros, os novos movimentos sociais de oposição à 

subjetividade dominante configuram uma rede dialética que anuncia a emer
gência autônoma e original de novas maneiras de organização coletiva. 

• 11 • 
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A angústia que o estimula na busca dos sinais do futuro que surgem 
emergentes no processo de transformações profundas que atravessa todas as 
instâncias da vida revela um homem em devir constante que questiona toda a 

realidade construída socialmente pela modernidade. 

VVarat, pedagogo da esperança, ser iluminado que contagia a todos 
que têm o privilégio de sua interlocução, que aposta na pulsão da vida na sua 
guerra contra nossas próprias tendências destrutivas, é o cartógrafo da eman

cipação que nos indica o sentido ecológico do político como predomínio de 
uma prática política de amor sobre todas as práticas de poder derivadas das 

pulsões destrutivas. 

Para Warat, apostar na vida é articular três instâncias da realidade: a 

ecologia, a cidadania e a subjetividade. Uma articulação capaz de compreen: 

der uma magma de sentidos que compreendem transforn1ações fundamentais 
que precisam ser operadas para garantir nosso futuro, comprometendo todos 
nós com a preservação da existência em todas as suas manifestações. 

Como filósofo da crise civilizatória que atravessamos, Warat afirma uma 

autonomia centrada na alteridade através de um processo de precipitação de 
revoluções moleculares do sistema de valores existenciais que se infiltrariam em 
rede em todo tecido social. O direito do amanhã, em Warat, é assim, um trabalho 

cartográfico sobre o desejo como núcleo impulsor do devir das autonomias que 

configura a vontade de viver, de criar, de amar e de inventar uma nova socieda
de. É desse anjo que falo e a quem recorro, cotidianamente, para continuar a 

trilha do amor que aporta sentido à vida e à luta por um mundo melhor. 

• 12 • 

CRÔNICA DA PROMESSA 

Cláudia Serviliza Monteiro * 

Abandonei as batas coloridas de algodão e os brincos de miçangas. O 
olhar implacável de um ambiente julgador intimidou a menina vinda de São 

Paulo. Eram tempos de vestibular, escolhas. Tão cedo para saber o que vai nos 
tornar realizados. Uma profissão? Cedo demais para uma escolha tão violenta. 
E, como muitos outros, cometi também meus enganos. Ponderei jornalismo, 
tentei Ciências Sociais, convicta de um território adequado ao mundo das mi

nhas incansáveis indagações. Poucos meses foram suficientes para começar a 
sufocar no peito a frustração. Não, não era isso. 

O vazio doloroso da dúvida me conduziu assim ao Curso de Direito. 

Agora já sem as paixões revolucionárias daqueles tempos em que a redemo
cratização do país apresentava-se na angústia de sua iminência. Munida de 

um pouco de esperança e uma pitada de sonhos, fui aceita nas Arcádias. Salas 
de aula amplas. Pareciam caber cem alunos ali. Paredes grossas, pilares roma
nos na portentosa entrada. Professores de terno, alunos sóbrios. Uma bibliote

ca com cheiro de guardado, publicações muito antigas e outras diferentes e 
bem mais novas, mas sempre técnicas. Outros livros, aqueles cujo acesso te
riam cativado a alma curiosa pelo aprendizado maduro, esses, inacessíveis, 

eram reservados somente aos doutos professores. Saber para neófitos. O audi
tório em vermelho nos assentos e suas pesadas cortinas. O madeiramento ve

tusto de uma grande mesa parecia comandar um recinto religioso. Uma coisa 
de Igreja. A igrejinha do senso jurídico dogmático. 

Testemunhei professores desenvolverem apanágios do nobre saber ju
rídico. Sentia-me uma figurante em uma peça ambientada nos anos 30. Aí 

• Esta crônica foi especialmente escrita para o mímcro inaugural da Rcuisla Crítica dos Estud1111/cs 
de Direito - RECRIE, da UFSC. A autora é advogada, professora, mestre cm Direito, aluna do 
Programa de Doutorado em Direito do CPGD/UFSC e pesquisadora-bol-;ista da Fondazione 
Cassamarca. A versão ah1al contém os nomes ocultados e é inteiramente dedicada ao seu 
inspirador: o professor doutor Luis Alberto Warat. 
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LUIS ALBERTO WARAT 

veio o Direito Romano. Meu primeiro amor. Juro. Meu primeiro amor foi o 
Direito Romano. Amava história e era a única disciplina lecionada por um 
professor 1 que, ainda que travestido nos velhos costumes da faculdade, for
necia em seus conteúdos uma visão crítica da História do Direito e conseguia 
fazer uma ponte com as atualidades do pensamento jurídico. Um deleite. 
Guardo até hoje meu caderno de Direito Romano. Quando uma disciplina era 
especial eu logo tratava de escolher um caderno apropriado. Esse tinha gati
nhos por todos os lados e as linhas eram grossas e de um vermelho vivo. Ah! 
O meu caderno de Direito Romano! Preenchido com esmero. Nenhuma infor

mação faltava ou estava fora do lugar. 

Aos poucos um desconforto na alma foi se formando. Não, também não 
era aquilo. Direito Romano era muito pouco e o resto? O que seria de mim? 
Afogada na maré da dogmática eu não teria condições de sobreviver. Sucum
biria em breve. Desistir já não era mais possível. O desencanto. Veio outro ano 
e o Direito Constitucional foi nos concedido lindamente por um professor2 de 
alma literata. Caso raro naquele ambiente acadêmico de então. No resto, o peso 
do insuportável avivava cada vez mais a ferida aberta daquela última escolha 

a que havia me permitido. 

No terceiro ano, a frialdade da cidade e do ambiente da faculdade já me 
colonizavam de tal forma que aprendi a usar "blazer" e roupas sociais. Muitos 
garotos e garotas já estavam assumindo a reprodução daquele mundo, seus 
sonhos de elite e suas imposturas. Roupa social, tratamento formal e eu, que 
queria era ler a poesia da vida, investigar como o conhecimento jurídico pode
ria ser utilizado para transformar a realidade. A alma lírica quase sucumbia. 

Então, um jovem professor3 recém-chegado de seu doutoramento na 
Europa começou a mobilizar alguns poucos alunos interessados em estudar o 
outro lado do Direito. Arrumamos patrocínios, convênios com a Prefeitura da 
cidade, fotocopiávamos e distribuíamos entre nós textos. Textos outros. Saber 
jurídico clandestino. Então, havia algo mais a ser conhecido? Olhos atravessa
dos nos corredores, éramos uns marcianos. Mal esse processo havia se iniciado 
e eu, perplexa, solitária, fiz a maior descoberta de todas: havia vida inteligente 

no planeta do Direito! 

Como foi isso? Um dia fomos chamados para uma palestra. O auditório 
semivazio. Uns poucos alunos marcianos e lá estava um senhor de grande com
pleição física. Cabelos claros, pele alva. Falava uma língua estranha, algo como 

1. Aluísio Surgik. 
2. Sansão José Loureiro. 
3. Clemerson Merlin Cleve. 
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portunhol. E as vestes! Um temo de linho rosa, as calças amparadas por um 
colorido suspensório. Meu Deus! De onde teria saído aquela figura? E com que 
paixão falava. Falou dos sonhos e dos desejos. Falou da autonomia dos indiví
duos. Falava de cinema, de Filosofia, de Amor e de Psicanálise. Falava de li
berdade. E articulava tudo isso em uma intensa relação de pertinência com o 
Direito. Escandalizava todos os padrões conceituais da casa, do jeito de vestir 
e de falar, passando pela postura de serena intimidade com o público e che
gando até a um conteúdo subversivo. Então, era possível viver o sonho no 
Direito? Era possível transformar a realidade? O Direito poderia operar de 
outra forma que não a dogmática! 

Como no poema de Tereza de Manuel Bandeira, "não vi mais nada. Os 
céus se misturaram com a terra. E o espírito de Deus voltou a se mover sobre a 
face das águas". De onde tinha saído aquele sujeito? Ele tinha que ser meu 
prpfessor4

• A melancolia de me sentir meio fora do meu lugar foi substituída 
imediatamente pela obstinação. Se eu ia mesmo me formar em Direito era para 
fazer diferença. Tinha que haver algum compromisso, alguma contribuição. 
Perguntei nos corredores, indaguei aos professores e veio a revelação. Existe 
um Curso de Direito em Santa Catarina onde essas discussões existem. São 
mais do que permitidas, são estimuladas. Apesar das inúmeras diferenças de 
abordagens, lá lecionam e pesquisam aqueles que não perderam a capacidade 
de sonhar e de acreditar. Lá existe uma coisa chamada liberdade acadêmica e 
mais uma outra denominada rigor teórico. As duas juntas iam poder mover o 
mundo jurídico ta] qual eu o enxergava. 

Novo vestibular e dois anos preenchendo lacunas curriculares. A grade 
cheia, prática forense, urna disciplina em cada turma, da primeira à décima fase 
e mais as habilitações. Valeu a pena. Logo que cheguei, de "blazer" e calça social, 
o choque. Professores despreocupados com formalismos de vestimentas e atitu
des, alunos de calção e chinelo. Um desfile de minissaias e decotes. Seria pela 
proximidade do mar que uma certa sensualidade ingênua passeava nas salas de 
aula ou seria produto de um recinto de liberdade? Nunca soube a resposta. 

Um quartel de novas propostas, diagnósticos críticos e modelos emanci
patórios sendo construídos. Os alunos da graduação reuniam-se no PET, es
tudavam e discutiam grandes temas do pensamento jurídico contemporâneo 
pela mão dos grandes tutores que por ali passavam, deixando, cada um, um 
quilate a mais. As informações entre graduação e pós (pós-graduação) circu
lavam e era freqüente nossa presença em seminários do programa de 
mestrado. Corria a notícia de que iam apresentar um seminário sobre Frege 

4. Luis Alberto Warat. 



1 
1 

i 
1 

1 

1 

' 1 

u 

LUIS ALBERTO WARAT 

na noite daquele dia, e uma pequena legião de alunos da graduação compa
recia educadamente na assistência. Testemunhávamos as defesas de disser
tação e tese nas quais grandes aulas surpreendem o público por sua sofistica
ção. E tinha uma certa vibração no ar. 

O material humano riquíssimo. Da geração do professor do temo de linho 
cor-de-rosa, se destacaram outras gerações também criativas e competentes. Al

g1ms ainda na casa, muitos que seguiram seus caminhos acadêmicos por todo o 
Brasil e também aqueles exilados de seu próprio elemento, por força da crise das 
instituições públicas de ensino superior. Naquela época estavam todos aqui. Uma 
nova geração vinda de doutorados europeus mobilizava grupos de alunos, 

tensores de riquíssimas discussões teóricas. Outros professores, ainda novos na 
casa, já se destacavam ou pela atitude ou pela produção contradogmática. E uma 
nova leva recém chegava, enriquecendo as salas de aula. 

Lutas internas? Muitas. A riqueza da diversidade provoca isso mesmo, 
e esse sempre foi e tem sido o maior valor daquele ambiente de liberdade im
pulsionado pela didática waratiana. Havia um sentido em tudo aquilo. O país 
trilhava os primeiros anos da redemocratização. Muito a fazer, a academia se 

propunha a pensar o Direito, discutir as veredas, abrir as janelas para arejar o 
quarto escuro do ensino jurídico no Brasil. 

Entendi então que aquilo que era o diferente na relação professor/ aluno 

em sala de aula e fora dela. Não era de forma alguma um desleixo. Era algo 
perseguido, o próprio ambiente libertário na academia de Direito era utilizado 
como ferramenta democratizante. A sala de aula vista em si mesma como um 

espaço de resistência. Fui aluna da graduação, do mestrado e agora do douto
rado. Aos poucos, debandadas de professores e novos ingressos foram modifi
cando e atualizando os quadros. A crise da Universidade pública se agudizou. 
Com ela, muito de desestímulo. Mas restaram ali um espaço de liberdade aca
dêmica e o desejo imenso de preservar as características desse curso que já era 
naquele tempo a grande referência do pensamento jurídico-crítico sofisticado 
no Brasil. Ainda tateando caminhos, reformulando currículos, revendo concei

tos. A busca constante pela mudança e pelo desafio do novo permanece latente 
na atmosfera do prédio apesar da crise, das marés de desânimo e das ondas 

ocasionais de desatino coletivo que tomam as almas. Coisa de oncle existe vida. 
E todo mundo, cada um ao seu modo, tentando acertar. 

Já como professora na casa em que ainda sou aluna, continuei persistin
do em desvendar os significados. Ressentia-me quando os alunos não com
preendiam que o ambiente de relacionamento acessível de que dispõem com 
os professores não era algo dado, mas duramente conquistado. Gerações de 
estud_antes despejados no mercado. Meu reencontro com o mundo da 
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graduação no Curso de Direito da UFSC trouxe doces momentos. Turmas de 
jovens com suas características típicas para esses tempos em que a perda dos 
sentidos coletivos é a regra. Mas, uma turma após a outra, percebi um acrésci

mo. Maior desenvoltura na redação, aumento da capacidade crítica e tudo 
isso misturado a uma coisa meio "não tô nem aí". A marca dessa geração. Isso 
é a contramão dos cursos de Direito no país. Por onde quer que se ande a 
reclamação dos professores é justamente a respeito do pouco preparo e 
desqualificação intelectual crescente dos jovens estudantes. Aqui não. Estava 
lecionando, mencionei qualquer coisa de Escola de Frankfurt e uma figurinhas 

no fundo da sala com o semblante típico do "não to nem aí" de sua geração me 
pergunta de Walter Benjamin. Ora vi vai Alguém se interessou por Benjamin! 
Em uma outra sala, um garoto6 morava na Filosofia. Percebi alunos com sua 
capacidade reflexiva intacta. É esse o material humano que o curso vai pôr no 

mundo profissional. Se não formos capazes de estimularmos sua transcen
dência, serão só rep'rodutores dos velhos sentidos, dragados por uma estrutu

ra perversa que faz da dimensão prática do Direito um paradoxo conceitua!. 
De um lado operadores conscientes de seus compromissos e de outro a pró
pria corporação a que se filiam e das quais são até honrosos diretores e co

mandantes, isso do Judiciário à congregação profissional, repetindo as velhas 

formas de controle simbólico dos sentidos possíveis para as coisas do Direito. 
A estrutura é perversa em si mesma, a despeito do esforço individual de mui
tos de seus emblemáticos dirigentes. 

A Universidade é feita muito mais do que de alunos e professores. É feita 
de idéias em um ambiente livre de coerção. É feita de posturas conscientes dian

te do mundo. Não um outro mundo, é a própria sociedade em autoperspectiva. 

A disposição de busca da transformação pessoal e do ambiente em que 
vivemos sempre esteve nos meandros de minhas escolhas. Alguns professores 

buscando a reconstrução de um território jurídico pós-positivista. Os alunos bus
cando o suporte de seu futuro, algims, reificando o campo dos sonhos: um espa
ço crítico para os alunos. Esta revista, suas promessas. Quem estará contra nós? 

5. Alexandre Nodarí. 
6. Ricardo Sontag. 
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LITERASOFIA 
Warat - textos ilusoriamente completos 

para o Lapidarium de meu museu discursivo 

Apresentação 

I 

Todo começo esconde uma arte. Hoje é primeiro de janeiro de 2004, um 
dia de muitos começos, um momento inaugural que se bifurca em mil possibi

lidades e evoca outros começos: os primeiros passos indecisos, temerosos e 

expectantes em alguma cidade desconhecida; os primeiros encontros com o 
corpo de urna mulher, o primeiro encontro de dois enamorados; todas as pri
meiras impressões; a primeira linha de qualquer texto, deste texto. Qualquer 

primeira vez precisa de poesia para sustentar o caminho. Existe e sempre exis
tiu urna grande primeira vez, um começo que nunca pode deixar de ser vivido 
corno uma constante e permanente primeira vez: é o caminho que todos deve

ríamos empreender desde a ignorância à sabedoria. Falo do caminho de meus 
próprios sentidos de vida. É o caminho do eterno começo. 

Começar: posso defini-lo, com toda a imprecisão de qualquer definição, 
como a necessidade de manter-se livre, pelo maior tempo possível, das percep
ções automatizadas, do prêt-à-porter de sentidos que logo virão. Começar é po

der estar fora de uma Matrix. Recomeçar é poder conseguir sair da onda. Co
meçar é poder ver as coisas pela primeira vez, ainda que se as tenha visto 
setenta mil vezes antes. Estar para sempre virginalmente diante do mundo 

(apesar de que os famas nos agridam chamando-nos de imprevisíveis, de nun
ca contar com os adãos de olhar para um fazer esperado ... ). Começar é poder 
conservar o olhar de Adão, logo, imediatamente, no segundo seguinte de ha
ver mordido a maçã ... Começar é perguntar-se como se começa apesar de ha
ver feito uma infinidade de vezes antes esse mesmo trabalho. Isso vale para o 
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amor ou qualquer outra produção de nutrientes; vale também para dotar de 
poesia qualquer rotina, para tudo o que sempre ameaça passar igual no correr 
dos dias. Perguntar-se como começar de forma constante é a possibilidade de 
poder sair de qualquer rotina. É a arte que esconde todo começo. É o primeiro 
segredo da arte de amar. A primeira borbulha de champagne capaz de poder 
transportar, em seu interior, algumas de minhas borboletas preferidas. 

O homem unicamente consegue amar, son11ar, desejar, dotar de sentido 
ao mundo e a sua vida no interior de um complexo esquema de ilusões. Se 
prescindirmos, ou permanecermos fora de um articulado de ilusões, tudo se 
toma (a)significativo. Todo individuo é uma variável de uma ilusão maior. O 
mal é quando as ilusões se tornam uma Matrix. Aí ficamos prisioneiros das 
determinações, atrelados pelas sombras do poder. Em vez de sermos movidos 
por sentimentos, somos movidos pelos influxos do poder, se chame êxito, pres
tígio, fascinação ou qualquer outrq coisa do estilo, que perturbe nossa sensibi
lidade até embotá-la. Como as ilusões virtuais de um bêbado dominado pelo 
álcool, os que estão presos na Matrix precisam sair da onda, enquanto não 
conseguem se perdem do amor, de seus sonhos e de si mesmos. Os que estão 
cegos por uma Matrix, por um sistema de ilusões pré-fabricadas, estão impos
sibilitados de acessar a poesia que esconde todo e qualquer começo ... No fun

do, estou definindo o que é para mim a sabedoria. 

Muitos começos são ilusórios. O ano novo só é possível dentro de uma 

ilusão temporal. 

Os homens precisamos recomeçar nossos sonhos e possibilidades de 
amores, sair da Matrix para refundar, na autonomia, nosso própria trama de 
ilusões. Temos que reconquistar a possibilidade de ser o autor inaugural das 
ilusões que sustentam nossos sentidos e desejos. A autonomia em última ins
tância, em ser mais profundo, é a possibilidade de construir por si as ilusões 
próprias, aquelas que nos permitem atribuir a nossos sonhos, desejos e senti
dos o estatuto de realidade. Foi o que sempre Borges nos sussurrou ao ouvido. 
E Cortázar batizou como a alma dos Cronópios. 

O encantador de tudo isso, ainda que soe contraditório, é que ninguém 
pode fazer tudo isso sozin11o, precisa de algum outro, de um parceiro para 
dialogar. .. Todo começo esconde um outro. Todo começo meu deve ser encon
trado na reserva selvagem de algum outro que funcione como meu inconscien
te amoroso. A arte que esconde todo começo é a reserva selvagem do outro 
amoroso. Todo começo é gregário, nunca solitário. Preciso sempre do outro 
que me ajude a aprender a começar. Precisamos sentir que construímos juntos 

. nossa casa. O outro é o calor de nossa casa. Unicamente assim minha casa pode 
ser o calor dos outros. O calor de minha casa são as marcas dos calores dos 
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outros que antigamente passaram e se hospedaram na onda. Meus velhos amo
res. Agora eles circulam em min11a casa como uma casa muito particular de 
fantasmas que têm a missão de cuidar de minha ternura. São os cronópios que 
morreram em mim e que consideram que todavia não lhes chegou a hora de 
partir. Graças a eles estou vivo. 

Todo começo é um enfrentamento com o inesperado, com o múltiplo, 
com o plural. Todo começo é uma luta desesperada contra min11a necessidade 
de um costume que me dê segurança, a tranqüilidade do que já se sabe, sem as 
angústias do inesperado, esse desconhecido que me convida a recomeçar. O 
costume é o melhor Prosac. Quando tomamos muito desse tranqüilizante, 
estamos facilitando o trabalho dos que querem nos atar a uma Matrix. Estou 
falando da luta travada na cabeça de Dona Flor, entre Vadin11o e Teodoro, esse 
catálogo de memórias e desconfianças. 

Em todo começo está inscrito o código genético. Ní! primeira frase deste 
texto está escondido e inscrito seu código genético. Borges sabia que na pri
meira frase de seus contos tinha que estar encerrado já todo seu conteúdo po
tencial, sempre disponível à carnavalização dos acontecimentos, agregaria eu. 
Todo começo contém o código genético das ilusões que sustentam, os sonhos, 
desejos, esperanças e sentidos. Esse fazer de conta negado, rechaçado como 
ficção para poder chamá-lo realidade. 

Na vida e na literatura nos encontramos sempre tentados pelo diabo, que 
incendia nossa vocação de estar sempre tratando de reviver o velho como se o 
estivéssemos estreando, como se estivéssemos diante de um começo. Estamos 
falando de um elemento velho que não se lhe encara como recomeço senão como 
simulacro de uma estréia. Urna maneira de envolver com papo novo um objeto 
velho, para que o papo lhe dê a sensação de coisa recém-comprada. Começar de 
novo não é repetir o velho exatamente igual ao que sempre foi. 

Todo começo encerra prpmessas, inclusive as constituições, como reco
meço político de um povo, encerram promessas. Elas são quase sempre difíceis 
de cumprir. Unicamente os imortais poderiam prometer. Os mortais deixamos 
nossas promessas descumpridas com a potência das esperanças. Quando um 
pintor ou um escultor nos promete urna obra que não realiza, essa promessa 
torna a obra extremamente aberta, a deixa no encanto das mil e uma possibili
dades das coisas imaginárias, sem nenhuma das ataduras do único. 

As palavras de qualquer linguagem são sempre promessas de um senti
do. São significantes sempre em aberto. Toda palavra está sempre condenada 
a ser um começo. Nenhuma palavra pode ser mais que um começo, um come
ço de seus usos. E em cada uso a encontramos como começo. Quando se fala ou 
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se está escrevendo, se está sempre começando. O texto já elaborado é um co
meço morto, que revive em cada leitor. Os juristas, em geral, nunca consegui
ram compreender esta condição das palavras, as vivem sempre corno se não 
tivessem começo. As vivem corno palavras mortas, que não podem nunca re
começar. São as palavras da lei, dizem. Cada vez que um juiz interpreta uma 
lei, a recomeça? Tampouco poderia afirmar isso. Eles são institucionalmente 
prisioneiros de ilusões alheias. 

A identidade de cada ser humano se constitui dentro de um conglome
rado de ilusões, que ocultam as marcas do impossível. Sem a impossibilidade 
e as ilusões encobridoras não pode haver possibilidade de existência. Nossa 
existência está constituída por um corpo com ruínas que são visitadas fugaz
mente por fragmentos de corpos, que fazem ao nosso um corpo sucessivo. Essa 
sucessividade corporal, esse corpo mulato, é, em suma, um corpo circundado 
por dois grandes vazios, um interior e outro constitu\do pelo de fora. Estamos 
assim impossibilitados de estabelecer uma relação substancial, permanente, 
natural, com a vida. Somos um vazio topológico, capturados por metáforas 
que nos ajudam a nos imaginar plenos, sem falhas, que nos ajudam a nos iludir 
de que podemos colonizar o vazio da existência. Metáforas que se convertem 
em objetos fetiches, cenas fantasrnáticas, lembranças entranháveis e encobri
doras, peças sagradas, sentidos, normas, relíquias absurdas, automatismos de 
pensamento, lugares comuns, consignações teleológico-político-norrnartivas. 
Mas nenhuma destas coisas consegue borrar o vazio da existência. Somente 
conseguimos ficar prisioneiros do sexo, da palavra e da morte. 

Este texto marca a necessidade de um começo muito particular. Estou 
sendo convidado, por uma iniciativa de Orides Mezzaroba, a começar a orga
nizar algumas de minhas obras, de meus textos, do passado, para dotá-los de 
um sentido de futuro. Não é um começo fácil. O código genético de alguns 
destes textos pode ter vencido sem que eu tenha me dado conta. 

Minha obra sempre foi minha luta pessoal para não ficar prisioneiro de 
nenhum sistema de ilusões que não fosse produto de minhas próprias necessi
dades interiores, das demandas de meus anjos e demônios interiores. 

A idéia de Mezzaroba, que comparto jubiloso, não é só de (re)recopiar 
textos antigos meus, senão de incorporar alguns mais recentes, inclusive inédi
tos ou escritos especialmente para este projeto. Isso por duas razões. A primeira 
porque é a única forma de dá-los continuidade de futuro, ajudá-los em seu reco
meço; a segunda pelo fato de que estou retornando, quase definitivamente, esta 
linha de trabalho, este tipo de proposta, a narrativa poético-existencial: o 
surrealismo corno filosofia e estilística da existência, enfim como forma de vida. 
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II 

A idéia do Llpidariwn, de que existe um Lapidarium secreto, oculto, qua
se inacessível em meu discurso, a tornei, é claro que com acertos e variações, do 
ensaísta polaco Rézard Kapuscinski. Esse autor diz que Lapidarium é um lugar 
(pracinha em urna cidade, átrio em um castelo, pátio em um museu) onde se 
depositam pedras encontradas, restos de estátuas e fragmentos de edificações 
- aqui um pedaço do que havia sido uma mão ou um torso, aí um fragmento 
de camisa, outro de uma coluna-, em uma palavra, coisas que fazem parte de 
um todo inexistente (já, todavia, nunca) e que não se sabe o que fazer. Ficaram 
talvez corno testem1mhas do tempo passado, como rastros de procuras e inten
tos humanos, corno sinais? Ou quiçá neste mundo nosso, tão enorme, tão imen
so e a vez cada dia mais caótico e difícil de abarcar, de ordenar, tudo tenda 
para urna grande colagem, para um conjunto desalinhado de fragmentos, é 
dizer, precisamente, para um Llpidarium. 

No fundo, toda tentativa de construir a recompilação de obras comple
tas é sempre parcial, fragmentada, não deixa de ser um Lapidarium, o lugar, 0 

pátio de minha alma. Um pátio difícil de aceder, proibido para o grande públi
co (para os prisioneiros da Matrix). Um pátio que só se pode ter acesso, frag
mentário, por aproximações de sentido, por isso que costumamos chamar de 
interpretação desde os tempos da Cabala, desde os tempos em que Deus deci
diu que seu rosto seria inacessível. 

No Lapidari11111 só existem fragmentos. A realidade é um imenso 
Llpidarium, constituído somente de fragmentos. A literatura, qualquer escrita 
não transcende as dimensões de um Llpidarium. Toda escritura é fragmentária. 
Eu assumo esta afirmação e por isso sempre rendi tributo à literatura de frag
mentos e desprezei as aparências da literatura monolítica. Sempre me pareceu 
um esforço que, além de vão, nos deixava sempre o sabor de uma mentira. 
Minha aposta maior sempre passou pela poética do fragmento (se é que pode
mos pensar que isso tem uma mínima possibilidade de existência nominativa). 
Falo de uma escritura livre, espontânea, camavalizada, sem planos prévios, 
deixando sempre a possibilidade de vê-la como um lugar vazio que pode ser 
ocupado sucessivamente por infinitos narradores. 

O fragmento é uma escritura livre, que salta como um arlequim eferves
cente de tema em tema, como faz em questão de segundos nosso pensamento. 
Os livros que tratam de recolher obras completas só conseguem formar um 
conjunto de retalhos, uma colcha de remendos, que consegue dissimular essa 
condição sobre o efeito, como sempre ilusório, da completude, da reflexão que 
parece acabada, quando em realidade são, sempre e inexoravelmente, refie-
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xões sobre retalhos. Pinceladas de um imenso quadro impressionista que, ape
sar de tudo, consegue passar ao leitor um pertinente retrato do que me iludo 
em ser e viver como realidade. O que poderíamos chamar de minha vida (com 
toda a carga de imprecisões que deixa por trás de seu uso). 

III 

A modernidade, como paradigma (modo de ver o mundo), propôs urna 
forma de razão excedida em suas funções. Esse excesso de razão determinou 

o desprestígio e finalmente a exclusão da sensibilidade como parte do 
paradigma moderno (a poética do signo). O resultado foi perverso, monstru
oso. Passamos a entender o mundo com uma razão enferma, sem a saúde dos 

atos poéticos. Foi perdida a estilística da existência (uma estética que nos ha
bilite a entender o mundo desde um humanismo da alteridade). Falo da esté
tica como olhar teórico, da pintura, da literatura, do cinema, como formas do 

fazer teórico que a epistemologia não possa excluir como sem-sentidos por 
sua falta de denotação, por sua falta de verdade, por esse vôo de sentidos que 
nos permite escapar das referências imediatas e previsíveis do objetivo e do 

consumo rápido e fugaz (do prêt-à-porter dos sentidos). O século XXI deman

da a perspectiva de uma epistemologia aberta ao sonho e à criatividade para 
sair dos impasses da modernidade. A sabedoria de um saber que nos propõe 

um estilo de existência apoiado na criatividade e no sonho, que insiste em que 
o homem deve inventar e desejar para continuar existindo, para poder esca
par, sonhando incessantemente, de uma cultura árida, quase desértica, onde 

não existe mais a possibilidade de qualquer projeto. Sem as tripas como fun
damento, não existe qualquer sentido, qualquer verdade que se possa susten
tar. Sem as tripas, sem o coração, sem o desejo como fundamento, não existe 
comunicação nem diálogo com o outro. Sem as tripas como fundamento, 
estamos na pós-modernidade: uma cultura do vazio, do espetáculo desmedi

do da informação banal e fascinante, que terminou roubando da condição 
humana o seu sentido. O corredor sem saída, o abismo. 

Conceber a estética como epistemologia (vista como estilística da exis
tência) implic~, para o sujeito, o reconhecimento de sua feminilidade ao tomar 
possível um discurso singular de alteridade (com o outro) sobre o mundo e a 
perda definitiva da crença em enunciados universais, para poder descobrir 
com o outro diferentes modalidades eróticas, dialógicas, que lhe permitam 
experiências de criação. 

A obra-de-arte visual nos interpela como uma janela entreaberta pelo 
imaginário, que nos revela a profundidade e complexidade do sentido, de um 
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ato, de urna emoção, que nos conduz a sentidos inéditos, sentidos ainda não 

ditos, e principalmente aos sentidos que não sabemos de nós m~smos, a nosso 
inconsciente, sempre revelado pelo outro nas marcas de uma comunicação. O 
pictórico como estilística da existência faz parte dessa rede comunicacional, 
que nos entreabre a compreensão do sentido indizível, inacessível, vedado, 
que é chamado de inconsciente. É função sagrada do pictórico ajudar-nos na 

interpretação do inacessível, que nos permita descobrir por meio de uma tela 
o mistério de min11a relação com o outro, que é, no fundo, a busca interminá

vel pelo sentido da vida. 

Luís Alberto lVarat 

1 de janeiro de 2004 
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DERECHO AL DERECHO * 

Palabras liminares 

Este libra intenta mostrar el derecho como fue desde siempre. Por eso 
arranca desde Adán y Eva, su primer capítulo, a cuya lectura, descontamos, 
llegará la condescendencia dei lector. 

Tradicionalmente los autores de filosofía jurídica para su comunicación 
con sus lectores utilizan un lenguaje totalmente neutro a la emoción. La 
presentación metafórica, que acerca por encantamiento a lo que se quiere decir, 
queda así deliberadamente apartada de sus intentos de mostración. 

Por eso este libra tiene Ia irreverente pretensión, y no por ello menos 
científica, de ser diferente. 

Nuestra intención originaria fue hacer tma seria especulación teórica, so
bre algtmos temas jurídicos, lo suficientemente trillados como para ser susceptibles 
de algún intento de clarificación. En este sentido, este es un libro no nacido. 

Pero, afortunadamente, no pasó demasiado tiempo no siendo. Foco a 
poco se transformá en otra cosa. Este cambio es producto natural de haber 
reemplazado Ia seriedad científica por la exposición emotiva el enunciado 
teorético por la metáfora. Dilui el conocimiento en la literatura de su 
mostración, no es transformado en negativo, sino dotarlo de medios más 
efectivos para su transmisión. 

Plantear los problemas normativos apelando a recursos casi diríamos 
poéticos, Iejos de constituir un superficial divertimiento intelectual, es un in
tento de demostrar que por lo directo y accesible de la explicación, se mide la 
posibilidad de transmitir conocimientos con claridad. Se puede ser riguroso y 
profundamente antisolemne. La verdad jurídica no hay que construiria, hay 
que desernbarazarla de las oscuridades teóricas que la cubren. 

• Publicado em WARA T, Luís Alberto; ENTELMAN, Ricardo. Los Talleres "EI Gráfico / 
lmpresores", Buenos Aires, 1970. 
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Este libro es más que nada una sacudida. Intenta desprenderse dei 
determinismo inmanente ai derecho, que condena a quienes se vuelcan a é!, a 
una estática insalvable. Implica cambiar de ritmo. 

No buscamos hacer una crítica destructiva de lo jurídico, empresa por 
otra parte muy ambiciosa, sin proponer nada en cambio, Todo lo que aquí se 
dice fue anteriom1ente expuesto, por sus autores, en un leguaje académicamente 

neutro en numerosas charlas, dases y escritos. No es, por lo tanto, uns funda
mental creación epistemológica. Tan sólo Ia construcción dei libra que, creemas, 
todo aquel que estudió derecho prefrió leer. Y por qué no, una posibilidad de 
acercarlo al hombre de Ia calle, a súbdito eterno, que ha vivido desde siernpre 

bajo e! derecho, sin que nadir haya acertado a explicarle con franqueza qué es, 
cómo funciona y sobre todo para qué sirve. 

Estas páginas no están, sin embargo, dedicadas ai hombre de la calle. 
Puede que también a é! le sirvan de acceso ingenuo y risueno a Ia simple realidad 
de un mundo que le estaba vedado como un cofre de misterios. Los verdaderos 
destinatarios de estas pocas ideas son los juristas y de entre ellos, muy particu

larmente los jueces, para quienes e! mundo de conceptos en tinieblas, por e! 
que hayan de deslizarse con sigilo, temerosos de iluminarlo, para evitar que su 

\·erdadera anatomia sea descubierta desde afuera. Puede aceptarse la 
conveniencia de que e! derecho no sea visto en su desnudez de herramienta 

por e! súbito, que tal vez se somete él, en buena parte porque no acierta a 
descubrir que no es sino el mero prod ucto de la imaginación de sus semejantes. 
Pero quien tiene que utilizar Ia herramienta no puede dejar de conocerla, por 

mucho que se justifique ocultaria o disminuirla a su destinatario. Los reyes 
magos son un mito útil para las fantasias infantiles. Pero si los mayores creyeran 
en los reyes magos, los ninas se quedarían sin juguetes. 

Hay algo así como un hilo conductor ai cual están prendidos todos y 
cada uno de los capítulos que siguen: nuestro convencimiento de que, en lo 
que se refire a ciencia jurídica, aún se puede cambiar. 

Si bien este libro padece dei irreparable detecto científico de haber 
reemplazado la solernnidad que parece exigir toda ciencia por una actitud más 

instintiva y desenfadada, esto nos ha servido para incorporar al tratamiento 
de! derecho un elemento que precisamente sus teór.icos han debido ser los últi
mos en olvidar. Una absoluta libertad. 

Y, Ia libertad, sentida casi corno necesidad biológica, es Ia base ineludible 
de todo cambio. 

Es posible que muchos de los párrafos que integran este libra resulten 
ofensivos a los científicos, los abogados y los que tienen en sus manos crear y 
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aplicar las normas jurídicas. O ai menos - y esto con seguridad - impertinen
tes. Vaya este prólogo como disculpa por ello . .::Es acaso posible evitar ser im
pertinente en cualquier intento de cambio? 

Pero debe quedar claro que e! cambio en e! derecho no es en sí mismo un 

objetivo. El hombre tiene hoy una meta que adquiere características de necesidad 
total: La paz. 

Siendo el derecho una de las más vastas e importantes herrarnientas para 

manejar las conductas de los hombres, puede tal vez ser el camino hacia Ia paz. 
Por eso vale la pena intentar un cambio. Quienes comprendan la importancia 
que para ello tiene el derecho, lo promoverán. 

La cíudad estable - Una ciudadela 

Fue construida apenas e! hombre, mordiendo la manzana, se quedá sin 

refugio / con su huerto a merced de cualquiera / temiendo por igual al pastor 

y ai guerrero / 

Fue construida a su medida y su temor / sin sorpresas en sus calles 

aparentemente biancas / familiares / ajedrezadas / sin puertos ni naves que 
tomar / sin vecindades peligrosas / todo aquietado / criaturas de andar re

dondo / con los ojos de la cara que miran sin devolver / uniformada su 

esperanza / con su gente que muere pero que reaparece en otro igualito que 
por conocido no asusta / infantes grandes que temen lo nuevo y solo lo aceptan 
cuando es repetido/ segmentados/ meros usuarios de una vida que ya no Ies 

pertenece en casi nada / golondrinas muertas que ya no saben juntarse para 
hacer verano /pero libres de imaginar la libertad / con esa prostituída fantasia 
de los que toman a su sombra por autêntica companía. 

Así es la ciudad en que reconstruyó la manzana / renació Ia paz 
superándose la sorpresa. 

Esa ciudad se llamó derecho e fue un paraíso / al menos conceptual 
/ un simple espejismo con el poder Jlenar sin angustia un ritmo vacío / e! 

orden jurídico / esa trama para la organización de otro gran mundo / la 
vuelta al útero / una ciudadela en la que todos podemos reconocemos / 

andar juntos sin temor. .. 
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Hechiceros de hoy 

1. DESDE EL GÉNESIS. Tanto en los siglas viejo como en los nuevos, los 
hombres han necesitado contar con fórmulas mágicas que !e tejieran, conven
cionalmente, una significación general para su comportamiento que le 
permitieran superar su desazón coexistencial; que !e hiceran olvidar con luz 
de ceremonias, los peligros de su larvada beligerancia, las ganas de 
deshumanizarse, de dar ai traste con lo construido, de volver a la animalidad, 
de asumir una alteralidad sin freno i mala sangre: la existencia salvaje, la de 
los impulsos vi tales. Ese incoercible ritmo Auschwitz de la escala zoológica: su 
endoderma no civilizado. 

Desde e! origen un soplo de misterio nos protege de! más fuerte, com
pensando nuestra debilidad, preservando Ia nostridad - ese invariable nosotros 
,ai que forzosamente estamos adscriptos - la humana condición. 

Un vi vir frente a frente, de persona a persona, siempre a punto de negarse 
a sí mismo a punto de ser más una atroz agresividad de rebano, que una dulce 
convivencia. 

Siempre tan a punto de no poder superar esa aureola de inseguridad, de 
extrema tensión. Ese mutuo receio que nace ante e! comportamiento incierto 
dei ser desconocido, abstracto, el cualquiera, e! de los atributos perdidos - e! 
extranjero de Ortega - potencialmente peligroso, auque muy probablemente 
tan espantados en uno corno e! otro, llenos ambos dei mismo oscuro pánico, de 
las mismas ganas de dialogar sin beligerancias con los dernás. 

E! miedo cambio. La necesidad de tener una dorada seguridad, un 
existenciario mágico con e! que poder precisar esa vida fuera de! tiempo que 
tienen los hombres de nuestro distomo / esas criaturas que todavía no hemos 
podido asirnilar a nuestras dornesticidad, la de los seres tuizados hecho uno, la 
de los únicos seres que nos pueden convencer de que la mamífera fiereza, no es 
en ellos más que una latencia potencialmente repetible. 

2. La puesta en marcha de la reciprocidad exige, de este modo, ciertas 
reglas objetivas que permitan anticipar el comportarniento ajeno, acerquen su 
lejanía y eviten un tipo de respuesta que anule la posibilidad de uha futura 
existencia compartida. 

Sólo en la inercia cotidiana, en la aceptación exclusiva de los quehaceres 
hechos, de probada y antigua eficacia, esto no sucede. Únicamente allí no 
habrá horizontes riesgosos, se contará cone! contexto situacional que permi
te precisar, llenar el hueco de la indeterminación; tener una acabada visión 
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de la capacidad para cornunicarse. Podemos así hacer cálida, farhiliar, una 
relación comun, borrando todas las tensiones de los prirneros tratos, brin
dando a través de una inercia circular, de un comportamiento habitualizado, 
la anhelada protección. 

Para la relación con los indeterminados, en cambio, como la habitualidad 
no existe, se necessitará contar con un hechizo verbal, una magia secreta que 
nos permita imaginar en los demás su ausente familiaridad. 

Nacen entonces las regias de coexistencia, la luz de oráculo que deja 
aofomerar en su derredor e! contorno humano, tornando únicamente nítido e! o 

sistema, diluyendo deliberadamente sus agresivas fuentes de origen, suavi-
zando e! cornportamiento. Es la súbita rnostración de otro orden en e! que la 
belicosidad se neutraliza. Es e! hornbre con carne de normación. La pauta que 
prevee la acción futura, que permite saber si lo rnío o lo del otro devendrá 
prohibido o permitido. , 

Las regias, esa encantada máscara, productora de un orden cerrado que 
apuntala inconscientemente ai hombre cornún, respalda su intercambio, 
llenando de automatismo la conducta de los hornbres-clase, para integrarlos 
con fantasía en el aquietado marco de lo cotidiano, en ese planetario 
incorruptibles. La solución que nace un día y se afirma por siempre jamás. 

3. Desde e! comienzo, la radical debilidad de la vida, necesitó y exigió 
(pese a que Nietzche diga lo contrario) un elemental principio de tolerancia 
que con distintas formas se rnantuvo a lo largo de toda nuestra corrupta y 
singular historicidad, garantizando e! entendirniento social, evitando temero
sas dispersiones: La enernistad mortal. 

La renuncia ai odio, es así producida por una suerte de complicidad mági
ca, que apuntala trascendentalmente la contrapuesta realidad. Es Ia entrada dei 
hombre a la religiosidad, de ese hombre perdido en su inseguridad, que encuentra, 
a través de lo divino, dei acto de fe, un aval de paz para todos sus tratos. 

Corno se dijo alguna vez, Ia di\·inidad-de la misma manera que quien presenta 
a dos personas - sale de garante para el entendirniento social, para Ia afinnación de 
la mutua voluntad de renunciar a la ley de la selva; la de! rebano amoral. 

En e! diálogo con sus dios, e! hombre ernpieza a encontrar tan1bién una 
manera íntima de dialogar en paz con los extraflos. 

Por encima dei comportarniento incierto se establece así una mística que 
nos atrapa, adormeciendo con su luz el sentirniento de hostilidad. La ordenación 
se presenta así ante los ojos de los hombres corno una potencia independiente, 
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abstracta. No como e! producto de su propia acción sino como una existencia 
superior que todos reverencian y a la cual proveen mediante la construcción 
de formas cada vez más inflexibles. Puede universalmente adrnitirse que toda 
religión tiene una faz normati,·a que salva la intervivencia. 

Son estas formas que producen un espejismo tal, que no dejan ver los 
sen timientos de hostilidad, haciendo creer que los otros son seres iguales a 
nosotros; que vi vimos con ellos dentro de un mundo inalterable, donde e! cam
bio no entra y todo es eterno, previsible, inmutable. Un mundo donde e! maio 
siempre será castigado y nunca podrá llegar a ser legislador. 

Cuando el poder social se desvinculó dei acto de fe haciéndose laico, 
esta mítica presentación de las normas no desaparece. El soplo hechicero, el 
que da seguridad, cambio sólo de ropaje. Se reemplaza la creencia en fuerzas 
sobrenaturales por e! culto a la razón, a lo sistemático. 

El aglutinatniento misterioso y encantado deviene presentación 
lógicamente ordenada. El culto a las formas dei conjuro por las de las predicción 
rigurosa. Con lo que lo sobrenatural se convierte en formas. 

El paso de la religión al derecho, la entrada dei hombre a lo jurídico, 
sólo determina un cambio de culto. La rih1alización queda. Es e! reemplazo dei 
sacerdotes por el juzgador, de la verdad revelada por la interpretación 
institucionalizada. 

Dios e legislador son para el ámbito normativo, sólo dos formas diferen
tes de cumplir una invariable función: Ambos danai hombre la ilusión mística 
que !e permite continuar adonneciendo su natural instinto de desconfianza. Los 
dos necesitan de la misma profesión de fe para que su culto no se deteriore. 

Ambos prolongan el hechozo hacia nuevas exigencias, acomodando e! 
misterio para que el hombre no vuelve a ese nefasto rebano sin moral que la 
religiosidad le permitió trascender. Juez y sacerdote son dos manifestaciones 
de un mismo fenómeno que sólo se ha modificado en el transcurso dei tiempo. 

Sin ese acto de fe, divino o humano, lo social no podría existir. 

La fe en Dios, el hechizo divino es un bálsamo para la humanidad. Una 
gracia de Dios que asegura la eternidad de la convivencia. Eso es justamente lo 
que vieron las teorías formalistas. 

Claro que e! derecho debe moverse son más cautelas pues su sacerdocio 
es mucho más limitado. 
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Agosto de 2001 

Los colonizadores 

Los hombres de la Tierra llegaron a Marte. Llegaron porque tenían miedo 
·o porque no lo tenían, porque eran feiices o desdichados, porque se sentían 
como los Peregrinos, o porque no se sentían como los Peregrinos. Cada uno de 
ellos tenía una razón diferente. Dejaban mujeres odiosas, trabajos odiosos o 
ciudades odiosas; venían para encontrar algo, dejar algo o conseguir algo; para 
desenterrar algo, enterrar algo o abandonar algo. Venían con sueiios ridículos, 
con sueii.os nobles o sin sueii.os. E! dedo dei gobierno indicaba desde carteles 
de cuatro colores, en innumerables ciudades: HA Y TRABAJO PARA USTED 
EN EL CIELO. jVISITE MARTE! Y los hombres se lanzaban al espacio. 1 

Las crónicas que Bradbury hubiera escrito de lzaber sido juristas 

1. DÓNDE COMIENZAN LOS SENTIDOS 

Tenían en el planeta Marte una hermosa realidad circundante. Sin em
bargo los marcianos no podían veria. Tenían sus sentidos dormidos. Eran se
res de pura fantasía que se movían entre sombras y se agrupaban por instinto. 
Su anhelo era poder superar su dramática epogé. 

Un día llegó un hombre de la Tierra que pudo, en extraii.a comunicación 
telepática entablar el diálogo con ellos. Les contó cómo eran sus valles, sus 
ríos, a los hombres la belleza de sus mujeres y a las mujeres la magia de sus 
hombres. Le creyeron. Tuvieron fe en lo que ese hombre les decía. En mil luga
res en la noche, los amantes durmieron abrazados, imaginando el amor. Por e! 
primera vez brotaron lágrimas en la mejillas de las mujeres. 

E! alba de Marte, que tenía la extrana particularidad de mostrar en re
sultante el estado de ánimo general, reflejó una extraii.a emoción. Esa nov había 
nacido en el planeta el conocimiento dogmático. 

Pasó e! tiempo y otro hombre llegó de la Tierra. Venía de un lugar diferen
te. Traía otra perspectiva de las cosas y una técnica de reconstrucción totalmente 
diferente. Les contó como eran sus valles, sus ríos, a los hombre la belleza de sus 
mujeres y a las mujeres la magia de sus hombres. Y les dijo qué era e! amor. 

l. Ray füadbury: Crónicas marcianas - Ediciones Minotauro-, página 100 . 
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:tv1uchos le creyeron y se plegaron ai nuevo sistema de mostración. 
Comenzaron a no explicarse cómo habían podido creerle ai viejo terrestre si 
esto se parecía rnucho más a lo que esperaban de su realidad. 

Desde esa noche nacieron dos bandos inconciliables y todos se fueron a 
dormir sobreexcitados. 

El alba de Marte reflejó una extrafia tensión. Esa noche la ideología había 
nacido en e! planeta. 

A todo esto, los dos terráqueos no se habían encontrado nunca. Rodea
dos de fanáticos, vivieron en lejanía improvisando discursos. Tenían, sin em
bargo, obsesiones com unes que los atraías. Mutuamente anhelaban conocerse. 

Los dos hombres esperaron. 

Expusieron sus teorías y trataron de comprobarlas, de ordenarias, de 
encerrarias dentro de una lengua segura. Trabajaron cuidadosamente todo un 
día y toda una noche. ' 

E! alba de Marte no pudo reflejar ningún sentimiento, pues había nacido 
en e! planeta el conocimiento científico. 

Y esta es la historia que hoy les quiero contar a los marcianos, pues tengo 
la secreta esperanza de fundar la epistemología en el planeta, con lo que el alba 
de Marte podrá tener su primer meta-reflejo. 

Co111c11tnrio doméstico para una crónica marciana 

Es posible que nuestro hombre de la calle se parezca bastante a estos 
marcianos. Frente ai conocimiento científico sus sentidos están también dormi
dos. El nunca verifica. Sabe porque cree; porque confia en la autoridad de Ia 
ciencia, a la que reverencia y provee con su culto. La lengua dei científico le es 
inaccesible y necesitará siempre de una traducción metafórica que lo persua
da, que !e permita incorporar a su mundo una realidad que nunca podrá ver 
sino a través de un acto de fe. 

Todo consiste entonces en esperar, también en la tierra, un gran encuentro 
entre los hombres de sentido despierto, que decidan, como aquellos que fueron 
a Marte, cual será la semántica de esa persuasión. 
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2. EL MÁS VIEJO DE LOS EXTRANOS * 
Enero 3008, Marte 

Día 9 -15 horas. Final del caos: los cabezas de familia han decidido 
nombrar un jefe supremo. Vaya a saber cómo hubiéramos terminado sin una 
solución de este tipo. Claro que todavía faltan decidir muchas cosas. Veremos 
qué va a pasar en la reunión de esta noche. 16,45. Mientras me afeito escucho 
a Riquel, el comentarista de moda: tiene miedo de que la solución propuesta 
nos devuelva el olvidado sistema terrestre; aunque es innegable que las cosas 
no pueden seguir así. 19,20. En la pantalla de televisión comienzan a aparecer 
las primeras imágenes oficiales. La asamblea está a punto de comenzar (siento 
nostalgias de Ia tierra). 19,30. Llega Santos que se quedá sin televisor. El locutos 
de la cadena oficial, como nunca, se pierde en detalles sin importancia. 20,10. 

Comienza el debate Vertiginosa convergencia de heterogéneas retóricas. De 
golpe estoy en otra cosa. 20,15. Vuelvo de mi ensimismamiénto para escuchar 
la desición final: han nombrado ai más viejo de la tribu humana jefe supremo. 
21,30. Llegan los primeros temores. Se cree que a los marcianos no les caerá 
bien una decisión de este tipo. Con todo se sigue esperando saber quién es el 
más viejo. 22. E! locutor de la cadena oficial informa que Cruz Reyes es el más 
viejo, siendo desde ese momento Jefe Supremo. 22,10. Salimos con Santos para 
ver cómo había caído la noticia entre los otros hombres. Todos parecían con
formes, Santos inclusive, que casi nunca está conforme con nada . .tv1e estoy 
convenciendo que e! único disconforme soy yo. Pero para mí hay una equivo
cación. Si no saqué mal la cuenta e! más viejo no es Reyes sino Mauricio Aloda, 
e! pescador. 24. AI volver para nuestra zona hablo dei asunto con Santos, que 
se enoja (no Ie caen muy bien los pescadores). Empiezo a creer que nadie 
quiere contar bien los anos. En fin, de todos modos desde hoy, Cruz Reyes 
será e! más viejo de la tribu aunque Mauricio Aloda haya nacido antes que é!. 

*** 

Día 10 - 10,45 horas. AI salir de la ducha, me asalta una duda. zQué 
poderes va a tener e! Gran Jefe? Llamo a Santos por teléfono y me informa que 
la asamblea le dio sólo facultades para dictar normas y decidir sobre los pro
blemas de la caza y Ias pesca. E! resto continuará en manos de los cabezas de 
familia. Me quedo tranquilo esperando la primera Jey. 16,20. Me dispongo a 

• Este capítulo fue desarrollado a partir de una idea expuesta por el Dr. Ambrosio L. Gioja, 
en sus dases . 
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escuchar las primeras disposiciones. La televisión muestra un primer plano de 
Reyes. Comienza e! discurso (nuevas nostalgias de la tierra): Una suerte de 
monólogo anfibológico, luego, el frío y tremendo texto de la ley: "E! que tenga 

relaciones con su esposa durante e! verano será ejecutado o devuelto a la tierra 
según la in tensidad de las mismas". Después una marcha, la vuelta a la progra
mación habitual. Apago. 16,45. Santos me llama indignado, no lo podía creer. 
Parece que los cabeza de familia van a pedir explicaciones. 19. Van a difundir 

un mensaje aclaratorio. Reyes dice que durante la primer parte del inviemo 
tendremos dificultades con algunos grupos de marcianos no integracionistas y 

que es preciso juntas, por las dudas, alimentos extras, que e! amor perjudica la 
actividad de la caza y de la pesca. Que los hombres tienen que tener sus men
tes puestas en un {mico objetivo: conseguir alimentos. Y olvidarse de sus mujeres. 
El sacrifício nos beneficiará. Parece razonable. Clotilde, mi mujer, no lo entiende 
así. 21,15. Cenarnos dentro de una rara tensión. Clotilde parece entonada. Se 

mueve de una rnanera extrafí.a, diagramando figuras de entrega (como las de 
un tiempo que ya no estava entre nosotros). Siento ganas de violar la prohibición. 

El as unto es riesgoso. Suerte que llega Santos. Trae noticias del pueblo. Todas 
las rnujeres están enloquecidas. Se programa una asamblea general para 

mari.ana. Sin duda habrá que encontrar una solucián. 

*** 

Día 11- 9,15 horas. Ante la indiferencia de los viejos todas las criatu

ras jávenes nos reunimos a deliberar. 15,30. Saliá una linda solucián, Por 
suerte no habíamos echado todavía ai abogado que llegó con la última 
expedicián. Él nos mostró cómo debían interpretarse las normas. La ley -
dijo - proh1be la relacián con nuestras mujeres, pero nada dice de las relaci

ones con las de los otros. Todo se reduce entonces a cambiar de pareja. 17. 

Emprendí e! regreso para casa. Cuando llegué, Clotilde ya no estaba. En 
ningún momento se me había ocurrido pensar que ella no estaba excluída de 

la solución. La cosa ya no me gustaba tanto. 

Día 12 - 8,10 horas. Me despierto sobresaltado. Cárno no se me había 
ocurrido antes. Si la cuenta estaba mal hecha, Cruz Reyes no era el más viejo. 9. 
Llega Santos, su mujer también se fue. Le cuento de nuevo lo de Mauricio el 
pescador, ya no le molesta la idea de que sea e! más viejo de la tribu. Queda en 

ir a hablar con Riquel. 15. Riquel expone la idea. 15,45. Munidos de armas, los 
cabezas de familia se preparan para cambiar ai Gran hacedor. La tarde se va en 
preparativos. 21,35. Desde ese momento Maurício e! pescadores el más viejo 
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de la tribu, aunque probablemente Cruz Reyes nació antes que él. Según Riqeul 
parece que se va a cuidar muy bien de rnantener la prohibición de no amar en 
verano: al fin de cuentas no era de su competencia. 

*** 

Día 13 - 16,15 horas. Vuelve Clotilde y se pone a lavar los platos, la casa 

estaba hecha un revoltijo. No sé cuándo voy a aprender a quedarme solo. Clo-
tilde siem .............. ten .. . 

OBSESIONES CALIGULEANAS 

Noche de teatro. Cosas que uno piensa cuando está metido en una butac;a 
viendo Calígula. Necesidad de cristalizar una obsesián. La instantânea 

presentación de otro camino que la fantasía recrea, perfilando una connotacián 
resultante. Intento de situar a flor de lengua algo que ya entró en mí. 

Calígula fue 1mhombre que tomá al pie de la letra lo de la libertad absoluta. 

Se olvidó que era un mito para preservar a los débiles; para hacer olvi
dar a las pobres criaturas de nuestro género, su permanente crisis vitae. Su 
total falta de intuicián trascedente. 

Se olvidá que el hombre nunca podrá aislarse de lo social, vi vir lejos de 
la humana miseria, ejercer sus posibilidades de obrar enforma ilimitada, que 
frente a las cosas y a los demás, cada hombre recibe el freno irremediable de 

una existencia compartida, de un quehacer siempre condicionado, siempre 
normativamente determinado. 

Se olvidá que ni Robinson Crusoe en su isla fue absolutamente libre. 
Condicionado por su sociedad. Llevó a su forzado destierro todos los prejuicios 
de su época y en su soledad, muy probablemente, quiso también volver y no 
pudo. No fue libre de saltar e! mar. 

Se olvidó también que ni e! tirano más poderoso podrá ejercer su poder 
de una manera absoluta, sin frenos. La normativa espontánea será siempre su 
presupuesto incc:iercible. En ella descansa la más genuína de las alternativas. 

E! tirano, es obvio, querrá tener siempre más poder, pero sólo lo tendrá si los 
demás se lo consienten. Si con su actividad no quiebra una radical valoracián 
comunitario. La conciencia jurídica colectiva enmarcar siempre con rigidez e! 
universo de todo gran hacedor. 
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De ahí lo absurdo de su isla de pureza; de su intento de fundamentarse 
a espaldas de los hombre y las cosas; de pretender llenar e] vacío de su existencia 
con una libertad llevada hasta sus últimas consecuencias; de ahí su empeno 
porque lo imposible sea: tener la ]una, alterar e! orden natural, cortar los vín
culos con su pueblo, convertir a todos en munecos para su libertad. 

Por eso la rebelión del senado, su forzada muerte. Esa muerte con la que 

el cuerpo social recobra el aire de tranquilidad ... 

... Y Calígula murió en vano. Su lucha fue una impostura. Nadie podrá 
poseer la !una, hacer que lo imposible sea; comprendió muy tarde que nadie 

constrye su libertad dentro de un salvaje destierro. 

Tocando el techo con la mano 

CUANDOSEAGRANDEVOY A TOCAREL TECHOCONLAMÂ.NO. 

Voy a hacer esto y aquello. 

Para Julio Manzini esto no fue sólo una fantasía infantil. Cuando lo conocí 

ya andaba por caso los dos metros y treinta anos. 

Esperaba aún muchas cosas de la vida. 

Continuó creciendo, haciendo, andando y desandando caminos nuevos. 

Siempre avanzando un poco más. 

Hasta que un buen día, tocó e! techo con la mano. Sintió entonces que ya 
no iba a crecer más, que estaba coagulada su esperanza, acabada su ordenación. 

Y se sintió viejo de repente. Sin más ganas de andar. 

Comenzó a recordar. Encogiéndose de a poco. Volviendo a una ninez ya 

sin futuro. 

Entonces murió triste dentro de esa infa'.1cia vieja. 

Y se hizo legislados, adquiriendo la falsa estatura de alglll1os héroes que se 
autoconvencen que pueden decidir con infalibilidade! destino de sus pueblos. Que 
han podido tocar a Dios con la mano, recibir e É, la sagrada leyenda de la raza. 
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Apzmtes para zm diccionario fantaseado 

LO QUE LA COSTUMBRE ACOSTUMBRA 

Costumbre: 

EN LO INDIVIDUAL: Inercia existencial. 

EN LO SC:X:::IAL: Una suerte de acorzada cerhdwnbre / un hipotético mo
mento en e! que lo habitual se mecaniza / confom1e Ortega, lll1a forma de vida 
que e! hombre muy personal siente como arcaica, afleja, superada y ya sin sentido. 

EN LO JURÍDICO: Resultante habitualizada y coactiva de una conciencia 
moral compartida. 

NOTA: No es urgente hacer ver ahora, cómo la costumbre cumple una 
antinómica función, contrastando las necesidades dei hombre individual y con
creto con las dei ser social. En e! área de la intimidad individualizada, el acos
tumbramiento representa, como ya lo hemos puntualizado reiteradamente, un 
riesgo permanente que lleva a la deshumanización dei hombre; que corta sus 
posibilidades de comunicación, que lo coloca nuevamente en la modorra 
infrahumana -la de los pobres bichos que no pueden volverse hacia sí. 

De ahí también e! pesar dei poeta de la vigília, que observa la enorme 
capacidad de somnolencia que adquiere e! hombre civilizado -mejor dicho 
superconfortado- de hoy, y se revela contra las costumbres, contra esa manera 
simétrica y reiterada de actuar, de asumir el mundo, que en convivencia pro
curamos darnos. 

Advierte que e! hombre se diferencia de las bestias por algo mucho 
más trascendente que el sirnple temor a la muerte y la aquietada nostalgia 
dei tiempo que fue. 

Pero pores contrario, en e! horizonte social, esta angustia se desvanece. 
En la constitución dei ser colectivo lo único que nos preocupa es "e! poder 
garantizar, en reciprocidad, e! cornportarniento pacífico de los hornbres, adorme-
ciendo su violencia. 

No es pues cuestión de humanismo sino de preservación, de hacer lo 
menos peligroso e incierto posible el aproximarse entre los hombres. 

Esto es algo que sólo puede darse, en la habitualidad, en esa recíproca 
aceptación de pautas supraindividuales que anulan las ilimitadas posibilidades 
de nuestro obrar. Asegura la convivencia otorgándole al hombre bases sólidas 
para su quehacer y su huerto. 

E! destino dei hombre descansa así en esta dualidad costumbrista . 
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No confundamos los planos. Procuremos vivir en una constante rebelión 

individual sin dejar por eso de aceptar las costumbres que las van atesorando, 

asegurando para los demás. 

UN CASTO PANDAN 

El cinturón de castidad fue una sagrada institución que dio paz a los 

cruzados, permitiendo a sus mujeres, sin degradantes sospechas, volver las 

cosas ai estados de naturaleza, preservando el valor castidad. 

Claro que esto fue gracias a que el cruzado dejó la Ilave a su mejor amigo. 

En e! orden jurídico existen ciertos elementos que operan de la misma 
manera: Que dan paz, pemutiendo a los obligados, sin inquietantes incertidumbres, 

tener sus relaciones con naturalidad, preservando el valor seguridad. 

... quedan ai lector de este juego algunos enigmas para resolver: 

• encontrar la naturaleza dei cinturón. 

º descubrir quién fue e! amigo que tuvo la llave. 

• quién se quedó en eterno cruzado ... 

... gracias a una llave que nunca se devolvió ... 
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PENA DE MUERTE, 
CONCEPTOS RIGUROSAMENTE VIGILADOS ('J("J 

" ... E! núcleo de la manifestación había sido dispersado por e! efecto de 
los gases lacrimógenos. 

La policía había cargado varias veces sobre los manifestantes, y és tos se 
dispersaron en distintas direcciones. Sólo quedan ahora pequenos grupos 
laterales algunos de los cuales tratan de reorganizarse, otros, simplemente 

pretenden huir del radio de acción de las fuerzas policiales. 

Jorge Ordónez, 25 afios, estudiante de letras, en su huída se separa de su 

grupo y corre sólo por la angosta calle transversal. En la esquina de Ia avenida 
se detiene un coche de la polida; y el resto sucede rápidamente. Dos policías 
bajan, sacan sus armas automáticas, apuntan, y hacen fuego. Jorge Ordones, 25 
anos, estudiante de letras, está muerto sobre la calzada ... " 

" ... En acho anos de presidio se había acostumbrado a no tener nombre. 

Es simplemente M 8693, e! de la primera celda de la galería izquierda. En 
realidad había olvidado hace tiempo si se llamaba de alguna otra manera. 

Y eso no es nada, hay muchas cosas a las que uno se acostumbra en 

prisión. Ya no podía soportarlo. Pero esa tarde a las siete todo terminaría. M 
8693 había planeado Ia fuega con mucho cuidado. 

E! camión de los suministros entraba diariamente a las siete menos diez, 

y salía diez minuto más tarde. Esa tarde é! saldría dentro del camión. 

A las siete, el camión comenzó a moverse lentamente hacia la puerta. M 

8693 iba adentro. jLo había logrado! 

M 8693 vivía a toda velocidad. Angustia, miedo, felicidad, ganas de gri
tar, de llorar. Todo se sucedía a un ritmo enloquecedor. Pero algo raro sucede. 
E! camión se está deteniendo. Sí, se detiene en la puerta. Esto no es habitual. 
Los músculos de todo su cuerpo se tensan como si quisieran romperse. E! camión 
está completamente parado. Alguien gira Ia manija dei acoplado. Pero é! nova 

a soportar más tiempo en la prisión. No más ya. La portezuela se entreabre. M 
8693 desesperado a tropelia ai guardia y sale corriendo hacia Ia libertad. Rápi
do, muy rápido. El guardia se repone y grita "alto". M 8693 corre más, y más, 

sonriendo. E! guardia dispara dos veces. M 8693 cae, rueda un par de metros y 
su rostro sin vida sigue sonriendo ... " 

• Este capítulo fue desarrollado a partir de una idea expuesta por e! Dr. Ambrosio L. Gioja. 
Estando este libra en prensa se ha dieta do una ley que pane la sanción de pena de rnuerte para 
ciertas conductas. Creemas que ello no cambia la situación explicada en el texto para otros 
casos. Dr. Arnbrosio L. Gioja en sus dases. 
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" ... Feliciano Gutiérrez siempre fue ambicioso. La vida hay que vivirla. Y 
Feliciano Gutiérrez quiere ser un sefior. Tener dinero, mucho dinero. Porque 
"sefior" es, para é!, un título de nobleza que se compra con plata. EI dinero no 
es la felicidad, pero calma mucho los nervios. Feliciano Gutiérrez pensaba en 
todo eso mientros caminaba por la desierta avenida hacia la joyería. 

Eran las tres de la mafiana de un calmoso jueves de febrero y Feliciano 
Gutiérrez tenía frío. Cuando llegó frente a la vidriera no dudó - ya lo había 
hecho bastante en otra época-, e introdujo el alambre en la cerradura. Final
mente tendría lo que quisiera. Tua a robar todo lo que pudiera llevarse. La 
puerta cedió y Feliciano Gutiérrez entró, decidido, en la joyería ... 

... Dos calles más aliá, e! coche de la comisaría 32 se detuvo en la esquina. 
Era e! control noctumo de los guardias, pero el cabo no estava en su lugar. 

Había que buscarlo. 

Entonces se escucharon las detonaciones. El chofer dei auto sólo tardó 
segundos en reponerse de la sorpresa y también segundos en Jlegar a la puerta 

de la joyería. 

EI cabo salía caminando lentamente, con el arma reglamentaria en la 

mano derecho. Se acercá ai auto y se cuadró frente a su superior. 

- Hay que pedir una ambulancia, el ladrón esta muerto ... " 

Estas son sólo tres casos imaginarias. Algo así como tres fragmentos de 

una novela cualquiera. 

Agreguemos a nuestra novela el dato de que los órganos que han dado 
muerte a los delincuentes actuaban dentro de su función. O sea, estaban auto
rizados para hacerlo y por tanto, no cometieron delito algt.mo por estas hechos 
ni fueron, por ende, sancionados. Agreguemos también que ningt.ma norma 

escrita prevee la pena de muerte. 

Si tratamos de hacer una descripción jurídica de estas cuentitos, no 
tenemos otra solución que decir que en los tres casos se ha aplicado el orden 
jurídico. En otras palabras que en los tres se ha ejecutados la pena de muerte. 

Ya sea que pensemos una norma general no legislada que diga algo así 
como: "Si alguien es descubierto alterando el orden en una manifestación, o 
huyendo de la prisión, o robando una joyería, y no responde favorablemente a 
las intimaciones de las autoridades debe ser sancionado con pena de muerte". 
O ya sea que pensemos simplemente en una delegación hecha a los órganos 
administrativos, para que, en el caso de encontrar a un individuo en las circuns
tancias descriptas como ejemplo, decidan la sanción que corresponde, pudiendo 
aplicar la pena de muerte, la conclusión es la misma: Para todos estas casos el 

orden jurídico en cuestión prevê la pena de muerte . 
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Si continuamos el análisis debemos concluir también, que la pena de 
muerte está prevista en forma aún más drástica que el resto de las sanciones 
penales ya que no se contempla aquí el principio generalmente aceptado de la 
previa defensa en juicio. 

Los condenados no han podido defenderse, contrariamente a lo que ocurre 
en general con la mayoría de las sanciones de un orden jurídico moderno. 

Pero, afortunadamente, estos son sólo divertimentos intelectuales. To
dos sabemos que en muchas partes la pena de muerte ha sido desterrada hace 
tiempo, así lo ensefian todos los tratadistas del derecho. 

Acaso és ta, sea sólo la interpretación jurídica de situaciones imaginarias . 

PUNTO lvfUERTO; o de cómo una misma técnica puede desencadenar 
diferentes finales. 

LA HISTORIA 

E! estadio repleto de mirones. Dos segundos más y se larga la gran 
maratón. Rápidamente e! centenar de profesionales se lanza hacia la meta, 40 
kilómetros más aliá. La multitud se enardece, aplaude ai primero de turno y 
siente ganas de escupir ai último. En el kilómetro diez Marcelo Chaves pasa 
ai frente dei pelotón. De a poco va adquiriendo e! presentimiento de su 
consagración definitiva. Apura la marcha, contra las instrucciones de su téc
nico. Se deleita. Llega ai kilómetro 20. Sus piernas se le adormecen repenti
namente. Siente que no va a poder seguir más. No valen los elogios de la 
tribuna. Todo su cuerpo se le afloja, la cabeza a punto de explotar. Una 
esperanza que se le escapa. 

Pero de pronto descubre que su dolor se ha muerto. Su cuerpo le resulta 
ajeno. Se está moviendo como una autómata pero rítmicamente, hasta con 
elegancia. Va a llegar a la meta. Es un triunfados. Tiene una gloria biológica
mente prestada. Había alcanzado el anhelado punto muerto, ese momento 
después dei cual todo se repite por inercia y sin dolor 

*** 
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LA PRESENTACIÓN ENCANTADA 

No tenemos a mano los medios para comprobarlo, pero estamos seguros 
de que todos esos seres para quienes el tiempo pasa lentamente, que sólo se 
limitan a esperar con horror el momento de su muerte, han utilizado esa misma 
técnica deportiva. Son aquellos para quienes todos es rutinario, monótono, 
insoportable. Los que sienten fotirnamente nacer la fatiga antes de tiempo, por 
no advertir que son dos ritmos diferentes y que para ganar la vida es preciso 
!legar doliendo hasta la muerte. La inercia existencial 2 acelera aquí el abandono. 

Claro que nada pasaría con ellos si sólo se limitaran a quedarse quie
tos mirando vivir a los demás. Pero no, e! punto muerto les da la rítmica 
movilidad de Marcelo Chaves - que entre ellos llaman sefí.orío -. Ganan 
posiciones, que ellos consideran una meta, a la que cuidan más que a su 
vida que ya no es. Y se enojan con los que no son como ellos, con los que 
tienes la peligrosa idea de acomodar las instituciones a los tiempos, arran
cándoles la única piei que los puede proteger. 

No tenemos tampoco a mano los rnedios para comprobarlo, pero estamos 
seguros de que esa fatiga ha ganado tarnbién adeptos en el divino palacio dorado 
que proclamamos derecho: Los que creen que a través de una inercia inter
pretativa, de una mecánica aplicación dei contenido originario de las normas, 
podrán arrimarse sin inconvenientes a la perfecta interpretación; los que cuidan 
sus posiciones tratando de no ver desde su perspectiva inercial que la realidad 
tiene fluencia, de suerte que el derecho pasa a ser su rnejor coraza, un inmenso 
cementerio con leyes muertas, con protagonistas indiferentes. 

E! derecho, como e! hombre de Ortega, está siempre a punto de 
"desderechizarse", de dejar de ser orden, de comenzar a ser una mera altera
lidad. La ley de la selva. 

E! punto muerto indudablemente contribuye en gran medida a que esto 
suceda. Para evitaria, e! derecho deberá exigir dei juzgador una tensa vigília 
que vuelque en la sentencia la doliente ralidad. 

2. Ver "La costumbre", pág. 53. 
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Un, dos, tres 

LA ESTRUCTURA DE CRISTAL 

TRES OBSERVACIONES PARA UN MONTAJE LIBRE 

GALILEI (acercándose al atenojo): Como Vuestra Alteza bien lo sabe, 
desde hace algún tiempo nosotros, los astrónomos, tenemos grandes dificultades 
con nuestros cálculos. Para esos cálculos utilizamos un sistema muy antiguo 
que si bien parece concordar con la fílosofía no es compatible con los hechos. 
Según ese antiguo sistema, el de Ptolomeo, los movimientos de los astros serían 
complicadísimos. El planeta Venus, por ejmplo, realizaría un movimiento más 
o menos así. (Dibuja sobre una pisarra la trayectoria epicíclica de Venus según 
la hipótesis ptolomeica.) Pero en el caso de que aceptáramos como ciertos a 
movimientos tan comr.licados, no nos sería pocible calcular de antemano la 
posición justa de los astros porque no los encontraríamos allí donde deberían 
estar. Además de esto existen otros movimientos que el sistema de Ptolomeo 
ignora. Movimientos semejantes alrededor dei planeta Júpiter realizan, a mi 
parecer, una pequefi.as estrellas descubiertas hace poco por mí. ,:Están confor
mes los sefí.ores en comenzar con un reconocimiento de Júpiter? 

ANDREA (mostrando e! banquito frente ai anteojo): Por favor, tomen 
asiento aquí. 

EL FILÓSOFO: Gracias, pequefio, pero me temo que no sea todo tan 
sencillo. Sefior Galilei, antes de emplear su famoso anteojo quisiéramos tener 
el placer de una discusión. Tema: wueden existir tales planetas? 

EL MATEMÁTICO: Una discusión de principios. 

GALILEI: Es que yuo había pensado que para convencerse les bastaría 
mirar por e! anteojo. 

ANDREA: Aquí, por favor. 

ELMATEMÁTICO: Natural, natural. Pero tal vez sepa usted que según las 
hipótesis de los antiguos no existen ni estrellas que giran alrededor de otro centro 
que no sea la Tierra ni astros en e! cielo que no tengan su correspondiente apoyo. 

GALILEI: Sí. 

EL FILÓSOFO: Y ... apartándonos de la posibilidad de la existencia de 
tales estrellas que !e matemático (se inclica ante éste) parece dudar, quisiera 
yo, con toda humildad plantear la siguiente pregunta: ,:son necesarias tales 
estrellas? Aristotelis divini universum ... 
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CALILEJ: (NO podríamos continuar en e! habla corriente dado que mi 
colega, e! sefior Federzoni, no comprende latín? 

EL FILÓSOFO: (Tiene importancia acaso que nos entienda? 

CAULE!: Sí. 

EL FILÓSOFO: Disculpe usted, yo pensé que era su pulidor de lentes. 

ANDREA: E! sefior Federzoni es un pulidor de lentes y un erudito. 

EL FILÓSOFO: Cracias, pequefio. Si e! sefior Federzoni insite ... 

CALILEJ: E! que insiste soy yo. 

EL FILÓSOFO: Mis argumentos perderán brillantez, pero estamos en su 
casa. E! universo del divino Aristóteles, con sus esferas de mésticos sonidos y 
sus cristalinas bóvedas y los signos circulares de sus cuerpos celestes y e! ángulo 
inclinado de la trayectoria solar y los misterios de las tablas de los satélites y la 
exuberancia dei catálogo de estrellas del hemisferio austral y la inspirada 
construcción dei globlo celestial, es un edifício de tal orden y belleza que bien 
deberíamos recapacitar antes de destruir esa armonía. 

CAULEI: (Por qué? l Y si Vuestra Alteza verificara por medi o dei anteojo 
la existencia de esas estrellas imposibles e inútiles? 

EL MATEMÁTICO: Se podría alegar como respuesta que su anteojo, ai 
mostrar algo que no existe, no es un instrumento muy exacto, l Verdad? 

CALILEI: (_Qué quiere decir con eso? 

EL MATErv1ÁTICO: Sería mucho más provechoso, sefior Calilei, si usted 
nos pudiera nombrar las causas que lo movieron a suponer Ia existencia de as
tros que cuelgan libremente en las esferas superiores dei inmutable firn1amento. 

EL FILÓSOFO: jRazones, sefior Calilei, razones1 

CAULE!: (_Las razones? (_Cuando de una mirada a los mismos astros y 
con mis apuntes queda demostrado e! fenómeno? jPero sefiores, la disputa 
resultaría absurda! 

EL MATEMÁTICO: Si contáramos con la seguridad de que usted no se 
irritaría todavía más, podríamos agregar que lo que dice su anteojo y lo que 
dice e! cielo bien pueden ser dos cosas distintas. 

EL FILÓSOFO: Más cortes, imposible. 

FEDERZONI: Piensan que hemos pintado las estreUas de Médici en el lente. 

CAULE!: (Me acusa usted de estafa? 

EL FILÓSOFO: Pero ... (CÓmo podríamos ... en presencia de Su Alteza? 

EL MATEMÁTICO: Su instrumento, así sea su hijo legítimo o adoptivo, 
está hecho con toda habilida_d, sin lugar a dudas. 
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EL FILÓSOFO: Y nosotros estamos completamente convencidos, seíi.or 
Calilei, que ni usted ni nadie osaría engalanar estrellas cone! augusto nombre 
de la estirpe dinástica sin antes haber alejado toda duda sobre su existencia. 
(Todos hacen prolimdas reverencias ante e! Cran Duque.) 

COSME: (_Ocurre algo anormal con mis estrellas 

UNA VIEJA DAMA DE HONOR (al Cran Duque): Todo está en orden 
con las estrellas de Vuestra Alteza. Los sefiores sólo se preguntan si realmente 
existen (pausa). 

UNA JOVEN DAMA DE HONOR: Se dice que con e! instrumento se 
puede ver hasta Ia cola de la Osa Mayor. 

CALILEI: Sí, y todo lo que Dios le dioal Tauro. (_Van a mirar los sefioresono? 

EL FILÓSOFO: Claro, por supuesto. 

EL MATEMÁTICO: jPor supuesto! (Pausa. De improviso, Andrea se . 
vuelve y comienza a atravesar rígido e! salón. Su madre lo alcanza.) 

SRA. SARTI: (.Qué te pasa? 

ANDREA: Son tontos. (Se desprende y huye de la habitación.) 

EL FILÓSOFO: Una lamentable rapaz. 

EL MA YORDOMO: Vuestra Alteza, (.debo tal vez recordarle que el bai
le oficial comienza en tres cuartos de hora? 

EL MATEMÁTICO: l Y para que me ternos en este baile? Tarde o 
temprano e! sefior Calilei tendrá que reconocer las realidades. Sus planetas de 
Júpiter perforarían las esfera de cristal. Es muy sencillo. 

FEDERZONI: Ustedes se van a asombrar: no hay tal esfera de cristal. 

EL FILÓSOFO: Cualquier libra escolar le dirá de su existencia, buen 
hombre. 

FEDERZONI: Pues entonces, {.qué esperan para hacer nuevos libras es
colares? 

EL FILÓSOFO: Vuestra Alteza, mi respetado colega y yo nos respalda
mos nada menos que en la autoridad dei divino Aristóteles. 

CALILEI (casi servil): Sefiores míos, la fe en la autoridad de Aristóteles 
es una cosa; hechos que se tocan con la manos, son otra. Ustedes sostienen que, 
según Aristóteles, existen en lo alto esfera! de cristal, de modo que determina
dos movimientos no podrían ocurrir porque si no los astros perforaraín las 
esferas. (_Pero si ustedes pudieran comprobar esa clase de movimientos? Tal 
vez entonces llegarían a la conclusión de que tales esferas no existen. Sefíores 
míos, les ruego con toda humildad, confíen en sus ojos. 
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EL MATEMÁTICO: Mi estimado Galilei, yo acostumbro leer a Aristóteles 
de tanto en tanto -aunque a usted le parezca anticuado- y puede asegurarse 
que ahí sí confío en mis ojos. 

GALILEI: Es que estoy acostumbrado a ver cómo los sefiores de todas 
las facultades cierran sus ojos frente a hechos palpables y proceden de modo 
como si no hubiera pasado nada. Les muestro mis apuntes y se sontíen, les 
pongo mi anteojo a su disposición para que se convenzan y salen citando a 
Aristóteles. jSi el hombre no tenía ningún anteojo! 

EL MA TEMÁTICO: Por supuesto, por supuesto. 

EL FILÓSOFO (importante): Si aquí se procura enlodar la autoridad de 
Aristóteles, reconocida no sólo por todas las ciencias de la antigüedad sino 
también por los Santos Padres de la Iglesia, debo entonces advertir que consi
dero inútil toda continuación de la disputa. Rechazo toda discusión imperti
nente. jNi una palabra más! 

GALILEI: E! padre de la verdades e! tiempo y no la autoridad. jNuestra 
ignorancia es infinita, disminuyamos de ella tan siquiera tm milímetro cúbico! 
(_Por ser que ahora ese afán de aparecer sabios cuando podríamos ser un poco 
menos tontos? He tenido la inconcebible felicidad de recibir un instrumento con 
e! cual se puede observar una puntia dei universo, algo, no mucho. jUtilícenlo! 

EL FILÓSOFO: Vuestra Alteza, damas y caballeros, yo me pregunto; (_a 
dónde nos !leva todo esto? 

GALILEI: Yo diría mejor: los científicos no debemos temer hasta dónde 
nos pueda !levar la verdad. 

EL FILÓSOFO (fuera de sí): jSefior Galilei, la verdad nos puede !levar a 
cualquier parte!3 

lo que queda para descifrar. .. 

3. Bertolt Brccht: "Galilco Galilei", Ediciones Nucva Visión, páginas 128 y sigs. 
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UNO 

Cambiando los personajes la historia es bastante circular. Desde la 
alborada racional, siempre que los eruditos tuvieron que organizar sus suefios 
en procura de la realidad pasó lo de Galileo: Necesidad de contar indefecti
blemente con una adecuada cristalización ôntica, que permitiera organizar el 
saber (El mito de la causalidad, como bien podría decir Cortazar), esa ordenación 
simplificada que da a los eruditos, la tranquilidad de espíritu necesaria como 
para poder escribir con esplendorosa ilusión las memorias de un tiempo 
inaccesible; de un tiempo astutamente propenso a seguir bebiendo mazagrán 
y cana quemada a expensas de la esperanza. 

E! culto salvador. Una construcción artificial que cree objetivizar las 
huidizas condiciones de ese algo que se proclama realidad exterior. 

Claro que la ilusión es tan grande que autoconvence. en muchos casos. 
Hace olvidar que sólo se trabaja con modelos, con espejismos de la realidad; 
que la base empírica es siempre dudosa, que los modelos no se pueden conge
lar y su ma teria debe ser siempre plástica. 

Cuando se olvidan estas cosas reviven los teólogos de Florencia. Son 
los que se niegan a ver los hechos de su planetario. Tratan de no mirar por el 
telescopia, temiendo que se les perforen sus construcciones, "las dei ladrillo 
de cristal"; los que abriendo los ojos sólo ante su fe, cultivan la autoridad, 
propagando con ritos seculares que lo único admisible es su fantaseada 
ontología. Son los que levantaron el falaz culto a la ciencia, el mito dei rigor, 
e! de las significaciones sedimentadas; ese nuevo paraíso donde desgracia
damente e! hombre de hoy comienza a encontrar la manera de reemplazar su 
muchas veces perdida religiosidad 

DOS 

El texto de Brecht deja entrever también otro interesante conflicto. Un 
extrano contrasentido. Se levanta una gran fantasía para reconstruir la realidad, 
pero se niega tal condición en la exteriorización, vistiéndola con ropaje de ri
gor, escapándose dei lenguaje doméstico, hablando en latín para no comuni
carse, desdenando la emotividad a la que veladamente se recurre como punto 
de arranque. Será probablemente una manera de preservar el culto. No sé. Lo 
único que se ve es que no se supo distinguir las investigaciones falaces -e! 
pensamiento con ideología- de la mostración emotiva, la que acerca ai hombre 
de la calle a las determi.naciones de la naturaleza, a la semântica de la ciencia, 
ai tiempo de la epistemología, un tiempo que no puede directamente ac.cederse . 
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Esto permite en todos los órdenes, articular esa polar oposición empírico

trascendental, que en resultante, constituye ai hombre. 

La verdadera impugnación debe pues dirigirse ai primero, la mostración 
emotiva no es negariva. Permite ai hombre común adquirir un esfumado nivel 
trascendental y ai científico el lugar donde encontrar la conciencia epistemo
lógica dei ser humano como tal, la puesta en comunicación entre e! mundo y su 

fundamentación. 

No existe pues inconveniente alguno para traducir ai lenguaje ordinario 

los resultados de la ciencia, ello permite introducir e! conocimiento en el hombre 
común. EI no puede entender con axiomas las teorías de los cietíficos ni su 
propia angustia existencia, pues no tiene capacidad para ser, de un solo golpe, 
observador observado. Y esto es algo que se debe tener muy presente sobre 
todo en e! mundo de hoy, donde las posibilidades dei saber, la soberanía 
cognocitiva, la búsqueda dei equilibrio naturaleza-fundamento, no es e! pro
blema de unos pocos, sino que va día a día ganancio la calle (tal vez gracias a 
esa cosi ta dei ta mano de una na ranja que se puso en órbita un día). La angustia 

existencia es ahora un problema de masas. 

En e! fondo todo no son más que ambiguas maneras para reconocer ai 
hombre, avudarlo a encontrar dentro de la epistemología, 1ma dimensión propia 
y específi~a, o ai menos, esto es lo que hoy aparentemente se pretende. 

TRES 

Posiblemente hasta las ciencias naturales llegaron suficientes galileos 
como para que eruditos vayan quedando pocos. Pero en lo que más nos preo
cupa, el asunto es distinto. En el derecho todavía existen muchos eruditos que 
creen que su objeto es incorrnptible, que la organización no tiene grietas, que si 
algo no encja se lo debe desechar sin cuestionar el sistema, sin ver dónde está 
la falia. Y se sigue como en Florencia sin ver la realidad (normativa en este 

caso); sin intentar establecer un plano de comunicación entre el poder y el 
diario vivir. Hecho que es muy peligroso, pues cuando esa tendencia se 
acrecienta cuando los juristas adoptan el latín para cerrar el diálogo, el divor
cio es total y e! clima se quiebra definitivamente. EI derecho positivo se trans

forma en un triste cimenterio: e! de las leyes muertas. 

Así: la puesta en marcha de la comunicación social exige de todos los 
protagonistas de este juego, llamado derecho, una permanente tensión cazadora 
que permita adaptar el orden oficial a la normatividad espontânea. 
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Sin esa recreación, sin ese querer mirar los hechos sociales, las necesidades 
comunitarias, la trama viva, el derecho oficial será siempre una permanente 
cuna de comociones. 

HIPÓCRITA CAP ARAZÓN 

Los hombres viven diez, veite, treinta anos, importándoles todo, llegando 
a la realidad de su tiempo, metiéndose en ella, y buscando más aliá de toda 
realidad habitualizada una justificación para su existencia -aunque esta no sea 
más que su grito de dolor frente a los demás- y /o la Uegada dei grito de los otros. 

Luego comienzan a creer que su prisma está completo -la ordenación 
revelada-, petrifican su esperanza, cristalizan sus valores, se encierran dentro 
de una hipócrita caparazón y se sientan sobre sus tumbas a esperar la muerte. 
A ver pasar la realidad, sin fuerzas para participar en ella, desdenándola'. 
Asumiendo la contrafigura de lo que ellos, una vez, proclamaron Vida. 

Los abogados viven cinco anos antes de recibirse, y cinco después, con 
la secreta esperanza de poder volcar en e! Derecho toda la realidad de su tiempo. 

Luego su clima también se quiebra / la luz de cerernonias los invade / 
acorazándolos / encerrándolos en fom1as / impregnándoles 1m evangelio secular. 

Y entonces empienzan a hablar a extramuros de la gente. 

A hacer sus alega tos ai correr de la pluma. 

Defendiendo en diez minutos el principio de la inviolabilidad de la 
defensa en juicio. 

Metiéndose dentro de una normativa caparazón. 

La dei molde aceptado. 

Adquiriendo la peligrosa racionalidad de los_ desvinculados. 

... siendo uno más entre todas las legiones de romanos que nos siguen 
invadieindo desde la historia ... 

QUE LOS GATOS AMAN Y NO V ALE ELDESMENTIDO 

Si a alguien le preguntaran a boca de jarro si el gato de su vecino está 
enamorado, lo primero que estaría tentado de hacer es ir a investigar la verdad 
de esa afirmación. Sin duda que su mente chismosa podrá comprobar varias 
cosas de esa gata casquivana; pero lo que nunca podrá hacer, es levantar una 
teoría sobre la enamoradez de los gatos, vale decir; encontrar sob.re el proble-
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ma definiciones que le articulen objetivamente el campo intensional con el 
extensional, que le marquen con claridad la vinculación atributo-individuo. 

Lo dicho sirve para mostrar un radical contraste entre nuestro decir co
tidiano y el del científico. El primero es un lenguaje de fiesta, de polisemia 
liberada-en el que tenemos la más absoluta piedra libre para llenar el hueco de 

la indeterminación de sentido. El criterio es allí funcional, nuestras intenciones 
pueden otorgar sentido a lo más absurdo. Es el contexto que todo lo toma 
claro, traslúcido, oscilante entre el contenido que el otro quiere darle y el que 
yo he elegido recibir. Aceptándolo casi solamente a través dei encantado placer 
de lo entrevisto. Es la hechcería disponibilidad de nustra lengua materna que 
teje sus palabras con cierta sombra de eternidad, dejándoles una ficticia 
temporalidad para e! juego cotidiano, pero que se desvanece instantâneamente 
apenas cuaja, para volver algo recarga a las sombras de la lengua. 

Es e! lenguaje de Romeo buscando a Julieta. Son los gatos de Cortaz6lr 
que pueden entrar en religión y yo aceptarlo sin que ello me parezca absurdo; 
como e! vecino que puede aceptar los desvaneos amorosos de la gata, sin ponerse 
a pensar que ese es un atributo sólo reservado a los hombres y que por lo tanto 
nunca podrá ser, si nos panemos rigurosos, apropriado para e! gato. 

Cosa opuesta sucede en e! lenguaje científico en el que la fista es e! rigor. 
En é!, la Jengua es una máquina implacable que debe incoerciblemente desinte
"'rar toda emoción. Debe reconstruimos una majestuosa realid<id, movida por o 
leves de mostración que no admiten que lo fantástico se nos mezcle con eso que 
elÍos llaman lo empíricamente verificable. Ese rasgo que epistemológicamente 
se llama verdad, pero que p<ira el hombre de la calle es máxima oscuridad; que 
nos fuerza a congelar e! sentido dentro dei marco de lo observable, sin sorpresas 
combinatorias ni espectativas forzadamente distosionadas por la emoción. 
Aceptando para cada individuo de su universo sólo los atributos que objetiva
mente lo constituyen, esos que se pueden ver con !_os ojos de la cara. 

E! gato que se transforma en hombre, que es traiciondo o que entra a un 
monasterio por un amor perdido, el caso fantástico, no tiene así lugar dentro 
de su campo de significación. Para el científico de espíritu empírico todas estas 
cosas son enunciados metafísicos, algo que no vale la pena tratar. Ellos sólo 
aceptan e! ritmo algebraico despreciando esas incoherencias que inevitable
mente constituyen la carne más honda y pura dei hombre de la calle. 

Convengamos entonces que estamos frente a dos dimensiones diferen
tes: la dei mundo disecado, previa elucidación, y la dei hombre doméstico que 
se levanta todas la maftanas para resolver si se lava los dientes o insulta a 
alguna madre, olvidado de toda metafísica. 
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En ambos niveles no valen indudablemente las mismas leyes. La verdad 
estilo Carnap tiene sentido sólo después dei proceso delimpieza emotivo, pero 
no para el ámbito cotidiano donde por contraste puede llegado e! caso, 
concretarse con plenitud instantánea, un efecto de sentido. 

Asumido esto veamos un poco lo que sucede en el plano jurídico. 

A primera vista parecería que e! lenguaje que emplean los juristas 
presenta un aceptable ritmo geométrico. Se cree entonces que él es potencial
mente pleno como para poder autosolucionar todos los problemas de su cam
po extensional. Las cosas no son sin embargo, así. La herramienta lingüística 
que los juristas usan, sin comprender, tiene la extrafia condición de presentar 
como máxima fantasía un pretendido rigor, que juega como técnica argumental, 
permitiendo crear, bajo la apariencia de un campo denotativo totalmente con
trolado, e! espejismo de la seguridad. 

Su status lógico es entonces semejante ai dei lenguaje natural. Su sentido 
es también funcional, nace dei contexto-que para el derecho no es sólo intención 
sino también valoración conciencia jurídica colectiva. 

Su significado, como las lenguas maternas, tiene también luz dei orácu
lo, es anfibiológico, una matriz maleable que e! legislador pone en el mundo 
para que cada intérprete, de acuerdo a las exigencias valorativas de su época, 
pueda determinar un momentâneo fin para la flexibilidad de su textura. 

La presentación esquelética y abstracta está, implícitamente, autorizan
do infinitas líneas de sentido, que pueden, únicamente a través de actos cir
cunstancialmente vlorativos, concretar su verdadera connotación. 

Elia es la que reemplaza a los objetos para la congmencia de las notas 
intensionales y no debe ser desvinculada en aras de un "ser" inexistente. La esencia 
dei derecho nunca es fáctica. Y esto es algo que han olvidado lo que preten
denarrimar e! derecho a las ciencias de la naturaleza y encontrar en las decisiones 
judiciales una aparente base empírica para la atributación dei sentido. 

Afiadamos, para aprovechar lo anterior, que si aplicamos el criterio 
empírico del significado en este campo, si disecamos el falso rigor de los enun
ciados trascendentes, nos quedamos sin su mejor retórica. Debemos conforto 
de la persuasión, que no podrá cumpfü con su misión vital: la de servir como 
pauta. Que en el derecho no puede existir un lenguaje verdd, el que !e muestre 
ai obligado los auténticos eslabones. El lenguaje encantado los preserva, les 
devuelve el paraíso. Si le quitamos esos afeites sin dejarles nada en cambio, 
correremos sin duda un serio peligro: el de quedamos sin sociedad. 

• 53 • 



LUIS ALBERTO WARAT 

E! hombre de la calle com prende el derecho sólo por media de un senti
do emotivo que no admite elucidación, aceptando su significado tarnbién aquí 
bajo el mágico placer de lo entrevisto. 

LOS QUE SE CASAN CON EL DERECHO DEBERÍAN, 

... aunque no sea una vez en la vida veria a cara limpia / sin afeites ni 
púdicas perfecciones / verlo en su despertar / con sus inevitables laganas / 
con sus dolores viscerales / en su malhumor / en sus días buenos: ver lo des
nudo en su realidad / sin esas máscaras de imágenes puras con las que antano 
se jugaba la amor / desflorando sin desflorar / ausentes / un clima quebrado 
/ sin ritmo/ lejos dei secreto dorado / sin ráfagas hechicieras /falseando el 
misterio / vestidos de pudor, con rubor / todo en orden / paraíso erótico / 
una ficción / que los preserva / que los desilusiona. 

Hoy todo tiene otra pie]/ e! juego noese! mismo/ se busca con au tenlicidad 
/ sin espejismos / intimidad impúdica / las imágenes para los de afuera ... 

... los juristas, sin embargo, seguimos casados a la antigua / en lejanía. 

LA LLUVIA Y ALGUNAS OTRAS COSAS MÁS 

UNPANALENCANTADO 

Tarde de un lluvioso domingo de carnaval / con esposa de compras / 
llanto desconsolado de hija menor / espuma de nieve / la mayor que trata, a 
falta de mejor corso, pasar su camavel en el living / deber de mamaderas / 
elogiar un casero disfraz / explicar con encanto algo que a la nma !e está resul
tando difícil de entender / cumplir con mis horas de escritor/ desencadenar 
la ordenación más conveniente / esa que me permita juntar en vertiginosa 
cristalización / el mago Bergman / las máscaras de carnaval / el adolescente 
juego de la verdad / el del amor / el truco crioilo / mi siempre renovada 
obseción del ropaje normativo. 

l. E! mago de Bergman, cubierto de afeites, cau tivaba, proponía un enig
ma a resolver, que tornaba inquietantemente atractiva su personalidad. 

Un día desprovido demauillaje. Provocá desilusión. 
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2. En la vida de todos los días las criaturas juegan su rol atrás de sus 
máscaras, desdibujando su personalidad, y, (por qué, no? Cierta mecânica 
simpleza que han sabido heredar. Leyenda secreta de la raza que no tolera que 
se conviv con naturalidad, brindando en todos los órdenes, enigmas a resol
ver, dejando frágiles, sin gracia, a los hobmres desnudos. Los que se han atre
vido a mostrar su colar már secreto. 

3. Por eso me sorprendió una alumna cuando en clase comentando estas 
cosas, recordá aquel gato del cino checo, que dando a cada uno su color, 
desintegrá la sociedad. Así hacen los realistas. Su juego es bastante peligroso. 
Se parece mucho a dei gato. 

4. Necesidad de cubrir verdades que angustian, que impiden consti
tuir una relación. No como en e! adolescente juego de la verdad donde to
dos se sacan las caretas, dicen lo que piensan. Y se destruyen definitiva
mente en reciprocidad. 

5. Como los ritos dei amor. Esos que usan los amantes en sus primeros 
tratos, los de la mutua atracción. Tiempo en el que todo es perfecto. 

6. Que elhombre se viste con aire deseducción para atraer, para cubrirse 
de una adecuada piei de convivencia que lo embellezca. Que !e permita, bajo 
la apariencia de un ser semejante, la plena identificación. Juntarse. Ser en los 
demás. Formar e! todo. 

7. Claro que la mujer que se mira al espejo, debería saber bien lo que a 
ella le es ajeno. No debe engaf1arse ... Y lo mismo vale, para e! hombre. Técni
ca de persuación que de ninguna manera resulta ociosa. Deber de presenta rio 
así, peligroso de conocerlo así. Atuendo para atraer a los otros, pero no para 
autoenganarse. 

8. De ahí que pueda verse en la norma una extrana armadura que atraiga 
a los hombres y los obligue, más aliá de toda sanción, a respetar la normación 
espontânea. Necesidad de esconder una valoración ambiental. 

9. Necesitan así un espejo que les duplique amplificadamente su obrar. 
Que se lo presente mejorado. E! ídolo. Modelo a seguir. Connotación resulte y 
anhelada que en lo doméstico pude ser un cantante de moda y en lo jurídico es, 
indefectiblemente la norma. Necesidad de concretar en suenos lo que en la 
realidad nos negamos o no podemos ver. . 

10. Es sabido que la valoraçción ambiental, para transitar la senda dei 
derecho, debe vestirse siempre con ropaje normativo. Los obligados, en su diario 
vivir, si bien van creando su propria autoregulación, resultan totalmente im
potentes para com prender los límites que suobrar va engendrando . 
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11. Hipnosis de jurista, autoengafio epistémico. Por no saber descomponer 
los ingredientes que en resultante dan norma. 

12. Imposibilidad de destapar los mitos para e! juego de palacio. Como 
e! truco crioilo, necesita pararentar cartas que no se tienen, para hacerlo atractivo. 

Alerta para epistemólogos que deben siempre recordar que no es 
necesario disfrazarse para disfrazar. No deben buscar a ese nivel la "realidad" 
de las naturalezas jurídicas.4 La idílica cosificación delas inevitables técnicas 
argumentales con la que el derecho nos viste para preservar nuestra convivencia. 
Los mitos son necesarios, pero los metamitos, no 

Sugerencias para liberar sentidos 

Puede usted leer: 

Con numeración corrida. 

Los números pares y luego los impares. 

Hacer estas combinaciones: 1-4-6-8-10 

12-9-8-7-11 

ABUSO NATURAL DEL DERECHO POSITIVO 

Valoración ambiental positiva / Función proposional utilizada como 
elemento auxiliar delorden legal, que ai ser colocado junto a una permisión dei 
mismo/ la transforma automáticamente -y sin que nadie lo repare- en una de 
susprohibiciones / Puente mágico por donde se introduce e! clima social 
disidente bajo la aparencia de una total conformidad conlos valores puestor / 
Expresión que condensa emotivamente e! conflicto externo entre dos sistemas 
de ordenación de la conducta, uno oficial y otro comtmitario. Resuelto dentro 
dei primero en beneficio dei segundo / Acto lícito a nivel jurídico, pero que el 
juez considera que debe ser alterado en su ejercicio, en virtud de una prohibición 
emergente de las regias de acción con plena vigencia social / / ... / / En suma 
Derecho natural Vs. Derecho positivo. 

EI abuso dei derecho es todo lo de la otra columna, sin embargo, 
dogmáticamente no fue presentado así. Razones históricas exigieron levantar 
esta figura como mito. 

En la alborada de la libertad individual, después de la Revolución Fran
cesa resultaba práticamente imposible quitarles a los obligados 1 idea deque e! 

4. Ver "Naturaleza Jurídica", un ejernplo de fantasía nefasta, pág. 
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orden jurídico garantizaba sin límites sus derechos. La interpretación mecánica 
les borraba las sombras dei despotismo. 

Pero como e! Juzgador debió acomodarse, no obstante, a las nuevas 
exigencias, ai nuevo clima -siempre mucho antes de la tardía adaptación 
legislativa- tuvieron forzosamente que darles a los derechos adquiridos una 
nova dimensión; imponer jurisprudencialmente nuevas limitaciones que de 
ser sabidas los colocaría ante lo cándidos ojosde los obligdos en una posición 
bastante similar a la de los monarcas absolutistas. Naceentonces la figura dei 
abuso. E! más claro ejemplo del pensamiento mítico. La más clara condensación 
emotiva dei inevitable conflicto entre e! derecho positivo y e! natural. 

Cuando alguien dice "por e! derecho natural" -y siempre que no esté en 
ideólogo está queriendo decir que la solución positiva esvitalmente opuestaal 
sentimiento comunitario. 

• Con lo que resulta que la figura delabuso dei derecho guarda en su interioresa 
antinomia vitae con la que se constituye radicalmente todo ado de regulación. 

De ahí su enorme valor. De ahí su real significado de arma legislativa de 
los jueces. De ahí que la proclamemos aquí, una figura cumplicia. 

ROPOLOGÍA PARA JUGAR DESNUDOS PAR MIRAR 

33 CONCLUSIONES PARA INICIADOS* 

1. Puede afirmarse, casi sin temor a equívocos, que e! derecho es una 
técnica ai servicio de las aspiraciones de seguridad y equidad. 

2. La satisfación de las necesidades de equidad, obligan ai juzgador con
templar la axiología vitae de la comunidad, eso que va naciendo alrededor de 
los hombres sin parámetros de normación oficial. 

La satisfación de las necesidades de seguridad, lo obligan a encubrir 
esos eslabones bajo una imagen conservadora. La situación es entonces 
presentada como si ella ya hubiera sido premonitoriamente larvada dentro dei 
aquietado marco dei sistema de derecho vigente. 

3. En este nível de practicidad, no se puede otra cosa que vestir la deósión 
con ropaje normativo, aunque los auténticos fundamentos surjan desde ai propio 

• Paralelamente con la conclusión de este trabajo terminé mi tesis sobre "Lenguaje, realidad y 
trascendencia en la ciencia dei derecho". Por ello me pareció conveniente incorporar a 
estaexperiencia algunas de las conclusiones allí arribadas. Muchas de ellas no han sido altera
das, otras cn cambio son parcialmente presentadas a través de un lenguaje rnucho más emotivo. 
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quehacer. Una presentación descamada nos dejaría tan indefesos e inseguros 
como los hombres librados a sus impulsos vitales. 

4. Claro que si la soiución no contempla los nuevos intereses que la 
fluyente convivencia va creando a causa de un equivocado apego ai rigor le
gal, antinómicarnente se toma una suerte de máxima inseguridad. 

5. Debe tenderse pues a una dinámica seguridad. 

6. Hacia eso van indudabiernente, la mayoría de los iusfilósofos de hoy. 

7. Pero lo mismo no se puede decir de los intentos tradicionaies, embar
cados en una estéril lucha por contraponer exciuyentemente ambas necesidades: 

racionalismo vs. Realismo. 

8. Los prirneros procurando fijar modelos para encasillar los nuevos 
itnereses -que corno es obvio- terminaba por desbordalos. Arrnaron, así e! siste
ma como si fuera una máquina infalible, una cornbinatoria incorruptible: E! rit
:no con etcétera. Pensaron e! sistema como cerrado, autosuficiente y profético. 

9. Los segundos, por elcontrario, apuntaron a la fluencia y se olvidaron 
de la seguridad. Vieron además algunas deficiencias epistemológicas en la 
presentación rival y aspiraron a Ia fluencia desde una (ai menos aparente) pers

pectiva con mayor cientificidad. 

10. E! paraíso de conceptos fue entonces severamente cuestionado por 

estas juristas de espíritu causalista, quienes pensaron que esta imagen de 
perfectibilidad dificilmente podría abrirse camino dentro de una análisis con
sistentemente sistematizado bajo e! signo de lo empíricamente verificable. 

11. Pensaron que los tém1inos e instituciones creados por el modelo raci
onal encerraban sólo un falso rigor, que resentiría radicalmente su esperanzada 
pretensión de aicanzar una coherente interpretación dei fenómeno normativo. 

12. De ahí en máscomenzaron los mutuas embates, la estéril plémica, Ia 
toma de postura, tratando de reivindicar la parteque los otros olvidan. 

13. Pero e! dilema no existe y ambas posturas tienen razón. Sólo que su 
verdad debe ser asumida en fimensiones diferentes, paraque funcionen como 
tal y no se pierdan entre mutuas zarpazos. De ambas posturas debemos, 

entonces, intentar rescatar algo. 

14. La presentación racionalista, aunque epistemoiógicamente equivo
cada por su falso rigor, permite conservar dos importantes funciones 
normativas: 1º) la de otorgar pautas seguras ai obligado; 2º) sirve de freno 
adicional a Ia prudencia delmagistrado, generalmente envuelto, é! también, en 
la mágica seguridad que se desprende dei esquema racional. 
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15. La presentación realista sirve para aclaramos un poco más el panora
ma analítico y acomodar e! derecho a ias nuevas exigencias de equidad. 

16. Desde e! punto de vista analítico ambas posturas son criticables. 
Los racionalistas porque han tenido siempre frente a Imaterial normativo una 
actitud bastante ingenua; no superion distinguir dentro de su aparato 
conceptual la faz persuasiva de Ia analítica. E! ángulo político que pretende 
corregir la norma, delepistémico que debe satisfacerse mostrando e! objeto 
tal cual es, sin ningún afán de embeliecimiento o perfectibilidad. No veían 
que bajo e! rótulo de científico, se mencionaba tanto la actividad dei hombre 
que pretendía ser fuente dei derecho, como Ia dei que pretendía describir con 
neutralidad esa actividad constitutiva. 

17. Los relaistas, porque intentando aproximar e! derecho a las ciencia 
de la naturaieza, interpretaria por e! principio de causalidad, despreciaron 
elvalor de todos los alementos jurídicos que no resultaban empíricamente 
comprobabies, incluso Ia propia norma. 

18. Los problemas Los problemas surgen entonces ai pretender mezclar 
actitudes operativas con necesidades científicas. Ambas necesitan de un proceso 
de constitución y presentación diferentes. E! dogma provoca oscurentismo 
epistémico, a Ia par que la verdad descamada reduce Ias posibilidades de paz. 

19. No se debe extender a la ciencia ningún tipo de dorado encubrimiento 
pensado enfunción de ia seguridad dei obiigado, o prolongar a Ia vida de palacio 
posturas que anulen e! valor de una argumentación retórica destinada a resol
ver conflictos de acción. 

20. La ropología sacra debe perdurar sólo en Ia pura operatividad. La 
toga debe seguir siendo moda en paiacio, pero no debe extenderse ai especta
dor desapasionado, pues lo único que molesta es pensar que alguien tenga que 
disfrazarse para tener que mostrar un disfraz. 

21. Para Ia constitución de esta ropología sacra, e! juzgador no esta solo. 
Cuenta con la desiteresadaayuda de una ciencia que, bajo Ia apariencia de 
neutralidad, proporciona e! material argumental cone! que podrá validar un 
sentido o su aiteración. 

22. En este ámbito, e! observador forma parte dei juego y su mirar no es 
desapasionado. El pseudo problema, Ia cosificación fataseada, cuando lo crea 
no es por vocación analítica sino para encontrar apoyo a una solución práctica. 

23. Veamos entonces que Ia ciencia dei derecho muchas veces puede 
apartarse de su misión ordenadora y funcionar como un argumento más para 
Ia resolución y preparación de los conflictos de interés . 
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24. Sólo cuando de epistemología se trata, esta fantasía debe cesar. El 

observador debe neutralizar su mirada. Debe narrar Ias reglas del juego jurídi

co sin intentar participar en él. 

25. El encubrimiento y no es necesario, en esta esfera, y su importancia 

como técnica argumental desaparece. Allí, por e! contrario, debe subrayese sin 
temores ni disfarces la importancia práctica de los mitos operativos. 

26. O dicho de otra manera, estamos en un nível de metaciencia, donde 

el quehacer dogmático es tomado también como parte integrante dei objeto. 

27. Tenemos así dos tipos de científicos; los que tienen ideologías y los 
que los observan jugar con ella. Lo maio es cuando unos quieren invadir el 

nivel de los otros, mistificando la epistmología o desdogmatizando la dogmática. 
Es entonces cuando empieza Ia estéril polémica. 

28. Tradicionalmente no se ha visto los dos niveles dei quehacer científi
co. Ellímite entr~ lo vivido y lo conocido, Ia deducción y la oposición. Se 

mezclaron las actitudes pensando que se debe envolver también con misterio 
el contenido analítico; una retórica de segundo nivel que nos diga que en el 

primero no hay sofismas deninguma especie. 

29. Por eso es que pensamos que sólo alcarando esta recíproca invasión 

de fronteras puede quebrarse radicalmente Ia falsa oposición del racionalismo 
y el realismo. Por eso es que asumimos este sentido articulado sobre la base de 

una doble actitud científica. 

30. Este ecletismo artirnlado, nos pennitirá aceptar el hecho de que se deberían 
introducir las soluciones deequidad bajo una aparencia de continuidad legal. 

31. Ubicados en esta línea, el lenguaje adquiere una importancia capital. 

Por su intermedio se podrá acomodar a Ia estmctura oficial las nuevas exigencias 
de equidad, alcanzando una dinámica seguridad. Afianzar una descripción, 
para este extra fio fenómeno que proclamamos derecho,sin necesidad de nuevos 

encubrimien tos. 

32. La máxima expresión para lograr e! equilíbrio formal entre la 

seguridad y la equidad, está dado por la figura dei abuso dei derecho. 

33. Cuando no se advierten todas estas cosas, no sólo se anula la 

posibilidad analítica, sino también las soluciones de equidad. Muchas veces 
dej~n de darse fallos rectores, en aras de una quimérica perfectibilidad 

dogmática. 
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1. Com o andar da carroça as melancias se acomodam 

A ambivalência é uma desordem 
da li11g11agem, 11ma falha da função nomeadora 

que a ling11agem dn1e desempenhar. 
(Bauman) 

1.1. 18 de janeiro de 1984. Por onde começar? Por enquanto unicamente 
tenho clara a escolha de um título e o sabor de um discurso inesperado, o qual, 
como o sonho, pode fazer falar tudo, até o que em mim é estranho. Escrever é 

sempre correr o risco de devolver ao desejo sua liberdade. É um devir-escritu
ra com o que se aceita o irresistível convite de falar tudo ainda - e sobretudo -
sem mesmo sabê-lo claramente. 

A Jorge Amado devo o título deste livro e a Cortázar a liberdade de 
usurpá-lo sem culpa e fazer estalar, em mim, o sentido precário de um roman

ce sobre o imaginário, como passaporte para uma obra de mobilidade que te
nha a porosidade da esponja em relação a todos os eufemismos norrnalizadores 
e a todos os códigos intolerantes e intoleráveis que cercam a sociedade. 

Ontem, enquanto assistia, no mimético verão rnarplatense, à muito livre 
e nada tropic~l versão argentina de "Dona Flor e seus dois maridos", senti a 
fulminante aliança das cenas que estava contemplando, com vozes vindas de 
outros cantos: os oitenta mundos que formam o dia de Cortázar /a teoria da 
intertextualidade plagiária de Borges / os semiocídios que ficaram às voltas 

com minha formação acadêmica / o erotismo semiológico de Barthes / a ma
landra subversão e o compromisso político que me provocam Macumaírna e a 
presença do outro como diferença /a Sorbone importada que consumimos nas 
universidades lahno-americanas / os infernos simbólicos do cartesianismo / as 
possibilidades de vida que surgem dos territórios camavalizados por Bakhtin / 
o conformismo, acumulado a partir de uma experiência de imobilidade - urna 

• Públicado em Santa Cruz do Sul : EDUNISC, 2000 . 
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ideologia da ordem e da totalidade - graças à qual o pensamento ocidental 
matreiramente define o mundo e nós. Concretamente explodiu em mim a pos
sibilidade do emprego das personagens de um romance, como entrada de uma 
rede de vozes com mil estradas. Talvez a volta ao mundo de Dona Flor, através 
de meu mundo de intenções, multiplique e dissemine as possibilidades de sua 
leitura. Metamorfoses dos personagens que me permitirão valer-me deles como 
metáforas tutoras de minha versão de mundo, da magia dos significados que 
portam a sensibilidade, do Direito como expressão do amor e dos escribas da 
lei e sua alienada sabedoria. 

1.2. Dona Flor e seus dois maridos, corno criaturas da linguagem, 
encarnam a possibilidade de um espaço onde se possa fazer a sondagem crítica 
de pontos de partida ou de chegada, que sustentam a versão congelada e subli
mada da realidade. Personagens da fl\ga. 

Aliados de peso aos quais recorrerei para desajustar toda submissão a 
um mundo sólido, material e uno; tentarei destronar essa idéia monstruosa 
que serve, com suma discrição, para que a cultura-detergente (empreendi
mento cultural que representa piamente um pensamento sem sujeira) penetre 
no nosso imaginário e o imacule. 

Gosto de Dona Flor porque é um exercício que escapa ao uno. Mulher
cabrocha que assume sem nenhuma vergonha a contradição e resiste ao poder 
de castração de toda a psicologia da unidade. 

Em meus encontros com Flor, vejo-a sempre como a heroú1a da poliga
mia, dos significados e do imaginário erotizado. Um impulso vulcânico para 
viver que me traz a imagem de uma espécie de "Mãe-Coragem" baiana, cuja 
grandeza está precisamente em haver aprendido a existir, pondo em risco o 
padrão de desejos instituídos (podados). É um jogo sutil que lhe permite so
breviver e resplandecer ante a tantas tentativas de castrações, feitas em nome 
de uma cultura aparentemente sem manchas. Não há desejos. Não há mistéri
os. Falta o sabor apimentado da marginalidade, da ambivalência. 

Quando penso em uma Dona Flor, quero fugir da cabeça de Jorge Amado, 
que a construiu muito enquadrada nos estereótipos da sociedade, inclusive nas 
idéias preconcebidas que o imaginário estabelecido tem sobre a marginalidade. 

Minha Dona Flor tem um imaginário de desejos que aspiram à liberda
de, detesta toda regra que institui e foge, como pode, dos casamentos regrados 
que nos obrigam a fazer amor com um cadáver. 

O segundo marido de Dona Flor estava mais morto do que o primeiro. 
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Teodoro conseguiu transformar o amor em dever, conseguiu simular a 
vida, perdendo a oportunidade de viver e vivendo envolto a um emaranhado 
de infinitos rituais burocratizantes. 

O amor de Vadinho (como eu o imagino) não conheceu a morte, porque 
sempre foi um exercício de autonomia. Amou intensamente, alegremente, des
pretensiosamente, e nunca pensou em fazer de Flor sua dependente. Meu 
Vadinho tem um imaginário que foge de todos os intentos de castração. 

1.3. A castração é sobretudo a poda de um desejo. À primeira vista, a 
castração revela-se, passivamente, como uma falta, uma insuficiência, um va
zio. É essa representação camuflada da castração que nos faz submergir nos 
suntuosos anacronismos das verdades completas. Assim somos tranqüiliza
dos, pois somos levados a crer que somente quando opera uma verdade in
completa, incapaz de fazer-se nomear plenamente, é que há tas tração. As ver
dades - completas - estariam, desse modo, isentas de castração. Essa é uma 
crença que nos conviria queimar. 

Por que não enxergar também a castração pelo seu outro lado, o ativo? 
Ela é, muito mais que corte (o seu lado passivo), um direcionamento perma
nente em todas as formas do cotidiano. Ela ocupa plenamente todos os lugares 
através do empanzinamento da linguagem. Daí pode ser captada como a 
estereotipação dos desejos. Um prêt-à-desirer que substitui o vazio - passivo -
pelo bitalamento pleno com que definimos seu lado ativo. Diria ainda que, 
nessa direção, a castração é o desejo posto, ideologicamente, fora da história. É 

o desejo sublimado que ambiciona o controle dos corpos, como se fosse a coisa 
mais natural e benéfica do mundo. É o modo com que o desejo virá a olhar no 
rastro das verdades. A castração como ideologia. 

O certo é que estou tentando predispor você, caro e supostamente afável 
leitor, a uma indagação sobre o poder da castração que nos chega através de 
múltiplas formas de significação, pelas quais somos levados a engolir uma 
cosmovisão imobilizadora da sociedade. 

Pelo seu lado ativo, a castração da linguagem é um modo de fechar nos
sos olhos, pelo pavor ao distinto, a tudo que não é conjuntamente verossímil e 
cºonsagrado culturalmente. 

Ela é uma armadilha preparada ao desejo, petrificando o seu processo. 

Como consumidores de significados castrados, vamos nos distanciando 
de nossos desejos, sentindo medo (e porque não culpa?) de escutar palavras 
que nomeiem referentes socialmente intoleráveis. 
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Somos sujeitos castrados quando não sentimos a necessidade de um con
fronto com o instituído, quando não vemos a importância de expor os poderes 
estabelecidos ante os conflitos que os desestabilizam, quando não podemos 
fazer (porque não percebemos a necessidade) uma prática descentrada e 
desierarquizada do político e, sobretudo, na medida em que não sabemos trans
formar o político, o saber e os sentimentos em um espaço simbólico sem pro
prietários. Enfim, quando procuramos a autodestruição da sociedade adorme
cendo Eros, simulando o alívio da culpa originária na mecânica das verdades 
científicas e nas lendas de amor. 

A castração, mais que uma falta, é a afirmação feroz de uma versão cul
tural de nós mesmos e de nossas circunstâncias. É a cultura do imobilismo. 

Assumindo o arbitrário das generalizações, eu diria que o que está em 
jogo em toda a teia castradora é a totalitária imposição de uma unidade, dese
jada por um anônimo fantasma externo. 

Persisto em acreditar que as castrações simbólicas provêm de um senti
do de inalterabilidade dos esquemas, o qual nos faz sentir a verdade embutida 
na ordem e nos costumes. Desejos alugados à razão. 

Na castração simbólica, o que há de mais vital não é a poda, a perda, mas 
sim a saturação, o excesso. Os homens estão tão repletos de estereotipações, de 
prêt-à-parler, das versões singulares e lineares que lhes são impostas, que não há 
espaço dentro deles para a criatividade, para a autonomia, para a compreensão 
não-oficial dos sentidos, o que viria a constituir o plural das significações. 

Talvez fosse bom lembrar que, para mim, com a liberação da castração 
simbólica, adviria como conseqüência a proliferação do plural das significa
ções, pois o plural já existe. E o que há nos castrados é o terror da aceitação 
desse plural, ou talvez mais simplesmente o puro terror diante do plural. Daí a 
impossibilidade, para eles, de autonomia. 

A gênese da castração ºé uma gênese de dominação. Qualquer domina
ção começa por proibir a linguagem que não está prevista e sancionada. Qua
dro dramático, quadro dogmático, que bem define como capador-capado o 
campo do imaginário instituído: jurídico, educacional, científico, amoroso ou 
cotidiano. É o imaginário onde se produz um frágil equilíbrio entre castrações 
e sublimações e que faz crer que, quebrado esse equilíbrio, o homem tende ao 
autoritarismo. Nesse sentido, o discurso jurídico existe para fazer crer que há 
menos autoritarismo. 

Recapitulando e acrescentando à idéia: quero imprimir vários sentidos 
ao termo castração. Em sentido mais amplo, diria que tudo o que limita castra. 
A castração transformou o homem em um ser inválido e cheio de culpa. 
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Falo de todas as verdades, deveres, ritos, idéias e sentimentos congela
dos que não permitiram ao homem realizar sua autonomia, fizeram-no prisio
neiro. Converteram-no em um ser miserável, roubando-lhe a alegria, a inge
nuidade primordial e suas possibilidades de amor. 

A castração vista como uma rede de condenações: o sexo / o amor / o 
corpo / ... e tudo o que permite ao homem encontrar os apoios para alcançar 
sua autonomia. 

A castração tem a ver com todas as barreiras, as cargas que nos impe
dem de conhecermo-nos, amarmo-nos, sentirmo-nos a nós mesmos. Tudo o 
que nos impossibilita para dar e receber amor. As peles invisíveis que nos dis
tanciam do próprio corpo e do corpo dos outros. 

Claro que não se pode confundir a castração com a in1posição de limites. 
A perda de limites é a falta do pai e isso é mortal para a constituição de uma 
identidade autônoma. Sem a lei do pai, navegamos na castração primordial. Se' 
não existe algum outro que imponha limites, não é possível o amor nem a 
construção da diferença. A identidade perdida em sua própria anarquia. 

A castração é toda impossibilidade de conhecer-se a si mesmo, de abrir 
as portas subjetivas da consciência. O homem castrado está impossibilitado de 
enganchar-se a si mesmo. 

A castração é a negação do vazio que nos permite conhecer-nos, adqui
rir a dimensão da própria interioridade. 

A impossibilidade de ser por uma sobressaturação de palavras, concei
tos e verdades que nos impedem a transformação interior. 

O inverso da castração é o vazio que nos permite mergulhar em nós 
mesmos, produzir com o outro a diferença. O vazio erótico que nos impulsa a 
despojar-nos de todas as couraças, dogmas e vaidades que nos levam ao 
imobilismo. O saber que cria uma terceira perna que nos impede de andar. 

O vazio tem sua própria plenitude. A construção do ego. Sua existência 
coisificadora é castradora. 

Buda foi o primeiro que negou o ego, deixando-nos a mensagem de que 
somos um vazio, que não existe nenhum ponto em que possamos dizer eu. 
Unicamente podemos sonhar que somos. 

Estou falando de algo forte, mas nada negativo. Nossos corpos estão 
plenos de vazio, estamos repletos de vazio. 

Quando estamos vazios de algo, podemos estar plenos de outras coisas. 
Quando estamos vazios de ciúme, estamos cheios de amor: alguém vazio de 
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estupidez está pleno de inteligência. Cada vazio tem sua própria plenitude. 
Todo vazio está pleno de totalidade. 

As pessoas que estão cheias de idéias fixas, castradoras, convertem-se 
em mortos, são pessoas que não mudam, que passam a vida toda dizendo a 
mesma coisa. Muitas pessoas na Universidade me julgaram meio louco, incoe
rente, contraditório, pela simples razão por que me neguei a morrer antes de 
estar morto; nego-me a perder-me como um devir castrado. 

O Ocidente construiu a ciência como castração. Fez todo o possível para 
nos distanciar de qualquer mensagem alquimista, de uma ciência alquímica da 
transformação, da produção do novo em mim e no outro. A ciência da moder
nidade ocidental está destruindo a própria esperança de futuro. 

A castração é sempre um excesso de saber que nos afasta da sabedoria. 
A certeza e a completude são as duas formas mais perversas da castração: um 
condiciomamento proftmdo, penetrante, sutil e inconsciente imposto pela'so
ciedade para mantê-lo dominado. Você foi castrado, porque foi roubado, enco
berto, condicionado de todas as formas possíveis. A sociedade, os políticos e os 
sacerdotes de todos os tipos imagináveis fecharam todas as portas que levam a 
você mesmo. Sair da castração é abrir essas portas. 

O saber que não castra não é um sistema fechado, mas um experimento 
em aberto. É um saber da experiência e do coração que lhe permitirá saltar 
dentro de você para mergulhar na existência. Um vazio que o coloca diante da 
criatividade e seu potencial. É na plenitude do vazio que a criatividade encon
tra o seu potencial. O sentido que surge da ausência total de perguntas, que 
surge de um compromisso profundo com os sentimentos. 

Os sentimentos são significativos em si mesmos, não levam a lugar al
gum e não se obtém nada a partir deles. 

Fugir da castração é correr o risco de indagar e mover-se no desconheci
do, deixar tudo o que é familiar, seguro e confortável. 

A castração é tudo o que você continuamente acumula através da famí
lia, da educação, dos costumes, da civilização. O ego é aquilo que você acumu
la e não o deixa descobrir a si mesmo. 

Geralmente as pessoas estão vazias de si mesmas, esse vazio é o da falta 
de alegria em si mesmo. É um se sentir vazio, temeroso, perdido: a ficção da 
falta de objetivos, a incompreensão de como viver a vida intensamente, pegar 
um momento de eternidade no prazer de desfrutar um instante. As pessoas se 
sentem angustiosamente vazias quando procuram respostas certas para as per
guntas erradas. 
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A castração tem muito a ver com a linguagem. O homem se fez tão adito 
às palavras, está tão intoxicado delas que as converteu em algo mais importan
te que o real, o símbolo convertido em algo mais importante do que o que 
simboliza. Neste momento, a questão é tão grave que caracteriza os tipos de 
cultura em que vivemos: a sociedade dos simulacros. 

Quando falo da castração, refiro-me a um tipo de condicionamento 
discursivo que nos faz viver em palavras e não em realidades. A castração 
corno um hábito através do qual fugimos da ação, da realidade, da experi
ência com vida. 

O castrado é um homem que as palavras convertem em uma carapuça 
vazia. O castrado tem uma mente abarrotada de pensamentos que impedem 
de escutar o coração. 

A mente não está nunca onde tu estás. Experimenta, exprime o momen
to, sem pensar nele. Traz a ti mesmo o momento. 

Não se trata de buscar realidades com interpretações que simulem a 
descoberta da verdade, tu és quem tem que voltar a casa. Não permitas que a 
mente te faça fugir da tua casa. O melhor exercício de meditação é afastar a 
mente do momento, permitindo-te desfrutá-lo. 

Aprender da experiência própria com o inundo e com o outro é uma 
forma de fugir da castração. 

O homem castrado leva dentro de si uma criança insatisfeita. A castra
ção como o jogo da insatisfação com a imaginação da plenitude que gera uma 
estrutura de dependências. Uma base para a psicologia da dependência amo
rosa. A saudade da primeira mamada (esse momento imaginário, de satisfa
ção plena que o adulto procura reproduzir procurando dependências que atu
alizem a mamada inaugural.) 

Estar castrado é, também, procurar suprir a insatisfação por alg~ma de
pendência. 

Os discursos ideológicos não deixam de ser formas de dependência que 
simulam suprir insatisfações que vêm do mundo da criança. 

1.4. Redescubro Dona Flor con1o uma mulher que consegue não se con
taminar pela castração. Encanta-me imaginá-la como a heroína da ambivalência, 
que foge do dever e abre horizontes ao desejo. Seu valor de plenitude viria da 
intensidade, da vitalidade, do jeito vibrante com que encara a possibilidade de 
romper com os costumes do desejo, o hábito dos corpos e o dever do sentido. 
Tudo através de um confronto apaixonado com o vivement marginal (o que é 
com alma e vida marginal). 
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Seus dois maridos, corno retrato de urna duplicidade convergente/ 
persistente, funcionam dialeticamente corno espaço de confronto da estabili
dade dentro da qual acreditamos existir. Desse modo, \fadinho, o folião, e 
Teodoro, o arnanuense do cotidiano, podem ser apreendidos, rnetaforicarnen
te, como uma interferência do mágico no verdadeiro; do plural no singular; 
do imprevisto no costume; do insólito na vida cronometrada; enfim, do natu
ral aos soníferos da cultura. 

Seu imaginário aboliu as barreiras, as classes, o sentido dicotômico dos 
paradoxos, o sentido totalitário das classificações, não por sincretismo, mas 
por ignorância de duas velhas divindades: a coerência lógica e a unidade. Flor 
soube misturar com orgulho as contradições, para ultrapassar suas próprias 
acomodações. Verdades menos garantidas e relações humanas mais frutíferas. 

Os dois maridos de Dona Flor colocam em quarentena o próprio con
ceito de realidade. O entrecruzamento do vivido e do sonhado, do fantástico 
com o senso comum, nos obriga a questionar as fronteiras do que chamamos 
realidade. Dona Flor me permite mostrar o imaginário carnavalesco. Vadinho 
e Teodoro, como Arlequim e Pierrot, refletem-se um no outro, seguindo as 
leis da ambivalência carnavalesca. Eles podem ser contrapostos como o tango 
canalha e o ballet culto. 

\fadinho: solto, preguiçoso, cara-de-pau, jogador e perdulário ... indo até 
o fundo dessa malandra experiência que foi para ele estar vivo, sentindo-se 
parte do mundo no fruir de seu corpo. 

Teodoro Madureira: meticuloso, insosso, dono de uma cultura sem sur
presas, um homem que nunca sai de suas gavetas, tedioso, que pede permissão 
e hora para amar, exteriorizador contido de seus desejos, anestesiador legalista 
da alta voltagem erótica de Flor e dono de urna intrigante mania cartesiana de 
etiquetar tudo ... Ele reprime como pecado todo sintoma de erotismo e de pra
zer. Irrita Eros até adormecê-lo. É representante genuíno da falsa moral que 
está louca por infringir as proibições e precisa do pecado para encarar disfarça
damente o desejo. 

Continuemos. Com \fadinho, tudo pode ser misturado, ambíguo, ele e 
a rua, a irresponsabilidade, o provedor de desejos e fantasias, a malandra
gem, o jogo e as incertezas. Através de Vadinho, Dona Flor (cheia de trabalho 
e lealdades - símbolo da casa e provedora de recursos materiais) podia ler a 
vida por meio do movimento, do desejo, da imprevisibilidade e da ambigüi
dade. Alegremente irresponsável, produtor de festas ardentes, Vadinho mos
tra o sentido erótico da vida, transformando-a em algo lúdico. Filósofo do 
subsolo, o primeiro marido de Flor encontra a possibilidade de desejar o 
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novo. É o gesto debochado às convenções da vida. O deboche e a presença 
crítica da loucura carnavalesca, da loucura ambiguamente sentida como sa
bedoria, da loucura realizada como momento de equilíbrio do corpo e do 
desejo ante a ordem e à razão. 

No caso de Teodoro, a vida perde seu movimento, toma-se univocidade 
de atos e de desejos, repetindo-se nos dias e nas palavras. Flor e Teodoro são 
parceiros separados pelas atividades regulares. Respeitam-se tanto que não se 
relacionam. Para que exista uma relação, é preciso que exista mistura, antago
nismos. Necessita-se da lei do impulso. No casamento de Teodoro, as conven
ções sociais e morais substituíram o impulso. 

Caberia finalmente reafirmar o valor deste romance sobre a ambigüida
de, onde um imaginário feminino realiza a conjunção positiva entre os desejos, 
os afetos e as leis. 

1.5. Teodoro, Vadin.ho - ambos se ligam expressando, magicamente, o 
contraste entre a "metafísica do desejo" e a "metafísica dos costumes". 

Talvez pudéssemos concentrar em Vadin.ho o carnaval e a folia, e em 
Teodoro a quaresma, os dias em que nossas vidas funcionam como uma ofici
na de controles inúteis, mas que servem per se para justificar sua existência e 
bem aJimentar os que nela mandam. 

Vadinho, o primeiro marido, volta da morte para dar a Dona Flor, com 
sua temperatura emocional, a possibilidade de ampliar, pelo insólito, os seus 
desejos. Eu não posso deixar de ver em Vadinho um entusiasmo para preen
cher os territórios da vida com floreios e urnbigadas que nos desintoxicam de 
tantas coisas que permanecem. É a presença constante do inesperado. A 
marginalidade como conjunto oxigenante dos desejos. 

Seu retomo é o símbolo de como, pelo fantástico, podemos manter urna 
relação adúltera com o real. É o marido sem o espírito da legalidade que a mulher 
sonha ter, para temperar a alquimia de ternura e segurança do desejo instituído. 

A volta de Vadinho permite a Dona Flor romper os ímpetos do desejo 
com o dever, aceitando o adultério como condição normal do casamento. Dona 
Flor termina agitando-se dentro de um imaginário logo-mítico ficando bem 
casada, com uma ordem sólida de conceitos e encantadoramente adúltera, com 
devir malandro e espontâneo das significações vagabundas dos sentidos ao 
vento e despenteados; dos sentidos democráticos. 

Apresso-me em aclarear aos "Teodoros" que me estão lendo que aqui a 
palavra adultério está conotando o mágico, o carnavalesco, a moral analfabeta 
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(quase como uma verdade física), a mobilidade e a marginalidade que contêm 
o novo. O casamento por sua vez, conotando a realidade culturalmente imobi

lizada, o desejo legalizado e a ternura cronometrada, o prazer transformado 
em um pilar da moral dos bons costumes. É um sentido de adultério que pode 
dar-se com os próprios cônjuges. 

Enfim, uma fórmula de começar o livro propondo ao leitor algumas idéias 
excitantes: não existe democracia sem marginalidade (adultério), sem uma louca 
cavalgada, o delírio febril, os ais do amor que vêm da experiência comum da 

gente, surgidas nos momentos primordiais do cotidiano, na encruziil1ada da 
fome e da hipocrisia (da ordem prepotente) com os elementos imaginativos 

mais ousados que incendeiam a liberdade em cada esquina; a ciência deve ser 
questionada com atos de "vadinhagem" que nos provoquem orgasmos mági
cos com o real. Estou, assim, tentando um desvio da visão monogâmica (devi
da) do mundo que a ciência nos dá. Sinto este livro como um campo de batail1a 
entre os orixás da verdade e da objetividade e o Exu do aliciamento fantástico. 
Ganhando Exu, as pessoas queimar'.ío o tempo da mentira. Da cosmovisão nobre 

e sensata do mundo, ficarão só os restos que poderão ser de imediato arquiva
dos no museu das ilusões respeitosas. Os mitos, as incoerências, as perversões 
das hierarquias explodirão nos terreiros, deixando de ser os fantasmas do 

objetivismo demonstrável, o comércio elegante das verdades científicas preci
sa mostrar suas frustrações, os recalques que nos deixam sublimando os dese

jos na representação dos objetos. As ficções são mecanismos de sublimação. 

1.6. Existem coisas que se fazem e que não se podem ver, diz Teodoro a 
Dona Flor, enquanto apaga a luz para amá-la. Toda uma cultura do pecado, 
que marca gerações desde o momento em que as concebe. A maioria de nós 

somos fiil1os do segredo. Mantemos o lugar do segredo como uma necessidade 
até para preservar as verdades físicas mais pronunciadas. Um Direito à intimi
dade resguardada, inclusive, de nós mesmos. Em nossa própria gênese, pode
mos encontrar os lastros da sedução pecaminosa, que funciona como código 
último e secreto dos argumentos construtores das verdades persuasivas. Dessa 
forma, vivemos construindo labirintos de mistérios culposos. Mecanismos de 

defesa para fantasias adúlteras. Estupefacientes. i:ranqüilizantes que se somam 
aos castigos como polícias das consciências e lavagem das culpas. Segredo. 
Censura. Mecanismos, enfim, de produções do silêncio que fundam o 
autoritarismo e a castração. 
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1.7. Cada vez que leio esse romance de Amado me surgem as associa
ções mais esquisitas: a necessidade de misturar e não separar conotação de 
denotação, o meu do seu, os uns dos outros, a pragmática da semântica, a ra
zão da história, a ciência da literatura, a segurança da subversão, a margina

lidade do instituído, a ambivalência da unívocidade. Tudo isso para separar e 
desviar o desejo das proibições prepotentes ... É como se estivesse lendo o ro
mance da intersexualidade ... Sem culpas. 

Na primeira versão deste livro, omiti a associação que, com o correr dos 
anos, se converteu em minha favorita, a mais didática. A associação que, de 

um jeito ou de outro, terminava aproximando-se aos devires e às surpresas de 
minhas alegorias "semiosensibilistas". Refiro-me aos modos em que identifi

quei os dois maridos com o lado feminino e masculino respectivamente: 
Vadinho como o feminino, Teodoro Madureira como o masculino. 

De que estou querendo falar? Obviamente nada a ver com a genitalidade, 
com fêmeas e machos de nossa espécie. Falo de dois tipos de energia contrapos
tas que influem na configuração dos modos de desejar dos dois gêneros de nossa 
espécie. Você, eu, todos temos, em diferente proporção, os dois tipos de energia. 

Vadinho, como expressão do feminino, representa o projeto identifi
catório começando a comprometer-se com a procura do novo: o ser na procura 

de um suplemento de sensibilidade. Vale dizer a feminilidade como suple
mento da masculinidade, para realizar a política do afeto. 

• feminino manifesta-se como despertar das diferenças, para produzi

las com o outro. O feminino resolve no incessante do novo, a criação 
do novo possível. 

• feminino, como um lado da energia do desejo, constitui possibilida
des de transformação do eu, desmanches de cenas estereotipadas, de 
normas e valores congelados e de estruturas aditivas. 

• feminino como que se arrisca a fazer uma viagem interior para que 
possamos aprender que a liberdade interior é a chave do amor. A 

superação da paixão, entendida como obsessão de dependência. O 
encontro com o amor maduro. 

Poder-se-ia dizer que o lado feminino é o resultado do masculino posto 
em crise para fundar nossa própria política de libertação. 

Precisamente o masculino, vejo-o como energia aditiva que constitui o 
próprio corpo como necessidade . 
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• masculino, represento-o como o risco do previsível, daí a sua identifi

cação com Teodoro. 

Vejo o masculino como o limite que nos aparece para viver de acordo com o 
potencial próprio; ter habilidades que permitam sentir-se contente; estar aberto a 
experiências novas; viver na temporalidade, o presente como novidade; enfrentar 

e superar os próprios medos e superar as insatisfações de nossa criança interior. 

o masculino não deixa de ser uma forma melodramática de ver a vida 
em branco e preto. Uma incapacidade de fertilizar o novo. 

Pensando projeções para o Direito: 

• saber jurídico da modernidade organizou o lado masculino do ima
ginário do Direito. Mobiliza o social negando as incertezas e o novo, 

impede a inscrição do Direito na temporalidade. 

• lado masculino do Direito acaba facilitando as crenças que edificam o 

cenário das crenças jurídicas aditivas, as que tomam o poder impecável. 

1.8. Opondo Teodoro a Vadinho, encontram-se definidos, para o imagi

nário de Dona Flor, os lugares do dever e do prazer. Trata-se de um contraste 

que permite - generalizando a questão - perceber como o desejo pode perder
se quando o lugar do prazer é convertido em um lugar do dever; perde-se 
quando o prazer é realizado como obrigação, como um mecanismo de defesa 
do desejo ante o pecado. Sempre que a obrigação repercute no prazer, teremos 

alguma forma de exercício da repressão. Do mesmo modo, teremos alguma 
forma de neutralização do desejo pela identificação do prazer com o pecado. 

No caso do amor, podemos esperar sua morte, o prazer tomando-se 
obrigação, tingindo de culpa o prazer não realizado como dever. O desejo como 

bloco monolítico de obrigações é um esforço desesperado para provocar a dis
ciplina do prazer através da purificação do pecado. É precisamente o desejo de 
Teodoro, que é sobretudo um beco sem saída na procura do prazer, já que ele 
se realiza no cumprimento da obrigação. Certamente porque sente ·o prazer 

com o pecado e necessita, para sua purificação, enlutá-lo com as fantasias do 
dever. Fora do dever, o prazer fica como pecado e os corpos ficam minados e 
disciplinados pela proliferação de proibições culposas. Todo prazer que não 
seja executado como dever será castigado. Não existe nenhuma distância entre 
o Herculano de Nelson Rodrigues e este Teodoro Madureira de Jorge Amado. 
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Não posso deixar de relacionar o prazer executado como obrigação a uma 
mentalidade autoritária, totalitária e prohmdamente repressiva que, em nome 
do pecado, apropria-se do prazer do outro na segurança que dá o dever como 

"panóptico" beatificado. Abrindo um diminuto parêntese, eu diria que, para 
uma mentalidade burocrático-repressora, o pecado é tudo o que escapa ao de
ver. Na execução do "prazer devido", encontramos as formas totalitárias do de

sejo que, em nome de um dever superior, consagram o desejo unificado como o 
avesso do prazer: é o gozo legalizado, o prazer igualitário, o prazer reprimido1

• 

Para o prazer desligar-se do mundo infinitamente desértico dos deve

res, precisa negá-lo em todas as suas expressões, desintoxicando o corpo de 
suas proibições. 

O dever é um desejo que impõe e propaga a submissão. O dever prejulga 
e condena todo desejo que não pode ser regulado por ele. O amor, em nossas 

sociedades, é burocráti.co e repressivo por apresentar um excesso de deveres. E 
o amor será um exercício democrático do prazer, quando se liberar de suas 
proibições e inocentar o prazer realizado fora do dever. 

Socialmente, existe toda uma lógica do dever que extrapola o prazer do 
corpo e se consagra como mecanismo de constituição do social. Aprendemos a 

encarar todas as nuances da vida como dever, regulando nossos prazeres como 
uma mais-valia triste de uma "estrutura" de proibições. Vendo o prazer como 

lucro do dever, fica instituído no coração da sociedade o imaginário 

preconceituoso que, mais cedo ou mais tarde, leva ao autoritarismo. O dever, 
como agente transformador real, pode conduzir-nos a uma forma não-demo
crática da história. A ordem da lei, do poder e do saber, inscrita em uma lógica 
includente do dever, não pode trazer outro resultado que a hipocrisia do Esta

do e do Direito como legitimadores dos incidentes tolerados. Talvez o estágio 
seguinte ao Estado-de-Direito (na América Latina) seja o Estado-de-Hipocri
sia, mas a forma subseqüente ao grau máximo de hipocrisia do Estado parece
ria ser novamente o Estado-de-Direito. Enfim, uma cadeia muito pouco revo-

Estou escrevendo em plena praia Brissol, um lugar onde a classe média argentina se simula 
descansando em meio às barracas cativas, mesas de truco e pôquer, visitas a barracas de outros, 
(para tomar chimarrão e comer croissants) - sem ver o mar - programadas com um mês de 
antecipação. Onde não faltam fotógrafos esclerosados que ritualizam ano a ano o crescimento 
das crianças e o aumento das calorias dos pais. É a mesma conversa sem assunto que vai pas
sando de geração para geração, este ano apresentando como variação, para dissimular o tédio, 
um papo furado e até insultante sobre os desaparecidos. Enfim, uma maneira farmacêutica de 
relacionar-se com o mar. 
Estranhamente, apesar do que termino de escre\·er, depois de dez anos de ext1io, sinto-me atra
ído a voltar todas as manhãs à barraca de minha família; afinal de contas, aí fiz minhas primei
ras verdades de areia. 
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lucionária. Uma cadeia que se torna altamente perigosa num estágio da civili
zação onde o espírito do político tende a ser substituído por "competentes" 
decisões silenciosas, respaldadas por "normas técnicas". 

Para sair desse engodo, precisamos conceber as democracias latino-ame
ricanas funcionando na procura da liberação de suas proibições, isto é, prolon
gando, ao máximo, as distâncias entre o dever e o desejo, entre o prazer e suas 
ficções. Em suma, precisamos provocar a decomposição da mentalidade re
pressiva ou do dever culposo, os quais funcionam como a ordem que progra
ma totalitariamente a vontade unificadora do social. Não podemos deixares
capar aqui a idéia de que a democracia não se atinge pela ordem unificada, e 
sim por uma ordem do plural. 

As sociedades, que apelam para uma concepção jurisdicista de demo
cracia, tendem a organizar-se propondo o sacrifício do prazer. Dessa maneira, 
todo o excesso, todo o aumento, toda a extensão do prazer são apresentados, 
retoricamente, como um processo de destruição da organização social (assim, 
vive o prazer tanto à direita, como à esquerda). 

No imaginário social consagrado, o Direito e suas práticas usurpam nos
sos desejos de maneira tal que resulta impossível pensar o Direito respaldando 
o prazer indeterminado. 

Juridicamente falando, o dever e a razão ocupam todos os espaços até 
terminarem por confundir o desejo com as vontades legalmentes expressas. O 
prazer adquire a cara pálida de um desejo contratualmente expresso. Não se 
pode esperar maior subversão jurídica que a emergência do Direito junto ao 
lugar do prazer. Seria uma reterritorialização que tornaria o Direito um instru
mento da democratização do todo social. 

O imaginário jurídico deve resistir à proliferação das proibições e às 
obrigações culposas, as quais, como uma invasão cancerosa, contaminam, com 
um excesso de dever, o emaranhado social. Um pouco como Dona Flor, ele 
poderia descambar em um Vadinho para compensar-se da sobrecarga de de
veres que lhe impõe um Teodoro. Sobretudo se este Teodoro tem alma de tor
turador e usa o terror como dever. 

As sociedades burocrático-autoritárias e as sociedades burocrático-téc
nico-militarizadas produzem um excesso de proibições e de organização soci
al que acaba produzindo o deterioramento do prazer. Em conseqüência, a soci
edade e o Estado fundem-se em uma única mentalidade repressiva. E o negó
cio é tão monstruoso que, como no caso da Argentina alfonsinista, resulta mui
to difícil saber a quem se pode inocentar de tanto sangue derramado. 
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Acredito que o gesto inaugural de uma prática democrática consista no 
reconhecimento da legitimidade do conflito na sociedade. Entretanto, para que 
exista tal gesto, precisamos contar não só com os governantes que a admitam, 
mas também com uma sociedade questionante e desmistificadora dos eufemis
mos donde emerge o mito da unidade; o mito de um dever uniformizado como 
virtualidade permanente, incapaz de acolher a fragmentação, a polifonia dos 
costumes, das crenças e dos desejos que fazem as experiências do mundo. Possi
velmente o gesto inaugural da democracia precisa esvaziar os sistemas de proi
bições. É proibido intertextualmente que precisemos tirar de nós mesmos e, em 
conseqüência a teia de frustrações próprias que provém dos outros. Necessita
mos descartá-los como estratégia revitalizante de nossos desejos para que sejam 
diferenciados dos outros. Não existe democracia a partir de textos homicidas. 

Enfim, quando uma sociedade sente a necessidade de sair de um Estado 
poluído de proibições, ela deve repensa~ a função jurídica estatal, passando a 
ver suas instituições como um lugar de produção coletiva de desejos, conside
rando a ordem fora de seu lugar consagrado, isto é, criando uma ordem 
camavalizada e percebendo a democracia como um espaço social polifônico. 

1.9. 30 de outubro de 1984 - Nossa cultura judeu-cristã não tolera o 
prazer, salvo que esse se encontre enquadrado e sirva aos valores que gover

nam o quotidiano.Dentro de nossas sociedades, todos ajustamos nossos dese
jos às idéias de ordem, dever, legalidade e seriedade. Os corpos perdem seus 
desejos e os discursos são congelados e, desse modo, impedidos de mostrar a 
imensa possibilidade de sentimentos e pensamentos acasalados para signifi
car. É uma moral de desejos escravizados. Espírito de jívaro que quer reduzir 
a liberdade e a imprevisibilidade dos desejos ao diminuto mundo de uma 
sexualidade regrada, morta e dependente de um destino purificado; porém 
esquecida de que o princípio molar da sexualidade da vida não está na proje
ção moralizante de um destino pleno e programado, mas no tormento de uma 
caminhada cheia de incerteza. O final feliz é mentiroso. Nele esquecemos que 
a meta do desejo é o caminho; que a viagem é o valioso e não o momento da 
chegada: um lugar sem imprevisibilidades onde a segurança substitui a 
criatividade e as coisas acontecem corno eram previstas. Essa forma de socie
dade, os outros nunca serão "energia" para sentir-se vivos. Eles serão sempre 
um "letargo" para nossos desejos. É o desaparecimento do amor. Unicamente 
amamos a fonte da nossa energia. 

Ora, numa sociedade onde existe a continência de gestos, corpos e dese
jos, numa sociedade que se apresenta cheia de práticas fortemente instituídas 
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que substituem a paixão da vida pelo dever, numa cultura onde não existe mais 
o tempo político substituído pela militarização do cotidiano, as fontes da nossa 
energia precisam provir do confronto com o viveme11t 11111rgi1111/. A redescoberta 

da paixão pela vida, da paixão de compreender os outros virá de um confronto 

com os desejos que fluem marginalmente. A marginalidade é o lugar da recu
peração das relações livres com os desejos. Aí é onde encontramos o sangue 
quente e o esperma urgente. Institucionalmente sobrevivemos. No confronto 
com os desejos punidos, perderemos o medo de cultivar as ambigüidades e o 
imprevisível. É uma possibilidade de renascer. Estamos diante de uma chance 

de vencer a sedentariedade e pensar sobre nós mesmos, sem modelos. 

Os dois maridos de Dona Flor simbolizam para mim esse confronto. 
Vadinho é uma voz do subsolo, um desejo marginal que permite a Dona Flor 
não ter medo de refletir ludicamente suas contradições. 

Porém, Dona Flor é uma muJher instituída. Nunca poderia ter um ima
ginário plenamente marginal. Corno muitos de nós, sem um princípio de or
dem em sua cabeça, desestruturar-se-ia, entraria no delírio. Ela nunca poderia 

reproduzir Vadinho. Simplesmente necessita dele corno o lugar do confronto, 

para que sua vida não fique neutra. 

Dir-se-ia que o segundo casamento de Dona Flor, tal qual o espaço pú
blico burguês, transforma o amor em dever, profanando o desejo e a vida. São 

figuras do autoritarismo: os conflitos se simulam inexistentes e os sujeitos de

saparecidos. Estamos diante de um matrimônio e de um espaço público sem 
tempo político. Perdido o diálogo e a disputa, unicamente resta um recíproco 
dissuadir-se para não provocar implosão. 

De pronto associo o casamento de Dona Flor e Teodoro ao espaço pú
blico, penso na democracia, nas ficções de nossa cultura e vejo tudo como os 
vários espelhos pelos quais pode mirar-se simultaneamente um estado de 

guerra sem guerra. São as instituições do desaparecimento. Matrimônio de 
desaparecidos. Sociedade do desaparecimento. Matrimônios e sociedades 
onde é impossível recuperar a democracia. Essa precisa do tempo político e 
do confronto permanente com os hábitos aceitos, as efervescências dos dese

jos e os acontecimentos marginais.· 

A democracia não se resolve na ordem sedentária precisa do confronto 
com as leis do submundo para que não vire uma montagem de relações ocas, 
um punhado de liberdades de papel, finalmente substituídas por um estado 

de guerra pura: o quotidiano militarizado e o jogo do Direito simulado. A 

democracia precisa de bênçãos e de blasfêmias. 
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Dona Flor procurou a democratização de seus afetos. Para isso preci
sou entender que, anulada pelo dever, a imprevisibilidade de seus desejos a 
deixa em estado de emergência. O dever perverte o desejo, reduzindo-o a 

uma marca representativa. Não existe amor nem democracia sem um estado 
de permanente nascimento. 

As realidades do amor e da democracia consistem em imaginá-los como 
situações prontas, acabadas, súbitas: o grito do Ipiranga é uma ilusão de inde
pendência; o voto, uma ilusão de democracia; e o desejo racionalizado, uma 
forma de perpetuar a carência afetiva. 

Um matrimônio, um relacionamento, uma sociedade, o espaço público, 
podem ser chamados de democráticos, se emergem como lorns 1111scendi. Do 
desmascaramento, da perda, da toilette da cultura. É difícil repensar a demo

cracia se o lugar do desejo não é simbolicamente assumido como vazio, isto é, 
como um espaço sem sublimações. 

Dona Flor intuiu isso, compreendeu que sem os dois maridos seu corpo 
não poderia reconciliar-se com seus desejos, ultrapassar suas próprias acomo
dações, sentindo-se um ninho de enigmas. A democracia é sempre uma procu

ra de confrontos. O importante nela é assegurar a procura, não sua resolução. 
A democracia, tal qual Eros, não tem como função aquietar o sangue ardente. 

Eles servem para esquentar o conflito integrando o instituído com o pólo da 

marginalidade. Uma das razões pela qual pode pensar-se na mediação como 
realização da democracia. 

Dona Flor é um romance que se escreve dentro do gênero dialógico. 
Quando se dialoga, criam-se espaços ambíguos, ambivalentes espaços onde 
existe uma forte dualidade moral. Nesse ponto, "Dona Flor e seus dois mari

dos" é um romance malandro, marginal. Um romance que se realiza estabele
cendo ambigüidade no confronto do instituído e do marginal. 

1.10. 5 de dezembro de 1984 - Erotismo e marginalidade. O problema é 
imediatamente político: implica a inversão dos valores negativos da sensibili
dade judeu-cristã pela ambivalência do desejo. É a política da energia do dese

jo que vê a ambigüidade na sua face positiva. Assim, difusa e irreprimível, a 
dialética da marginalidade leva à liberação do desejo contra as censuras públi
cas e privadas, contra os efeitos corrosivos das máquinas e dos valores domi
nantes sobre a libido. O desejo, à diferença de Eros, não se liga ao corpo ou à 

lei, não está ligado à vergonha do corpo e da sublimação. O desejo~diz Guattari 
- não é sexual, é transexual. Não mortifica a criança, a mulher ou o homosse
xual. Não sabe o que é a normalidade e o que é a preservação. Basta observar 
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sem preconceitos as moças, as crianças e os primitivos (os marginais) para en
tender que o desejo pode fazer amor com flores, máquinas ou situações festi
vas. Enfim, a energia do desejo não está baseada sobre as dignificações ou 
valores (saberes) dominantes, e sim na infinita amplitude da teia significativa 
em que a vida se vai formando. Existe uma significação desejante e uma do
minante. Devido às suas interpretações, seus efeitos interpretativos podem ser 
diferenciados. Precisam ser diferenciados, se queremos nos comprometer numa 
política de liberação da expressão dos desejos. Estamos diante de urna história 
de dissidências, de um caminho de fuga dos infantilismos. Temos então que 
falar das significações marginais. Sihiar-nos além das semiologias que estabe
lecem a realidade dominante. A lei, que é a última arma contra a liberação da 
expressão dos desejos, passa através da linguagem inesperada. 

A serniologia dominante, apelando à linguagem, estabelece modelos 
de desejo. Neles gozar é igual a possuir. Por meio desses modelos, o homem 
não só aceita as hierarquias corno também aprende a amá-las. Todos somos 
proprietários burgueses de nossos desejos. Todos ajudamos a manter a ilu

são de urna verdade imóvel. 

A energia do desejo morre quando se procura fazê-la pertencer, pela 
força, a um sistema de significações. E isso o entendia muito bem Vadinho, que 
resistia a ficar prisioneiro a uma espécie de matemática dos desejos. Assim 
devemos recuperar a significação desejante, pré-significativa (dos loucos e das 
crianças). Uma semiologia e uma pedagogia marginal que não se encontram 
codificadas pelos esquemas de poder dominantes. 

Sob o plano da serniologia marginal, joga-se a possibilidade de abolir 
toda a censura pela desnudez que provoca o espaço ambivalente. Na 
ambivalência, pode-se dar o fluxo do desejo. Um Eros contestatório, que rei
\·indica um erotismo pluralista e arnbivalente. 

O desejo desnudando-se. Aqui a chave da serniologia marginal, plural e 
ambivalente. A desnudez é a negação do estar fechado no próprio eu. A 
desnudez é o estado pleno da comunicação. É a comunicação sem fantasmas 
moralistas. Sem o olhar pornográfico do censor. Ele é o que inventa o obsceno 
e converte o desejo em dever e a transgressão em objeto. Objetivando, conge
lando os desejos, capacitam-se os tutores da ordem a dominar. A pornografia, 
enfim, está na univocidade e no dever. Entretanto, poderíamos também dizer 
que a pornografia é o processo de transformação do desejo em objeto, num 
olhar de consumo. Um teatro erótico. Um espetáculo objetivo dos desejos co
mandados por conjunto de deveres-fetiches. Um estado narcisista onde o olhar 
substitui o corpo corno instrumento de desejo. Assim, o homem fica prisionei
ro da contemplação da cena primitiva: a angústia da castraçãQ. 
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Nossa sociedade instala o prazer censurado pelo olhar devido. Toda 
sociedade funciona corno um grande espetáculo proibido para menores. Um 
espetáculo onde pode ver-se o corpo na abstração do desejo devido e na subli
mação visual do pecado. 

O erotismo marginal desvia o olhar da cena primitiva e faz do desejo 
desnudado um lugar crítico do investimento social e da libido. 

Na relação erotismo- marginalidade, o Eros deixa de ser valorado como 
dever e como mercadoria. No erotismo marginal, a pornografia é o erotismo 
dos outros. É não saber conjugar sexo e afeto. Nesse sentido, Dona Flor é uma 
heroína do erotismo marginal. Ela consegue articular em seu corpo a dialética 
pelo qual Eros se constitui. 

A história do desejo é inseparável - leio em Guattari - da história da 
repressão e da história dos sistemas de significação que estabelecem a realida
de dominante. Existe um princípio da realidade dominante e um princípio'do 
prazer lícito. O desejo está obrigado a manter-se no limite que separa a realida
de do prazer, ao longo desta fronteira zelosamente custodiada pelo poder. O 
desejo é perseguido por tantas sentinelas, por tantos Teodoros, que termina 
por renunciar a seus objetos, identificando-se com o limite e seus guarda-cos
tas. Assim se fará amor do limite, se fará policiamento. Assim uma contempla
ção invejosa, um espetáculo proibido que simulamos transgredir com o olhar, 
substituirá o objeto de um desejo nunca atingido. O desejo vira olhar para que 
ninguém saia de um sistema de vínculos que o estigmatiza. 

O capitalismo, para acomodar os indivíduos em seu proveito, impõe 
modelos de desejo. Assim circulam modelos de infância, de pai, de casamento, 
todos construídos em nome do dever e da verdade. Dessa forma, no centro do 
desejo, fica instalada a propriedade. 

Quero mudar, nunca mais modelos de desejo, mas fazer de meu prazer 
e meus desejos uma droga, e através dela alcançar a visão sem fim do real, o 
grande sonho, o dia deslumbrante. 

O erotismo marginal não possui um olhar de distanciamento. É um es
paço onde se vê em existência, se goza em espontaneidade e se pensa excluin
do a lógica. Estamos do lado deslumbrante do desejo. Um território ambivalente 
onde se escolhe obstinadamente não escolher. 

O lugar mais sombrio, diz Barthes, lembrando um provérbio chinês, si
tua-se sempre sob a lâmpada. 

Em outros tem1os, os desejos e os corpos transformados em reflexividade, 
em um lógico bem-estar, se obscurecem. A marginalidade como plenitude 
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desejante, como nudez significativa, precisa da luminosidade sombria de um 

espaço de ambivalências. 

No amor não existe coisa mais direta e plena que o relâmpago de uma 

pai~ão ambiguamente dita. Da mesma forma, o desejo existe e precisa ser en

tendido pelas surpresas da expressão. Sentidos fulminantes, visceralmente 
conectados aos outros, na grande corrente do imaginário. Querer compreen
der o desejo não é desfazer o nó de razões inexplicáveis, mas apenas vencer 

carnavalescamente o voyeurismo que bloqueia o desejo. 

A forma mais ousada e obscena de substihlir a participação pelo olhar é 

a da reflexibilidade da ciência. Nessa forma de compreensão, a lógica provoca 

o grande tabu, admitindo linguagens exteriores umas às outras. 

Assim reivindico práticas marginais de significação que permitam com

preender minha paixão pela vida sem expressões. 

Enunciar em urna outra linguagem, analisando, olhando, urtificando, 

descartando ambivalências, é já um começo de repressão. Por isso reivindico 

um canto do ambíguo, do devir permanente. 

Situado socialmente, o homem sente medo dele mesmo. Este terror pro

voca-lhe um soberbo desconhecimento de si mesmo. Seus gestos eróticos pro
vocam-lhe horror. O santo se espanta do voluptuoso (Teodoro tem terror de 

Vadinho) sem admitir uma última possibilidade de convergência, a unidade 
inconfessada das paixões finalmente convergentes. É o erotismo enxergado 

cara a cara por Dona Flor para assumi-lo sem horror. Assim, ela começa a 

conhecer. Entende-se a partir de Eros. 

A grande fórmula do erotismo é sentir a vida na morte (Bataille). Vadinho, 

prolongando o desejo, recuperando a descontinuidade depois da sua morte, é 

um grande representante do erotismo. 

Talvez o que esteja em jogo no erotismo seja sempre uma dissolução das 
formas constituídas. A ordem instituída e~ regularidade são um princípio de 
morte instalado na vida. Para vencê-lo, devemos produzir um excesso, trans
tornando ao máximo a continuidade, isto é, erotizando o movimento regrado. 
Provocando o imprevisto. O erotismo é um excesso de imprevisibilidade. É a 

descontinuidade significando-se. É a forma de tentar vencer o pavor 
imprevisfvel. É o terror que constitui o interdito. Enfim, o erotismo é um dese

jo de transgredir. Nesse ponto é que se dá em mim a fusão do erotismo e da 
marginalidade. É o território das significações, das perguntas e das respostas 

sem paradigmas, abertas ao infinito. 
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Quando erotizamos a vida, o cadáver deixa de ser imagem de nosso 
destino. Ele é substituído por imagens de plenitude. 

Na relação com Teodoro, Dona Flor compreendeu a saída. Entendeu 

que a melhor maneira de estender e multiplicar seus desejos é querer impor
U1es limites, estabelecer interditos, regulá-los pela alquimia do dever. Assim, 

Teodoro introduziu com mais força o Vadinho no imaginário de Dona Flor. 

Nesse sentido, a marginalidade é o território onde o homem estende o 

desejo institucionalmente reprimido. 

O contato entre as forças carnavalizadas de expressão e a marginalidade 

é de extrema intimidade. O discurso carnavalizado é sempre um discurso mar
ginal onde corpos, desejos e significações crescem, vencendo limites. 

Os interditos não se impõem à inteligência senão à sensibilidade. Por 
isso a verdade nunca nos dá consciência de sua superação. Violamo-los por 

emoções de sentido contrário. 

A transgressão do interdito é um episódio geralmente tão normativizado 

como a proibição. Com exceção, a transgressão sem sujeições, ilimitada e pos

sível, é a transgressão marginal. 

Abrindo parênteses, eu diria que é impossível instrumentalizar as con

cepções jurídicas para a democracia sem uma implementação dos mecanis

mos de transgressão dos interditos. Nas formas de transgressão dos interdi
tos, realiza-se a democracia. Ela é sempre a exuberância dos Direitos e a su

peração do sistema de castigos. A democracia como marginalidade encontra 
seu ponto de equilíbrio não no aniquilamento da lei e do estado, senão em 

sua superação pela transgressão. 

O erotismo precisa do jogo alternativo do interdito e da transgressão. 
Isso é precisamente o que Dona Flor sacou, Gabriela tinha no sangue e Quincas 

Berro D' água realizou dividindo seus dias. 

O erotismo cria o desejo através do interdito. Esse é o valor estrutural 
do Direito. 

Dona Flor, com a parceria de dois, constitui ritualmente seus desejos. O 
ritual purifica a transgressão e constitui a proibição na razão do desejo. A trans

gressão ritualiza, legitima a violação da proibição. Toda a proibição pode ser 
violada se é executada conforme uma lei que regula a transgressão. O tabu da 
morte se levanta na guerra e na sanção jurídica porque se executam cumprindo 
rituais, regras meticulosas. É a transgressão sentida como dever. É a transgres

são beatificada. O interdito não expressa abstenção e sim uma prática em for
ma de transgressão regulada - geralmente pela expiação da culpa . 
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Para o homem a atividade sexual é uma transgressão. O prazer não emer
ge sem o sentimento do interdito. Inclusive na base de um matrimônio virginal 
pinta a transgressão. O marido adquire o poder de transgredir o interdito, matar 
a pureza do corpo de sua mulher. Com dois maridos, Dona Flor consegue vi
ver em estado de permanente transgressão. 

À medida que o homem foi adquirindo consciência do mundo e das 
coisas, foi perdendo consciência de si. A consciência das coisas é oposta à cons
ciência do erotismo. O homem erótico é um mau produtor. 

A razão se vincula sempre ao trabalho. Por definição, o excesso está sem
pre fora da razão. A força do excesso está na marginalidade da razão. 

1.11. 30 de dezembro de 1984. As aparências jurídicas enganam. As apa
rências morais enganam. O cálculo reflexivo da razão também nos engana. 
Muitas aparências me enganam. 

Máscaras que apagam o que o desejo e a paixão ardente sugerem. Rosto 
instituído, indiferente, anódino. Uma mesma máscara para todos. Tédio 
rihialista, moralista do dia útil. Os mascarados instituídos cumprirão anoni
mamente com a vida, farão trâmites regrados, deixarão de lado os apetites 
imediatos. Morrerão sem haver aprendido a subverter as previsões raciocina
das das normas. Morrerão sem ter tido chance de assumir intensamente a vida. 
As aparências instituídas matam o plural dos desejos, reduzem-nos a meios 
disciplinadores (amortecedores) que substituem nossos fins pela garantia das 
coisas e a preservação de uma grande máscara chamada Estado. 

Parece que existem outras máscaras. Elas são portadoras de um enom1e 
poder subversivo: camavalizam e transtornam as vidas automatizadas, des
pertam as respostas e os desejos eróticos, permitem seriamente o jogo de reco
nhecer-me e reconhecer ao outro. 

Os portadores desse segundo tipo de máscaras ficam abertos a seu pró
prio mundo imaginário, abandonam as atitudes rígidas para aceitar a multipli
cidade de desejos que essas máscaras incentivam. 

Estourando uma máscara carnavalesca, os homens compreenderão que 
seus desejos têm mil rostos. Poderão desprezar as nimiedades da razão. 

Teremos facilidade para entender que a razão nunca soube fixar seus li
mites. Em busca de outras linguagens, sentiremos o conflito das relações entre o 
erotismo e as nom1as. Ninguém considera as possibilidades de uma vida desli
gada para sempre da lei e da razão. Porém o erotismo é o ponto de transgressão 
que impede que as leis se transformem nos próprios fins da vida civilizada. 

• 82. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura sunealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

Pela falta de erotismo, as aparências enganam. 

O Direito esconde a democracia. Alfonsin e Tancredo ocultam os sinais 
do novo. 

A democracia precisa ser um ponto erótico. 

Caminhemos devagar. Registremos sem confusões duas máscaras em 
contraste: as que despertam e as que adormecem, as democráticas e as despó
ticas, as fulgurantes e as anódinas. 

As primeiras permitem expressar o imaginário e aproximá-lo de todos 
os outros. Põem em marcha a criatividade da gente. 

As segundas, como um vento do exterior, escrevem o comportamen
to por nós. Tramam as aparências enganosas ... Confundem-nos lentamente 
com o silêncio. 

Quais são as máscaras de Vadinho e Teodoro? 

Tome um susto ao reconhecê-las. Assombrosamente que os dois falam 
sempre desde uma única máscara, carecem de rostos alternativos. 

De fato, os dois enxergam através dos olhos das máscaras autoritárias. 
Também existe o transgressor instihiído. Vadinho o espelha muito bem. 

As máscaras que portam os dois maridos de dona Flor dão a sintonia a 
seus corpos. Dois tristes estereótipos que simulam o conflito. Certamente po
demos procurar outras leituras. Prefiro, por exemplo, mirar a Vadinho e Teodoro 
como as máscaras que dona Flor constrói para si como forma de expressar os 
encontros e desencontros com seus desejos. Dança de máscaras onde, sem elas, 
podemos assumir o contraponto dos dois maridos. 

O primeiro seria o rosto que desperta, que cria. 

O segundo a cara do dever convertido em objetivo maior de vida. 

Luz e penumbra. 

Colocando-me a máscara de Vadinho, começo a compreender que o 
importante é que o homem em cada instante, em todos os momentos, mergu
lhe na criação. O importante é permitir-se esse jogo. 

Para estar aberto ao mundo sem limites, temos que vibrar com os fura
cões do desejo. 

As máscaras da ciência do Direito são disciplinadoras. Impedem fixar 
os limites da lei. Carapuças impotentes ante a rotina cultural. Escritos esté
reis que não conseguem procriar uma cultura jurídica visceralmente demo
crática. Um saber sobre o Direito que reconcilie o homem com suas paixões, 
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tenha respostas de acordo com o mundo e transforme a estagnação de suas 
verdades em desejos vivos. 

Há essa possibilidade? Poderão os juristas, como Dona Flor, construir 
uma máscara de Vadin.ho que incite sua criatividade, que lhes provoque uma 

ardente aspiração à extrema liberdade das idéias? Poderão proteger a criativi

dade mais que a propriedade? 

O saber vulgar que os juristas identificam como a sua ciência nos leva a 

respostas negativas. É como se o pressentimento duplo da morte e da repres
são dominasse a reflexão. 

Existem evidências difíceis de suportar. Precisamos, então, das aparên

cias. Precisamos, então, dos argumentos da ciência do Direito. 

A ciência jurídica clássica unicamente serve para descrever os mecanis
mos que reprimem o eu. Por tabela, ela reforça os mecanismos simbólicos da 
militarização do cotidiano. Em última instância, o que apreendemos da cultu

ra jurídica instituída é o prestar contas. 

Ora, preciso colocar na ciência jurídica a máscara de Vadinho, imagina

da por Dona Flor, para montar minhas instituições subversivas e sublimar a 

parte maldita da cultura jurídica. Sonho com um a vida intelectual liberada de 
autoridades, com um mínimo de medidas de segurança. 

Desejo uma ilusão diferente, uma aparência marginal para perseguir a 

democracia e transformar as verdades em desejos. 

A máscara de Vadinho seria a proposta de um jogo de descobertas. As

sim poderíamos pensar o Direito como um espaço para garantir o plural dos 
desejos. A semiologia democrática tem que gerar novos espaços de desejos. 

As palavras instituídas sempre atraem. Mascaram desejos mortos. Pro
porcionam, na democracia, aparências enganosas. 

Aparências que nos estupram para vigiar sua própria identidade sem 

fissuras. 

Aparências suicidas, aparências cinzas, prontas para abordar o novo que 

subverte, o novo que transforma. 

Para enxergar a democracia, teremos que olhar o tamanho do superego. 
Se ele não é diminuto, veremos totalitarismo. Defrontar-nos-emos com o rosto 

de Teodoro. 

Todo problema é saber que o novo bate à porta, arromba-a. 

A democracia não pode ser uma coisa tão incolor como a sonham Alfonsin 

e Tancredo. Que pouco radical é o destino radical! Que velha me parece a nova 
república! É a comodidade do lugar comum . 
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Ante a tudo isso, apelo à fantasia para fecundar o real e seus símbolos. 

Mostrando uma ilusão, o mundo muda algo. 

Sou portador de uma geração que necessita do sonho e da fantasia para 
não converter seus membros em bobos da corte. Este livro é filho dessa história. 

1.12. 30 de outubro de 1999. Madrid, no dia de meu último aniversário 
do século. 

Sempre pareceu-me distante e comovente chegar ao fim do milênio. 
Desde criança, senti como a mídia fomentou o valor emblemático do ano 2000, 
como chegada do novo. A grande promessa de que tudo seria diferente nesse 
ano de três zeros. 

Curiosamente, faltam dois meses para a chegada desse novo tempo e 

Qão senti nenhuma das emoções esperadas. No externo a mim, acredito que 
pouca coisa mudou. 

Internamente descubro em mim a última grande possibilidade de mu
dança interior, de meu encontro com minha própria vida interior, como possi
bilidade de encontrar-me e realizar a fantástica experiência do amor maduro. 

O mundo segue igual ou pior. Surpreendo-me ao ver inesperadamente a mim 
mesmo revolucionando rninJ1as adições. 

Penso que o século vinte se foi há muito tempo, e que o próximo século 
demorará alguns anos para chegar. O fim do mesmo. 

Pensar no século que se vai é urna forma de permitir-nos capturar cha
ves para a projeção do futuro. Uma boa oportunidade de fazer algo no dia em 

que começo a despedir-me de minJ1a juventude cinqüentona e tentar vertam
bém algumas coisas de meu próprio futuro como homem maduro. 

Projetar, comparto a idéia de Frierich Scheleger, é construir o lugar da 
diferença para que o que ainda é só possível se faça real. O germem subjetivo 
de um objeto em devir: fragmentos internos do porvir. 

Esse século que se vai se deixa pensar? Foi um século inútil, perdido? A 
obsessão pela especificidade do século não está jogando uma armadilha contra 
ele mesmo? É o século que indica o fim da modernidade? 

Deixo as perguntas para você. 

Acredito que a modernidade encontra-se em trânsito para outras for
mas de sensibilidade e de razão. Chamo a essa situação de transmodernidade. 

Pergunto-me, então, pelas condições do trânsito. Para onde vai a 
modernidade? 
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Temos indícios para dizer que a transrnodernidade leva a modernidade 
para caminhos que deixaram de lado a fantasia apocalíptica de sermos os últi
mos homens. 

Tensões escatológicas à parte, penso que é importante deter-nos para 
indagar as situações que nos pem1itern assinalar a possibilidade de irrupção 
de algo novo na cena do presente. 

Quero sentir-me instalado após a ruptura, após o trânsito. 

Não quero somar-me ao coro dos que tentam definir nosso tempo como 
o tempo que se ocupou da idéia do final. O fim, para mim, é mudança, uma 
atitude para não ficar prisioneiro do passado, para não viver a história, e a 
própria história como muro. 

Os que falam de pós estão obcecados pela idéia do fim, por isso prefiro 
o prefixo trans. 

Os que falam de pós-modernidade estão preocupados por saber, como se 
isso fosse o único possível de saber, o que vamos abandonando, o que estamos 
obrigados a renunciar. A expressão fiel de um inevitável sentimento de epílogo. 

Não quero ter uma sensibilidade pós-moderna, que me condene a ter a 
última palavra e a última sensibilidade. No fundo, o pós-moderno como o 
esforço para fazer o novo impensável e negado de sensibilidade. 

A transmodernidade fala do novo corno o lugar em que cada um de 
nós pode descobrir-se a si mesmo. Em todo caso, o novo não como território 
de que se vislumbra a terra prometida, a exterioridade sonhada. É o novo 
como sensibilidade. 

A condição de sensibilidade nos fala, entre outras coisas, da dimensão 
do ainda não. 

Não adianta levar a crítica aos limites do esgotamento do real. As possi
bilidades esgotadas, apocalípticas, iconoclastas ao extremo, levam ao estabele
cimento de adições discursivas, seguranças escatológicas; a crítica madura, em 
si mesma ponderada: a crítica do homem que vive no real e unicamente tenta 
criticar para transcender o criticado. O resto é o único que não adianta (perdão 
por este deslize). 

Os teóricos do não adianta lembram aqueles jogadores de futebol, tor
pes porque perdem todas as oportunidades de gol, por culpa de sua incapaci
dade de afastar os olhos da bola. 

Até agora a modernidade procurou o excedente de racionalidade. Para 
muitas coisas, essa procura não deu resultado, até foi contraproducente. 
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Podemos agendar muitas instâncias da modernidade perdida em sua 
própria retórica humanista. 

A modernidade se perdeu em sua retórica humanista quando afirmou o 
olhar da burguesia em duas mitológicas afirmações fundamentais: a univer
salidade do gênero humano e a prioridade constituinte do Direito. Elas deter
minaram a retórica constihiinte do Estado moderno. Garantias fora do tempo 
para o humano (nisso, até agora, pecou sempre a modernidade). 

A modernidade, corno mitologia fundamental do olhar burguês, mais 
que criticada precisa ser enxergada menos pelo universo que descobre que por 
aquele universo que, atrás de si, deixa fechado. 

Logo, esse mesmo tipo de trabalho precisa ser feito com a modernidade, 
pensando nela como o universo do olhar burguês que agora deixa fechado. 

A modernidade descobriu, há vários séculos, um novo universo, que, 
no próximo milênio, começa a fechar-se. O olhar da modernidade à sua pró
pria história é o que chamo de transmodernidade. 

O terceiro milênio, emblematicamente, inaugura um novo mundo, aon
de, além da entrada, não vão avançar os homens do velho olhar burguês. 

Urna mitologia fundamental sempre sucede a outra, isso é tudo. O que 
incomoda é que vivemos em uma época especial, onde nos perdemos na lenda 
que acabou, sem vislumbrar a mitologia sucessora. 

Como gostaria que fosse a lenda do porvir? Pensando um pouco: capaz 
de dar aos homens costumes doces, enérgicos, sensíveis e firmes diante da 
exclusão e dos controles que estabelecem todos os jogos de poder. 

Sempre existiram dois tipos de mitologias fundamentais: a da sociedade 
e a da vida interior. Preocupo-me, particularmente, pela sucessão da segunda. 
Até agora o problema sempre foi estabelecido pelos modos como a mitologia 
fundamental dos sujeitos sociais sempre se apodera dos modos de estabeleci
mento da vida interior. No caso da modernidade, o mito fundamental do Esta
do, como grande sujeito, construiu nossa vida interior como arremedas 
inacabados do Estado. 

Entramos no crepúsculo da razão jurídica, eia mitologia da prioridade 
constituinte do Direito. 

Fantasiar ao Direito como protesis anímica (como Marx chamava a reli
gião) para ocultar o inevitável estado de guerra preexistente, e sempre latente, 
entre o Estado e a sociedade civil, do qual o Direito é tão-somente sua cobertu
ra em chave. Quando se fala de Direito, chamamos de razão ao que, simples
mente, é regulação da força triunfante . 
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No interior da própria sociedade civil, vislumbro, para seus conflitos do 
próximo milênio, um novo mito fundamental: a mediação. 

2. Balada para um "cronópio": o canto da sensibilidade 

De que 11os sin1e ln verd11d que tranquiliza ai propictnrio ho11cslo? 
Nuestm verd11d possib/e tie11e que ser i11ve11cio11. 

(Cortázar; "O jogo da amarelinha") 

2.1. 29 de janeiro de S-t Cortázar é uma grande Dona Flor, capaz de 

transformar-se num bailarino, marcando passo no meio de uma parada mili

tar; pronto para fazer uma festa no meio de um velório e levar muito a sério o 
gesto de rir. Afrancesado sem racismo, latino-americano sem recalques de eu
ropeu, Cortázar soube escre\·er o romanesco sem romance(" A volta ao dia em 
oitenta mundÔs", "Último round"), como também nos propôs o romance aber
to, experimental ("O jogo da amare linha"), onde o leitor se converte em um co

autor que monta e desmonta seu texto na narrativa que lhe é proposta. Existe, 

em "O jogo da amarelinha", a possibilidade de uma pluralidade de leituras, 
cada uma delas envolvendo o leitor em histórias diferentes as quais levam a 

distintos finais ou a nenhum. Ele também produziu os textos-labirinto onde 

personagem, tempo e espaço devem ser decifrados pelo leitor de acordo com 
as pistas dadas nos próprios contos ("O outro céu" in "Todos os fogos o fogo"). 

O tema da castração é também mostrado por Cortázar como a suspeita 

sobre a liberdade de nossas decisões ("62 modelos para amar"). 

A duplicidade das personagens, também a descobrimos em seus contos, 
através de criaturas que dialogam com seus eus, que se amam, se rejeitam e se 
reencarnam, repetindo a lógica de Dona Flor: um acesso a contraface do imagi
nário e/ou da realidade. Enfim, podemos observar na obra de Cortázar, a cla
ridade da negação dos limites entre o sujeito e o objeto, que é urna filosofia 
negada corno estruturação, mas afirmada corno contato e estranhamento sem 

pudores. Um autor que busca a realidade como um fantasista e faz de sua obra 
um canto à dignidade da literatura. 

Cortázar persegue um "leitor diagonal e flutuante", que aceite um discurso 

de águas misturadas, semanticamente enturvadas; um leitor que não tenha escrú

pulos em aceitar contrapontos e choques de fragmentos díspares, para extasiar-se 
em brechas e fissuras que dêem um caráter esponjoso às versões do mtmdo. 

Cortázar termina de publicar um diário de viagem atemporal pela vida 

e pelo amor ("Os autonautas da cosmopista"). Foi escrito a quatro mãos com 
Carole Dunlop, enquan_to gozavam do prazer de afastar-se da auto-estrada 
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Paris - Marselha e, ao mesmo tempo, de sentir a grandeza dos pequenos 
acontecimentos, como o ar do entardecer, as cerimônias de Eros e o privilé
gio nem sempre lembrado de estar vivo e poder sentir a mais extrema sede 

antropológica: a do amor. 

Mas, também há um livro que se revolta contra as regras que, corno 
nossa segunda natureza, nos forçam a aceitar a realidade como inexorável. São 

aqueles jogos de nossa sociedade que nos convidam a viver sem surpresas, que 
não transformam o tempo e o espaço, deixando-nos voltados contra nós mes

mos. Para Cortázar e Carole Dunlop - o lobo e a ursinha -, unicamente crian

do, nós mesmos, jogos que transformem o tempo e o espaço, poderemos recu
perar nosso "instinto" de mobilidade, outorgando-nos um triunfo no jogo da 

vida, através do apelo ao fantástico e à ilusão .. 

2.2 Autopistas, podemos encbntrá-las aos montes na vida cotidiana. O 
importante é dar-nos as regras que substituam uma asfixia por um respiradou
ro profundo e desintoxicante, à margem de toda a explicação. Um hálito mági

co que, como a lembrança das antigas serenatas e dos contos de capa-e-espada, 
inundem, de um romance quase fantástico, as situações mais inodoras de qual

quer a utopista. Por que não pensar então em "alumautas" de uma "cosmoaula", 
"jurisnautas de um "cosmoforum", ou "epistenautas" e "Iogiconautas" de ver

dades mógicas? Um jogo onde poderíamos recuperar a capacidade de pene

trar o presente. Os homens atravessam as autopistas apressados para se esque
cerem constantemente de viver o momento. Auto-estrada é algo para transitar
se o mais rápido possível e, se a bexiga permitir, sem parar para sequer fazer 

xixi. Tudo para chegar a nada. 

O reexame das regras com que jogamos para conhecer e inocentar as 
verdades sobre o Direito e a sociedade (negando-nos a fazer o balanço sobre 
nossos medos) constituem - suspeito com bastante convicção - a expedição 
que pretendo registrar com este diário. 

Juntando-me a alguns "cronópios" que, por equívoco (ou porque o azar 
sempre complica as coisas), se encontraram bacharéis em Direito, quero pro
por-lhes e aos juristas em geral que aceitem um discurso dito do lugar mais 
indeferido que a linguagem tolere: novelas, poemas e desejos para que entrem 
e invadam a totalidade dos discursos das ciências sociais (e da jurídica, que 
sem querê-lo inevitavelmente contribui para formar essa totalidade), ou 

metafísicas, que nascem na mesa de um bar ou na cama, nesse depois cheio de 
distinção e carinho, servindo com a mesma eficiência que as verdades institu

ídas para escolher significações para o mundo. 
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Por certo minha rebelião é contra wn tipo de mentalidade exibida por uma 
quantidade - lamentavelmente já incontável - de "legalóides" aos quais, inscre
vendo a razão nos códigos e na "ciência", não resta tempo para mexer na vida. 

Eles são os que têm um abuso de consciência nom1ativa (jurídica e epistêmica). 

Imposturas intelectuais, estranhos eruditos que vão continuar toda sua 
vida babando-se, com seus olhos enormemente abertos por classificações fei
tas, para dominar sem explicar nada. 

Eu faço ciência, ouvi dizer em um congresso ou em outro lugar de per

dição, um desembargador, porque pesquiso com seriedade. Parecia que, "bo
tando banca" de ficar de mal com a vida, evita-se o risco de "mexer" com as 

ambivalências. Não sei quanto tempo demorará a entender que, em nome do 

respeito à lei e às verdades científicas, se esconde a certeza de que poucos juris
tas terão "peito" para propor outra versão do mtmdo. 

Como a Cortázar, essa sangria de vida, produzida pela mentalidade 
legalóide, provoca-me um tremendo desespero. Detesto tudo o que é feito em 

nome da máxima seriedade, da fé na ciência e das certezas semânticas do Di
reito. Por isso, o poético. 

2.3. Voltando a Cortázar, ele pode ser tido como um grande "piantado". 

É um "cronópio", desses que já não existem mais. Que pedem que o amem 
assim, ... "piantado" ... "piantado" .... para encontrar uma saída a esse tecido de 
castrações em que, cada um de nós, é aranha e mosca. 

Cortázar é um "piantado" que diante de nós, que vamos e voltamos, se 
esconde e se revela - no outro dia útil e joga com os códigos das linguagens 
como os mestres do jazz brincam e nos transportam com os esquemas melódi
cos. E quando escreve sobre jazz não há o que falar: é difícil saber se estamos 
diante de palavras ou notas. 

Os lingüistas (mistura maluca de fama e esperanças) dizem que é im

possível empregar os esquemas melódicos como metalinguagem. Porém 
Cortázar consegue algo muito mais difícil: transformar os esquemas verbais 
em melódicos. 

Sem reconhecer fronteiras entre a literatura e a vida, Cortázar mexe lúdica 
e eroticamente com as palavras, reiterando (repetindo) a crítica nietzscheana da 

verdade. Ele se aventura, através da ponte de um ilusionismo surrealista, fun
dindo o Eu e o Outro. Denunciando as in1purezas do mundo, a obra de Cortázar 
pretende a reinvenção da ordem instituída pela perseguição do sonho. 
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A linguagem de Cortázar aproxima-se das formas do pensamento má

gico. Ele joga com as metáforas como os analíticos com o princípio da identida
de. Cortázar é um mago da palavra que escapa à semiologia dominante, ven

cendo lúdica e fantasticamente a economia fascista do desejo e da verdade. 

Como os jogos infantis, a linguagem de Cortázar não é brincadeira, apa-. 
rece como procedimento que tem a ver com a convicção de quebrar a obriga

ção moral de viver segundo as convenções estabelecidas. 

Cortázar é, para mim, a expressão do melhor surrealismo, aquele que 

não usa o poético como agressão. 

O surrealismo de Cortázar é um sensibilismo mágico (ou seja um 
surrealismo tipicamente latino-americano). Um divertimento textual, que pro

voca a transformação do cotidiano, ou do dia-a-dia das pessoas, em excepcio
nal, mágico, por meio da palavra, do artifício poético. A minuciosa descrição 

do cotidiano como se fosse algo extraordinário produzindo o milagre. 

Cortázar provoca jogos experimentais com a linguagem, constituindo, 

dessa forma, realidades surreais ou hiper-reais, realidades produzidas por uma 

sensibilidade mágica. 

O surrealismo cortaziano introduz sutilmente no discurso uma realida

de sub-real ou hiper-real, mágica, que o leitor aceita como a mais natural do 
mundo. É a vitória da literatura como jogo, o jogo da escrita e do humor leva

dos com simplicidade e falta de solenidade, tudo com uma vivificante 

irreverência diante do artificial, do morto e do consagrado. 

O insuperável tratamento do surrealismo cortaziano, muito mais apa

rentado com a camavalização bakhitiana que com Breton e companhia, é o que 
tento projetar para o Direito: um surrealismo do cotidiano, carregado do hu
mor do insólito, um humor onde brilha uma doce ironia, uma impecável con

dução da surpresa e uma ilimitada capacidade de tabulação: um grande terra

ço de jogos para inteligência·s incontaminadas. 

Cortázar não é agressivo, nem transgressor aristocrático como Barthes. 
Prefere meter o dedo na ferida com a maior inocência, delicadamente, ainda 

que conseguindo alarmar, porque diz as coisas mais inapropriadas, em qual
quer circunstância, e só alguns se dão conta de que não eram inapropriadas. 

O surrealismo de Cortázar reclamava sensibilidade, solidariedade e compai

xão, três coisas das mais inapropriadas que existem nos quatro pontos cardeais. 

2.4. Lamentavelmente, os "piantados" são uma espécie quase inexistente 
entre os juristas. Entre os "servos da lei", sobram os "famas" e sobrevivem os 
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"esperanças". Não faltam os juristas que se sobressaltam perceptivelmente cada 
vez que alguma esperança sobrevivente os convida a declarar relativamente 

insana a versão do mundo consolidada (com paciência histórica) pelos gran
des juristas de todos os tempos. Porém os famas do Direito não se sobressal

tam, têm medo quando se filtra em seu mundo um cronópio que Lhes diga que 
é preciso começar tudo de novo, virar a mesa, trocar resolutamente os esque
mas. "Data Venia" custa horrores. 

Entretanto, as esperanças conseguiram seu espaço entre os famas da lei, 

conformando-se em descrever, interpretar e classificar tudo o que os famas do 
Direito fazem, decidem ou violentam. 

2.5. Desde a" Á Casa Tomada", seu primeiro conto, aparecido pelas mãos 

de Borges, lutou com as armas da alegoria fantástica contra as presenças 
metafísicas, sobrenaturais, inacessíveis, incontrolávei~, aluviônicas, impiedosas 
e implacáveis que nos vão invadindo, tomando, expulsando, deixando-nos, como 

consolo exterior, uma percepção monocrômica (de preferência cinza) de nosso 
espaço e nosso tempo. Em minha leitura de" A Casa Tomada", essa força miste

riosa, monstmosa que invade esta própria linguagem. São os monstros que a 
linguagem esconde para imobilizar as conotações, para convertê-las em associa

ções petrificadas: os estereótipos. Ou, se você quiser, é a ideologia que nos põe 
nas ruas do mundo sem nenhuma chance para procurar outra maneira de ser. 

É o monstro que nos diz: saia de sua casa - você perdeu definitivamente 

- fique engarrafado -, atreva-se a crer unicamente na poesia e na verdade, 
desde que bitolada em seu vocabulário. 

Porque, se não podemos arrancar a poesia e a verdade de suas respecti
vas bitolas, imobilizaremos para a eternidade uma distância mortífera entre os 

nossos desejos e a sua execução. 

Associa-se à "A Casa Tomada" uma fantástica denúncia do monstro es

condido no discurso das ciências sociais, que nos vai penetrando, deixando 
menos espaço para nós mesmos, até sermos engolidos por um mundo que não 

é mais nosso. 

Possivelmente a casa não foi tomada por um só monstro. Pode ser um 

invisível esquadrão de heterogêneas monstruosidades, onde nossos medos não 
deixam de ter um lugar de destaque. 

2.6. Tanto Cortázar corno Barthes têm consciência da fragilidade da lite
ratura e das artes. Elas correm o risco de imitar o escorpião e cravar o ferrão na 
própria cabeça. A literatura se afoga em seus limites, clama Bi.ltaille. 
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Escritores do limite, desafiam o caos estimulando-se com as ambigüida
des. Eles vêem sempre o mais possível além do limite. 

Assim é que Cortázar penetra na literatura, jogando com todas as possi
bilidades da linguagem. 

Perseguidor lúdico das novas formas de expressão, encontra na dissolu
ção dos gêneros a possibilidade de levar a literatura instituída à beira do impasse. 

No próprio interior do universo ficcional de Cortázar, encontra-se a resposta: 
como elemento intrínseco, a obra brota e coagula-se uma poética teórica. 

Aparece a resposta como criação e crítica, expostas por uma ironia 
impiedosa que desafia a própria enunciação. 

Cortázar cria para criticar. Inventa ilusões para dilacelar a miséria insti
tucionalizada. 

Logo quero dizer que esse sentido da obra Cortázariana serve de modelo 
para repensar a pedagogia e as condições de possibilidade das ciências sociàis. 

Didaticamente acredito na construção de labirintos. 

É importante considerar, a esta altura, que, desde o ponto de vista peda
gógico, pela via da invenção e da ilusão, pode-se tentar conjuntamente a son-. 
dagem dos limites dos códigos acadêmicos e epistêmicos estabelecidos. O do

cente precisa ironizar-se, mostrar-se como uma esfinge sempre a ponto de ser 
revelada. Embora conserve seus mistérios para devastar os segredos - a auto

ritária magia do ensino tradicional. O mestre deixa-se converter num novo 
personagem do caminho da arte. 

Até certo ponto, como a narrativa, um projeto pedagógico, engajado com 
a vida, acaba de exigir também a finalização do próprio ato pedagógico. 

À pedagogia de uma perseguição, se faz a perseguição de uma peda
gogia. O professor confunde-se com o saber. Como na narrativa Cortázariana, 

a crítica justapõe seus momentos de construção .e desconstrução. Não se ter
mina nunca de saber se um "cronópio", quando ensina, constrói ou destrói. 
Provavelmente construa para destruir ou destrua para construir. Talvez a 

destruição seja o dobro da construção. No fundo, cada um deve fazer sua 
própria montagem. Um "cronópio" nunca pode comunicar-se com um fama. 
A porta está fechada e a chave para abri-la é do outro lado ("Histórias de 
Cronópios e Famas", p. 132). 

É possível dizer também que cabe aos juristas, como aos escritores, dar 
testemunhos, até provocar o exorcismo da história de sua ciência. 

Avançando nessa perspectiva, podemos dizer que as verdades jurídicas 
precisam estar sempre atraídas pelo caos desafiando a tentação suicida da lin-
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guagem. Sempre vale mais um suicida que um zumbi. "jazz-verdades" talvez 
seja chave para transformar uma arcaica vontade de verdade em uma vontade 
de criação, mostrando a atmosfera dos desejos. A vida renasce nas artes. 

Como Cortázar, sinto que o estranhamente vital e o literário terminam 

coagulando um mesmo desejo. Como ele, sinto que a poética é a consciência 

surrealista da experiência vital. 

Nosso cotidiano nos exige diariamente respostas palpitantes. Para 
desenquadrar-nos dos moldes rotineiros, precisamos saltar o limite, mergu

lhar no espaço que nos foi distraidamente concedido. Nessa tarefa, as ciências 
sociais andam pouco. O reconhecimento da realidade pela teoria não dá o mer
gulho. O salto à ação exige o reconhecimento e a vivência da realidade como 

poética. O desejo também é poesia: o halo significativo do jazz. 

Precisamos preencher o copo de poesia, de loucura ... e beber como 

Cortázar, como Artaud. 

Transformemos a linguagem numa questão crucial e façamos dela um 

instrumento de conquista de nossos desejos encalacrados. 

No fundo, com o conhecimento, com a cultura científica, tem-se a ilusão 
de haver saído do labirinto da vida. Na realidade essa saída é só um lugar do 

labirinto de onde se simula a saída. Os que chegam a esse lugar ficam geral

mente em paz. Dormem. 

Não é com esses olhos que se enfrenta o mito (Los Reyes). A única saída 
do labirinto é ir ao encontro de si mesmo. A única forma de liquidar uma 
esfinge é atribuir-lhe outro enigma aceitando o primeiro como tal. O único 

meio para matar os monstros é aceitá-los (Los Reyes). Não pensarmos neles. 

O homem está imerso num labirinto sem saídas, infinito. Imerso nele, 
inventamos a miragem de uma fuga, inventamos a cultura. Ficamos com dois 

labirintos: um natural e outro artificial. Cada um simulando a solução do 

enigma do outro. 

A saída é jogar, inventando nosso lugar no labirinto. As crianças estão 

fora do labirinto porque não têm consciência dele. Não precisam tê-la. O labi
rinto é infinito. O desejo se realiza num faz-de-conta, sem angústias. 

Fica .evidente que a vivência infantil do jogo elaborado esteticamente 
torna-se uma atitude essencial. A criança pedagógica que quero para minhas 
aulas é a mesma que desejou Cortázar para seus escritos: não distinguir oco
mentário de uma ação e a ação de um comentário. 

Assim, na sala de aula, a criação lúdica pela linguagem e pela ação dos 
desejos passa a ser um instrumento de descoberta do real. É a carnavalização 
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como busca espiritual (A dimensão primordial do carnaval não está na embri

aguez dos corpos e do desejo, ela está na procura de um eu sem angústias. Ela 
é unia iniciação ao absoluto). 

jazz. Jogos. Erotismo. Zen. Cortázar. Sala de aula. Pontos convergentes. 

Algo extremamente sério. Ironias como técnica de iniciação, O quebra-cabeças 
inicia tório. A qualidade está na estranheza. A sala de aula precisa transformar
se numa sessão de jazz. 

Ninguém aprende se não se renova a linguagem. É preciso romper a 
linguagem para tocar a vida. 

A visão da linguagem de Artaud e de Cortázar tem muitos pontos em 
comum: a temática do absurdo, o desprezo à guerra, princípios (científicos, 
morais), o encanto do irracional e do fantástico, a ironia ante a toda procura de 

um mundo fechado pelos sistemas. Tudo isso deve ser jogado numa sala de 
aula para fundar uma didática da ilusão. Aprender e começar a ser minado 
(diria Camus se houvesse sido pedagogo). 

Apenas vivendo absurdamente, poder-se-ia romper alguma vez o ab
surdo infinito (Rayuela). 

Precisamos tentar uma pedagogia do absurdo. Assim a doutrina deixa
rá de ser uma absurda guerra de princípios. 

Devemos minar a linguagem jurídica para aprender que o Direito também 
é o espelho da irracionalidade humana. A justiça também é o teatro do absurdo. 

Paremos de distinguir logicamente o absurdo da condição humana. Des

cubramos a sua poesia: temos que reivindicar a língua. Para isso é preciso re
cuperar o papel da linguagem que está em nosso próprio corpo, e com ele 
iniciarmos uma crítica. 

Estou farto do ensino tradicional. Sua linguagem instituída nos coloca 
na pior das prisões. 

Em vinte anos de docência, vivendo entre juízes, promotores e advogados, 
mantive-me sempre fiel a minha necessidade de rebelar-me contra a falsidade do 

dizer. Isso não o perdi sequer nos momentos em que fiquei exilado. As mentiras 
formam parte do real. Para mudar o mundo, é preciso reinventar a mentira. 

A epistemologia reanima a "linguagem da ciência. A arte a reinventa para 
vivê-la. Para viver a linguagem, é preciso trair as verdades. 

Como More Ili, o professor deve ser um transgressor total do saber aca
dêmico. Para que serve um professor, se não pode destruir o saber 
institucionalizado? O professor precisa reencontrar seu outro na marginalidade. 
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Cortázar escreve textos impuros que me marcam a necessidade de ser 
um professor impuro, um ilusionista realizador de projetos impossíveis. 

Como Buenos Aires, o saber acadêmico é uma capital hipertrofiada. O 

restante não existe. 

2.7. Cortázar se move dentro das regras do jogo carnavalesco. Sua obra 
fica próxima da literatura camavalizada. Emprega a paródia como um princí

pio de reinvenção da vida e da linguagem. 

No carnaval, o homem está frente a seu outro, ao mesmo tempo espelho e 
realidade. Pode ser um momento privilegiado de mptura. É o momento do jogo 
mente. Na camavalização literária, o jogo minante salta aos olhos. Ela é uma pro
posta de um só tempo: a hora do impasse e do recomeço, da própria literatura. 

Na literatura camavalizada, nunca se tem a sensação de um jogo já joga
do. Porém teremos a sensação do caos inicial. A desintoxicação começa para 
iniciar algo novo. 

2.8. Algumas chaves para a semiologia Cortázariana: 

Cronópios: Homens pluriformes e pluricromáticos de espantosa rique
za inventiva, estranha poesia e humor adstringente. Altamente sensíveis a tudo 
o que existe de raro e fantástico na vida cotidiana, vivem empenhados em 
redescobrir o amor pela vida, debochar do instituído e exercitar uma livreco
municação dos desejos. Comunicam-se marginalmente, apelando a uma 
semiologia dissidente dos desejos. 

A forma dos cronópios é a loucura. 

Os cronópios são anarquissolóides, iconoclastas, imaginativos, auto-re
alizados, submetidos ao domínio do coração. 

Um cronópio é uma flor, dois são um jardim. 

Nada mais parecido a um cronópio que urna criança impertinente, criativa, 
vital, desconcertante. Os pequenos cronópios se alimentam da imaginação, que os 
transforma em flores, capazes de criar novos mundos povoados de cronópios. 

Um cronópio, diz Cor.tázar, encontra uma flor solitária no meio dos cam
pos. Primeiro vai arrancá-la, mas pensa que é uma crueldade inútil, põe-se de 
joelhos a seu lado e joga alegremente com a flor, a saber: acaricia-lhe as pétalas, 
sopra-a para que baile, zumbe como urna abelha, cheira seu perfume, e final
mente deita-se debaixo da flor e dorme envolvido em uma grande paz. A flor 
pensa: "É como uma flor". 
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Os cronópios cantam como as cigarras, indiferentes aos semi-suicidas 
coletivos do cotidiano e, quando cantam, esquecem tudo, até a conta dos dias. 

Os cronópios levam as significações impressas sobre o corpo, pensam 
que as leis poderiam ceder terreno às exceções, aos acasos e às improbabilidades. 

Provavelmente sejam os sobreviventes, fragmentos esparsos de alguma 
horda angelical de antepassados do homem que conseguiram perdurar nos 
corpos de alguns vírus para tomar, às vezes, o sangue de alguns homens, des
pertando-os para a vida. Esboços de um sonho de loucura. 

De minha parte, emprego o termo cronópio para referir-me a um tipo 
muito particular de energia criativa. 

Um cronópio, possuído de uma imensa alegria por ver o sol, é capaz de 
apertar o tubo da pasta de dentes desde a janela de seu banheiro, convertendo 
a rua num mar cor-de-rosa. 

Os cronópios entendem que, apelando aos preconceitos, nunca se pode 
estar no novo. 

Dono de um discurso desligado, vale-se dele para não ser militante de 
nada nem de coisa alguma. Nem sequer é soldado de sua loucura. O cronópio 
é um marginal que não se socializa nem no dever nem no pecado. Ele não 
aceita ficar preso a nenhuma teia de tiranias. 

Ser cronópio é conseguir viver o presente, não colocar o passado como 
futuro ou como impossibilidade de viver o momento. Um cronópio ama antes 
a si mesmo, sua loucura consiste em atentar contra a sensatez que gera as de
pendências. É uma loucura ou uma sensatez surrealista: consiste em uma per
manente procura de sua própria serenidade. Um cronópio nunca pretende que 
outra pessoa preencha alguns de seus vazios interiores. 

Um cronópio nunca pretende mudar os outros. Um cronópio está sempre 
satisfeito com ele mesmo. Sua felicidade é interior, não a espera de ninguém. 

O cronópio vive os acontecimentos sem tentar reduzi-los a palavras como 
fazem as esperanças. 

Se um cronópio vê uma flor, não pensa nela. Se pensas numa flor, que é 
algo real, impedes que ela te inunde com o aroma. A flor estava pronta para 
chegar ao teu coração, porém começaste a pensar a -respeito dela; e, quando tu 
voltares de teus pensamentos, a flor já não estará, porque a flor não espera, 
murcha. Os filósofos, as esperanças, pensam sobre as flores; os poetas sentem 
as flores; os cronópios são poetas por excelência. 
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Os cronópios têm muito claro que se saem dos pensamentos chegarão 
aos momentos, estarão no momento, não usarão o passado como futuro, 
tampouco o futuro como o momento que estão vivendo agora. 

Os cronópios sabem que se vivem o momento descobrem que seu ser 
tem magia em si mesmo, é um milagre. Quando se aprende a viver o momen
to, tudo se faz mais profundo. A tristeza, a felicidade tomam-se profundas. 

Os famas e as esperanças vivem a felicidade de forma muito superficial, 
é um acontecimento de superfície. Mas, se permaneces na felicidade, como no 
amor, tudo se transformará, porque aportarás numa nova qualidade de ser, de 
consciência, de presença. 

Se algum cronópio tomasse o poder, perdê-lo-ia instantaneamente. 

Fama: São seres cinzas acomodados, prudentes, amantes do cálculo, da 
semiologia dominante e dos desejos lícitos. Os famas sabem tudo da vida prá
tica. Embalsamam suas recordações e podem dizer o que vai acontecer a cada 
instante, no passar das horas, porque para eles hoje é igual a ontem. 

Os famas são caras conformistas, bem adaptados a tudo e aditos às 
obsessões. 

Os famas conseguem pôr um luga,r em cada coisa e cada coisa em seu 
lugar. Se decidem participar de uma escola de samba, fazem-no na comis
são de frente. 

Quando um cronópio enche a rua de sua casa com pasta de dentes, o 
fama organiza uma reunião de vizinhos para ir protestar de forma regular 
e oficial. Os famas não se apuram em mudar o mundo e deixam que o mun
do os dissolva. 

Quando uma desigualdade social os toca, gritam com força: que vergo
nha, filhos de uma mãe, e vão para o seu clube achando-se muito bem e pen
sando na maneira como se comprometeram socialmente. Sua profissão predi
leta é a de serem advogados. 

O fama tem o cotidiano agendado. Se perde sua agenda, perde parte de 
sua vida. 

Quando os famas tomam o poder, militarizam o cotidiano. 

Esperanças: Personagens inadaptados, ingênuos, que, geralmente, le
vam todas as bofetadas. As esperanças sedentárias deixam-se levar pelas coi
sas e pelos homens e são como as estátuas. É preciso ir vê-las porque elas não 
vêm até nós. 

Os esperanças são cordiais e chamam verdades científicas ao conjunto 
de metáforas que os povos usam para viver sua própria história. O esperança é 
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um pára-vidas que escuta aos outros como ouve chover. Um esperança não 
aceita dirigir abstrações se não são eurocêntricas e reconhecidas por um pro
fessor da Sorbonne. 

Os esperanças vivem graças ao espírito cartesiano, não suportam as in
gerências, detestam os famas sem admitir que eles, quando fazem seus raciocí
nios analíticos, os copiam. Os esperanças constituem o Direito do saber. Quan
do um esperança leciona em uma universidade, não conhece os seus alunos e 
por isso os trata bem, no final não U1e importam nada. 

Quando os esperanças tomam o poder, falam de democracia. 

Ponto "vélico": (de um navio). Lugar de convergência, ponto de 
intersecção misteriosa até para o construtor do navio. Nele, somam-se as forças 
dispersas em todo o "valâmen" desdobrado. Ponto "vélico" do ar, lugar onde 
enxergamos o que ainda não sabemos ver. Ponto "vélico" do fantástico, a gran-

• de surpresa que nos espera, onde aprendemos finalmente a não surpreender
nos de nada. É a crosta aparencial do fantástico. 

Piantado: Em italiano, "mandar-se a mudar". Neologismo que define 
um tipo particular de louco, o maluco que não se crê normal se pensa muito 
nisso, pois os normais se parecem demais a um juiz de plantão. Para entender 
um louco, convém ser psiquiatra; para entender um piantado, basta ter bom 
humor. A loucura é uma saída, piantar-se e ver chegar cronópios. 

2.9. 13 de fevereiro de 1984. São dez tristes, chuvosas horas da manhã, 
em uma cidade que, quando lhe tiram o sol de verão, fica perdida. Estou escre
vendo devagar e com torpor, com a ressaca de um resfriado que me embota as 
idéias. Minha irmã traz a notícia de que Cortázar morreu. Deixo este quebra
cabeças que estava tentando consertar, peço para comprarem os jornais e, en
quanto espero, sinto a necessidade de dizer por escrito adeus ao homem que 
me mostrou, com impecável perícia, como se deve viajar em direção ao fantás
tico, para poder ter as realidades e evidências por enigmas; como poder 
transmutar em loucas as razões, para poder sobreviver socialmente a tantos 
monstros que, nobre, militar e sensatamente, nos governam. 

Ainda adolescente, aprendi em Cortázar a horrorizar-me das antinomias 
e a gostar dos textos que transpirassem, por todos os seus poros, um~ vitalida
de ardentemente exposta e comprometida. Durante todos esses anos, cada vez 
que, como nesta manhã, me sentia lento e entorpecido ante a uma folha de 
papel em branco, recorria a Cortázar, porque sabia que teria uma leitura 
inspiradora. Junto com Barthes, é o autor mais anonimamente citado em meus 
trabalhos. Os dois são minha gramática do desejo. 
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Chegam os jornais. Júlio Cortázar morreu ontem em Paris, ficando, desde 

agora, só Cortázar nos outros. Daqui em diante, unicamente de nós dependerá 
que seu modo de iluminar tudo o que olhava, descobrindo o que nós não vía
mos, ou víamos cheios de lugares-comuns, não se perca como um lugar literário. 

Acabamos de perder um grande cientista social que, como diz Vargas Llossa, 
soube combinar um tipo de literatura cotidiana, baseada na experiência comwn 

das pessoas, com elementos fantásticos, com o elemento imaginativo mais audaz e 
insólito. As palavras de Vargas Llossa encerram uma preciosa definição do que é 

romanesco, camavalizado, como expressão do compromisso das linguagens com 
a democracia. A obra de Cortázar responde bastante ao ideal de linguagem políti

ca, tal como a pode ver um Barthes ou a vê Lefort, Eco e Morin. 

Foi um cronista do caos, das imobilidades cotidianas, do fantástico e da 

ilusão. Foi um cronista do insólito. 

Sinto um certo mal-estar nos ecos de sua morte, Borges, por exemplo, fala 

mais dele e de sua irmã do que de Cortázar. O jornal "La Nación" diz que é 
inaceitável para um homem de seu talento haver aderido ideologicamente aos 

movimentos esquerdistas da América Latina, sem medir as razões daqueles que 
exerceram o terrorismo. Aflorou muita raiva contida em uma nota que fala mui

to mais das infelicidades de um jornal, para entender um homem que viveu fora 
dos "clichês", que precisamente, através de diários como esse, prepararam o 

terreno para muitas das pátrias militares que assolaram este continente. A este 
jornal, cabe-lhe direitinho este verso de Cortázar: "Subc caycndo hasta la nada". 

Acredito que a melhor despedida foi escrita por Garcia Marquez. Entre 

várias coisas falou que Cortázar foi o argentino que se fez querer por todos: 
mágico, encantador, magnético para os grandes públicos, submetido ao domí
nio do coração. Um homem que, até pouco tempo antes de morrer, parecia 
fazer verdade certa lenda que dizia que ele é imortal, que nunca havia deixado 

de crescer, mantinha-se sempre na mesma idade com que nasceu. Porque o 
conheci, acrescenta Marquez, prefiro seguir pensando nele como, sem dúvida, 
ele 0 desejaria, com o júbilo imenso de que ele tenha existido, com a alegria 
entranhável de tê-lo conhecido e a gratitude por deixar ao mundo uma obra, 

talvez inconclusa, porém tão bela e indestrutível como a sua lembrança. 

Na televisão, está passando uma entrevista que Cortázar concedeu em 
sua fugaz passagem por Buenos Aires (alguns dias antes da entrega do poder 
a Alfonsin). Neste momento, ouço-o dizer que a democracia não pode ser uma 

palavra, e sim uma vivência. Pego outro fragmento da entrevista, onde Cortázar 
fala de nossos imobilismos, dos engarrafamentos de nossa vida, de como nos
sas ilusões, nossos costumes, nossos lugares-comuns nos paralisam, nos dei-
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xam atolados enquanto dura a vida. Por que não pensar então também em 
como as leis, como as verdades que escrevemos com "maiúscula" (para afirmá

las melhor), como o sentido adquirido da ordem é o uso jurisdicista da palavra 
democracia, imobilizam-nos e deixam-nos politicamente atolados. 

Em um dia 13 que não é nem sexta-feira, está me chegando a notícia da 

morte de Cortázar. Lendo os jornais, sinto que eu também com Cortázar come
ço a morrer. Ele é uma das minhas mortes moleculares. Hoje todos os cronópios 
estão chorando. Morreu um de seus grandes. Hoje, em algum lugar cotidiano 

do fantástico, um gato muito parecido a Teodoro W. Adorno, tem um olhar 
perdido no ar, certamente porque haverá encontrado a imagem de um Júlio 

que, desde um domingo 12 de fevereiro, é definitivamente o "ponto vélico" da 
narrativa latino-americana contemporânea. 

Com tristeza, Júlio, adeusi 

3. Citar e citar-se 

O sentido de uma palavra pode emigrar. 
(Barthes) 

3.1. Não sei se haverão reparado que até aqui chovem as citações (os 
plágios, as paráfrases ou como se queira chamá-los), e isso não é nada ao lado 
do que vem, ou seja, quase tudo. 

Os famas citam, porque dá charme dizer de quem se está falando, e sobre

tudo porque têm medo de falar sozinhos sem falácia de autoridade. São escribas 
que não querem deixar de ser escravos de seu batismo, o que lhes acarreta carre
gar para o resto de seus dias a pavorosa tradição cartesiana. Ela é a sua respira
ção cultural. Para um fama, não se pode ser universitariamente original se não se 

é professor titular e europeu. E como ninguém escuta ninguém, as coisas podem 
ser muitas vezes ditas sem parecer demasiado repetidas. 

Os cronópios citam, porque são tremendamente egoístas e querem guar
dar para si os seus amigos e reconhecer neles a mesma vida tácita que pouco 
tem a ver com o cotidiano das ciências. 

Os esperanças citam de bons que são, porque acreditam piamente que 
dessa forma se afirma o progresso acumulativo do saber. Os esperanças falam 
do livro da vida, do mundo como uma grande escritura que precisa ser deci
frada. Os cronópios acrescentam que esse livro não é dado naturalmente, que 
ele nunca foi escrito antes de um "eu" o ler. Este "eu" que se apropria do texto 
é já uma pluralidade de outros textos, de códigos perdidos, ou mais exatamen-
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te: tomados anônimos. Com isso querem dizer que o mundo pode ser repre
sentado como uma grande escritura que podemos ler em um ir e vir de 
reescrituras. Daí que a vida pode ser vista como um livro sobre livros, um 
labirinto que decifra outros labirintos. Em outras palavras: a intertextualidade. 

3.2. Os lingüistas falam bastante de uma certa pluralidade determinada 
pelo poder das palavras de relacionar-se com menções anteriores, ulteriores 
ou com nebulosas significações que estão como que pairando no ar. Tecnica
mente chamam a este fenômeno de intertextualidade. Porém que é a 
intertextualidade? Sin1plesrnente o jogo sem fronteiras com o discurso dos ou
tros. A intertextualidade invoca corno meu o dito pelos outros, é uma citação 
expropriada, democratizada. Vale dizer, é uma citação sem dono, camavalizada. 

As citações com dono formam parte dos rituais totalitários, transforrnam
se em códigos pàra discursos monológicos, viram uma citação estereotipada. 

Um discurso aberto consegue unicamente conquistar sua pluralidade 
constitutiva quando não se preocupa mais com a paternidade de seus enunci
ados, com as vozes que poderiam dar ao discurso a sua unidade. Numa pala
vra: quando conseguem abolir impiedosa e fraudulentamente as aspas que -
afirmam por diferentes razões os famas e os esperanças - devem envolver com 
toda a honestidade uma citação. Assim, as aspas adjudicam juridicamente a 
posse das frases segundo os respectivos proprietários, como as parcelas de um 
terreno (corno deveria estar acontecendo agora com Barthes ou Cortázar). 

Dessa forma, todo discurso aberto é urna transgressão da propriedade. 
É urna significação que todos devemos perseguir, para sonhar criá-la quando a 
alcançamos; o plágio está quebrado, pulverizado. A língua nova - proclama 
Barthes - só pode ser a antiga pluralizada. 

3.3. Interrogando-me sobre os discursos e os textos abertos, não pude 
deixar de apelar às fantasias borginas e seu livro de areia. Lembro ao leitor que 
esse livro de areia foi imaginado com uma natureza tal que, quando alguém 
voltava a ler alguma de suas páginas, essas já diziam outras coisas. Foi sonha
do por Borges como um livro infinito, talvez como uma forma de insinuar-nos 
o segredo mais bem guardado das significações: a capacidade que todos nós 
temos de poder - espantando estereótipos, o texto das proibições - reescrever 
tudo quanto lemos. O livro de areia é o livro da autonomia. Nele se consegue 
inserir a história com uma certa margem de participação. Essa é a forma 
semiológica de reescrever a história. Obviamente também existem livros de 
pedra, em que não podemos reescrever nada, e de que não podemos participar 
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semiologicarnente. E isso, não pela textura de suas enunciações que esclerosam 
as significações nelas contidas, mas sobretudo pela mentalidade com que se as 
escreve - lê, que é presa ao pesadelo das formas simbólicas já sem vida, sim
plesmente catalogadas como dever de expressão de uma absurda história fala
da em singular. É urna forma de história banalizada pelo singular - hipocrita
mente em dissenso com a retórica acadêmica. 

3.4. Urna fala aberta é a significação caminhando para a sua dispersão, 
sua multiplicação. Podemos pegar fugazmente essa caminhada, encerrando-a 
metaforicamente na palavra intertextualidade (ela é uma além da conotação, o 
receptível de que fala Barthes, apontando a desorganização enigmática que 
fica em volta de todo discurso). 

Podemos também contribuir para essa caminhada, cultivando o prazer 
de léxico impuro: embaralhando coni meu imaginário discursividades alhei
as.Vê-se bem, influindo nas influências, incorporando citações, (às vezes ile
gíveis linearmente), falando do que algum outro manifestou, porém muito 
mais excitado, engajado com aquilo que a fala me leva a dizer dela; é o jeito de 
eu influir-me, convertendo-me em um leitor aberto de mim mesmo na 
reinterpretação da escrita dos outros. O que afirmo do discurso dos outros 
obriga-me pensá-lo (aceitando ou negando). É a leitura dos outros como espe

lho meu. É também pôr o "eu" no discurso do outro, marcando uma diferen
ça, investindo no discurso do outro, neste mundo que é o meu. É o discurso 
que faz Barthes ao ler Sarrasine. No fundo, como o próprio Barthes lembra, 
somos nós, ao escrever, atravessados por todos os discursos convertidos em 
um conto de idéias em nosso pensamento. 

Por isso, sinto-me profundamente identificado com Barthes e seu des
prezo por um saber consumível, engolido simplesmente pela compulsão de 
ficar gordo de verdades (o que se costuma chamar de cultura). Barthes sente o 
prazer de um saber que fica pairando ao seu redor, disponível, mantido em 
seu lugar corno um complemento de escritura. 

Sabe-se que no amor sucedem coisas parecidas: às vezes buscamos, no 
outro, o reflexo de nós mesmos, identificando o outro, identificando-nos a nós 
mesmos. O outro é a chave de nossa identificação. 

Quando se fala de discurso dialógico, polifônico, expressa-se num certo 
sentido a possibilidade que o discurso dos outros oferece para um trabalho de 

identificação, de transferência. É um pouco de concepção do homem em 
Dostoiévsky, como sujeito do apelo. Para ele só no diálogo, na interação do 
homem com o homem, re.vela-se o homem no homem, para o outro e para si. 
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Dessa forma, Dostoiévsky propõe o discurso dialógico como fim e não como 
meio. Certamente a concepção do discurso dialógico extrapola o plano em que 
a lingüística fixa a problemática das significações. Por isso o discurso dialógico, 
mais que um território de ação, é a própria ação que se manifesta corno mundo 
escritível. O diálogo como equivalente da intertextualidade exprime a infini
dade precária de toda a ação. Uma só voz nada resolve, duas vozes intercepta

das são o mínimo de vida. 

Afinidades, enfin1, com algumas vidas amigas, que identificam para iden

tificar-me. Ronai Pires da Rocha e meu pai. 

3.5. Vivemos em sociedades burocráticas, porque nelas se encontram 
afirmadas as texturas de uma disciplina simbólica que fundamenta os jogos 
políticos de dominação. O que enturva o imaginário de Dona Flor não é Teodoro, 

senão a intertextualidade da qual-ele emerge. 

Seria ingênuo demais acreditar que a burocracia está formada exclusiva
mente por formas que te carimbam se te descuidas, até as pudendas. Essas soci
edades burocráticas afirmam-se através de certas supressões simbólicas, de um 
destino finalmente petrificado para a intertextualidade. A transformação da 
intertextualidade em uma atmosfera pétrea de significações serve de suporte 
para os efeitos políticos dos complexos burocráticos que tecem nosso social. As 
sociedades burocráticas dependem de um totalitarismo que não está fundado 
exclusivamente na unidade burocrática da tomada de decisões. Ela promove-se 
principalmente pelo apelo a uma certa unidade do campo simbólico (isto é, a 
ideologia - definida a partir da noção de intertexhialidade). Divisão do social e 
dissimulação dessa divisão em nome de múltiplas unidades que, por sua vez, 
resultam eufemisticarnente unificadas na forma um da história. 

Simular a unidade é o segredo da dominação. Isso não se consegue se 
não se aprende a dissimular certas práticas de areia que comprometem todo o 

tempo e todo o espaço da significação. 

O raciocínio está maduro para alertar sobre os perigos das revoltas 
direcionadas que estalinizam a contestação, envolvendo-a com a mesma inter
textualidade petrificada que os revoltou. No fundo não deixa de ser uma re
volta totalitária. As revoltas democráticas precisam de uma intertextualidade. 

3.6. Em uma de minhas aulas, ocorreu-me inventar a palavra "cultura
lecto", para sintetizar o complexo de citações de uma cultura, de discursos 
alheios que, como atos de pressuposição enunciativa, marcam demais a econo
mia do que vai ser dito. É uma expropriação que possui o discurso dos outros 
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para engoli-lo, rejeitá-lo ou confirmá-lo tensamente. (No primeiro caso, estamos 
frente a um tecido monológico-estereotipado e, nos outros dois, diante de um 
tecido dialógico e de um texto de autonomia). Assim, todo discurso está sob a 
jurisdição dos outros discursos que lhe impõem um certo espaço de enunciação. 

Como decorrência do que termino de dizer, a intertextualidade fica de
finida como um somatório de "culturalectos" que precisam ser identificados 
na medida em que funcionam corno mecanismo de pressuposição dos enunci
ados - como uma prática estruturante, isto é, como um processo de produção 
dos sentidos. Gosto de chamar a esse território estruturante, a essa prática 
significante ou atmosfera simbólica: lugar da palavra. Ela seria metaforica
mente um espaço individual do qual emergem as enunciações. Com relação à 

intertextualidade, particularmente a situo como uma câmera de ecos que pre
cisa ser sentida em urna dupla direção: como lugar de enunciação e como his
tória. Enquanto história, ela é uma visão que permite ençarar o saber na socie
dade e a sociedade como saber. A intertextualidade é uma produtividade onde 
se operacionaliza a polifonia das significações. Trata-se, enfim, de uma matriz 
anônima, onde se dá o trabalho do significado. 

3.7. Ler e escrever são momentos concomitantes de uma mesma pro
dução onde se dá a intertextualidade: dentro do próprio discurso, do discur
so com outros discursos anonimamente citados e do discurso com a história. 
Trata-se de instantes de interrogação, de prolongamento do infinito das sig
nificações. É uma procura do conto poético das significações. A poesia é a 
inflexão do infinito. 

3.8. Inaugurar um território de arnbigi.iidade é o que pretendo com esta 
escritura, já que sinto a necessidade de pulverizar-me como sujeito acadêmico 
de enunciação. Daí a importância de pôr à vontade meu prazer pela escrita, 
escapando a três grandes fantasmas: a estereotipação, a analogia e o mito da 
unidade, transgredindo permanentemente - nesta expedição pelo saber dos 
juristas e dos demais sociolóides - as deformações regradas da semântica 
cientificista. Impulso permanente de inserir-se nas coerências e nas incoerênci
as, no jogo sem fronteiras entre o real e o imaginário, entre o dado e os seus 
significados. Ambigüidades que estão na raiz mesma das significações e do 
mundo. Exploração ilimitada das possibilidades da significação que só pode
ríamos apontar pela via do fragmento da atopia, isto é, da escrita em deriva. 
Sinto que somente do grande jogo dos fragmentos podemos perturbar o enca
deamento infinito das réplicas, das fingidas consistências dos estereótipos, do 
lugar do dever que as instituições arranjam para os intelectuais. -
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Pelo fragmento, podemos dispensar os catecismos das ciências sociais. 
Pelo fragmento, podemos constituir uma erótica das significações. Apelando 
ao fragmento, posso mostrar-me em migalhas, sem nenhum centro de gravi
dade, procurando a inteligibilidade do instante, marcando a preferência do 
fugaz ante à ordem e o dever da escrita que deforma o desejo. 

O fragn1ento é a camada da linguagem que melhor se oferece para um 
encontro com as citações anônimas, com o discurso dos outros. Idéias avulsas 
onde pode fermentar-se um livro de areia. Assim é que busco o sabor deste 
livro, uma cadência de imagens, uma dissertação destruída onde deslizam meus 
jogos imediatos: nas aulas, no leito, na mesa de um bar, numa barraca da praia 

Brissol, nos livros dos outros. Varejo. 

Enfim, pelo fragmento procurarei mostrar, clandestinamente, minha bi

ografia intertextualizada. 

3.9. O social não existe em si. Sua configuração pertence à ordem da 
intertextualidade e supõe negação das possibilidades de dar conta do social, 
inaugurando uma realidade natural ou uma transcendência que funciona como 
sua instância produtora. Toda prática social inscreve-se necessariamente em uma 
ordem intertextual. Sendo essa ordem porosa, teremos democracia; petrifican
do-a a qualquer preço para obter a uniformidade, teremos então o totalitarismo. 

3.10. Nunca somos, nem seremos, produtores originais das significações. 
A sua maneira, Borges, cortázar, Eco, quando falam dos livros e das bibliote
cas, exprimem um mesmo sentimento de impotência frente à sua imagem de 
criadores originários. Levantam o problema da relação entre os diferentes dis
cursos, sobretudo a questão das fronteiras de suas obras com o território de 
significações alheias, de significações socializadas que a sustentam. 

Para pôr um ponto final ao fragmento, vai uma citação assumida de 
Barthes: a significação é infinita e começa antes da significação2

. 

2 Como sempre se conserva, num rincão do coração, o sentido da propriedade, darei cm um 
apêndice pistas para descobrir os livros que me espelham cm cada fragmento. O jogo é de você. 
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4. Em nome da razão você pode ser agressivo 

( ... )cada ve: que acredito na verdade, preciso da denotação(. . .) 
a denotação é a ríltima das conotações. 

(Barthes) 

4.1. Sacie. Proust. Nietzsche. Fourier. Prazer. Sedução. Erotismo. 
Pluralidade. Desejo. Duplicidade. Nomes e palavras com as quais Barthes des
preza a forma canônica e coercitiva do significado e nos convida a descobrir e 
desfrutar a sensualidade dos textos e suas escrituras. Erotismo-Pornografia, opo
sição que irá permitir-lhe desnudar a ilusão do bon sens, aquela que sempre atri
bui uma dignidade exorbitante às evidências naturais. Em Barthes, o bon sens 
surge como o nó das mensagens ideológicas. Maquillage do imaginário carente 
(sem magia) que acredita numa equivalência entre o que se vê e o que é. 

Na mensagem ideológica, estamos entregues a um pornográfico da rea
lidade, isto é, unicentrado (como uma foto que só mostra o sexo e castra o 
desejo). Obnubilação que não deixa de iluminar o pormenor descentrado, que 
não me permite perceber que unicamente poderá compreender-se o mundo 
pela verdade erotizada, oblíqua, transversal. 

A câmara clara é a última explicação que deu Barthes sobre sua forma 
de olhar o mundo. Quando me submerjo neste triste e edipiano ponto final, 
tenho claro que ele tratou os objetos do mundo da mesma forma que tentou se 
acercar das fotografias: procurando interpretá-las como signos, perseguindo 
penetrar no labirinto fascinante de sua instantaneidade e de seu mistério. As
sim toda a sua obra será percorrida pelas exigências de urna erótica das signi
ficações. Sem ela não se poderão encontrar os caminhos para uma verdade 
seduzida, para o texto do prazer. 

O prazer está ligado em Barthes a uma consciência do "eu". O prazer 
opõe-se a todo sistema de leitura - ou enunciação - através do qual o sujeito, 
em vez de existir, de afirmar sua autonomia, se dissolve no discurso produzi
do, na ficção objetiva. 

4.2. Muito antes dos cientistas políticos privilegiarem análises das di
mensões simbólicas da política, Barthes já denunciava a ausência de uma teo
ria política da linguagem. Ademais forneceu importantes pistas para que o 
conhecimento político dos signos criasse seu próprio objeto. Depois vieram os 
inspirados em Merleau-Ponty (Foucault, Castoriades e Lefort). 

Devo confessar que a minha proposta sobre a semiologia do poder para
fraseou os gestos básicos da semiologia bartheana. Uma semiologia feita sem 
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metalinguagem, no interior da literatura, formada de pequenos fragmentos hete
rogêneos, provisórios, das cintilações do rntmdo. Urna serniologia nascida da 
desconstmção das formas que nelas se impuseram, que abandona a análise pela 
evocação e a insinuação poética. Semiologia essa que nos descobre a expressão do 
inacessível, que nos mostra que a poética é urna propriedade do real. Um arrepio 
dos sentidos, como uma mão apontando para o céu, isto é, para o inapontável. 

Gosto de supor que Barthes, no fundo, ambicionou realizar a "semiologia 
democrática" como semiologia do desvio constante e como construção coleti
va, solidária, plural e inconclusa das verdades. 

Na minha opinião, pode-se enxergar, a partir da escrita bartheana, uma 
serniologia preocupada em desenhar as dimensões simbólicas do político e em 
mostrar o poder das significações. Seria um jogo onde a oposição legível / 
escritível serviria de fio condutor para diferenciar um discurso democrático de 
outro autoritário, repressivo e dogmático. 

O próprio Barthes confessa-se intolerante ante os discursos dogmáticos, 
autoritários e estereotipados, sugerindo um percurso teimoso em direção a uma 
prática discursiva que eu chamaria democrática e ele, textual. 

Enfim, colocando em xeque a obra legível através do texto escritível, 
reivindicando o infinito das significações, tentando divulgar uma reflexão 
sobre o erotismo da leitura, indo contra as linguagens estereotipadas e o dis
curso dogmático, desacreditando no discurso científico, Barthes entrega muitas 
pistas para pensar sobre as condições de possibilidade de uma prática da 

linguagem democrática. 

Encontro sugerida em Barthes urna prática democrática das significa
ções que é desenvolvida por meio de um duplo movimento. Primeiro: a crítica, 
o combate, a denúncia e a resistência às dimensões simbólicas autoritárias e 
repressivas; segundo: a prática coletiva, descentralizada e desierarquizada da 

produção e leitura dos discursos. 

Detendo-me nas questões concernentes à realização dos discursos de
mocráticos, eu diria que eles se concretizam como subversão das múltiplas 
formas com que se apresentam as versões autorizadas do mundo, versões es
sas com as quais se reprime qualquer relação livre dos discursos com os acon
tecimen'tos. Existe uma permanente luta na sociedade para impor versões 
unívocas do mundo. É a guerra do um contra o outro um. 

Porém, as práticas sociais democráticas utilizam as palavras para o de
senvolvimento de uma luta muito diferente. Uma luta que requer coragem, 
astúcia e malandragem: a abolição de toda cosmovisão autorizada e centrali
zadora (cheia de medo e falsa unidade) do mundo. 

• 108. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

Contudo, a luta pela democratização semiológica não precisa de críticos 
agressivos. No fundo a democracia é o controle da agressividade pela sensibi
lidade. Uma critica agressiva, além de imatura, é reveladora de estruturas 
aditivas, deselegante e fundamentalmente autoritária. Isso Barthes o sabia, por 
isso sempre praticou a aristocracia discursiva. 

Cuidado, em nome da razão, ou da crítica, você pode tomar-se agressi
vo, intolerante. 

Apelando a Derrida, apontaria a simbolização democrática como a di
nâmica do "descentramento", ou seja, a resistência permanente ao valor 
semiológico da idéia de unidade e ao vigor totalizador das significações 
logocêntricas. Insisto na resistência permanente, uma vez que a ocorrência do 
"descentramento" não é imunizadora em relação ao surgimento de novos pro
cessos de recentralização. 

Para falar tudo, um elemento decisivo na formação de uma prática sim
bólica democrática é o perpétuo devir ambivalente. As conseqüências que isso 
acarreta, meu caro leitor, têm muito a ver com o estabelecimento de uma nova 
eficácia semiológica, que dá férias aos demônios do dogmatismo. 

Diante da tendência autoritária - que surge da configuração das obras 
legíveis, de leitores atrapalhados e reprimidos pela redução do infinito das 
significações ao finito centro localizado, onde, precisamente, se constitui o le
gível - a simbolização democrática aparece como a subversão que desloca os 
centros estabelecidos para atenuar, através da dispersão do sentido, o poder 
repressor das significações. Pela ambigüidade ilimitada das conotações 
descentradas, a simbolização democrática institui-se no campo social, ameni
zando, por conseguinte, o imaginário das proibições, dos medos e das hierar
quias, fundando uma prática lingüística amoral. 

A simbolização democrática parece exigir um exercício permanente de 
convivência com as ambigüidades, para poder desmanchar o imaginário 
castrador. Pois é a castração do seu imaginário que nos fornece imagens, como: 
a sociedade ideal - transparente, virtuosa e sem conflitos - o bom governo e o 
povo unido. A ambigüidade aludida é um camirlho que permite a confronta
ção da sociedade transparente, una, indivisível, plenamente reconciliada con
sigo mesma e coerente com os processos de simbolização democrática. 

A prática simbólica da democracia passa pelo confronto com o instituí
do. Ela não cessa de expor os poderes estabelecidos aos conflitos que os 
desestabilizam e transformam numa recriação contínua do político. É preciso 
dizer, em seguida, que o questionamento diante do instituído pode convidar à 
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criação de novas formas de convivência política, inventando poderes sociais 
capazes de questionar e controlar o poder do Estado. 

Para a constituição de uma prática democrática, é necessário, a meu ver, 
que o poder, a lei e o saber fiquem expostos simbolicamente à sociedade para a 

reconstituição permanente do social e para o controle participativo do poder 
do Estado. Neste ponto, estou com Lefort. A democracia precisa ser sentida 
como uma invenção constante do novo. Ela se reconhece no inesperado que 
resiste aos equilíbrios demasiadamente sólidos de uma ordem de proibições. 

Obviamente o novo de que falo não é uma fuga dos estereótipos à procura de 
urna readaptação autoritária dos discursos. Não é o novo pelo novo. 

No império dos signos, lê-se. 

Os signos que nos foram legados pela sociedade e pelos nossos pais fa
zem de nós, também, pais - e proprietários de uma cultura que precisamente a 
história transforma em natureza. Uma cultura camuflada que é toda uma visão 
política do mundo. 

É impossível criticar esse mundo empregando precisamente os signos 
que os constituem. Precisamos repensá-los. Questionar seus limites. Transfor

mar a língua num escorpião que crave o ferrão na própria cabeça. 

4.3. Em S/Z ele introduz uma posição chave para entender as regras do 
jogo de sua produção: escritível e legível. 

O escritível é a rebeldia do leitor (sua resistência a ser castrado) que recla
ma o Direito de ter pleno acesso ao encantamento do discurso, a volúpia da 
escrita. A procura do escritível exige uma leitura difícil, demanda o 
desgarrarnento, a perda consciente do regime de leitura da escrita adormecida, 
que pode ser focalizada como contra-valor do escritível, isto é, a escritura legí

vel. O segredo de uma fala escritiva é que fica sempre urna interpretação muito 
anêmica se não é transferida completamente para meu regin1.e de leitura. 

O leitor do escritíve/ só pode ser um cronópio. 

O legível é o discur_so que eu não poderia reescrever por ficar preso a 
urna gramática estereotipada. É o discurso monológico, que pressupõe um lei
tor que recebe ou rejeita o discurso corno um produto acabado, exterior a ele. A 
escrita legível exalta o valor da linearidade, provocando o efeito da unidade 
de sentido. Trata-se de um efeito repressor da abertura do infinito das lingua
gens. No discurso escritível, o leitor põe-se a escrever com o autor. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
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Assim, com a proposta de um texto escritível, destaca-se a questão do 
infinito das significações, colocando-nos, desse modo, ante o dilema de enten

der o que vamos fazer com ele. O leitor do escritível acaba com um mito da 
progressiva precisão conceituai, deixando-nos em troca o problema de fixar 

certos fins para o infinito das significações. Como seria, por exemplo, o de 
desvendar a teia de segredos em que se organizam as culturas para preservar 
as sociedades da democracia. O leitor do escritível encaminhar-se-ia então para 
desvendar os segredos que sustentam o poder de uma cultura. 

Ampliando o sentido da oposição entre o legível e o escritível, diria que, 
para Barthes, o recurso ao escritível demanda um certo desvio do que deve 

entender-se por uma operação de interpretação. Apela para isso ao sentido 
que Nietzsche atribui à palavra interpretação: mais que atribuição de um sen
tido mais ou menos hmdamentado, mais ou menos livre, é a apreciação do 
plural com que um texto é feito. A interpretação, mais que o reconhecimento 

de um sentido, é a consagração de uma galáxia de significações. 

Por último, o legível aponta ao poder do narrador de conduzir o senti

do, comprometendo-se com um sistema de fechamento ideológico das signifi
cações do ocidente. O narrador pretende assim entregar um produto acabado; 

e o escritível é a exploração como ato produtor de leitura, é o plural cru das 

significações: a produção sem o produto/ a poesia sem o poema/ a estruturação 
sem a estrutura /a ciência sem as verdades/ a universidade sem os sábios. 

4.4. Taticamente, Barthes diferencia a obra do texto, e com isso - penso 
eu-, obliquamente, o discurso democrático do discurso autoritário. 

Urna obra é, para ele, um todo auto-suficiente e harmônico que se fecha 
em torno de um significado a ser interpretado de urna forma unívoca. É a 
objetivação do discurso conquistada por uma certa compulsão centralizadora. 
A obra é, em suma, o discurso posto fora da história. 

A produção de uma obra exigiria a presença de um leitor logocêntrico. 
Ele seria aquele que não pode dispensar - ainda que nos discursos mais ambí

guos - um centro de significações a ser descoberto pela interpretação. 

Um texto, para Barthes, difere de uma obra, já que o primeiro é um 

espaço de simbolização, no qual interagem as palavras propostas e o imaginá
rio do leitor. O texto é o discurso na história. No texto, exige um jogo de signi
ficações em permanente metamorfose. Poder-se-ia dizer que o texto foge da 
metafísica logocêntrica, portanto não deve ser visto como uma tentativa de 
valorização de um significado unívoco a ser consumido, e sim como um espa
ço de simbolização, no qual o leitor estabelece associações, continuidades, hm-



LUIS ALBERTO WARAT 

da antagonismos e desenvolve conflitos sem a preocupação de conquistar o 
significado e as verdades corno produto final. A leitura democrática não é aquela 
que busca encontrar um significado preferencial oculto, e sim a que procura 
evidenciar o plural com que se formam as significações. 

O movimento descentralizador, que caracteriza a semiologia barthiana, 
leva-me a pensar numa proposta de tratamento da democracia como um per
curso de leitura ou interpretação que exclui o leitor logocêntrico e convive com 
discursos onde tudo significa, sem cessar, polifonicamente. Seria um percurso 
de leitura onde ninguém temeria cultivar as ambigüidades fora das instâncias 
discursivas reprimidas e/ ou estereotipadas. 

Estou tentando trabalhar as ambigüidades discursivas, introduzindo 
uma diferença quando elas se fazem presentes nas práticas simbólicas autori
tárias e nas democráticas. No primeiro caso, vejo-as como oposições unívocas 
entre os termos, forjadas a partir de alternativas estereotipadas pela cultura 
instituída. No segundo, as ambigüidades seriam um lugar permanentemente 
instituinte do plural das significações dos desejos e dos antagonismos dos 
homens. Em suma, estou tentando distinguir a ambigüidade no legível da 
ambigüidade no escritíveJ. A ambigüidade legível é ideológica, visto que fica 
presa à miragem da unidade. A ambigüidade escritível, entretanto, fica dis
ponível ao plural com que se faz a história das significações. Lembremos, com 
Lefort, que a audácia do pensamento que institui o "novo", numa prática so
cial democrática, depende de nossa capacidade de cultivar a ambigüidade 
com que se realiza a ordem do texto. 

Um texto é etimologicamente falando - lembra Barthes - um tecido, uma 
rede de escrituras e não um quadro que o escritor extrairá de sua consciência ou 
realidade. O mtmdo já está sempre escrito. O texto, acrescenta, parte Ele não 
chega / Ele não ocupa o leitor/ Ele não se poupa / Ele não vigia a linguagem. 

4.5. A linguagem impera sobre os homens. Para que esses recuperem 
seus desejos e fujam da teia repressiva dos signos, é preciso levar a linguagem 
a situações limites, jogar com ela até o absurdo. 

Nessa perspectiva, é necessário entender que uma língua dominada pe
los efeitos referenciais provoca a opacidade dos corpos e das emoções. 

A escrita barthesiana é um território pleno de sonhos e desejos. É o pro
duto fragmentado de um escritor erótico, à deriva. 

Por detrás de um conjunto de assuntos heterogêneos, o sentido de sua 
obra pode ser preenchido pela eroticidade. Sua proposta redunda em um olhar 
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erótico sobre os signos. Tout ~e qui est erotiq11eme11t, surdeternimé, diz em "Sollers 
escrivai11". Para ser lido, é preciso escrever sensualmente, acrescenta. 

O tema é explícito nos "Fragmentos de um discurso amoroso", mas per
corre corno urna segunda natureza toda a sua produção. "Fragmentos para um 
discurso erótico" poderia ser o título para suas obras completas. A mesma 
volúpia de Sade, de Fourier, para juntar o sistema social, a erótica e a 
"fantasmática". A mesma obsessão enunciativa contra o corpo e os desejos 
imolados à alma humana. Talvez a escrita barthiana tenha um pouco dos dois, 
seja ao mesmo tempo uma escrita maldita e utópica, sádica e contestatária. 
Sade, Fourier, no fundo logotecas (fundadores de línguas), como Barthes. 

Os três sabem produzir textos. Quando a escrita coexiste com fragmen
tos de nossa cotidianidade é que temos logrado o texto. Este está formado por 
fragmentos de significado que sabem emigrar para nossa vida. O autor morre, 
e e idéia fica expropriada. 

Há três fórmulas que gostaria de produzir e comentar em tomo do com-
portamento erótico dos signos proposto por Barthes: 

a) o erotismo de uma leitura garante sua veracidade; 

b) o lugar da leitura deve ser sempre erótico, um plural de encantos; 

c) o viés erótico isolará fragn1entos de uma nova linguagem, da ideolo
gia burguesa, segundo fórmulas irreconhecíveis, mediante a teatralização de 
uma nova língua (é a proporção de outra retórica). 

Esta última questão já a explorei em parte falando de Cortázar. Acres
cento: atualmente não existe linguagem exterior à ideologia burguesa. Escuta
mos a exaltação das mensagens e não as mensagens. 

O olhar erótico do signo permite a Barthes resistir à história repressiva 
de nossas enunciações. Por meio de um signo erótico, construiremos um novo 
discurso abalando a moral das palavras, os preconceitos das linguagens. 

Esses preconceitos são fortíssimos no discurso jurídico. Para os juristas, 
as transgressões de sua linguagem possuem um poder de ofensa pelo menos 
tão forte como as que tipificam a injúria. 

Aplicando Fourier ao erotismo semiológico, digamos que não existe 
normalidade discursiva. Precisamos refazer as significações com nossos dese
jos e não condicionar os desejos às regularidades sígnicas. 

A palavra deve ser sensual, transgressora da censura dos puristas, dos 
protocolos. O erotismo serniológico é uma guerra Qogo, teatro, riscos). Ele não 
tem medida. Enfim, o que pode aprender-se, procurando o erotismo das pala
vras, é que a descoberta da verdade, como a do sexo, na hermenêutica ociden-
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tal, não leva às marcas de uma prática erótica, dependem de um pomógrado ... 
apenas um conteúdo grosseiro. 

O erotismo semiológico é o futuro textual. Por ele não se volta para trás 
da linguagem. Assim se escreve para dialogar com as idéias desse corpo e 
perder-nos no plural das significações. Aproximando-nos do plural, adquiri
mos o valor erótico do sentido, estamos perto do orgasmo das significações. 

É pena que Barthes e Cortázar, morando ambos em Paris, puderam amar
se apenas em meu discurso. 

4.6. Certamente a semiologia de Barthes é o romance que ele nunca assu
miu ter escrito. O romance teórico que tem por personagens o observador e a 
coisa observada. 

Em "Fragmentos de um discurso amoroso", na "Câmara Clara", em 
"Barthes por Barthes", nota-se claramente o desempenho romanesco de sua 
escrita. Precisamente no início deste último texto, ele confessa o seu desr~ ~de 
ser um personagem de romance. Tomar a ciência ficção, para poder fazer com 
a linguagem, ao mesmo tempo, conhecimento, combate e prazer. Sem dúvida, 
pela serniologia, Barthes procurou produzir não urna comédia do intelecto, 
mas seu romanesco. 

Sua semiologia, como romance do saber, em sua continuidade, procede 
pela via de movimentos (que também formam parte de minha estratégia): a 
linha reta que insiste, ampliando uma posição, um gesto, unia idéia ou uma 
imagem; e o ziguezague, a contramarcha, a contrariedade voltada para a de
composição de todas as formas da consciência hipócrita, dos efeitos cultivados 
que formam entre si a mentalidade totalitária. 

Suspeito que, para Barthes, a tarefa histórica do intelectual é a de acen
tuar a decomposição de uma mentalidade opressora. Decompor e não des
truir, para poder, fingindo ainda pertencer a ela, decompor-se, derrapar e ar
rastar tudo quanto consegue agarrar. Barthes se assemelha muito à "Maga", 
aquela heroína de Cortázar no "Jogo da Amarelinha", que não suportava que 
lhe colocassem as coisas em termos de método. 

Com sua semiologia, procurou escrever dia a dia um texto ardente, 
mágico, em um texto que nunca termina, submetendo assim seu prazer só 
aos imperativos de um livro liberto, de um delicado adivinhar-se do "eu" 
dentre os desejos. 

Dessa maneira, Barthes se desliga da intertextualidade consagrada para 
todas as ciências sociais, buscando um plural sem indiferença. Procurando a 
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liberação política da sexualidade numa dupla transgressão: do político pela 
sexual e vice-versa. 

4.7. O fragmento é seu ideal, a escritura curta responde nele seu desejo 
de armar um tecido de significados desníveis como um mero território tácito. 
Gosta assim do texto sintomático, de esboços de sentido que possam convidar 
a uma leitura flutuante. 

Os atos de leih1ra flutuante são comparáveis, em alguns pontos, à escuta 
que relaciona o analista com o discurso do seu paciente. 

Tenho a impressão de que Barthes sonha com um leitor que saiba ler 
como escuta o analista: fugindo ao bloqueio imposto pelo sentido linear de 
uma história, pelo dito pela epiderme dos significantes, reparando nos silênci
os, sensibilizando

1
-se nas reiterações, unindo os sentidos que estão na pele da 

escrita com certos tons, com alguns suplementos e com certos encantamentos 
construídos de costas à ordem manifesta do discurso. Enfim, um leitor que, 
desaprendendo a ler, aprecie o plural, com que é feita toda a fala. Um leitor 
que, desaprendendo uma forma esclerosante da leitura (plastificada por al
gum sistema singular: ideologia, ciência, a literatura dos famas), aprenda um 
outro tipo de atenção sobre a fala dos outros. Talvez a esse preço possamos 
despertar para o interminável do discurso, que é uma forma de despertar para 

o infinito do mundo. Isso é o que transforma uma escrita legível em escritível. 

Quem sabe, propondo a existência de um leitor flutuante, não seja uma 
maneira de propor a entrada num jogo cujo primeiro tempo consiste em adivi
rlhar que se devem adivinhar as regras para jogar. Isso sintetiza bastante a pro
posta barthiana. Min11a diferença com Barthes: eu digo qual é a primeira regra. 

Uma pista para aprender a jogar com Barthes não seria a carnavalização? 

Voltando ao tema do fragmento, trata-se de empregar a letra de um dis
curso para deslocar, para propor as regras de um jogo, mas não de conquistar, 
de instalar uma lógica e urna coerência demasiado enceguecedora, corno para 
permitir ao ouvinte tramar, desenhar uma outra linguagem que vai-se cons
truindo através da primeira, dentro e fora dela. 

O fragmento tem, assim, a possibilidade de um combate, de uma luta 
contra as exaltações da objetividade. Uma pequena máquina de guerra monta
da contra as tiranias universitárias do sentido verdadeiro, por ser o sentido 
reto da vida acadêmica. O fragmento serve a Barthes para abolir a lei do con
texto institucionalizado, o sentido depravado das dissertações, fundando, corno 
ele mesmo diz, uma tática sem estratégia. 
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Um belo sonho a auia por fragmentos. Seria um modo de permitir a 
existência de alumautas. 

4.8. A idéia de ciência em Barthes fica como uma lembrança alegórica, 
um lugar onde estamos certos de que a verdade não está. Ele imagina uma 
ciência - muito vasta na enunciação da qual o cientista se incluísse; enfim, seria 
a ciência dos efeitos de linguagem: a semiologia para ele. 

Dessa forma, ele toma partido contra o sonho de uma sintaxe pura e a 
favor do prazer de um léxico que pode ser situado como efeito de combate e 
como revelador da microfísica dos segredos sociais. 

Tanto ele como eu suspeitamos das ciências sociais e as censuramos por 
produzir discursos que se simulam indiferentes, como respondendo a leis das 
quais os sábios se constituem em procuradores . . 

A censura, para Barthes, cai por terra cada vez que é possível dramati
zar a ciência, devolver-lhe um poder de diferença, um efeito textual; ele gosta
va dos sábios nos quais poderia descobrir uma exaltação, um delírio ou pelo 
menos um sobressalto, uma emoção. 

Por exemplo, ele pensa que, por não ter sabido exaltar-se, é que a 
semiologia não evoluiu muito bem: muitas vezes ela não era mais que um 
murmúrio de trabalhos indiferentes que diferenciavam o objeto, o significado 
e o corpo. Como esquecer, entretanto, lembra Barthes, que a semiologia tem 
alguma relação com a paixão do corpo: seu apocalipse e/ ou sua utopia. 

Deleito-me lendo agora em Barthes: sempre pensar em Nietzsche: so
mos cientistas por falta de sutileza. Imagino, pelo contrário, utopicamente, uma 
ciência dramática e sutil voltada para a reviravolta carnavalesca da proposta 
aristotélica, e que ousasse pensar, pelo menos num relâmpago, que só há ciên

cia na diferença. 

De minha parte, suspeito da ciência e a censuro também por suas pom
posas procuras da verdade, por sua ousadia de pretender refletir o mundo. 
Tolero melhor (sempre com um gostinho amargo) nomear a ciência com aque
la fala que poderia ser reconhecida como uma escuta alcagüeta, isto é, o segre
do com que os poderosos dominam (explicitam o segredo do rei, dos despotis
mos ilustrados, dos uniformados ou dos jalecos brancos). 

Toda a microfísica do "poder-saber" assenta numa microfísica do segre
do-medo, esconde uma intertextualidade de enigmas e angústias. Revelar essa 
segunda intertextualidade é uma postura de combate que esvazia o lugar do 
"poder-saber", perversamente respaldado pelas palavras de verdades. Como 
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diz meu amigo Giancarlo Reuss: fazer uma ciência social para emancipação é 
burlar as regras de algum jogo. Desde esse ponto de vista, a ciência é uma 
cumplicidade no conhecimento do mal. 

O projeto de Barthes aponta, no fundo, para um profundo questio
namento da própria prática epistemológica, para pôr em seu lugar a semiologia 
como um simples projeto de escritura em tomo da moralidade dos signos. É 
uma busca do imaginário camavalizado, de um trabalho semiológico feito sem 
a tutela de um grande sistema. 

4.9. A semiologia deve ocupar-se, assim, das verdades seduzidas. A se
dução é uma idéia que vem de Nietzsche, que a emprega como desvio de sen
tido. Nessa direção, a sedução implica o fascínio da divisão, da cumplicidade, 
da ambivalência. Na sedução, não há termos individualizados, mas duais, que 
se encaixam pela atração uns nos butros. É a regra de um jogo implicando a 
luta, o segredo. Num discurso de sedução, a verdade é um lugar vazio que 
adquire as formas de um ritual, dirigido à permanente suspensão dos senti
dos, impedido de converter-se num discurso monológico. 

Os segredos da sedução rompem os preconceitos que articulam o bon 

se11s, que articulam as pretensões de onipotência da verdade. A palavra sedu
tora, como um grande Casanova, triunfa quando consegue mostrar-se como 
uma possibilidade, como uma disponibilidade absoluta, mas não como um 
corpo estrnturado. O que é sedutor nas palavras é tudo o que está ao lado de 
Eros, ou seja, o que em lingüística chama-se conotação. 

A sedução está no que permite o uso pemunente, performativo das pa
lavras, um jogo que revive a fantasia de dispor da linguagem. 

Erotismo e pornografia são dois significados em oposição alegórica que 
permitem iluminar em Barthes o que ele sente como falso contraste lingüístico 
entre a denotação e a conotação, entre o grau zero do discurso vazio do desvio. 
Para Barthes, cada vez que se acredita na verdade, precisa-se da denotação. 

Possivelmente o discurso da sedução pode consistir na promoção de um 
escândalo: dizer ao outro o que se tem horror de ouvir, aproveitando-se do 
racional, desde um território onde o sonhador e seu sonho não estão distanci
ados por categorias do entendimento. Enfim, a morte de uma tradição em tor
no do sujeito de conhecimento. 

Como diz Marilena Chauí: o que caracteriza o sujeito do conhecimento e 
o sujeito da ação modernos é justamente o fato de que este ocupa, com relação 
ao mundo, isto é, com relação à experiência a ser conhecida e a ser realizada, 
exatamente o mesmo lugar que o poder ocupa perante a sociedade: está fora, 
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acima, antes da experiência. Sobrevoa o mundo para dominá-lo intelectual
mente, produzindo a objetividade. Nesse lugar, separado, neutro, atemporal, 
aespacial, a-histórico, soberano, nesse "lugar do real", instala-se o sujeito do 
saber e da ação, de sorte que o lugar do saber e o lugar do poder possuem 
exatamente as mesmas características. Desse modo, o humanismo moderno, 
fonte do Estado moderno (a idéia de soberania popular) e sujeito do saber 
moderno (a consciência) gera dentro de si mesmo a figura moderna do poder -
isso significa que o saber e o poder possuem vínculos internos, que é um enga
no imaginarmos que o poder usa (bem ou mal) o saber através das técnicas. 
Nós nos enganamos quando percebemos que o saber é ele próprio exercício de 
poder - sobre a natureza, sobre a experiência, sobre a sociedade. 

Poderíamos acrescentar ao dito por Marilena Chauí que, entre o saber e 
o poder, existe todo um jogo de entrecruzarnentos, de forma tal que existe uma 
fusão do saber e do poder3

. , 

Pela via do discurso de sedução, talvez fosse possível a construção de 
um saber à deriva, descentrado, que nos desvie de urna significação do real 
produzida a partir de uma imagem do sujeito - como consciência ou como 
intelecto soberano - situado como centro dos discursos de verdade. 

Suspeito - deleitando-me com Marilena - que, acabando com a tradição 
do sujeito, mestre do pensamento, nos encontraremos com o homem sih1ado 
na história, um homem predisposto a viver o saber como um exercício dopo
der, enfim, rumo à autonomia. Teríamos assim uma outra representação do 
sujeito, visto agora como um ponto entre cruzamentos de vozes, isto é, o sujei
to significando a intertextualidade plena. A abolição do sujeito de conheci
mento se produz por sua disseminação entre os discursos, eliminando toda a 
ordem de distância metalingüística. 

Abriríamos, assim, as comportas para um humanismo que valoriza o 
homem como sujeito do prazer e não mais como sujeito do dever (sujeito mo
ral) e corno sujeito de um olhar soberano na produção das significações (sujeito 
de conhecimento). 

Estou convencido de que o humanismo do prazer permitirá ter uma 
universidade onde se poderá aprender a arte de viver trapaceando o 
autoritarismo, espantando os medos, libertando alguns dos segredos que as 
verdades escondem, como também debochando da seriedade que converte a 
tristeza e a falta de afetividade em um território tranqüilo e unicentrado de 
verdades infiltradas de autoritarismo e repressão. Enfim, subvertendo o saber 

3 Os efeitos sociais desse espaço intertextual constituem o objeto de minha semiologia do poder. 
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pornográfico dos sujei tos de conhecimento sempre conjugados ao poder. E isso 
é muito de Barthes. 

4.10. A grande subversão das aulas de Barthes foi sempre provocada 
pela forma afetiva de trabalhar o saber. Pode-se encontrar nele uma prática 
bem-sucedida do que eu insisto em chamar de didática da sedução. Em Barthes 
ela se sustenta num deslocamento da metáfora tradicional do mestre como pai 
- dono do saber e porta-voz da lei, substituída pela metáfora da mãe como 
lugar desejante do desejo do outro. 

Claro que em Barthes a didática da sedução é uma "didática da 
matemagem", onde todo o território de jogos e afetos importam finalmente 
mais que o saber que nele se faz. Eco talvez das necessidades uterinas de Barthes; 
uma volta ao útero bastante compartilhada por nós, cada vez que necessitamos 
aprender no jogo das verdades repetidas. 

O professor sedutor incita à construção de um imaginário que procure 
sua autonomia, quebrando o útero e deslocando o afeto protetor para o prazer 
sem culpa. Na didática da sedução, busca-se a realização coletiva de um ima
ginário carnavalizado, onde todos possam despertar para o saber do 
acasalamento da política com o prazer, da subversão com a alegria, das verda
des com a poesia e finalmente da democracia com a polifonia das significações. 

Um professor sedutor deseja conviver com alumautas indiferentes "às 
boas utilizações" do saber. 

Para quem gosta de bordoadas, a aula de sedução as distribui com fartu
ra, mas calmamente. Aí está um dos segredos de Barthes: a cortesia impecável 
como insuspeita arma de subversão. Ele entendia que a força subversiva das 
palavras estava mais no desvio inesperado do seu sentido que na fetichização 
de alguns estereótipos neurotizados. A palavra calma, serena é uma palavra 
democrática, que acolhe e·estimula as diferenças sem pô-las em conflito, e que 
convida a vivê-las em pluralidade. Um convívio que, evidentemente, não ex
clui os desenvolvimentos dos antagonismos. 

Visivelmente ele sonha com a erotização do ensino; é o próprio jeito de 
uma pulverização, de uma multiplicação de sentidos flutuantes nunca fixados 
pomograficamente pelas intolerâncias do conceito unívoco. Tudo parece indi
car que para Barthes as pequenas diferenças levam ao racismo, mas a 
pluralização sem freios conduz para uma democracia sem racismos. Por aí 
podemos despertar para a constatação da existência de democracias racistas, 
totalitárias, cartesianas, que em nome de uma sociedade unificada não cessam 
de guardar uma elegante compostura retórica para estimular as sutis formas 
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do simbolismo repressor. Nota-se aí o contraste entre o desvio cortês da pala
vra barthiana e os eufemismos elegantes do racismo democrático. 

Como professor, Barthes se mostra em permanente estado de enunciação. 

Ele nunca preencheu seu lugar como autoridade ou como exemplo. Ele foi 

sempre um professor de areia que, servindo-se da cortesia de sua voz, combate 
as unidades indiferentes da ciência, pregando por um jogo de signos seduzi
dos, significativos, relevados por um discurso insólito, onde se encontram sa

beres imprevisíveis, provocadores de uma cosmoaula, onde se pode desfrutar 

das significações que só ocorrem uma vez. 

Pode ver-se que a didática da sedução é um discurso escritível que, como 

presença de desejos suspensos; não suporta as práticas de ensino - sustentadas 
na palavra repetível. Não se aprende repetindo, talvez sonhando, como Barthes. 

4.11. Em Barthes por Barthes, ele registra sua profunda antipatia sobre a 
doxa com a qual faz referência às vozes arrogantes do natural, com as quais se 

consagra o consensus pequeno-burguês. No fundo, a doxa é, barthianamente 

falando, um conglomerado de preconceitos naturalizados com o que se simula 

vencer as incertezas. 

No grande jogo dos poderes das palavras, a doxa expressa o espírito 

majoritário da racionalidade cotidiana É o discurso vencedor das arrogâncias 

cotidianas. É a ética das cosmovisões estereotipadas do mundo. 

No entanto, posso dizer-prolongando os efeitos barthianos que os cien

tistas não gostam da opinião corrente. Impõem, assim, uma espécie de racismo 
semiológico que desvirtua (colocando no regime da infracompreensão) todas 

as formas cotidianas de racionalização do mundo. Surge, desse modo, uma 
reserva de opiniões da máxima periculosidade. Uma doxa autoritária impudi
camente purificada, que recebeu o hoje vulgarizado nome de episteme. 

Em meu entendimento, a doxa, em suas grandes linhas, é uma pluralidade 

de emoções, valores, dogmas, figuras estereotipadas e prenoções. E a episteme é 
simplesmente uma doxa politicamente ignorada como tal, para preservar os efei
tos sociais da verdade. É o discurso vencedor das arrogâncias filosóficas. 

Os filósofos, os cientistas, os juristas, comungam, à margem de suas dis

crepâncias, com um espaço de crenças informuladas que servem para respon

der anonimamente ao interrogante: corno se pensa cientificamente? 

Trata-se de uma resposta logomítica que se vai esclerosando em sua pró

pria história até formar a opinião corrente dos cientistas. 
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Claro que, quando de juristas se trata, o consenso pequeno-legalista, so
bre o que é fazer ciência do Direito, complica-se bastante, ao misturar as 
efervescências difusas da intertextualidade, gerada pelo cotidiano, dos cientis

tas com as versões - emocionalmente carregadas - do funcionamento social e a 
natureza ontológica do Direito. 

Para dizê-lo com outras palavras, existe uma conotação fundante dos 
territórios científicos. Trata-se de um regime que esconde certos segredos, pro
voca alguns medos e encerra as verdades em discursos arrogantes legíveis. 

Um vazio repleto de retórica, um nível popular de conotação, uma cari
catura de certezas que combati insistentemente nos últimos anos: o senso co
mum teórico dos juristas. 

Para Barthes, a doxa se combate através do paradoxo. 

4.12. No trabalho semiológico de Barthes, uma oposição clássica é dis
solvida: conotação/denotação. Assim, uma falsa inocência é denunciada. Ele 
encontra a denotação como urna velha de idade, vigilante, astuta, teatral, en

carregada de representar a inocência coletiva da linguagem. É um sistema de 

significações jubilosamente neutro, destinado a imobilizar um imaginário 
racionalista: a crença no referente. 

Barthes pensa que unicamente tem valor diferenciar a conotação da de

notação no campo da verdade. Cada vez que acredito na verdade, preciso da 
denotação para afirmá-la míticamente pura, e da conotação para situar os com

ponentes históricos que a determinam em um gesto conceituai. 

Sobre tal ilusão, a denotação surge na lingüística como sentido primeiro, 

diretamente colado no mundo. E a conotação como um jogo situacional, espúrio, 
onde a objetividade se perde pela emoção, pela subjetividade, ou pelas sutis e 
agudas interferências do bicho-papão da burguesia, isto é, a ideologia. 

Pela denotação, diz Barthes, o texto finge voltar à natureza da lingua
gem, a linguagem como natureza. Pode ver-se que, ao longo de toda a história 
da lingüística, a conotação fica como a Gata Borralheira das significações, en

gendrando por princípio o duplo sentido, corrompendo as mensagens nada 
menos qu.e com os desejos, os medos, as ternuras, os protestos, as desculpas, as 
músicas de que é feita a língua viva. 

Barthes, como um belo príncipe, descobre a conotação travestida no bai
le das denotações e faz dela a rainha de sua semiologia. 

Assim, Barthes mostra como a denotação finge ser o primeiro dos senti
dos, quando não é mais que a última das conotações (aquela que simultanea-
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mente parece inaugurar e fechar a leitura), o mito superior, graças ao qual o 
conceito nega o plural em que todas as significações se constituem. 

Você já escutou aquela música em que Caetano canta o vampiro de ócu·
los escuros? Pois suspeite de alguma semelhança de tal vampiro com a denota
ção. Ela tenta sugar o plural, as duplicidades, as ambivalências, o escritível, o 
polissêmico das significações, deixando-lhe, em troca, seu impossível excludente 
(o mito da univocidade que suga a liberdade). 

A denotação, no fundo, é a estereotipação da conotação. E como bom 
estereótipo não deixa de ser um vampiro do cotidiano4

. 

4.13. Juntando Barthes com Lefort, autor que conheci, encontrei-me pen
sando um conceito de ideologia que pelo momento me satisfaz. Trata-se de 
uma proposta de uso restrita à ordem simbólica na qual se inscrevem, necessa
riamente, as práticas discursivas das chamadas ciências sociais. Portanto, irei 
tratar do comportamento epistemológico da ideologia. 

Partindo do percurso clássico, inaugurado pelo marxismo sobre a questão 
da ideologia, fico com a idéia de que o básico no trabalho ideológico é a "dissi
mulação" de toda a contradição, tanto no espaço social como no tempo histórico, 
para conjugar desse modo a ameaça do novo. Principalmente me interessa fixar
me na idéia de que o congelamento camuflado dos antagonismos e da história 
decorre do trabalho de simular a unidade. Sob esse aspecto, o ideológico confi
gura-se como um território de resistência ao estabelecimento de uma ordem 
imaginária e sin1bólica, democrática. Estou aqui identificando o ideológico com 
os processos de produção dos discursos legíveis. Desse modo, a ideologia fica 
confundida com uma cosmovisão centralizadora e tmívoca dos acontecimentos 
culturais e históricos. Com isso, o ideológico pode ser apresentado como a nega
ção do plural, da práxis e do saber, singularizados politicamente no imaginário, 
no simbólico social e nas linguagens da ciência. Assim, o ideológico aparece 
como a repressão do escritível, isto é, como o plural das significações. 

Será que o jurisdicismo é um dos vampiros da democracia? E as essências, 
e as teorias gerais não pertencem à família dos vampiros? Pelo menos, apresen
tam-se com uma imortalidade própria do vampiro. Como se matará um vampiro? 

O que devemos reter nesse reconhecimento do ideológico é seu caráter de 
negação do plural da práxis e do saber na instituição do social. O discurso ideo-

4 Será que o jurisdicismo é um dos vampiros da democracia? E as essências, e as teorias gerais 
não pertencem à fanu1ia dos vampiros? Pelo menos, apresentam-se com uma imortalidade pró
pria do vampiro. Como se matará· um vampiro? 
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lógico não aceita a ambigüidade e o infinito das significações que movimentam 
o complexo processo de constituição da realidade social e seu conhecimento. 

Desideologizar seria, então, o processo de compreensão do caráter 
alienante da idéia e da prática de uniformidade. Idéia essa pela qual se nega o 
caráter social e histórico das significações. Unicamente aceitando-se o caráter 
permanentemente aberto das significações, é que se pode conviver com as di
ferenças e ter possibilidade de desenvolvimento de discursos democráticos. 
Nesse sentido, os discursos democráticos apresentam-se como a contraface de 
uma instância ideológica de significações. A ideologia seria algo assim como o 
discurso democrático reprimido. Trata-se então de reconhecer-se que o que 
impulsiona a produção do discurso democrático é a possibilidade de uma es
critura que possa acolher o conflito, a heterogeneidade e a fragmentação dos 
acontecimentos do mundo (dos atos de sua compreensão e valoração). 

As significações ideológicas, buscando a uniformidade significativa a 
qualquer preço, consagram-se como formas totalitárias de expressão. 

É impossível falar da história no singular, pretende mostrar Lefort. É 

impossível inaugurar um curso logocêntrico da história, diria Barthes. Ambos, 
coincidentemente, marcam a necessidade de repensar as crenças sobre o real, a 
verdade e a objetividade, comprometidas com as concepções marxistas da ide
ologia. O que me irrita, quando leio alguns marxistas, é encontrar uma respos
ta mecânica e unívoca para todas as coisas. 

Gostaria, principalmente, de colocar uma luz vermelha no tratamento 
da questão ideológica como crença falsa ou falsa consciência. Esse 
posicionamento pressupõe, entre outras coisas, a possibilidade de imacular 
alguns significados como unidade. Para isso se precisa contar com um conjun
to de idéias e valores, com uma ordem simbólica que guie os comportamentos 
epistemológicos coletivos. Enfim, ao postular a ideologia como falsa consciên
cia, omite-se a existência de uma consciência das verdades qu_e se precisa acei
tar, para pressupor a existência de uma consciência falsa. 

Por esse motivo, prefiro desviar a questão do ideológico da temática 
da consciência falsa, relacionando-a preferencialmente à idéia da consciência 
da unidade. 

A ideologia é também consciência verdadeira. Para referir-me nos últi
mos anos (obsessivamente) à questão da consciência verdadeira, no conheci
mento do Direito, inventei a expressão: sentido comum teórico dos juristas. 

Valeria a pena também não esquecer as relações entre o saber e o poder 
que, a partir de Foucault, mantêm ocupados os epistemólogos (algo assim como 
a Frente Liberal dos epistemólogos) . 
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A medida que me vou inserindo na análise, descubro o modo como se 
apresenta o ideológico nessa relação. Acho que o sinal mais sutil para caracte
rizar o ideológico aqui é reconhecê-lo como processo de castração política da 
escrita científica. Estamos dessa forma ampliando a idéia da consciência da 
unidade, incorporando-ll1e, como componente de peso, o fato do controle polí
tico do saber, mediante o simulacro da unidade. 

Embora esteja empregando a palavra consciência (buscando talvez um 
certo efeito contradiscursivo na mentalidade dominante), isso não me impede 
de registrar minha absoluta desconfiança em relação às tentativas de situar a 
ideologia como uma forma particularmente elaborada da consciência. Ela é um 
sistema de significados destinados a disciplinar os pensamentos e precisa, por
tanto, de uma atividade social para processar sua história. A ideologia, qualquer 
que seja o uso de seu termo, se processa na história, e não na consciência. 

O conceito de ideologia, do modo como está sendo focalizado, tem 
muito a ver com a ilusão veiculada pelo pensamento científico sobre a sua 
própria autonomia. 

Agora, aprazer-me-ia examinar a relação saber-poder para dizer que, 
quando se pretende, através da epistemologia, sanear os pontos obscuros da 
prática científica social, mais que um "alvejamento" se obtém um poder. Por
que na instância epistemológica é onde se cozinham as armadiU1as semiológicas, 
se mistificam os segredos que transformam todo e qualquer discurso da ciên
cia social em obras insossamente legíveis. 

Para satisfazer tal objetivo, a epistemologia se nutre de uma constelação 
de representações de base (senso comum teórico), de segredos dissimulados 
corno processos compreensivos, isto é, se realiza como ideologia. Trata-se de 
uma forma autoritária de regulação do saber que guarda uma distância 
ponderável com o funcionamento econômico e social. São os "acordos silenci
osos de Wittgenstein". 

Dessa análise, vou depreender uma grande suspeita difícil de confir
mar: os perigos das ciências sociais não estão unicamente em ficar prisioneiras 
das categorias burguesas, mas em ficar presas a uma doxa chamada "episteme". 
Possivelmente encaixe como uma luva no saber do Direito, embora, como aponta 
Leonel Rocha lendo este ·manuscrito, possivelmente a fragmentação histórica 
dos saberes das ciências sociais faça com que a maneira ambígua em que se 
articulam esses discursos falsifique a suspeita que estou levantando. 

Daí o interesse em produzir análises referidas à função fetiche do pró
prio conceito de objetividade. Tais manifestações são veiculadas pelas teorias 
científicas e suas metalinguagens de controle. 
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Existe, na produção do saber, uma classe dominante cuja mais-valia pro
vém da própria mistificação do saber. Ante os extremos autoritários da 
racionalidade epistemológica, prego a necessidade de quebrar a relação poder
verdade, tornando escritíveis e sem segredos os discursos das ciências sociais. 

Ainda sob o impacto da morte de Foucault (a morte de ontem foi a se
gu;.da que me arranha enquanto escrevo este livro), penso a partir dele sobre 
as possibilidades de escavar na ordem imaginária e simbólica os segredos que 

constituem as linguagens em lugares de poder. 

Tem razão Barthes quando anuncia o ocaso do poder de significações 
nas formas literárias que escapam ao autoritarismo e os segredos do legível. 
É algo assim corno a redução ao vazio do poder das significações pela posse 
política dos segredos que sustentam esse poder. Torna-se evidente que a 
desinfestação da linguagem de seu poder não a priva de seu caráter político. 
O que Barthes chama eufernisticamente de um" discurso fora do poder" é o 
lugar do desvendarnento dos segredos do discurso autoritário. O lugar fora 
do poder não é um lugar sem poder, mas o lugar onde se processam as con
dições de produção democrática das verdades. É um lugar que procura estar 

fora do poder autoritário. 

Cruzando-se Foucault com Barthes, pode-se gerar a idéia de que urna 
ciência corno a jurídica, se quer fundar-se na lógica do escritível, deverá mos
trar os segredos sem segredos. Indo mais a fundo, mostrando os segredos 
sem ocultá-los pelas verdades. As verdades são formas de manter os segre
dos em segredo. Seria algo assim como o filicídio das verdades e o parricídio 

simultâneo dos segredos. 

Não sei até que ponto estou conseguindo desligar-me do peso da refle
xão marxista. Não me proponho com este exercício a atacar nenhum problema 
concreto da teoria da sociedade, mas mostrar os efeitos que sobre ela provocou 
urna teoria da ciência arrogantemente pensada como despossuída de ilusões. 

A idéia barthiana de uma trama textual fragmentada (carnavalizada) 
onde as significações brotem renovadas em cada leitura, atravessada de vaci
lações que afirmaram a pluralidade de sentidos-, me seduz corno uma tentati
va semiologicamente potável para contar com leitores desmistificadores. 

Nos termos desta descrição, a ideologia.compõe um território onde as 
significações se separam de todas as formas da prática social, para encarnar 
(transfiguradas em determinações universais) a coerção da persuasão. 

De certa maneira, a ortodoxia marxista desconhece a dimensão simbóli
ca do campo social, e com isso se apresenta insuficiente para analisar os com
ponentes ideológicos da lei, do poder e do saber . 
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Eles respondem a arranjos, surgem de condições que não poderíamos 
colocar no registro das relações de produção. São secretos esses arranjos. 

4.14. Meu encantamento por Barthes deve-se, em primeiro lugar, à 
possibilidade que sua obra me dá de pensar o mundo como uma pluralidade 
infinita de significações; em seguida, porque suas crônicas do imaginário 
me permitem situar a verdade corno urna de suas dimensões; depois, por
que me convida a converter-me em um leitor com vida, que não sente o 
texto corno algo legível, mas como alguma coisa escritível (que eu mesmo 
agito), isso é, cujas entradas simbólicas (poética, retórica, de economia, de 
psicanálise, política) passarão a depender também de minha sensibilidade, 
de meu poder de sedução: por exemplo, introduzindo do o corpo no intelec
to, perturbando a seriedade e a boa consciência do discurso com a paródia; 
e ainda na medida em que me invoca o indecifrável da linguagem, mostran
do-me que ela comporta balizas invisíveis, sentidos oblíquos e equívocos, 
um poder enigmático que funciona como suplemento de significação que o 
intelecto não pode absorver muito bem: ele consiste na dispersão mesma do 
significado - que não pode ser a expressão de nenhum código - onde se 
encontra a origem de todos os mitos; como também aprendi que as significa
ções sempre se intuem, que a exorbitante polissemia das significações ja
mais as deixará ser as mesmas. Enfim, junto a Barthes pude enxergar que as 
significações se encontram na história, são os caminhos das nossas ações e 
ainda são o único que podemos adjetivar como realidade. 

5. Essa raridade chamada amor 

L.mnento sentir-me o escritor de uma grande nush1cin. 
(Wa~at) 

5.1. O amor é algo muito raro de acontecer, de acordo a mensagem de 
Osho. A relação amorosa é um dos mistérios sagrados da existência. O encon
tro desarmado que duas reservas selvagens podem expressar urna para a ou
tra. Duas flores secretas que se revelam n:mtuamente. 

Uma revelação muito forte, já que se tem que dar tanto através dos sentidos, 
que as reservas selvagens podem transmitir pelos corpos e as palavras, como pelas 
coisas que cada um pode roubar do inconsciente amoroso do outro (a zona mais 
nobre da reserva selvagem, a que unicamente se chega viajando nos silêncios). 
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No momento em que duas reservas selvagens se encontram desarma
das, um novo mundo é criado, inscrito um devir de diferenças no tempo. Nes
se novo mundo, ambos se transformam. 

Quando alguém consegue amar, já não é mais a mesma pessoa. Juntamo
nos para criar urna r_elação, e essa criação nos cria como diferentes, (re)cria-nos 
no mais profondo. Um outro silencioso se apodera de nosso corpo mostrando
lhe o inédito que escondia como uma semente de mostarda (como diria Osho) 
que o outro do amor impulsiona a crescer. 

O encontro de dois mundos selvagens em reserva é algo muito comple
xo. É a mais complexa das místicas. O lugar mágico mais complexo. Os confli
tos que unicamente a magia pode resolver. 

Os dois que se encontram vêm carregados com um longo passado, ge
ralmente de adições, que resiste a ser desarmado. Ante a cada possibilidade de 
amor, a armação de defesas tende a crescer, a fortificar-se. 

No começo de um caminho que leva para o amor, os encontros são perifé
ricos. As reservas selvagens não intervêm, observam a distância. Quando urna 
relação cresce em intensidade e intimidade, então as reservas começam a aproxi
mar-se, a encontrar-se mais e mais. Isso pode começar a ser chamado amor. 

A periferia nunca é uma zona de amor. Quando duas periferias se apro
ximam, dá-se um encontro entre conhecidos. 

A grande maioria das pessoas se engana, confonde os conhecidos com o 
amor. Uma grande falácia com um triste final, no mínimo, de desilusões. 

Para amar é preciso encontrar o outro em sua reserva selvagem. Algo duro, 
que não é fácil, obriga cada parceiro a passar por uma revolução que o transfom1e, 
porque se queres encontrar a alguém em tua reserva, terás que pem1itir que essa 
pessoa chegue a tua reserva. Tua reserva selvagem terá que voltar a se desam1ar, 
terá que ficar absolutamente desarmada. Algo que traz muito risco. 

A periferia de cada um está muito longe do próprio devir da identida
de. A periferia é o lugar onde cada um de nós termina. A última fronteira que 
nos aproxima do mundo. Uma região altamente enganosa, onde prolifera todo 
tipo de contrabandos e defraudações. 

As periferias geralmente servem para tomar desconhecidas as reservas 
selvagens. 

Quando as pessoas se casam, assinam um acordo para tomar-se conhe
cidos, um pacto para que dois conhecidos compartilhem uma cama, para que 
dois cadáveres pratiquem o simulacro de uma sexualidade devida. Duas peri
ferias que se unem. Uma zona prostibular altamente tolerada socialmente . 
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Dona Flor, de Jorge Amado, teve dois conhecidos por maridos. Em ne
nhum caso, conheceu o amor. O encontro de duas pessoas na palavra está lon
ge da zona de reserva. Uma relação carregada de palavras unicamente deter
mina um encontro de conhecidos, na periferia. O encontro de duas reservas 
selvagens só se pode produzir nos silêncios, onde as palavras morrem para 
permitir que os corpos aproximem seus sentimentos. As reservas selvagens 
exigem a leitura dos corpos. É uma semiótica dos silêncios. 

A leitura dos corpos tem que estar vazia de palavras, exige um entendi
mento corpo a corpo. Um corpo que sente noutro sem traduções. É um diálogo 

das energias. 

As palavras sempre são péssimas tradutoras dos sentimentos. Quando 
falo de ler o corpo do outro, não penso em palavras, penso numa leitura desde 

o sentimento, o entendimento sem porquês. 

Para sentir é necessário esvaziar o corpo de pensamentos. Não existem 

orgasmos com palavras. 

O sexo geralmente é periférico. A não ser que as reservas selvagens se 
encontrem. Fora desse encontro, há dois corpos que se conhecem, dois conhe
cidos que intercambiam sua sexualidade diminuída. 

Para permitir que alguém ingresse a mirar a reserva, é preciso estar de

sarmado, para o que é preciso não ter medo. O medo nos arma. 

Temos duas forn1as de viver: orientados até o medo ou orientados até o amor. 

O modo de viver orientado até o medo nunca pode levar-te a uma 
relação profunda, das que permitem a abertura das reservas selvagens. Teu 
medo não permite que o outro chegue profundamente a ti e te transforme, 

te permita crescer. 

A pessoa orientada até o amor é a que não tem medo; permite-se viver 
os riscos do presente, não tem medo dos resultados e das conseqüências do 
aqui e agora. Quando estamos orientados ao amor, vivemos atuando total

mente. Sem cálculos. 

Os que vivem orientados até o medo estão sempre calculando, planejan
do, tentando fazer acordos, tentando segurar o outro com palavras. O medo 
nos orienta para procurar refúgios que nos salvem; porém, esses refúgios não 
salvam nada, unicamente nos fazem perder a vida. 

O próximo momento não tem nenhum sentido para o amor. Nesse mo~ 
mento, tudo é delicioso. O medo não pode fazer com que o perca. Unicamente 
na plenitude dos instantes se pode amar. Por isso o amor é raro. 
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O amor é um raro florescimento, ele unicamente pode florescer quan
do não há medo. Se estamos cheios de medo, não existe espaço em nosso 
corpo para o amor. 

Quando não tens medo, não há nada que ocultar, então tu podes ser 
aberto, desarmado, tu podes retirar todas as tuas alfândegas e podes convidar 
o outro a penetrar em ti para que habite tua reserva selvagem. 

Tu unicamente podes habitar-te se perdes o medo, tua terceira perna, se 

abandonas os porquês. 

Se tu não te habitas, não permitirás que o outro te habite. 

É preciso amar desde o centro de si mesmo, isso é a reserva selvagem. 

Entretanto, também é necessário permitir que o outro encontre seu cen-
tro em nós. 

Quando tu te habitas, perdendo os medos, o outro também perde seus 
próprios medos, cria-se uma confiança. Quando alguém te habita, é porque 
confia em ti. 

À medida que a confiança cresce, o amor tende a aumentar, a existência 
tende a ser mais generosa contigo. 

O medo é sempre filho da desconfiança. Pensemos no ciúme, é o medo 
pela falta de habitação. Quem não tem confiança em si mesmo não pode dá
la ao outro. 

Quando duas pessoas se unem afetivamente com medo, não há amor, 
existe dependência, exploração, manipulação, autoritarismo, poder, controle, 
possessão. Não existe o cuidado. O amor é uma teia de cuidados. Amar é cui
dar do outro. 

O amor é raro. Deves abandonar o medo. O estranho é que temos tanto 
medo e não temos nada a perder. Desnudos sem roupas e temendo por elas. 

Ninguém pode sair da periferia com medo. O medo nos aprisiona nas 
periferias do outro e de nós mesmos. 

O pior dos medos é o da própria solidão. Uma relação baseada no medo 
da solidão não é amorosa. 

A morte quitaria teu corpo. Antes que isso aconteça, entrega teu corpo 
ao amor. Para um amante não existe morte, para um amante cada momento é 
uma morte (Osho). 

A reserva selvagem é um espaço de autonomia, ela se alimenta da felicida
de não da necessidade. É uma zona de afetos abrmdantes que se deseja compartir. 

O diálogo de duas reservas selvagens é um estado em que se comparte a 
felicidade sem nenhuma t'ondição, sem nenhuma exigência . 
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Na reserva selvagem, o outro pode entrar e sair à vontade. É uma zona 
onde as gaiolas douradas não podem construir-se, desmoronam-se imediata
mente. Se existe uma gaiola dourada, é porque ainda não atingimos a reserva, 

as reservas não estão integradas. 

Aprendi a não fazer do amor uma coisa frívola. Estou aprendendo a não 
fazer do amor uma ocupação da mente (está resultando-me estranho escrever 

este texto, a ajuda que pode servir para outros, para minha própria vida está 
tornando-se dispensável); tampouco quero um afeto amoroso que seja unica

mente uma satisfação do corpo. Quero o amor como uma procura interna, com 
a ajuda da mulher que ocupa o lugar da mestra. 

O amor é a grande permissão para que o outro me habite sem nenhuma 
condição. 

O outro tem que chegar para habitar-me unicamente trazendo seu mis

tério. Permanecerá enquanto tenha esse mistério, não pode perdê-lo nunca, se 
quer que o amor não morra. 

A chave é sempre para que o mistério não morra. É preciso permanecer 
no centro, na própria reserva, ela é sempre jovem. As periferias envelhecem e 

fazem morrer o amor. Não existe mistério em nenhuma periferia, nas periferi
as se confunde o contrabando, a fraude com o mistério. 

A reserva selvagem, por ser o inconsciente do amor, está fora do tempo, 

não tem temporalidade. 

.S.2. Uma das piores armaduras é a de pensar que o outro é o culpado se 
alguma coisa sai mal. É importante pensar sempre que a responsabilidade é 
nossa. Assim ajudamos o crescimento, projetando a responsabilidade no ou
tro, impedimos toda transformação futura. É sempre melhor pensar na pró

pria responsabilidade e modificar. Sempre é bom abandonar as qualidades 
que trazem problemas. Em nome de que as pessoas afirmam que não podem 
modificar-se, que são de um determinado jeito e não podem mudar. 

Quando os dois se amam, sempre sentem que a responsabilidade é sua, 
é a melhor forma de abrir as reservas de ambos. Pensar que o outro está equi
vo.cado, é fechar-se, construir a armadura, fugir para a periferia. 

Os sentimentos são contagiosos. Esse contágio surge quando exercita
mos o que o Dalai denomina: a compaixão pelo outro e por si mesmo. 

Essa idéia de compaixão não envolve nenhum sentimento de pena ou 
piedade. Falo de uma compaixão entendida como simpatia, como alteridade. 

Refiro-me à possibilidade de entrar no sentimento do outro, entendendo as-
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sim a diferença de seus pontos de vista. A compaixão de que estou falando 
permite a produção com o outro da diferença. A produção da diferença com 
o outro, que é uma forma de inscrever com o outro o novo na temporalidade, 

permite dar os primeiros passos na produção do amor, ou seja, na produção 
de um relacionamento sadio. 

.S.3. O amor é doloroso porque cria os caminhos da transformação, da felici
dade. Toda transformação é dolorosa porque há que deixar o velho pelo novo. 

O velho é familiar, seguro, porém letal. O novo é absolutamente desco
nhecido. Com o novo, é impossível empregar a razão. O ouro que quer ser 

purificado tem que passar pelo fogo. 

O amor é doloroso porque nos deixa sem armaduras, vulneráveis, o amor 

nos coloca no risco, fora dos cálculos, fora dos portos seguros. 

Podes evitar as dores do' amor evitando o amor. Estarás renunciando a 
viver. As dores do amor são criativas, levam-te a um maior dar-te conta, trans
formam-te. 

Se renuncias às dores do amor, deixas de ser um peregrino. Tua vida 
deixa de ser um rio que vai até o oceano, transforma-se em um charco estanca

do. O estancamento narcisista. 

Um rio permanece limpo porque flui. O fluir do rio outorga-lhe virgin
dade. Todos os amantes são virgens. 

O homem moderno perdeu a coragem de entrar nessa aventura chama
da amor. O homem aprendeu a linguagem da ciência moderna, esquecendo-se 
da linguagem do amor. A linguagem da intimidade que nos envolve, que nos 
revela o rosto original do outro. 

O amor é doloroso porque mata o ego e as razões; permite-nos renascer 
como um Buda. Por favor, não evites as dores do amor. O amor é a única prece 
natural. O único templo em que me interessa entrar. 

Osho me confirmou algo que sempre pensei: o amor é interdependência. 
Não se pode amar na dependência nem na independência. O amor de dependên
cia é mesquinho, dominador, reduz-se a uma letal comodidade. Gera adição. 

Amar independentemente é fugir da autonomia, é ignorar o outro, é 
ficar alienado no próprio desejo, que é sempre um sinal de insatisfação amoro
sa. Uma independência que termina em indiferença. O independente está mais 
apegado a sua própria independência que ao amor. Aquele que procura a in
dependência não quer comprometer-se. Na independência existe a impossibi
lidade radical de adaptar-se ao outro. Convenções sociais . 
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O amor de interdependência é sadio, é o amor de plenitude, medula: 
com todas as letras. A sincronia que permite conviver com o outro para pro
duzir juntos a diferença, inscrever o novo na temporalidade. Juntar-se com o 
outro na diferença. 

O amor é feito de um tecido de intimidades que é bom não perder. Para 
construir as intimidades, é necessário desarmar-se. Não existe intinudade nas distân
cias, nas faltas de confiança, como tan1pouco se temos medo das cumplicidades. 

É melhor a intimidade com uma pessoa, que muitos vínculos superfici
ais. A superfície distrai, mas não ajuda o crescimento interior, marca-nos de 
desonestidades. 

Quando nos movemos em todas as direções a uma só vez, a vida começa 
a desintegrar-se: a neurose como desintegração da energia. 

A máxima intimidade, uma relação profunda e íntima, permite que cada 
um consiga entender melhorsua outra parte: a feminina, o homem; a masculi
na, a mulher. Necessitamos buscar no amor a integração de nossas duas partes, 
o único jeito de poder converter-nos em um indivíduo autônomo. 

A palavra intimidade, diz Osho, vem do latim intimum. Significa teu 
centro mais profundo. Esse centro pode ser um cosmos ou um caos (quando 
estamos desintegrados e não sabemos aonde ir). 

A intimidade assusta, dá medo, porque o outro pode aproximar-se e 
descobrir que em nosso centro só existe o caos. 

A intimidade é permitir que o outro entre em tua reserva selvagem, que 
te veja ainda nas coisas que tu mesmo não consegues ver. 

Amar é mostrar-se vulnerável ao outro com a absoluta confiança de 
que o outro não tentará aproveitar-se da tua vulnerabilidade para converter
se em teu amo. Essa é a arte do amor, a mais esplendorosa alquimia que pode 
imaginar-se. O amor é uma arte, a maior da existência, também a mais difícil 
de praticar. A flor dourada é a mais difícil de criar. O amor corno luxo, não 
como necessidade. Um estado da alma, não um fazer. Meu corpo inunda de 
felicidade, é o vazio. 

Não existe forma de amar que não seja imensamente. A imensidão é um 
devir de amor. 

5.4. Vivemos em sociedades aditivas, onde nossas relações sexuais, ro
mânticas, políticas e sociais, afastadas do amor, constituem uma obsessão de 
dependência amorosa que nos permite fugir de nós mesmos. 

As relações de dependência constituem a norma da nossa cultura . 
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Uma sociedade aditiva é uma sociedade construída sobre miragens, so

bre simulacros. Seus tijolos são a miragem do controle, do perfeccionismo, da 
falsidade, da confusão, das experiências e percepções que alteram as mentes. 
Uma sociedade baseada nas aparências, forçada a manter suas miragens. 

Para poder amar, temos que tornar consciência de que estamos imersos 

em sociedades aditivas, ternos que entender que posto ocupamos nelas e os 

modos pelos quais afetam indivíduos, famílias e instituições. 

Os processos aditivos são altamente complexos, de forma tal que, quan

do se lhe corta urna via de expressão, aparece outra. 

As adições raramente existem isoladas. Depois de termos vencido nos

sa adição favorita, descobrimos a que vem a ocupar seu lugar, uma adição 
complementar, secundária que, morta a favorita, ocupa seu lugar, se toma a 

nova adição favorita. 
Se não se trabalha o processo subjacente a uma adição específica, é im

possível deixar de ser dependente, passamos de urna dependência a outra. 

Não podemos esquecer que as adições são sempre múltiplas. 

O que me importa é falar aqui das dependências a algum tipo de proces

so e não as que têm relação com alguma ingestão de substâncias químicas. 

Chamarei as primeiras de "processos-dependências". 

Entre os "processos-dependências" quero principalmente destacar as 

afeto-dependências e ocupar-me delas: o sexo, as aventuras românticas e as 
relações. Além dessas três, poderíamos nomear, exemplificativamente, a de
pendência ao trabalho, ao dinheiro, à comida, à religião, ao exercício Hsico, ao 
discurso, ao consumo, à televisão, ao poder entre outras. Todas constituem a 
estrutura múltipla da co-dependência. Por certo, todas têm em comum um 
núcleo de carência afetiva. O múltiplo está dado por alguma das três modali
dades de carência afetiva. A co-dependência que é um fenômeno múltiplo tem 

suas raízes numa falta emocional. 
As pseudo-relações de dependência afetiva podem ser entendidas como 

processos de co-dependência. 
As dependências afetivas estabelecem sempre pseudo-relações, com 

todos os três tipos de dependências afetivas que nomeamos, apresentam ca
racterísticas que as diferenciam e um núcleo de sentidos estruturais e proces-

suais coincidentes. 
O estudo crítico e com propósitos de transformação das relações de de

pendência afetiva permite antecipar os caminhos e as buscas que dev~m-se 
tratar de lograr para chegar a construir relações ou relacionamentos sad10s. 
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Temos que entender, identificar e superar nossos próprios processos de 

co-dependência se quisermos ter relações sãs. Essas últimas podem, rapida
mente, ser definidas como processo de realização da autonomia. E significam 
possibilidades de ter relacionamentos com movimento próprio, em liberdade 

recíproca. Um não sendo prisioneiro do outro. Cada um em seu movimento. 
Cada um construindo suas asas para voar. Nenhum fazendo do afeto uma 
adição, uma fuga de si mesmo, tratando de refugiar-se no outro, nos discursos 
de afeto idealizados pelo outro. 

A co-dependência é um processo de ingestão do outro (real idealizado, 
ou simplesmente idealizado). 

Existem dependências químicas em que se ingerem substâncias e de
pendências afetivas em que se ingere a uma outra pessoa. 

Os discursos jogam um papel fundamental na configuração dos proces

sos de co-dependência afetiva. São o equiválente das substâncias químicas. 
Toda co-dependência se assenta, descansa ou consolida em discursos 
idealizantes do sexo, do outro ou das próprias virtudes de estar em relação. 
Basta lembrar que o adito do sexo precisa dos discursos de sexo como estímulo 

e como possibilidade posterior de poder fazer o escândalo de seus pseudologros. 

O romanticismo nos faz co-dependentes. Os discursos midiáticos sobre 
o amor alimentam esse romanticismo, reforçando a natureza aditiva da socie

dade em que vivemos. As letras da maioria das canções de amor que escuta
mos nos animam a não sermos autônomos: "Não posso viver sem você"; "Mi

nha vida sem você é um inferno"; "Choro dia e noite quando você não está ao 
meu lado" ... A lista de Tangos e Boiems é infinita. 

Oco-dependente afetivo alimenta o processo de adição pelo escândalo, 
necessita do melodrama, que sustenta o gozo da busca, da conquista, os relatos 
que publicitam todas as etapas de uma co-dependência e, por último, que sus
tenta o gozo masoquista da inevitável perda. 

Todos esses momentos, inclusive o da perda, funcionam como doses 
que mantêm o co-dependente nos simulacros de vitalidade, que toda adição 

ilusoriamente provoca. É o que na Espanha chamam de s11bidó11. Nesse sentido, 
digo que o escândalo discursivo constitui a substância que provoca o s11bidón. 

Para o dependente afetivo, existe gozo inclusive na perda. Um dos mai
ores poetas da música popular gaúcha, Lupicínio Rodrigues, é um exemplo 
interessante dessa afirmação. 

Lupicínio se obcecava pela busca da mulher amada, assim como enxer
gava, com a mesma obsessão, na deusa dos seus sonhos, uma necessária inimi
ga, que fatalmente o trairia e acabaria nele provocando a dor e a criação. 
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Lupicínio foi o maior poeta da música popular brasileira porque era um 
adito. Precisava das perdas, do abandono, para alimentar sua adição. Era um 

adito das perdas amorosas. Precisava perder o outro para provocar seu s11bidó11. 

Escrever músicas que cantem as perdas constituíam grandes doses para 
sustentar sua adição. Cada poema de sua obra registra um momento de êxtase 

em sua adição ao abandono. Precisava das pregas de amor. Só se sentia bem se 
algo fosse mal nas relações amorosas. 

Eu não sei se o que trago no peito 

é ciúme, despeito 

amizade ou horror. 

E11 só sinto que quando a vejo 

Me dá um desejo 

De morte e de dor. 

Os seus contemporâneos mais íntimos depuseram que o poeta procura
va o atrito com a mulher amada mesmo no auge do romance. Ele necessitava 

morbidamente de que ela se sentisse traída, e que logo o traísse. Contam que o 

surpreenderam com uma mulher que havia enfiado o cano do revólver 
engatilhado na boca de Lupicínio, que, em vez de defender-se ou pedir cle

mência, tinha os olhos brilhantes de orgulho e as feições dominadas por um 
fulgor de felicidade. "Eu preciso ter um caos dentro de mim para dar à luz a 
uma estrela", costumava dizer. Toda uma definição de co-dependência afetiva. 

Quando Lupicínio não podia brigar com a amada, brigava consigo próprio. 

Eu preciso esquecer a mulher 

Que me Jaz tanto mal 

E ele (o coração) 

Insiste em dizer que lhe quer ... 

Toda a vida eu e meu coração 

Ele dizendo que sim 

Eu gritando que não 
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Lupicínio era, no fundo, um adito à evitação, temia conscientemente a 
intimidade e inconscientemente o abandono. Ecos da infância que repercutem 
na vida adulta. Uma criança abandonada que teme, como adulto, repetir a dor e 
prefere fugir do compromisso de um relacionamento íntimo.Uma criança que 
não teve contato com outro ser humano que tivesse aliviado sua dor, que tivesse 
mostrado a ele que uma relação pode aliviar uma experiência de abandono. 

Um dos objetivos do adito à evitação é o de manter a intensidade do 
relacionamento dentro do mínimo nível possível, porque percebe a intensida
de do relacionamento como muito humilhante, terrorífica. Geralmente, evita a 
intimidade centrando sua atenção, de modo aditivo, sobre alguma coisa fora 
da relação (a música, no caso de Lupicú1io). A intensidade do enfoque aditivo 
fora da relação proporciona ao evitativo uma sensação de energia, de encon
trar-se implicado com a vida; não experimenta essa energia dentro da relação 
porque a mantém. a uma muito baixa intensidade. 

A intimidade supõe compartir informação sobre si mesmo ante alguém 
que nos escuta sem julgar-nos. O adito à evitação, por medo de manter conta
tos íntimos, tenta não ser conhecido pelo outro. Tem medo de ser usado, absor
vido, controlado ou manipulado se compartilha o que é com o outro. Não fala 
o que deseja ou o de que necessita, mas demanda, sob ameaça de abandono, 
que o outro o adivinhe. 

5.5. As pessoas co-dependentes são aquelas que buscam sua 
autodefinição fora de si mesmas, no outro idealizado, nas verdades da ciên
cia, nas crenças de uma religiosidade institucionalizada, na família, nos fi
lhos, no trabalho. Muitas vezes, quando se trata de ajudar os demais, 
encontramo-nos por detrás das aparências, com processos intensos de co
dependência. Na maioria dos casos, quando as pessoas se ocupam quase ob
sessivamente em salvar os outros, nijo fazem mais que expressar sua própria 
enfermidade da alma. Sua enfermidade de co-dependência e controle, o que 
lhes permitirá evitar a larga luta por definir-se a si mesmas, estar de posse de 
seu próprio poder e identidade e realizar sua autonomia. 

Sempre que vemos processos de adição e vínculos aditivos de qualquer 
tipo, devemos destacar a presença de personalidades co-dependentes. 

Oco-dependente se caracteriza, em geral, por colocar toda sua atenção 
nas ações ou atitudes de outra(s) pessoa(s) e sente a necessidade falaz de 
controlar-lhe tudo (ansiedade); sua energia e ânimo sobe ou baixa conforme 
o que diga ou faça a outra(s) pessoa(s). Os co-dependentes têm urna visão 
distorcida e idealizada da realidade. Seus processos de pensamento se tor-
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nam confusos e enfermos. Por via de regra, estão tão centrados em imaginar, 
que a realidade parece não existir. 

Outra característica da co-dependência é a de manter-se sempre no pas
sado ou no futuro. Ausentes de si mesmos. A rejeição a conhecer-se é parte da 
estmtura aditiva. Têm muito baixa auto-estima. Sempre fracassam em suas 
mais queridas ilusões. O mundo real nunca pode afetar a fantasia. As relações 
são sempre fracassadas e a vida feita unicamente de ilusões. 

As pessoas co-dependentes também se caracterizam por ser falsas, 
centradas em si mesmas, "sentem-se a última bolachinha do pacote". Estão 
bloqueadas em seus sentimentos, isoladas, temerosas, confusas, enfim, cegas 
a sua doença. 

Oco-dependente é doente, culpabilizador e disfuncional. 

Minha experiência pessoal, convivendo e trabalhando com alguns co
dependentes, me permite dizer que ninguém realiza sua autonomia sem aju
da. Ninguém sai sozinho de uma estruh1ra de co-dependência, de qualquer 
tipo de prisão efetiva. Como diria Freud, todo co-dependente precisa de sua 
Gradiva, de outro que o ajude a encontrar sua reserva de afetividade, seus 
modos próprios de realizar sua autonomia, conseguir seu próprio movimento. 
Ir da adição para o amor. Criar um "entre-nós" de recíprocos movimentos au
tõnomos. Como as pedras que sustentam, até hoje, a cidade sagrada dos Incas. 

As relações sãs se realizam com pessoas autõnomas, que vivem sua li
berdade. 

As pessoas co-dependentes estão vazias, têm um vazio interior que as 
impede de amar. Tentam preencher esse vazio com os subídones, com doses 
maciças de elementos aditivos no múltiplo de uma estrutura aditiva que simu
la preencher o vazio interior. 

Só duas pessoas preenchidas podem se relacionar. Ser autõnomo é estar 
preenchido. 

Relacionar-se significa amar, relacionar-se significa compartilhar. Mas 
antes de poder compartilhar, é preciso ter. E antes de poder amar, é preciso 
estar cheio de amor. 

Duas sementes não podem se relacionar, elas estão fechadas. Duas flo

res podem se relacionar, elas estão abertas, podem mandar suas fragâncias 
uma à outra, podem dançar no mesmo sol e no mesmo vento, podem dialogar, 
podem sussurrar. Mas isso não é possível para duas sementes. As sementes são 
totalmente fechadas sem janelas. Como podem se relacionar, ser autõnomas ... 
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Curiosa complexidade a da autonomia. Um indivíduo fechado, isolado 
do outro, não realiza sua autonomia, fica alienado. Porém, um excesso de vín
culo com o outro, um vínculo idealizado com o outro, uma relação com o outro 
sem movimento próprio, aditiva, também conduz à alienação. A autonomia é 
um vínculo com o outro em que ambos têm movimento próprio. 

6. Verdades malandras 

Se não /ui Deus tudo será permitido. 
(Dostoiévsky) 

6.1. Verão de 84. De repente, de "Brahrna em Brahma", enganando o 
tédio, no mesmo bar em que Vinícius cobriu com seu machismo o corpo da 
mulher carioca, meu amigo Robson Gonçalves, na sexta cerveja, me apresen
tou a Bakhtin. 

Não me lembro Direito das circunstâncias. Robson estava falando de 
Macunaíma, com típica obsessão de quem está fazendo uma dissertação de 
mestrado. Em meio de tanta malandragem, inteiro-me de que o romance de 
Mário de Andrade é o melhor exemplo brasileiro, e que Bakhtin, levantando 
problemas à poética de Dostoiévsky, havia encontrado no imaginário do car
naval um excitante paradigma para a análise literária. Nesse instante senti que 
o pano dava para mangas: por que não explorar Dostoiévsky e a cosmovisão 
carnavalesca da vida, subvertendo o estnblish111c11t epistemológico? Não seria 
um barato tirar alguma mais-valia à literatura carnavalizada, ligando-a às prá
ticas epistemológicas, para ajudá-las a superar seu solipsismo ético e gnoseo
lógico? A carnavalização não poderia tomar possível a criação da estrutura 
aberta, da grande polifonia contra os costumes gnoseológicos que deixam os 
juristas com sua consciência em paz? 

Naquele momento, pensei na camavalização co~o urna forma de trans
ferência da interação social ao território da produção do saber, que sempre foi 
predominantemente esfera da consciência monológica e da fuga transcendental. 

Idéias que passaram muito rapidamente por mim e ficaram belamente 
adormecidas por vários anos. Logo, "assim que passaram cinco anos", ao contrá
rio do que afirmava Lorca, o grito do carnaval voltou a minha memória em meio 
a um seminário sobre Saussure. Trabalhei a idéia durante seis meses e a converti 
numa provocação à consciência cartesiana da crítica jurídica à francesa. 

Voltando da França, renovou-se o impulso carnavalesco e aqui me en
contro empenhado em converter a camavalização em carro-chefe desta escrita. 

• 138. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividada 

6.2. De um modo geral, apontando a uma cosmovisão carnavalesca da 
vida, tentarei tomar visível o envelhecimento de certas versões sobre a produ
ção do saber jurídico e social, assim como suas práticas de ensino. 

Será preciso convir que o envelhecin1ento das crenças sobre o saber ver
dadeiro tomam-se perceptíveis pelos sinais do novo. Quando começamos a 
vislumbrar outros possíveis enfoques, os limites seguros do pensamento insti
tuído começam a apresentar - como argumenta Lefort, sintomas de crise e en
velhecimento. Começam a ser contestados. 

Apelo nesta escrita à fórmula da camavalização para falar de uma certa 
mudança de sensibilidade, a fim de enfrentar as perplexidades, um certo de
sencanto que vai se generalizando no pensamento epistemológico das ciências 
sociais e suas estratégias de ensino. 

Iniciando um exercício de reflexão sobre a ordem camavalizada dos dis
cursos, tentarei sih1ar-me do lado dos juristas (e demais doxólogos do social)5 

que se sentem sem critérios para enfrentar um saber cheio de certezas que 
foram perdendo suas forças. 

Tudo se passa, desse modo, como se o trajeto das esperanças e desespe
ranças de uma cosmovisão carnavalesca do mundo efetivasse, como pedago
gia, mecanismos de redescoberta da fragmentação do mundo do saber. 

Os sinais do novo, que a visão carnavalesca do saber convoca, renegam 
todo e qualquer tipo de ambição unificadora das significações. A cama validade 
procura sempre o tom fragn1entado para desfazer as representações ideológi
cas; para fazer explodir às avessas a microfísica dos segredos que sustentam as 
ordens totalitárias das verdades. 

O primeiro traço decisivo, a meu ver, de uma prática discursiva camava
lizada passa por seu auto-estabelecimento como uma ordem semiológica de
mocrática. Pode-se dizer que, a partir do momento em que nos situamos no 
interior de um processo de significações camavalizadas, não é mais possível a 
sociedade representar-se na imagem de uma comunidade orgânica e unificada, 
na imagem de um mundo "um" firmemente definido na razão e na imagem de 
uma sociedade que conta papéis claramente determinados. 

Num processo de significação camavalizado, não existem mais funda
mentos seguros para definir o lugar de um e de outro. Estamos diante de uma 
versão aberta, de uma versão democrática do mundo. 

Parece-me que o pensamento epistemológico perplexo nasce como in
terrogação e desconcerto ante o conjunto de crenças diante das quais as ciênci-

5 Trabalhadores da doxa . 
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as sociais fazem repousar sua ordem simbólica. Essa interrogação e debate en
contram-se ante - consciente e inconscientemente -aos espaços e efeitos totali
tários que a epistemologia das ciências sociais pseudo-objetivaslita (imaginati
vamente) provocam. Estamos frente a um totalitarismo da razão que mantém 
o envelhecimento das idéias, provocada pela tendência a afirmá-las coerentes 
- sem ambigüidades - e sempre idênticas a si mesmas. 

Por certo que a epistemologia que regula a produção das ciências sociais 
possui - até demais - critérios para a formação de seus saberes. O que ocorre é 
que possui uma enorme carência de critérios para a formação de urna ordem 
simbólica dernocrá tica. 

Gostaria de assinalar em torno deste ponto uma disputa sobre as condi
ções de possibilidade de uma prática social e democrática, senão uma discus
são em tomo da fixação de pautas democráticas para a produção do conheci
mento. Entraríamos por esse caminho em um debate acerca do destino da 
epistemologia social. Precisaríamos negar o grosso de sua história para afirmá
la como um lugar dos critérios democráticos (dos critérios de uma ciência soci
al do escritível). Estaríamos com isso procurando um lugar carnavalizado das 
verdades (que não é um sítio epistemológico). 

Para começo de conversa, estamos procurando fórmulas que, em sua 
flexibilidade constituinte, transpirem sua reviravolta contra as regras metodo
lógicas, pelas quais se processa a neutralidade; coloca-se a verdade a serviço 
da coerência e se poupa a sociedade de expor-se as suas indeterminações. 

Uma epistemologia adjetivada pela carnavalização estaria unicamente 
preocupada em introduzir critérios que sirvam para auscultar e detectar o novo, 
para apressar o envelhecimento das verdades consagradas sem ambivalência. 

A camavalização, como lugar epistemológico, seria sempre e tão-somente 
o lugar onde se possam detectar os sinais do novo. Seria sempre o ponto de 
chegada do novo que vem vindo. Fora desta atitude de boas vindas aos"jogos, 
que vão se determinando pelos antagonismos sociais e o infinito das significa
ções, tudo o que se diz a respeito da fórmula da carnavalização epistemológica 
é somente a expressão do novo. 

Lembro-me agora a manchete que sintetiza uma entrevista dada por 
Lefort à "Folha de São Paulo". "Se a· democracia não se amplia, ela não se 
conserva"."Para isso precisa-se de um saber que se autocritica pelos sinais do 
novo, no jogo de suas próprias ambigüidades e com exercício do conflito. 

Quando Robson me falou de Bakhtin, senti que, procurando uma ordem 
carnavalista de significação, poderia propor junto aos epistemólogos 
inconformados um lugar simbólico que poderia reestabelecer os vínculos do 
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saber com a microfísica das significações abertas e polifônicas. Dessa forma 
estaríamos exercitando a visão carnavalizada do conhecimento. 

6.3. Não existem palavras inocentes. O espaço social onde elas são pro
duzidas é condição da instauração das relações simbólicas de poder. A dimen
são política da sociedade é também um jogo de significações. Isso supõe que a 
linguagem seja simultaneamente um suporte e um instrumento de relações 
moleculares de poder. Mas também um espaço de poder nela mesma. 

A sociedade como realidade simbólica é indivisível das funções políti
cas e dos efeitos de poder das significações. Penso, ao contrário do discurso 
lingüístico oficial, do dogmatismo de certos politicólogos e das obras legíveis 
do marxismo economicista, que o político e o poder apresentam-se também 
como uma dimensão simbólica. 

Eis-nos diante da natureza política da linguagem. Ela precisa ser explo
rada numa reflexão semiológica do político. Parece-me que, desta forma, o 
político e as relações de poder que o formam deixam de ser consideradas des
de uma perspectiva de mera exterioridade em face dos discursos. 

Acrescentarei que é impossível, a meu ver, trabalhar as dimensões infi
nitas do simbólico, fugindo de uma reflexão sobre o próprio poder das signifi
cações e a presença marcante do político nas linguagens. 

As dimensões simbólicas do político precisam ser tratadas como as di
mensões políticas do simbólico. Sem essa inversão, a ciência política terá um 
casamento fracassado com a semiologia. Via de regra, defronto-me com tími
das incursões dos cientistas políticos tentando mostrar como os condiciona
mentos políticos, as relações de força, os antagonismos, salpicam, poluem, ou 
se espalham no campo simbólico. Nessa direção, a violência real das condições 
de dominação seriam acalmadas por um processo de substituição dessa vio
lência por uma violência simbólica. Isso não seria para mim mais que uma 
forma (hoje ultrapassada) de pensar a ideologia como discurso. Não é o mes
mo que esmiuçar os condicionamentos políticos e sociais das linguagens, que 
procuram detalhadamente seus componentes políticos e o poder que eles têm 
na formação do imaginário instituído. Em outra oportunidade, entrarei em 
maiores detalhes. Agora prefiro trazer à tona as ambigüidades, os antagonis
mos e as tensões que alicerçam a ordem política e o poder das significações. 
Pelo menos podemos reconhecer um mundo de práticas significativas. 
descontínuas, cruzadas e freqüentemente contrastadas. Tais práticas às vezes 
se justapõem para ignorar-se, excluir-se ou tentar reprimir-se urna às outras. 
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Aclarando o que precede: o poder das significações se constrói em torno 
de um sórdida luta entre vozes, discursos e acontecimentos significativos, au
toritários ou democráticos. 

Foucault, começando sua famosa aula inaugural no College de Fmnce, 

lembrou que, no momento em que algum de nós começa a falar, seu discurso 
se encontra há muito tempo precedido por uma voz sem nome. São as signifi
cações anteriores que deslizam sub-repticiamente em novas significações. Tra
ta-se de vestígios escondidos que estão subjacentes aos discursos que manifes
tam nossas significações. Existe antes de qualquer enunciação um fazer histó
rico, determinado por um além das mensagens. É o labirinto das significações 
na história; que é também um além das consciências. Antes de estar nas cons
ciências dos sujeitos, as condições de produção das significações estão na his
tória como dispositivo de enunciação e poder. 

Eu gostaria que você concordasse comigo no fato de que é impossível 
refletir sobre a texh1ra política e o poder das significações sem abrir-nos para as 
vozes que em silêncio preparam a aparição dos discursos. As práticas discursivas 
teriam, então, um lugar de poder - uma atmosfera de significados não pronun
ciados que comandam o que é dito ou pode ser decifrado do que é dito. 

Quando, nos diferentes fragmentos que compõem este livro, faço refe
rência ao imaginário instituído, é precisamente para nomear "o lugar" onde 
proliferam indefinidamente as significações que vão sendo ditas. Unicamen
te relacionando a ordem imaginária e simbólica - ou se você prefere o lugar 
da fala com o que é falado - é que poderemos penetrar no escorregadio terre
no das significações. 

A lingüística clássica trabalhou o imaginário significativo apresentan
do-o como dimensão conotativa. Fica, dessa maneira, retirada da discussão a 
questão do poder desse imaginário. Lamentavelmente faltou aos lingüistas um 
olhar político. 

Todo o anterior foi posto para dizer a você que situarei a proposta 
bakhtiana da carnavalização discursiva como uma possibilidade nova para a 
instituição das vozes democráticas do "lugar da fala". Precisamente o que de
sejo pôr no papel é uma gama de considerações em aberto sobre as condições 
de possibilidades de um imaginário significativo camavalizado. Penso que a 
volúpia significativa, que conforma e molda nosso espaço social e tudo o que 
nele é significado, contém doses excessivas de autoritarismo. Estou-me refe
rindo principalmente aos dispositivos discursivos, aos edifícios teóricos, às 
idéias-força, às normas de enunciação, às opiniões "pré-vistas" ... que configu
ram o lado oficial de nossa cultura. 
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Em um livro mais ou menos recente, Bourdieu chama a atenção para a 
questão da língua legítima; sua produção e reprodução encontram-se ligadas ao 
processo de constihtição do Estado. Esse, como condensador coercitivo do lugar 
da fala, cria as condições de constituição de uma máquina lingüística unificada. 
É a cultura (a linguagem oficial). Trata-se da linguagem que circula obrigatoria
mente nas ocasiões e nos espaços oficiais (escolas, administração pública, meios 
de informação), além do imaginário que, funcionando como um tônico sedante, 
transforma essa linguagem em um emaranhado de enunciações censuradas. 

Temos, portanto, um complexo repertório de relações e significações 
estandardizadas que, como um rio que deságua em si mesmo, legitima como 
cultura um patrimônio significativo altamente intolerante. A língua legítima 
constrói a culhtra oficial desde uma sihtação de extrema intolerância. Então, as 
significações aparecem com uma política de disciplina dos corpos e regulação 
dos desejo;; (dentro de um programa de estereotipação e imobilismo do cotidi
ano). A língua legítima consagra como cultura um lugar autoritário de 
enunciação que prende o homem, para que aprenda a viver dentro de um cos
tume que glorifica a imobilidade e impõe a voz prefigurada dos outros como a 
voz que todos nós devemos ter. 

Para meu apetite, a cultura precisa ser o espaço público de legitimação 
de nossa autonomia. A cultura não pode ser sinônimo de identidade 
normalizadora. 

Cortázar alguma vez definiu a cultura como a presença e o exercício de 
nossa identidade em toda a sua força. E para isso é necessário superar - e por 
que não bagunçar - o estado de paralisia determinado pelo patrin1ônio culht
ral. Precisa-se de vozes anônimas camavalizadas. 

6.4. Creio que é um desafio envolvente o de tentar estabelecer relações 
possíveis entre a democracia e os processos de camavalização das linguagens. 
Diria ainda que é precisamente a vontade de negar a mentalidade autoritária 
(que fundamenta as crenças e as práticas significativas oficiais) que identifica 
uma cosmovisão carnavalesca. De fato, trata-se de estabelecer, a partir do novo, 
do inesperado e do que não se encontra hierarquizado ou estereotipado, um 
plus de significações sem castrações ou censura. 

Creio que é um complemento de significações que permite juntar dese
jos e ações. É um plus que conjura aquilo que se diz com aquilo que se faz, se 
sente e se pensa. Sihtação totalmente oposta às práticas autoritárias, onde se 
necessita separar as emoções e os pensamentos das ações como uma regra de 
outro que nos ensina a manter nossos lugares na sociedade. 
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Eu apelo à carnavalização para conhecer a cultura, a democracia e o 
Direito como ações, como verbo, e não como substantivo. O Direito, a cultura e 
a democracia precisam ser vividos permanentemente como territórios de con
quista e não como resultados. Os resultados são as formas legíveis desse 
trinômio. São as formas pelas quais eles ficam enclausurados pelas máscaras 
de um poder que vê subversão nas emergências do diverso e do novo. Quando 
se reclama, por exemplo, na Argentina, justiça legal para os responsáveis pela 
guerra suja, está se pedindo resultados judiciais, sem reparar que esses resul
tados impedem o esgotamento público dos antagonismos. 

Teima-se, na camavalização, em menosprezar as evidências estabelecidas, 
a repressão burocrática e o livre jogo dos egoísmos. 

O imaginário camavalizado nos cobre com a fantasia de um espaço pú
blico solidário na procura da aceitação e do desenvolvimento do conflito. Po
deria• argüir que, dessa forma, se aceita o espaço público não como um modo 
de instituição da lei (a obediência a uma desordem pressuposta) e sim como a 
possibilidade de instituição do conflito. 

Aproximando Lefort a Bakhtin, diria que, através da constituição de um 
espaço público carnavalizado (de significações camavalizadas), se designa nele 
não a realização da razão, mas a realização de uma sociedade que se signifique 
democratizadamente para uma interrogação permanente de suas formas insti
tuídas. Nessa trilha, romperemos seguradamente as envelhecidas fronteiras 
entre o caráter material/racional da lei, do Estado e da sociedade, abrindo-nos 
para o devir da história. 

A democracia tradicionalmente vinculada ao Direito - nos estreitos li
mites da versão liberal do mundo - termina sendo apresentada como a 
concretização histórica de um "Estado Democrático" que se assegura como tal 
através dos mecanismos instituintes do "Estado de Direito". Essa expressão 
conota principalmente a necessidade de fazer reinar a lei, de fazer do cumpri
mento das leis a mola propulsora da democracia. Dessa maneira, na concepção 
jurídico-liberal da democracia, a ordem política fica reduzida à administração 
legal do poder do Estado. Contrariamente, a versão carnavalizada da demo
cracia se abrirá para o espaço de criação do Direito. Enquanto a concepção 
jurídico-liberal da democracia mostra os Direitos instituídos, a camavalização 
inventa, ou melhor, mostra a possibilidade de inventá-los permanentemente. 

Situando o pensamento carnavalizado como a presença do novo no 
imaginário instituído, ele se nos apresenta como um plus de significação (ma
nifesto simultaneamente na ordem imaginária e na ordem simbólica) que 
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permite a reivindicação da autonomia dos sujeitos em todos os fragmentos 
(setores) da vida social. 

Por certo, para o estabelecimento de uma ordem de significações de
mocráticas, precisa-se contar com cabeças (as nossas) que não castrem nossas 
pulsões à autonomia. Nesse ponto o pensamento democrático e o 
camavalizado tomam-se aliados. 

Para sair de um pensamento autoritariamente imposto, penso que é pre
ciso uma mutação política que, cultivando a polifonia discursiva, se revele contra 
a ficção de uma sociedade ordenada e orgânica. 

A metáfora do carnaval pode ajudar a entender que não há mais uma 
autoridade incontestável, fiadora do poder e do saber; ou se você prefere, na 
democracia não se pode mais aceitar o princípio de um suposto possuidor do 
sentido da lei, do sentido último do poder e do conhecimento social. De alguma 
maneira estamos diante de um princípio de politização do social que é baseado 
no dilema, no conflito e no debate na sociedade. O problema é tentar estabelecê
lo, preservá-lo e logo ampliá-lo. Não se poderia tentar a implementação de tal 
princípio sem pressupor que o saber e o poder não são mais apropriáveis por 
alguém. Eles se tomam, em certo sentido, práticas vazias. 

Aclarando a idéia do lugar vazio, eu diria que o princípio da politização 
democrática do social pressupõe - diante da necessidade de garantir o desen
volvimento do conflito - que toda autoridade pessoal tenha que ser posta de 
lado. Pensar a verdade e o poder como lugares vazios, é uma maneira de com
bater ou contrabalançar o perigo sempre constante de um congelamento au
toritário das opiniões, dos discursos e das crenças. O lugar vazio seria o lugar 
de uma ordem imaginária, de uma ordem simbólica e de uma ordem de rela
ções de poder sem petrificações nem hierarquias. 

O lugar vazio seria, enfim, um lugar simbólico, onde o conflito permitiria 
o devir do novo e a ocupação temporária dos espaços de autoridade. Ninguém 
possuiria autoridade como qualidade, nem poderia situar-se como locador per
manente. Todos os que porventura viessem a ocupar ditos lugares estariam em 
trânsito, exercitando-os. O lugar vazio poderia também ser visto como a arte de 
inventar novos espaços. O lugar vazio seria, no fundo, um lugar carnavalizado. 

Pode-se dizer que, numa ordem de significações autoritárias, o princí
pio de hierarquização da sociedade permite a vigência de linguagens que este
reotipam os hábitos, impondo critérios de distinção social. Existe um conjunto 
de discursos sociais que permite classificar hierarquicamente os sujeitos soci
ais. No mesmo ponto de hierarquia social, os indivíduos se exprimem no meio 
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de gestos, estilos de vida, modismos expressivos, formas de lazer ou outros 
tipos de condutas padronizadas como inseparáveis de seu estamento social. 
Trata-se de processos de rotulação que cumprem a ampla função de classificar 
socialmente os outros e a nós mesmos. 

Assim, o mundo fica autoritariamente dividido em vulgares e refina
dos, pelo apelo a uma ampla gama de conceitos unificadores. 

Na universidade, convivi com muitos adeptos de uma prática de 
rotulação filosófica impiedosa; esses filósofos, os que estavam fora da ortodo
xia teórica que reconheciam como boa, eram, por esse motivo, classificados 
como vulgares e desclassificados academicamente por simples. 

Mas é preciso ver que, quando estamos em busca de uma sociedade 
aberta, à procura de linguagens democráticas, devemos tentar preservar-nos 
das práticas de rotulação. Em outras palavras, devemos preservar-nos dos 
modos de produção da~ distinções sociais. Por certo, cultivando as ambigüida
des, toma-se bastante improvável classificar hierarquicamente os homens. 

Na vida universitária, resulta bastante recomendável a extinção de prá
ticas de classificação hierarquizantes. Elas oferecem a segurança de princípios 
absolutos de inteligibilidade, mas cancelam os riscos da decifração. Sem esse 
risco, o pensamento fica autoritário. 

Tentando condenar as idéias partilhadas neste fragmento, direi a vocês 
que a democracia como acontecer político contraria a idéia de uma história já 
fixada. A democracia nesse sentido, é uma subversão a toda pretensão de do
minação do futuro. Ela é uma tentativa de desfazer a tra,nscendência do poder, 
anulando sua eficácia imaginária e simbólica. 

A grande questão democrática é como obter o controle social e coletivo 
da prática política. Para isso, a participação não pode ser pensada só como 
representação na esfera da govemabilidade. A participação deve ser situada 
no bairro, na Escola, na Igreja e no lazer; enfim, na vida cotidiana. Dessa forma 
é que se pode combinar representação com a democracia de base. 

Falar de democracia, para o mundo de hoje, implica apelar para o novo. 
A democracia para este momento precisa inventar novos estilos de convergên
cia entre os processos de participação social e os forçosos mecanismos de dele
gaÇão de poder de que necessitam para impulsionar a dinâmica do todo social. 

Em termos bak.htianos, a questão democrática passa através dos meca
nismos pelos quais podem tomar-se escritíveis (abertos) os centros de decisão. 
Passa por uma concepção sem preconceitos (amoral) da democracia. 
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6.5. A escrita (a literatura) camavalizada e camavalizadora pode ser 
apresentada cautelosa e provisoriamente com a seguinte série de palavras: neo
romantismo, polifonia, intertextualidade, sincretismo, diálogo, movimento, 
existência; espontâneo, imprevisto e vivenciado. 

A rigor, nessa simples caracterização, estou querendo entronizar 0 

enfoque carnavalesco como uma compreensão existencial das relações sociais 
e da ordem simbólica e imaginária que as envolve, compromete e realiza, as
sim como uma compreensão vivencial de nós mesmos. É a escrita que resgata 0 

espontâneo da vida e se revela contra os moldes de uma racionalidade preexis
tente que quer entronizar as verdades nos valores conservadores de um saber 
armado, pré-fabricado; de um saber preocupado em não misturar as sujeiras 
acadêmicas com as penúrias dos simples e com as angústias, os impulsos e 
prazeres do cotidiano. 

A literatura camavalizada apresenta corno componente decisivo o conta
to direto com a vida e não com a razão. Diria que ela realiza o homem e o mundo 
simbolicamente, exaltando o "eu" existencial, isto é, não racionalizado. 

Trata-se de uma técnica de significação, de um lugar da fala que aproxi
ma a compreensão às vivências; que constrói espelhos para decifrar - através 
de práticas comunitárias de significação um cotidiano encoberto por verdades, 
por uma razão ideal. Um cotidiano assim determinado fica impedido de des
cobrir a positividade do imprevisto, do fantástico, do mágico e do que não 
pode levar as marcas da coerência. 

Existe na articulação camavalizada dos discursos um elemento dinâmi
co - e num certo sentido irracionalista - que servirá para exorcizar um dia-a
dia sem imprevisibilidade e sem espontaneidade. 

É uma franca revolta contra o paradigma da distinção, do dever e do 
método, tão caracterizador das funções totalizantes das ciências sociais do nos
so século, a car:1avalização instaura um clima compreensivo para - lembrando 
algumas coisas do romantismo - recuperar a espontaneidade e neutralizar a 
suprema racionalidade dos quadros de referência que, antecedendo-a, amar
ram a vida. A cosmovisão carnavalesca abala ou enfrenta aqueles princípios, 
crenças ou mecanismos que colocam a razão acima da vida. 

Entendendo sua primitiva incidência sobre as matrizes estéticas, eu diria 
que o viés camavalizador exercita às avessas uma técnica de sabotagem, conspi
rando contra as formas nobres de expressão (estéticas, filosóficas e científicas) 
ligadas às classes totalitárias do saber (a direita do saber, da qual falarei). 

Navegando contra a corrente, a camavalização revitaliza, extraindo do 
subúrbio cúltural as manifestações populares expressas pela espontaneidade do 
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cotidiano e da praça pública. São as vozes negras, das quais também logo falarei. 
A cama validade, portanto, está empenhada em exaltar as formas de saber, me
nosprezadas pela cultura oficial, como maneira de sabotar os sabotadores. 

A camavalidade está diretamente relacionada com a coroação de um 
estar arlequinamente na vida: como Vadinho, como os cronópios de Cortázar 
ou como Quincas Berro D'água. Por outro lado, traduz a descoroação do 
pierrotismo na vida, da afetividade perfeitamente planejada de Teodoro, da 
finitude estática dos "famas", como também da desentronização das contem
plações burocráticas de Joaquim Soares da Cunha6

. 

Enfim, é a coroação de um espaço dialético de compreensão participan
te e a descentralização da razão contemplativa. 

Um ponto característico do romantismo é o de ser uma narrativa de 
libertação da literatura (não da mulher) que lhe devolve sua perdida posi
ção de privilégio. 

A partir do século de Descartes, a literatura começa a ser excluída do 
sistema dominante de saberes. Os discursos portadores de objetividade e de 
verdade deslizam a literatura para uma posição secundária. 

A literatura foi então percebida como um discurso carente de serieda
de. Dessa forma, negada como discurso sério de patrulhamento das verda
des para restaurar a certeza racional. Como resultado dessa patrulha metódi
ca, a literatura passa a ser vista como o lugar do faz-de-conta. Ela é mostrada 
negativamente como o discurso do encantamento e do sentimento. Na escala 
dos saberes dominantes, a literatura foi aceita como discurso oposto à razão. 
Na filosofia do romanticismo está implicada uma proposta para libertar a 
linguagem do feitiço das verdades. 

Vejo, no sentido barthiano da camavalização, uma forma transfigurada 
de romanticismo, enquanto traz para a literatura a função de produzir as vozes 
do imaginário e os símbolos que nos libertarão de todos os bolsões de razão 
autoritária doadores de sentido. 

O texto camavalizado dá vida literária ao livre contato familiar da praça 
pública. Introduz o discurso franco e semiologicamente profanador como for
ma de desmistificação dos processos de significação que alienaram a cultura 
da vida cotidiana. 

A carnavalização barthiana procura a apropriação da história pela expe
riência do cotidiano. É a volta da história como literatura. É a negação da histó-

6 Como se sabe, Joaquim foi incapaz de ingressar em uma lrollp'de saltimbancos, mas levava a 
sua· filha para assistir, no circo, a jogos arlcquinos alheios . 
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ria como disciplina. Trata-se também de uma recuperação do valor positivo da 
subjetividade e do fantástico, na dialética tarefa de sua exibição pública. 

Na apropriação cotidiana da história, produz-se uma inversão do poder 
das significações, na medida em que se tende a inibir os esquemas preestabe
lecidos e as classificações apriorísticas que - em nome de uma autoritária uni
da - de ideológica - determinam a mutilação da realidade e consagram a ciên
cia como soberana forma de conhecimento. 

O sentido barthiano de carnavalização estimula minhas ousadias 
semiológicas e libera mais ainda o tom profanador de minhas reflexões sobre o 
Direito e a epistemologia. 

Bakhtin inspira-me o coroamento de uma didática carnavalizada e a con
sumação do presente texto como metamorfose da camavalização literária em 
profanação epistêmica. Pressinto que estou fazendo um deslocamento da 
camavalização (introduzindo-a numa espécie de floresta virgem') para o estu
do das relações entre a ciência, o Direito e o cotidiano. 

Através destes fragmentos, eu me proponho a ir além de Bakhtin. Ele 
se esforçava para distinguir o carnaval da carnavalização como gênero literá
rio. De minha parte, tento prolongar o olhar da carnavalização corno experi
ência marginal e cosmovisão do mundo que permita a reconciliação do ho
mem com suas paixões. 

Fica para mim bastante claro que, com este deslocamento da função 
hermenêutica da carnavalização, poderemos obter blocos significat,ivos a par
tir de uma espécie de dialética da espontaneidade. Falo de uma dialética do e 
no cotidiano que consome - numa travessia de fios imprevistos e conflitos sig
nificativos - uma compreensão da realidade social como uma trama significa
tiva que é essa mesma realidade significando-se criticamente. 

Também falo maliciosamente de uma literatura jurídica conformista e 
mutiladora proposta como uma versãà dogmática do mundo. É uma literatura 
que fala da lei, ofuscando os sinais do novo e embebendo a história de imobi
lidade. Daí a busca dos traços de camavalidade, para revelar pelo avesso o 
lado reprimido e repressor do classicismo literário dos juristas. 

6.6. A camavalização valoriza o domínio da sexualidade e da brincadei
ra como espaço de resistência e de ordem social; uma concepção do indivíduo 
- como representação ideológica do social - que se apóia numa valoração exa
cerbada da razão. A camavalização é, portanto, uma forma de resistir pelo 
jogo e, pela dramatização, ao controle social. 
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Deslocar. Erotizar. Diversificar. Devassar. Debochar. Improvisar. 
Conflitar. São as artes de um brincar irreverente que não exalta a propriedade, 

tira as verdades do lugar e dessacraliza hierarquias. 

Como foi dito por Marilena Chauí, a sexualidade é o domínio privi

legiado das regras, do controle social e da repressão. A questão da relação 
entre indivíduo e sociedade remete com bastante força à relação entre sexu

iilidade e cultura. 

Pareceria, pelo menos pelo que acaba de ser dito, que descontextualizando 
as representações constituídas a partir de uma sexualidade disciplinada, jo

gando contra ela, poderá ser enriquecido seu questionamento. 

Acredito que, dessa forma, apelando para uma sexualidade do impre
visto, aparece um domínio simbólico que adora, pelo avesso, a cultura repres

siva, abrindo as comportas para o novo. É assim que a carnavalização surge 
como a expressão de um jogo contra a ordem que inibe, imobiliza e poda. En
frentamos uma perturbação da ordem repressora que substitui por um brincar 

erótico os cacoetes dos saberes nobres. 

Trata-se de uma hostilização dos ritos da ordem, provocados pelo ro

dízio dos papéis simbólicos, a profanação lúdica do que é culturalmente pos

to como sublime e a exaltação daquilo que é degradado como grotesco no 
político oficial. Ora, não se trata de fundir sob um mesmo alento o grotesco e 

o sublime, ou de juntar o bufo e o terror. Ei-nos diante de um jogo que vira o 

mundo de cabeça, contragolpeia sobre seus centros reguladores de poder, de 

medo e de hierarquização. 

Os papéis se trocam, tudo fica carnavalescamente invertido, para dar 

passo, sem pompas acadêmicas, aos fatos da vida e às pulsões vitais. 

Há no modo carnavalesco de esperar o inesperado uma súbita inversão 

lúdica da percepção rotineira e científica da realidade. É como se o mundo se 
apresentasse fora dos eixos. Urna busca erótica, ludicarnente aguçada. 

Pode-se dizer que as vozes carnavalescas concebemos sinais do novo 

pela transgressão, no paradoxo, mostrando o grotesco que existe por trás das 
aparências sublimes da cultura autoritária. Não pode existir um espaço de con
trovérsia carnavalizada - como c?smovisão substitutiva dos oprimidos -, a 
não ser uma inversão do que é oficialmente disposto como sublime. Para reco
brar-nos das amputações de uma montagem autoritária da história, precisa

mos pegar tais montagens revelando o grotesco de sua nudez. 

A presença do grotesco no espaço e nos discursos permite (com o absur
do no teatro ocidental e o "sainete" no teatro argentino) explorar as deforma-
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ções da instituição autoritária da história. O monstruoso e disforme (oficial) 
das relações humanas reprimidas pode ser reeditado através do grotesco como 
superação, como paradoxo. A denúncia nunca pode ser a história denunciada. 

No viés carnavalesco, a simultaneidade da tragédia e da comédia propi

cia o pirandelliano encontro com o sentimento do contrário; sentimento que 
facilita a consciência da subversão. É uma desmistificação dos medos, das si

mulações e angústias que permitem aos seres, alienados por seus problemas, 
suprir pela paródia a ausência do diálogo cotidiano. É o reencontro de um vôo. 

No cotidiano reprimido, a exposição de nossos problemas não é ouvida, 
porque os outros se encontram na mesma encruzilhada. No fundo, a paródia 
recupera um cotidiano carente onde as emoções e os desejos se evaporam dei

xando no alambique da existência um cheiro insuportável. 

Por isso precisamos da paródia, da camavalização da praça pública, 
porque elas, ante a vida, reivindicam, através do imaginário grotesco, a im- • 

punidade do bufão diante dos valores estabelecidos. Um jogo de pantomi
mas, depois de tantas mortes e sepulturas. Um enfrentamento proveniente 
de todo o prazer experimentado na demolição e nas ruínas de uma cultura 

da morte. Um jogo que precisa muito mais das arlequinadas circenses que 
das regras do método. Pela pantomima pode conquistar-se para a esfera pú

blica a afetividade marginal: essa falsa loucura dos cronópios que podem 

repolitizar o espaço público, saindo pela manhã pelados ao balcão, para gri
tar com os braços abertos: Bom dia, sol7

. 

Porque não é através da empolgada objetivação de um discurso político 
que se desprivatiza a sociedade. Ela se publiciza quando vira Locus Nascendi da 
afetividade marginal. 

A visão carnavalesca do mundo nos revela a grandeza arlequinal do 
cotidiano, que assume o primado crítico diante dos labirintos obscuros e das 
situações de estancamento a que chegam os intelectuais burocratizados, tendo 
respostas feitas para todos os dilemas. 

Pela via da carnavalização, podemos dar asas a uma busca erótica, lúdica, 
mágica, poética e fundamentalmente política. Nessa via, a revelação do 
autoritarismo servirá para perseguir, aprendendo o que é a vida, a democracia. 

O espaço político que assim se desenha é um procedimento lúdico que 
permite perseguir os sinais do novo e escapar (marginal e maliciosamente) à 
paz das intoxicações ideológicas. A carnavalização é uma tentativa de fuga dos 
discursos ideológicos pela reconcialição dos corpos som os desejos. 

7 Essa imagem devo a Carlos Roggia . 
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A carnavalização é uma maneira lúdica de contar a vida. Um espaço 
para preencher. Um mundo para criar juntando o político ao erótico, e o corpo 
às significações. Na carnavalização, não pode existir um discurso longe dos 

corpos sem o cheiro dos desejos. 

Carnavalizar é, de certo modo, um embalo que ataca a voz das convic
ções autoritárias, acostumadas a ser expressão da loucura organizada. É essa 
loucura que encarnaram grandes possuídos, como Hitler, Stalin e os minúscu

los Galtieres da vida. 

A camavalização é uma febre que nos aguarda para a construção de 
uma nova afetividade. É uma coragem para não engolir mais as idéias velhas. 
O velho não reproduz nada, nem o mundo que quer preservar. Ferozmente, o 
velho contamina o novo de morte. 

É preciso ter o espírito desarmado (carnavalizado) para poder incorpo

rar o novo. 

A camavalização é urna prática da linguagem que considera a nudez 
como significação para corroer com sanha demolidora o eclipse dos nossos 
desejos. Ela nos propõe, como jogos infantis deslocados, um modo escritível 
de ter coragem para perseguir as mudanças que perturbem a solidez de 
meu mundo. Porque o que interessa é o que me sacode enquanto vivo. Tudo 

mais é papo furado. 

O resultado é um conjunto de verdades em trânsito que nos ajudarão 
a entender que a vida, antes que um problema a ser resolvido, é um desejo 

a ser vivido. 

6.7. Sala de aula. Sala de jogos. Jogos de palavras que nos situam no 
ponto mágico e fantástico da experiência do aprender carnavalesco. Território 
que permite desenvolver o charme de uma prática onde sumariamente foram 
condenados e executados os servos, os pontífices e os guardas-noturnos da 
propriedade científica. Um lugar onde a gente possa experimentar-se, arrasan
do com os povoados oniricamente grotescos de um saber que tem por lei da 
tribo a auto-afirmação econômica, a acumulação de dólares e a realização pro
fissional confunçjida com a direção prática da vida. 

A camavalização da sala de aula atrai, seduz corno um lugar de transgres
são; "é um jardim suspenso" no irreal mundo da universidade que abre uma 
brecha, para que se sintam queridos em seus impulsos vitais aqueles que neles 
se instalam. Espaço de paz num mundo em guerra, a aula carnavalesca realiza
se (se assim se pode dizer) como uma dimensão utópica do político. Como o 
carnaval, ela é dominada pela dialética da ordem e da desordem; ela quebra o 

• 152. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

curso aparentemente contínuo dos acontecimentos, das condutas, das responsa
bilidades e das razões, abalando-as num jogo de significações desregradas. É 
urna leitura do real que passa ludicamente pelo imaginário: descoberta dos di
versos caminhos do imaginário nas pessoas (simultaneamente politizado e 
erotizado). Magia das palavras maleáveis que são atraídas pelo desejo e pela 
necessidade de vislumbrar, através do jogo, a subversão ao espaço público bur
guês. Paradoxalmente, trata-se do desmantelamento do espaço público 
privatizado (Haberrnas), apelando à reconciliação plena do indivíduo como su
jeito desejante. A morte da sociedade privatizada desviando o desejo do dever. 

Portanto, a forma camavalizada da sala de aula, tentando, desde os diá
logos até as relações sexuais, a nudez total sem castigos, e:>--plorará os caminhos 
de um espaço social repolitizado, ou seja, o desvio da esfera pública, em sua 
configuração liberal, para devolver-lhe suas funções políticas alteradas. 

Grosso modo, a escola pública representativa, como consciência da boa 
sociedade, elimina da esfera os processos de comunicação integra tiva. Proces
so morto pela concepção de uma ordem pública miudamente protegida pelo 
imaginário das garantias individuais. O indivíduo juridicamente preservado 
como negação dos conflitos e como espaço coletivo carente; socialmente caren
te, a um extremo tal que os homens ficaram proibidos de acariciar-se, de tocar
se, de desejar-se publicamente como no carnaval. 

6.8. A carnavalização é urna concepção do ensino em que se aprende 
sem que ninguém ensine. À sua maneira, o aprender carnavalizado diz não à 
imagem do professor bem comportado com a ciência; ele começa pela desco
berta do professor eticamente anarquista como Barthes e termina inventando 
a figura do professor marginal. Escandalosa fissura institucional. Sujeito or
gulhoso por fraqueza que emprega toda sua causticidade, sua técnica de ata
que e defesa para denunciar que a didática tradicional é uma violência con
tra a própria vida. O professor marginal é aquele que violenta as instituições 
para não violentar a vida. 

A marginalidade é uma fraqueza anormal. É a autoconsciência de uma 
loucura que nos faz anormalmente fortes para a descoberta da satisfação lúdica 
como apoteose mágica, como incurável irreverência diante das convenções es
tereotipadas. Mas é também, como uma necessidade lúdica sem adjetivos; aque
le estágio inicial do jogo onde o saber tem o sabor do corpo. 

A camavalização permite despojar-nos, pelo jogo, de certas disfunções 
cientificistas, mostrando-nos um certo jeito mágico de brincar. Uma ousadia 
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que transforma a ciência em prazer, permitindo aceitar os chifres do inconsci
ente. Aprender é também aceitar as trapaças do id. 

Todo jogo é um desejo simulado, é insinuado na atração dos corpos, 
movimentando-se. O jogo toma excitante o desejo e o estimula para mostrar
se, para representar-se. É o desejo circulando como significação. 

O jogo é um momento mágico do desejo. Movimentos que desorganizam 
pesadelos, mostrando apenas por instantes o homem nu. É a expressão lúdica 
que põe em comunicação o mundo do inconsciente com o palco das narrativas. 

A sala de aula como espaço lúdico permite a experimentação do desejo, 
assim como as manifestações de afeição. É um aprender com paixão, pronto 
para repelir como uma imoralidade a autoridade do professor togado, no fun
do insignificante, procurando reduzir à obediência o jogo do aprender. 

A didática carnavalizada visa substituir pelo jogo a compulsão neuró
tica pelas verdades, a versão fóbica à mobilidade; o apego à certeza do já 
enxergado, as atitudes altaneiras e etiquetadas, as lições repetindo-se. Tudo 
como efeito de um ensino socialmente bem estabelecido. O jogo substituindo 
o tédio e a dominação. 

O ensino tradicional não deixa de ser um doentio sistema de rotulação. 
Através dele, as pessoas são padronizadas em nome de uma realidade que se 
busca reduzir pela classificação. O aluno padrão é aquele que não escuta as 
moções do desejo e se deixa consumir pela ordem e por seus efeitos de poder. 

O aprendizado carnavalizado, entretanto, é um espaço de brinquedos, 
como parte de um tempo concedido para a afetividade, para o desejo. O desejo 
é a erotização da razão. Jogos simbólicos que roubaram para o prazer o tempo 
que a escola monopoliza para transformar o saber dos que recém iniciam a 
vida em convencionais e letárgicos registros profissionais. 

Um dia de aula, um seminário, devem ser como um dia de infância: 

uma alegria vivida. 

Os que vivem o dia-a-dia do Direito, os que vivem o terra-a-terra das 
universidades, os que vivem as duras botas da govemamentabilidade latino
americana necessitam sentir que, detrás das máscaras sublimes, se escondem 
muitas farsas que transformam a angústia e o medo em alimento. Parodiá-las é 
bom; desperta o homem. 

Assim, precisamos desertar o gosto pela significação carnavalizada, 
para derrubar a onipotência do sóbrio, lógico e conotadamente objetivo mun
do acadêmico. 
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A camavalização tem necessidade de fazer emergir o processo criativo, 
político, intertextual do desejo como percepção emancipadora de uma cultura 
que tem a sua neurose declarada. 

Minha estratégia de ensino visa estimular o impulso lúdico para travar 
batalha com um dourado horizonte de mediocridade, com uma tmiversidade 
concebida como um espaço consagrado ao repouso do pensamento e com uma 
América Latina onde a prática do Direito toma-se, no dia-adia, uma ilicitude 
descontrolada e ingovernável. O espaço público transformado no espaço das 
ilicitudes. A América Latina, dói-me reconhecer, está à procura da ética perdi
da. Os jornais de hoje reproduzem a fala de um chefe de Estado que, elogiando 
Napoleão, afirma que, na guerra e na luta pelo poder, o único erro é perder 
(Jornal Zero Hora - 28/9 /84 - Porto Alegre). Cada um por si e o Estado contra 
todos. Para que exista democracia, é preciso aprender a perder. 

6.9. Não vacilo em afirmar que o ato lúdico, como o poético, estimula a 
afetividade permitindo uma grande apologia da diferença. É o momento de 
recuperação dos desejos. 

Existe, no espaço lúdico, uma ausência de sujeição que pode motivar
nos para aprender a negar os processos pelos quais nos tomamos iguais aos 
outros. O ensino tradicional tem uma enorme capacidade de traçar indiferen
ças. Nunca pude esquecer o sonho de Kaspar Hauser: no deserto, um guia 
cego orienta uma caravana melhor do que uma bússola, ele os conduz pela 
afetividade. Talvez Barthes haja tido esse mesmo sonho. 

6.10. No esforço de inserir os pontos de vista da carnavalização no con
texto de uma crítica ao ensino estabilizado como estabilizador, devemos re
conhecer a presença do jogo como valor de ampliação das significações. O 
aprender é antes de tudo uma questão de linguagem, enquanto captura o 
encanto de um imaginário que nos acaricia. Para que um sujeito aprenda a 
viver, as palavras devem seduzir (capturar o corpo). A linguagem é a pele do 
imaginário. Aprender é evitá-lo carente, tornar sua pele afetiva. É isso o que 
está me acontecendo com este livro. Ele me faz aprender. Meu corpo mudou, 
cobriu-me de uma linguagem encantada, pela descoberta cativante do corpo 
gratificado pela linguagem. 

Jogo e poética inauguram um tipo de conhecimento carnal que seduz 
(captura) o cotidiano do aprender, pode vivificar o homem, estimulando-o para 
a montagem de um espaço público refuncionalizado em suas tarefas propria
mente políticas. 
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Precisamos torpedear o eletrizado espaço público autoritário-burocráti
co e suas tarefas políticas amarradas. 

A tarefa política no espaço público autoritário-burocrático é um episó
dio hipnótico. Crepuscular. Insignificante. Não é mais que uma forma. Um 
fetiche colorido. 

Assim sendo, as tarefas políticas desse espaço público limitam-se à re
gulamentação da sociedade civil, diluindo não somente a livre manifestação 
da opinião pública e amarrando as diferentes instâncias em que a sociedade se 
manifesta politicamente, mas dissolvendo também toda e qualquer possibili
dade de ressonância pública da afetividade. Não podemos render-nos cedo 
demais. Precisamos lembrar que os pequenos policiamentos fazem grandes 
prisões. Provocam o acordar de Thánatos. 

Para mexer-nos politicamente, precisamos também borboletas na barri
ga (calafrios apaixonados). 

Enfim, uma grande marginalidade afetiva. Só os marginais renascem. 

Os traços gerais em que se apóia a didática carnavalizada (com capaci
dade de exaltação dos desejos) permite mostrá-la como um espaço de 
teatralização. A transformação da aula em palco a converte numa forma de 
percepção das pessoas em sua relação com o mundo. 

Teatros, jogos e terapia estão intimamente entrelaçados. Tanto no teatro 
como nos jogos são os corpos que significam. É a estética do corpo que me 
captura para a linguagem. 

O teatro não pode existir sem o diálogo dos corpos, portanto, em sua 
relação com a vida, o teatro é uma forma mais primordial que a escritura. 

A tarefa do teatro como didática é a de constituir- correlacionando pelo 
jogo corpos e significações - a situação primária onde o prazer e o conflito 
podem vir à luz: o locus nascendi dos desejos e ações. Por sua vez, este teatro 
para a espontaneidade é o "Iocus nascendi" da didática carnavalizada. 

Existe, no saber acadêmico, um teatro rígido, dogmático onde o produto 
criativo aparece em sua forma final e irrevogável. É o teatro da criatividade 
morta. É o dramaturgo que perturba a situação primária de sua criatividade, 
para privar o momento presente de qualquer manifestação própria de 
criatividade viva. Os protagonistas são privados de sua espontaneidade. Eles 
foram convertidos em receptáculos de acontecimentos criativos ligados por 
um momento que já morreu. 

O momento presente existe como ato mecânico de um ontem ressurgido. 
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Um teatro sem espontaneidade, um saber que reproduz a verdade. Uma 
sala de aula clássica é uma coisa do passado. Uma realidade vencida. 

A aula como um espaço cênico permite desenvolver nossa tendência a 
não dispor de qualquer sistema de signos certos. E uma aula apaixonada. Para 
Barthes, nenhum sujeito apaixonado dispõe de signos certos. 

Minha visão do teatro e dos jogos, ou se você prefere, da aula teatral, foi 
moldando-se na luta, no despeito profundo e no medo ante a uma cultura que 
funciona como o lugar de novos tormentos. 

Minha visão do teatro e do jogo é marginal na medida em que se projeta 
sobre a vida, para que ela não possa resvalar indiferente sobre nós como a 
chuva sobre as estátuas. 

Estou falando do teatro da espontaneidade como de uma configuração 
de papéis que incitarão o homem a expandir sua criatividade e seus desejos. 

'uma didática dos desejos que preste uma homenagem ao imaginário. 

Paradoxo pedagógico: para um. ensino que procura compreender a vida 
e os desejos, uma aula que manifesta certas desconfianças para com o saber, 
mas que desenvolve a imaginação poética e reconstitui os "interiores do sig
no", como o lugar para o reencontro do corpo com a significação. 

Porque a vida precisa que os corpos e as significações se mesclem na sua 
existência até o infinito. 

O certo é que devemos mudar. Trocar, na aula, o autoritarismo pela de
mocracia. Thánatos por Eros, a morte pela vida. Não é fácil. A mudança fará 
cair lágrimas. Precisamos ter a paciência dos ourives para tentar permanecer 
sempre no inesperado e para conviver com os desejos que enfrentam com força 
a razão que os queira explicar. É duro saldar essa conta. Demoraremos. Não se 
caminha por passo ligeiro por onde passou a morte. Essa "Dama da Alba" que 
permanece em carne viva / que fica também como as roupas da ciência / ves
tida toda de branco / a roupa com que melhor nos engana ... 

6.11. Não há dúvida de que as histerias argentina e brasileira estão po
voadas de mortes míticas. Entre nós é comum a coroação e o consumo dos 
mortos que retornam para podar a espontaneidade política e manter os vivos 
no imobilismo. Vivemos imersos em realidades que apresentam arranjos bas
tante surrealistas. Na Argentina, Gardel cada dia canta melhor, Perón governa 
desde o céu e o cadáver de Eva Perón viveu uma travessia comparável à de 
Quincas Berrro D' água. No Brasil, presenciamos a disputa do cadáver de Ge
túlio, entre os que querem entronizá-lo como socialista-mor ou reentronizá-lo 
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como trabalhista histórico. Trata-se versões míticas que não expressam a 
simbiose carnavalesca da vida e da morte. Conservam a forma, mas não o sen
tido da vida carnavalesca dos mortos. Eles são fantasmas que não se enterram 

para impedir que a história avance e que vivamos o presente. A simbiose car
navalesca entre a morte e a vida realiza-se sempre como uma crítica surrealista 

do social e como subversão do instituído. Na cosmovisão carnavalesca, o retor

no mítico da morte tem muito a ver com as vozes que sustentam - abastecidas 
pelas representações folclóricas e primitivas - a resposta simbólica e imaginá
ria, a falsa legalidade da cultura autoritária. A incorporação camavalizada da 

morte na vida cotidiana representa a ressurreição da memória para a vida. 

Trazendo certos mortos à praça pública, consegue-se enterrar os mortos que 
encarnam nossas significações sublimadas. Trata-se de mortos que voltam para 
tecer a memória democrática, desimpedir e desentupir todas as liberdades, e 
provocar-nos o apetite pelo novo. . 

Note-se que, na cosmovisão carnavalesca, os mortos retomam potitica
mente para fazer falar o lado reprimido da história. Sempre achei que, no car

naval, a morte é uma ressurreição dos desejos. Compraz-me vê-la carnavales

camente como uma superação da própria morte. É isso importante para que 
ela possa mostrar-se como um momento de redescoberta do cotidiano e como 

um lugar para a sua transformação. É Eros apropriando-se do lugar de Thánatos, 
invadindo a cultura é uma voz que garante a sua normalidade. Thánatos fala 
como guardião das instituições. 

Quantas vezes se fala "corpus" social? Quantas vezes nos detemos a 
pensar que "corpus" significa, curiosamente, corpo morto? 

Revelação, busca, rebelião e ressurreição. Palavras que expressam a in
versão carnavalesca da morte com superação de uma cultura que, acreditando 
suprimir nosso impulso de morte, transforma-se numa cultura de proibições 

prepotentes. Numa cultura que, excedendo-se nas proibições, gera sua 
autodestruição. Certamente é a ausência dos desejos que define a história do 
homem como a história de sua repressão. 

Vemos Thánatos como a não-erotização do corpo, podemos sentir como 

a cultura se constitui, matando e suprimindo desejos. Claro que, às vezes, a 
morte adquire as formas da sublimação. É a morte dos desejos pela ficção de 
sua realização. No fundo, falar da ideologia é uma maneira metafórica de falar 
de Thánatos. A ideologia, nesse caso, seria o discurso da consciência repressora. 
Castigos, culpas, punições, proibições, sublimações, medos: modalidades to
das de manifestação da ideologia como o superego da cultura. 

• 158. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a p;ocura surrealista pelos lugares do a:iandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

Ao camavalizar a morte, no momento em que Thánatos é tomado por 

Eros, produz-se a substituição felliniana do medo pela esperança como proces
so com vida, como utopia democrática. É a desqualificação do establishmcnt 

moral, uma ausência dialética maliciosa que realiza a catarse do autoritarismo 
e exorciza a consciência do imobilismo. 

Estou acordando agora ainda sob os efeitos de uma noite bem burlada e 
a ressaca de uma cachaça bem tomada. Sinto que as vozes do "papo delírio" 

que tive com um amigo pernambucano ontem (onde conseguimos juntar polí
tica, camavalização, a negra maré do militarismo latino-americano e o inverno 

gaúcho) pesarão muito na escrita desta manhã. 

Passando a limpo as vozes, as descobertas e desencontros da noite, acho 

que o culto carnavalesco da morte pode surgir sem que o tema carnaval esteja 
necessariamente presente. A vivência dos mortos, como forma de camavalizar 

o espaço público, é muito.mais do que o carnaval. Pode ser também um jogo de 
guerra. Nele podem se misturar - a partir de uma inversão do grotesco e do 

sublime - utopia e realidade, amor e ódio, festa e violência, sonhos e pesade
los, para desafiar as múltiplas formas em que a morte se faz presente na cultu

ra. Desde que despertei esta manhã, estou pensando nas mães da Praça de 
J\faio. Despossuídas do tom franco, livre e desrespeitoso que encontramos na 

literatura carnavalesca e no carnaval, elas camavalizaram a militarização do 

estado e da sociedade argentina. Foi o gesto aglutinador que transformou os 
cadáveres sem nome do estado de terror em heróis vivos da praça pública. A 

esperança pela vida ligou-se ao processo de quebra da lógica do terror. Elas 
quebraram a mecânica da sociedade do desaparecimento, repolitizaram os 

desaparecidos. Foi um gesto utópico de rebelião e afetividade que serviu, atra
vés de um mecanismo de inversão de positividades e negatividades - de uma 
paródia do instituído, para mostrar o que era imundo e baixo como algo eleva
do e luminoso - para indicar o caráter grotesco de racionalidade canibal. A 

ordem semiocida que sustenta o estado de terror precisa da morte como lugar 
vazio. Precisa improvisar cemitérios secretos para cadáveres sem nome. É o 
dever ser do estado pretoriano-burocrático-terrorista. 

A militarização dos sistemas políticos latino-americanos precisa do medo 
e da morte para salvaguardar sua legitimidade. Por isso trazem para o cotidiano 
a morte sem nome. Transformam as sociedades disciplinárias em sociedades do 
desaparecimento. Somem as pessoas e o espaço político. Fica a prepotência. 

É de notar que os mortos que não têm nome passam a ter mil nomes 
porque são a ameaça à consciência dos vivos. As mortes precisam ser longamente 
vividas como uma voz do medo. Estamos diante de uma angústia e de uma 
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tentativa de perda da dignidade total: a magia do terror. Ela realiza-se por 
uma permanente perda da realidade. Uma vez sob a bota, o medo substitui a 
vontade de compreender. Assim, habituamo-nos com o intolerável e nos es

quecemos uns dos outros. As botas governando nos fazem viver como gente 
sem identidade. Sobrevivemos enterrados como sombras irreconhecíveis. Neste 

jogo de horror, a praça pública, como lugar da carnavalização da morte, for

ma-se uma inversão de representações e quebra de limites. 

Tentou-se corroer o sentido de emergência das mães de maio na praça 

pública. O militarismo argentino tentou substituir sua dignidade pela loucura. 
Os ideólogos da militarização esforçam-se em mostrar como grotesco e deli

rante o que havia de sublime em seu comportamento.Uma vez mais a oposição 
loucura - sanidade. Como se sabe, as mães da Praça de Maio foram apresenta

das medievalmente pelos militares como a encarnação dos demônios e como 
as vozes do anticrisso. As chamaram "as loucas da Praça de Maio". Daí a im
portância de rec~perar as vozes como a fórmula solidária de resistência. 

Agora que o horror acabou, os argentinos estão tentando conformar-se, 

pedindo resultados judiciais, a maioria dos cadáveres estão enterrados sem o 
nome dos culpados. Teremos um debate morno. A coisa julgada, sem um de

bate público, não é uma forma suficiente para superar a morte pela vida. Estou 

convencido de que a coisa julgada é uma maneira de tornar o estado genocida 

quase esquecido. Todos nós sabemos que os procedimentos dos estados 
genocidas não deixam marcas. As provas também desaparecem. É uma lição 

aprendida da máfia. Ai Capone teve que ser condenado por não pagar impos
tos, e alguns poucos responsáveis pelas mortes, glorificadas pelas mães de Maio, 

serão condenados por exagerado cumprimento do dever. 

É significativo, nas sociedades autoritárias, que estas fiquem satisfeitas 

com o castigo do delito. Elas despreocupam-se da responsabilidade dos culpa

dos. Eu não desejo isso para a América Latina. 

6.12. A visão carnavalesca do mundo provoca alguma mudança na his
tória? Apesar dela, os bolsões de autoritarismo não continuam? A camavalização 
serve para demonstrar os aparelhos do poder autoritário? Quais são as mu

danças da dogmática jurídica e das pesquisas no Direito, depois deste livro? 

No fundo, perguntas que impedem que se quebre o sistema de referên

cia do passado e do presente epistêmico. Minha linguagem faz parte de minha 
versão do mundo. Isso é fundamental. A linguagem camavalizada é já urna 
camavalização do mundo. Não existe distância entre linguagem e mundo. As 
falas sobre o mundo fazem parte do mundo. Negá-lo é ideológico. Eu prati-
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quei uma opção carnavalizada para o ensino do Direito. Assim corno os Beatles 
para a música inglesa. De minha parte, tento erotizar o ensino do Direito, sub
vertendo aos poucos algumas cabeças, instigando-as a perseguir os sinais do 

novo. Do meu ponto de vista, quando o homem fica sensibilizado para detec
tar os sinais do novo, é porque sua prática já mudou. Vale observar aqui que o 
discurso camavalizado, como consciência da alteridade e da diferença, reali

za-se sempre corno lugar pedagógico. Camavalizando aprendemos, por exem
plo, a não nos desligarmos nunca do que está acontecendo. Aprendemos tam

bém a não ter objetivos rígidos. 

Através dos sentidos camavalizados, não se faz apenas a crítica do "status 
quo" cultural. O mais importante é a reconciliação do homem com seus desejos. 

Camavalizando o processo discursivo, o homem pode descobrir ludicamente 
passagens para desejar seus próprios desejos. Uns dias atrás assisti, em Buenos 
Aires, ao filme "Zelling", de Woody Allen, onde o herói mal-amado, persegui
do e reprimido, convertia-se em um pierrô-camaleão, metamorfoseando-se nos 

desejos e nos corpos dos outros. Ele não sabia quais eram seus desejos. Queria 

agradar e se perdeu, devorado por sua própria negatividade. Faltou-lhe apren
der como realizar a experiência de sua liberdade. Zeling era um homem que 

não sabia - colocando os outros em seu lugar - sobreviver à morte. 

Transformados em sujeitos das instituições, em sujeitos das proibições, 
todos nós nos colocamos no lugar de Zelling e reprimimos nossos desejos até 

desaparecerem. Ficamos devorados. 

Diria que a camavalização pode ser embrionariamente detectada como 
a didática dos desejos. Pessoalmente recorro a uma versão livre da tese da 
camavalização para transpô-la para a sala de aula, como leitura pedagógica do 
mundo. Ao camavalizar a aula, ter-se-á esmagadora sensação de estar presen

te na vida. Sairemos dela leves. Teremos espantado os lugares pré-montados e 
negado a palavra autoritária. 

A didática camavalizada é uma excelente possibilidade para destruir a 
relação mestre - discípulo. O mestre fora do lugar é grande atitude camava
lizadora do ensino. Num contexto de ensino camavalizado, o lugar do discí
pulo não é mais o lugar do outro. Seu lugar é sua práxis. 

Uma didática carnavalizada que se preze precisa perseguir o novo pe
dagógico e apresentar-se também como um processo de recepção crítica do 
próprio cotidiano do ensino e do saber. Funcionaria como se fosse urna socio

logia política do saber e de sua pedagogia. 

O projeto de ensino camavalizado visa sobretudo a uma inversão das 
múltiplas formas do imaginário reificado. Trata-se de construir - juntando re-
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flexões e alegoria - uma pedagogia democrática. Ousada tarefa que precisa de 
experimentações extremamente criativas, discussões sem censores, um levan
tamento da história pedagógica e uma ruptura completa com os padrões edu
cacionais estabelecidos. Um desafio formidável que se executa procurando 
verdades laterais (aquelas que se vêem com o rabinho do olho, sem os enfrenta
mentos frontais das verdades disciplinadas pela ciência). Seria como o mergu
lho no mundo mágico das crianças, para recuperar o sentido dos rabiscos da 
infância sobre as marcas mortuárias das verdades dos experientes e as descri
ções adultas. São as idéias de Benjamim sobre a cultura das crianças. O mergu
lho nesse mundo mágico desemboca, como o próprio Benjamim diz, numa 
percepção lúdica, nova e corajosa do cotidiano. 

6.13. Atualmente, ingressar no mundo das universidades é adquirir um 
profundo estado de morte: os mestres empenham-se para que os esh1dantes 
compactuem com o establishment cultural, os professores fazem-nos mirar para 
a cultura adulta, isto é, para a vida que já passou; falta-lhes o sentido "Zen" da 
qualidade. É uma desilusão. Em troca, busco os pontos de referência para uma 
didática que tente mirar para os que ainda não experimentaram nada, porque 
são os que nasceram depois os que nos permitirão entender o mundo que virá. 
Quanto menos moral tenha um homem, mais coragem terá para detectar os 
sinais do novo. A ética é o medo de não pertencer mais ao sistema. Olhar para 
trás é converter-se em sal. A experiência adulta desvaloriza a plenitude da 
vida inexperiente. Transmitindo experiências, adquirimos uma grande covar
dia, perdemos a coragem de simplesmente ir. A ética e as verdades ensinadas 
na escola nos escravizam àquilo que é eternamente ontem. 

Clarice Lispector tem uma forte imagem que fala de uma mulher que se 
sentia, pela cultura, um tripé estável. Ela era uma mulher de três pernas. Esta
va imóvel, mas segura. Ela sabia que somente com duas pernas é que pode 
caminhar, mas tinha o medo de não ter mais as garantias de pertencer a uma 
cultura, de sentir as duas pernas que andam, sem mais a terceira que prende. 
A terceira perna é a morte dos nossos desejos. Ora, para ter coragem de perder 
a perna que sobra, nosso cotidiano precisa funcionar de forma parecida à 
comuma lúdica das crianças. Cortázar confessou uma vez que se sentia satis
feito porque soube viver. Ele sempre deu valor para apreender a vida da crian
ça que ocupou todo o tempo dentro de si. Em nome da verdade, convertem-se 
os desejos que costumam despertar, nas artes e na vida, em questões científi
cas. A carnavalização inverte o processo convertendo as questões científicas 
em sabores impostergáveis. 
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6.14. Termino de assistir, omissamente, a um simpósio internacional sobre 
Teoria do Direito. Uma vez mais pude conferir o modus operandi da direita acadê
mica e da direita do saber (que não deve ser confundida com o saber de direita). 

Na direita do saber, o lugar do mestre é um lugar blindado, inacessível 
para os que não falam como ele. Gestos muito delicados, palavras ponderadas, 
ou sequer, uma aristocrática maneira de desprezar e fazer sentir que não se 
ouve o pensamento que quer viver revoltado no cotidiano: forma o homem 
que sobra (Lefort). 

O mesmo mal-estar de dez anos atrás volta a minha memória. Sinto 
que o mundo oficial da Filosofia do Direito segue sendo o melhor modelo de 
uma prática acadêmica que funciona como um "freezer" do saber: verdades 
bem conservadas, tecnologicamente guardadas, para que possam atravessar 
o tempo sem deteriorar. 

É um mal-estar que Enrique Zuleta chama de "ciência satisfeita". Um 
saber disposto a realizar o ideal de progresso indefinido dos estamentos lógi
cos de seu discurso e "maldisposto" para reinstalar como vozes do saber. 

Encontro-me diante do resultado de uma "epistemologia satisfeita" que 
toma todos os cuidados para que a ciência não entre na vida. Para isso precisa
se conservar o lugar do mestre como um território cordial de intimidação e de 
policiamento contido e invisível. 

Zuleta lembra uma frase de um cientista político sobre sua c1encia 
empírica que gostaria de projetar para o pensamento jus-filosófico: estão to
cando a lira, enquanto Roma arde, mas não sabem que estão tocando lira nem 
que Roma arde. Imagem muito parecida que guardo de um de meus velhos 
mestres que, anos atrás, continuava montando no quadro-negro seus brinque
dos lógicos, enquanto lá fora na rua, os pára-policiais e seus carros faziam 
ouvir as primeiras sirenes de um militarismo que nos empapou de violência. O 
mestre seguia imperturbável em seu espaço lúdico. Acredito que, durante to
dos estes anos, a lógica o salvou de ter medo. É absurdo pensar que agora a 
lógica o devolva à vida. Para ele, sempre será melhor não ouvir. 

Penso novamente em Zelling, sua histérica necessidade de assimilação 
que o levou muito perto de Hitler. Talvez os que se desesperam, por assimilar 

· a vida às teorias da ciência, terminem perto de um nazismo da ciência. 

Não estou discutindo o valor operacional da lógica e sim certas formas de 
comportamento acadêmico revelados em seu nome. Molesta-me o fascismo de 
uma ciência intolerante com os que ficam irLsatisfeitos com suas conquistas. Daí 
que a didática carnavalizada é uma fuga dos grilhões das reconstruções racio
nais: claramente, uma ruptura em busca dos fantasmas do pensamento racional. 
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A didática carnavalizada pretende mostrar ludicamente a utopia, o so

nho e os desejos como o duplo da verdade. O que está em jogo então? A aula, 
como transgressão dos limites do saber e mergulho na vida. A carnavalização 

como reflexão cognitiva, tenta reconstruir as condições de possibilidade de 
uma significação sempre equívoca. 

O que eu chamo de "direita do saber" é precisamente a imposição de 

um conhecimento que ordena uma conformidade com o real, nega a possi

bilidade das utopias e nos sujeita a uma resignada adequação entre as pala
vras e as coisas. 

É através das ficções, brincando com as significações, que podemos trair 
os códigos das ciências. Esse é o sentido da literatura como prática sem sujei
ções que dava Barthes e que nós devemos recuperar para as aulas universitári

as, se desejamos que elas sirvam para esquivar a grande impostura autoritária 
da linguagem: o congelamento das significações. 

Com o que termino de escrever, começo a compreender a impossibilida
de de carnavalizar um simpósio acadêmico sem romper completamente os 

padrões estabelecidos. É absurdo pensar num congresso de cronópios. E como 
se Galtieri trocasse pelo samba a marcha prussiana de uma parada militar. 

6.15. Carnavalizar as ciências sociais é deslocar uma herança, subverter 
o ideal de uma ciência rigorosa e objetiva, estabelecer o caráter imaginário das 

verdades e compreender que, através do "gênero" científico, nunca poderá 
efetivar-se a crítica à sociedade e reconciliar-se o homem com seus desejos. O 

programa metodológico das Ciências Sociais nada tem a ver com a missão da 

crítica e a realização do desejo. 

A crítica tem, por vocação, incluir-se no mundo, construindo uma zona 
intermediária entre as instituições e a fantasia. Ela é sempre uma construção 
utópica da realidade. Nunca é uma explicação sistêmica. 

Penso que o gênero que melhor realiza é a ficção comprometida. As ver
dades propostas pelas Ciências Sociais não deixam de ser um tipo de ficção, 
mas que permite a elaboração de discursos enamorados da morte que servem 
para a manipulação ou então para a mutilação dos desejos. É uma ficção inútil. 

Não se libertam os atores sociais (os desejos) apenas com os esquemas 
da lógica da ciência. A construção de discursos marginais (que não dependem 
de um cabedal de crenças autoritárias)- demanda uma hipersensibilidade muito 
diferente da contida sensibilidade dos sistemas científicos. Os paradigmas da 
ciência explicam, mas não mudam a cabeça da gente. Para isso precisamos 
desviar-nos das ficções científicas, camavalizando-as com a utopia literária. 
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Ora, se com os esquemas do método e da ciência nem sequer podemos 

assegurar-nos que o mundo exterior existe, que podemos esperar quanto ao 

problema que se refere ao homem, seus medos e suas paixões? 

Camavalizando a Epistemologia, reconheceremos que as verdades pro

postas pelas ciências sociais são: explicações assustadas / respostas omissas I 
conceitos mutilados que provocam práticas mutiladoras / montagens insensí
veis / questões sem desejos / hipóteses deserotizadas / convicções sem futuro. 

Estou cada vez mais convencido de que a enorme tarefa de reconhecer e 

superar nossa condição de sujeito constituído de medo, na descomumal tarefa 
de superação de nossa condição de indivíduos descidadanizados, na perma

nente necessidade de clarificar nosso passado, para evitar futuras cegueiras, 
consiste em harmonizar as idéias com os desejos, rompendo o muro da ciência. 

A pedagogia é o lugar desse equilíbrio. 

As hipóteses científicas sobre o medo não incitam a superar o que o medo. 
paralisou. Só se supera vida vitalmente e não com educados e metódicos desejos.' 

Precisamos conhecer a ciência fora da ciência. Os grandes da literatura, 

já dizia Rabelais, são a consciência da ciência. É a literatura que dá resposta ao 
interrogante nietzschiano do sentido da ciência. A estética é o espaço onde se 

pode responder às grandes questões das relações entre a ciência e a moral. 

Na viagem ao hmdo da condição humana, quando a literatura perde seu 

rigor, encontra muitas vezes sua amplitude; consegue transmitir um estado de 
espírito mágico ante a realidade. Por isso aposto na camavalização como uma 
projeção da arte para uma compreensão do ato de compreender. Assim também 

a escola (camavalizada) cumprirá sua grande missão: despertar o homem. 

6.16. 1º de dezembro de 1984. Quero registrar dois momentos como

ventes que vivi em Buenos Aires. 

O primeiro: dez anos depois volto a participar, na Faculdade de Direito 

de Buenos Aires, de uma experiência pedagógica: um encontro, uma sensibili

dade para mudar o mundo. Uma experiência gratificante: a plenitude de um 
instante. "A partir da pedagogia" eu me inventei docente, percebendo minhas 
fraquezas, descobrindo os pontos negros do modelo pedagógico que inicial
mente havia assinalado. Corno muitos, havia endeusado a Gioja sem perceber 

0 ritual de distanciamento que engoli, copiando o mestre grupalmente 

endeusado. Saio da reunião impulsionado a botar no papel algo do que o en
contro me provoca, me contagia, me leva a pensar, mexendo com meus tabus. 
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Penso que a sala de aula, virando espaço de jogos e aventuras lúdicas, 
abre para os adultos a possibilidade de aprender a serem sensíveis, de ad
quirir a vocação do presente, permitindo aos jogadores se conectarem pelos 
sentimentos. Assim, a animação lúdica é uma porta para a redescoberta da 
paixão pela vida, uma incitação para cair no instante e procurar nele as ex
periências, (como se diria em espanhol rnmbres), o refax energético de um 
orgasmo em plena luz. Os orgasmos rnmbres precisam ser habitualmente 
atingidos para iluminar as inevitáveis rotinas, desarmar nossos pequenos 
momentos ocos, e quebrar nossa tendência à sedentariedade dos corpos e 
dos afetos: o paraíso penetra pelo corpo e pelos desejos satisfeitos. Quero 
falar em plural do orgasmo para livrar-me da idéia de uma máxima sensa
ção que nos tentaria levar à morte. Trata-se dos vários modos em que se 
pode multiplicar a plenitude da percepção de um instante. 

Gostaria de designar esse tipo de orgasmo como uma sensação de, eter
nidade, uma serena loucura. Um sentimento de algo sem limites, oceânico, 
para dizê-lo de alguma maneira. O ato extremo do imaginário do amor: a mais 
serena imagem do rosto amado. 

O orgasmo cósmico é uma vivência lúdica que desentope a mente, esva
zia-a de negatividade, fazendo-nos sentir bem. 

A tendência é pensar que, depois de um instante de máxima plenitude 
resta unicamente um aniquilamento oportuno. Não poderia existir nada de
pois do êxtase: a rotina vira náusea. 

Porém a plenitude não pode ser a negação da coragem. Se fugazmente 
fluímos um mistral, tenderemos, apesar dos ferimentos, por algum tempo, a 
um cotidiano colorido, a uma ressaca ainda encantada, vestígios fortes do doce 
despertar dos desejos, dos corpos. Depois de um orgasmo cósmico, pode man
ter-se o deslumbramento que permite uma relação livre com os acontecimen
tos, com a vida. 

Precisamos dar-nos conta da importância de uma didática do orgasmo. 
Precisamos praticar uma pedagogia do potenciamento para aprender antes de 
mais nada a sentir-nos bem. 

A sala de aula deve ser um espaço para crescer, para excitar-nos 
perspectiva~ente, para a descoberta da importância de animar-se a viver. 
Muitas vezes a voracidade intelectual substitui o medo do encontro com os 
outros, o medo de pensar sobre nós mesmos, o horror de enxergarmo-nos 
nus. Então temos uma didática do distanciamento onde professores e alunos, 
longe de se desnudarem, afastam-se cada dia mais, preenchendo, com ver
dades, as distâncias. 
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Impressiona-me lembrar os muros cordiais impostos no grupo Gioja. Era 
um afeto ao mestre construído de distâncias, de complexas e atuais senhas e 
contra-senhas. A relação com Gioja nunca foi direta - todos eram ajudantes de 
algum lugar-tenente. Isso marcou uma das grandes diferenças que nos separa
vam. "Ser ajudante de" era uma das marcas que estereotipavam no grupo e que 
hoje ainda muitos de nós levam. Todos, talvez para encurtar distâncias, tentáva
mos identificar-nos com Gioja, imitá-lo em tudo. Por isso, talvez, o grupo foi tão 
pouco criativo. Sê-lo era atraiçoar o mestre, abolir realmente as distâncias. 

O segundo: Termino de assistir à proposta cênica, fundamentalmente 
lúdica, de Angel Pavlovsky. No momento em que me deleitava com" A Gran
de Pavlovsky", não podia deixar de sentir a necessidade de experimentar, numa 
sala de aula, a forma singular em que ele se teatralizava. Seria um modo de 
arquivar convencionalismos e explorar as possibilidades didáticas com que 
nos brinda o jogo da ambigüidade. Assim, teríamos uma desenfadada, 
irreverente e aloucada proposta pedagógica que precisa contar com a cumpli
cidade dos alunos. Eles seriam co-estrelas de um divertimento que desafia per
manentemente a imaginação, dissolve preconceitos e convida a exteriorizar 
afetos sem inibições. Inclusive propõe a produção coletiva de um orgasmo, 
incitando o público para que reproduza seu modo de gemer nesse instante. 
Uma exclamação que recorre à sala como um sinal do que precisamos fazer, 
para aliviar o espaço social de tantos desejos reprimidos. Coro de vozes que 
sintetizam a proposta: entrar em calor, soltar o corpo e os afetos para se comu
nicar com os outros. Um diálogo para transformar nosso "eu" numa festa com 
o mundo. Uma forma de esvaziar a mente pelo orgasmo, de se animar a viver 
sem ter voracidade pelas verdades, pela razão e empanturrilhados conceitos 
unívocos. O orgasmo nos limpa de tudo isso. Todos nós precisamos, para nos
sa saúde mental, de um espaço de loucura. Um bom docente como A Grande 
Pavlovsky deve propor a seus alunos: participem da minha loucura. Não exis
te nenhuma reformulação pedagógica, se não se guarda algo do espaço 
institucional para que possamos ser co-protagonistas de uma loucura, para 
que possamos pôr em cena uma ilusão. Ninguém pode educar-se sem fantasi
as. Ninguém pode educar-se através das distâncias emocionais que a ciência 
provoca numa sala de aula. A neutralidade científica não potencializa 
afetivamente o aluno, toma onipotente o docente. A Grande Pavlovsky é uma 
diva. Nunca oculta no palco sua necessidade de ser estrela. Porém mostra, 
também, uma forma positiva de exercitar seu estrelato, pede cumplicidade, 
pr~põe um narcisismo debochado. Curiosamente todos se identificam no de
boche e compreendem que, para receber afeto, é preciso saber pedi-lo. E um 
narcisismo que sacode, que emociona. 
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Diante de nós está um homem muito diminuto que precisa se afir
mar como mulher e que implora - simulando brincar - ser profundamen

te amado por todos. 

Pode um docente ser uma Grande Pavlovsky? 

Inclino-me pelo sim. E um estrelato que possui uma especial qualidade: 
mostra-se tão nu que tem1ina convertendo-se numa fonte de energia. Um docente 

pode ser, para meu gosto, um divino cálido. Eu sou urna Grande Pavlovsky e sei 

que sou um grande docente, um docente diferente. Todos gostam de meu estrela to: 
mobiliza, convoca, desinibe. Vendo a Pavlovsky, identifiquei-me como docente. 

Existe uma grande diferença entre o lugar do mestre como lugar reser
vado das verdades, dos argumentos com dono, e o lugar da Grande Pavlovsky. 

Este é um lugar de festa que suprime as distâncias e as hierarquias. É o cronópio 
assumido como diva marginal, de um estrelato camavalizado. Nesse lugar, o 

doe ente simplesmente se sente o destaque de uma escola de samba. É o divismo 
democrático do carnaval. Não existe coisa mais difícil que representar-se a si 
mesmo. E o resultado de uma profunda experiência interior. O divismo resul

tante contagia a saúde mental. A universidade precisa de professores que ensi
nem a seus alunos sua experiência interior. Docentes que se mostrem providos 

das fantasias que a quietude mata nos outros. A proposta, presumivelmente, 
seria um jogo sem refúgios. Uma fervente intimidade que nos coloca diante do 

cerne de uma revolução pedagógica: o ensino sem distâncias, violentamente 

contra a prática educativa dominada pela representação da verdade. A procu
ra da verdade não seria o forte desta pedagogia, é o medo, o que procura para 
arrancá-lo da base dos processos tranqüilizadores. Precisamos fazer com que 
as lágrimas riam como elogios à fantasia. 

A didática lúdica representando-a como um novo elogio à loucura. A 
didática tradicional funciona como o coador invertido de Cortázar que faz be
ber a água do macarrão como se fora a verdadeira comida. Isso pqrque a razão, 

que orgulha o Ocidente, quebra a cara contra uma realidade que não se deixa 
aliciar pelas frias armas da lógica e da Ciência. Nesse ponto precisamos a rup
tura de todos os laços razoáveis, apelando ao inesperado, fazendo aposta no 
jogo de todas as idéias, juntando os corpos, vencendo a todos os estratagemas 

do medo, tentando que a ficçã9 e a realidade não distingam seus limites. So
mente assim não engoliremos água coada por macarrão. 

Aleluia, já é hora de que em cada coisa reconheçamos nossa loucura, 

permitindo advertir o reverso, inverter no fundo do ser uma imagem insípida 
e triste do mundo, de uma vida fechada sobre si mesma. O louco é sempre um 
navegante de dupla mão. Um argonauta ambivalente, possuidor de infinitas 
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máscaras para debochar do instituído, substituindo a razão dos grandes sábios 

pela razão proteiforme do desejo. A loucura tem vocação de metamorfose. Daí 
que o louco que consegue ser assimilado na vida instituída pode contagiar

nos, ludicamente, com seu ardor. É importante reparar que, para que a loucura 
seja eficiente na universidade, ela deve ser instituída. Sem a institucionalização 

do câmbio, nada muda. Um louco solto não faz verão. 

Para sair desse fragmento, quero apropriar-me, ai tera do de um momen

to do espetáculo de Pavlovsky: 

A mim me encanta a gente que fica dormindo em minhas aulas, porque 

é sinal de que nelas encontraram a paz. 

6.17. Certamente que não estou fazendo a apologia da literatura do sujet 
assujeti. Não podemos deixar de perceber que existem formas cortazianas pu

ras, e sobretudo letárgicas, de utilização da literah!fa. Elas dão Continuidade 
ao fio de um discurso que não cessa de entrelaçar a linguagem poética aos 

protocolos do racionalismo cientificista. Trata-se de uma literahtra que pensa, 

como a ciência, o lugar do sentido como objeto. 

A dúvida justifica-se. A literatura não escapa às possibilidades de jun

tar-se à ciência (e outras versões racionalistas do mundo), ao constmir uma 

sociedade objetivada, uma sociedade de desejos empacados e ações mutiladas. 
Bem ou mal, a camavalização como gênero poético (como gênero das artes) 
consegue afirmar um princípio de insurgerência contra a história ficcional co

nivente com os hábitos consagrados do pensamento e os comportamentos do

minantes dos homens socialmente estabelecidos. 

A literatura camavalizada é uma linguagem que procura a posse do 

homem como pessoa, do homem vivendo e sentindo-se viver. 

Profundamente imoral dentro da escala de valores acadêmicos, a litera
tura camavalizada visa, rejeitando a estrutura do pensamento prevalecente, à 

reconciliação do homem com suas paixões. 

Pois bem, sedenta de ser, enamorada do impulso vital; tentando estar de 
bem com a vida, a camavalização embebe o homem com um grande conforto. Ela 
dá, mais que uma rebelião, a possibilidade de estar de bem com o mundo, elimi
nando as angústias. ln1pedindo, pelo riso, o extravio, as exigências que consomem 

a vida. O desgarro que nos estmtura, fom1ando nossa vontade de sossego. 

Acompanhando o entendimento cortaziano da literatura como uma 

empresa de cumplicidade verbal, para imaginar a realidade, proponho com a 
camavalização um espaço de apreensão coletivo, lúdico, erótico e marginal. 
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Uma sutil demolição das regras do jogo através do desenvolvimento de for
mas poéticas que permitam uma grande virada. O desvio para desintegrar os 
padrões de uma sociedade onde tudo funciona como se as coisas estivessem 
determinadas de antemão. 

É a prática de um espaço de vigília, expressado pelas potências da ima
ginação. Isso é a camavalização: um impulso de substituição da ficção científi
ca por uma ficção cúmplice. Dessa maneira surgem recursos de apreciação que 
permitirão ao homem avenh1rar-se por conta própria, tentar cair fora dos de
sejos mortos, do fim preanunciado no início. 

Na literatura camavalizada, sempre se ensina nada surgem presenças, 
testemunhos, cumplicidades que podem servir para aprender -nos atritos das 
paixões com a esperança marginal - como o corpo pode penetrar o significado 
para fruí-lo como coisa viva, imprevista e também provocativa. 

À luz de tudo isso, diria que a camavalização literária, como lugar de 
significação louco e imprevisível, é algo assim como a vida, na medida em que 
despreza as boas maneiras da cultura aconceitual. 

No mundo das ilusões conceituais, foi-se eliminando progressivamente 
a cosmovisão mágica, fantástica, substituindo-a pelas articulações que ilustram 
o método científico-epistemológico. O interlúdio mágico encontra sua saída na 
marginalidade. Ali o mago vencido sobrevive como posta de marginalidade. 
Ali o mago vencido sobrevive como posta de certezas perdidas e a urgência 
metafísica de posse na vida. 

Não obstante o trajeto da razão platônico-carteziana no Ocidente, é das 
"vozes negras" (ainda não branqueadas pelas ilusões do racionalismo) que 
podemos tentar uma saída, o exame de consciência de uma sociedade que apo
drece eticamente e deixa-se no letargo. Uma sociedade cheia de desejos buro
cratizados, carente de paixões e de emoções fortes. 

Do ponto de vista da cosmovisão camavalizada do mundo, de uma 
mentalidade carnavalesca, as vozes brancas (vozes castradas) valem como su
porte das ilusões em tomo da captura do real. Uma fascinação e um hipnotis
mo pela linguagem objetivada que anestesia as possibilidades de sentir uma 
íntima participação na vida. A camavalização é o discurso que se frui. 

Do ponto de vista do entendimento científico do real, conhecer é, em 
geral, objetivar. Objetivar é - arrisca Cortázar - lançar para fora de si, como 
algo estranho, o que conhecer. Ao contrário, do ponto de vista do entendimen
to carnavalizado, as representações coletivas podem ser asseguradas pelos 
homens que participam uns dos outros. Sem um discurso que apele à totalida-
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de de cada um de nós, é difícil dar o pulo, encontrar o medo ou o amor, a terra 
e suas paixões. A ciência raramente sacode. 

Teremos que ser um pouco como a heroína de "Montenegro" - o belo 
filme de um talentoso iuguslavo - que precisou descobrir, na marginalidade 
febril e carnavalesca de uma boate turca de Estolcomo, a importância da 
imprevisibilidade dos desejos e envenenou com doces os responsáveis por seu 
letargo. Na morte daqueles que simbolizam o lugar de seu luto, encontrou a 
ressurreição. No confronto com a marginalidade, detectou os sinais do desejo, 
do prazer que unicamente dá o imprevisível. Entendeu que a vida perde seu 
sentido se nos preocupamos por não ser nada mais que um passado inalterável 
e perfectível. Estratégia efetiva, erótica, sensual e paradisíaca do corpo que 
entende que o desejo vive do imprevisível. Ele nunca será dado, se não diluírmos 
os preconceitos confrontando-os com a marginalidade. 

Faz algum tempo renunciando as trilhas do fenômeno cognitivo puro, 
penso que unicamente os desejos ensinam que é através das emoções e não das 
instituições que vamos aprender o fio da melodia que precisa correr por nosso 
sangue. Essa é uma capacidade que precisa ser extraída da produção marginal 
da vida. Vozes e formas primordiais que conformam aquele subsolo de que fala
va Dostoiévsky. Para o atormentado poeta russo, a tomada da consciência ante o 
conflito e a pluralidade está marcada pelas vozes marginais da sociedade. A 
partir delas, confrontando-nos dialeticamente com elas, é que poderemos reve

lar-nos contra a arrogante atih1de de que a razão e a ciência podem tudo. 

Com seu romance "Memória do Subsolo", Dostoiévsky recupera, de seu 
exílio gelado, seu lugar nas letras russas, desprezando - através da exaltação 
de um primitivismo disparatado e irreverente - as idéias claras e nítidas, no 
fundo, as boas maneiras da cultura européia. É o romance da consciência do 
cronópio moscovita. E uma maneira de recuperar o desejo na marginalidade. 
Vadinho não deixa de ser a versão tropical de um personagem de Dostoiévsky. 

Com as vozes do subsolo procura-se uma cumplicidade contra o confor
mismo bem-ajustado, ressaltando-se que a intimidade do homem pouco tem a 
ver com a lógica e nada com a espontânea cultura científica. 

A voz do subsolo é a exposição do homem-carne contra os muros do 
dever cartesianamente erguidos (muros edificados pelas ciências positivas para 

a paz dos rebanhos). 

Em suma, com este romance (chave metafísica da poética de Dostoiévsky), 
tentou-se reivindicar o livre-arbítrio, nos níveis inconscientes da natureza do 
homem e sobretudo a experiência desejante. Mais que aprender a distinguir o 
erro da verdade, importa saber distinguir o dever do desejo, a vida da morte . 
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Quando Bakhtin propôs a carnavalização, opondo Tolstói a Dostoiévskv, 
estava também tentando contrapor a poética, como um fenômeno cogniti;o 
puro, à poética como fenômeno de encantamento primordial primitivo. Isso e 

as formas simbólicas anteriores à hegemonia racional e que logo subjazem como 
vozes negras em seu famigerado império. Assim, a carnavalização significa o 
prosseguimento das formas primordiais em outro plano. É por isso que a 
carnavalização consegue expressar a rebelião individual contra o determinismo 
científico. Expressa simplesmente a tomada de consciência ante o conflito e a 
pluralidade pela participação, pela irrupção em outros seres. Porque o que 
Dostoiévsky consegue expressar é a transposição poética da angústia pessoal 
na ansiedade de ser outro. 

Para melhorar essa ansiedade, precisamos despreocupar-nos com a coe
rência e a unidade e situar-nos nos interesses dos hábitos consagrados. Isso 

, permite - recuperando os significados desclassificados nos quadros acadêmi
cos - manifestar o desejo do novo para o desenrolar dos conflitos. 

A marginalidade é para a semiologia a possibilidade de reencontrar a 
linguagem do estado nascente. Nesse espaço, rejeita-se o predomínio da 
racionalidade científica. Dissolvem-se discretamente os padrões assertivos atra
vés do desenvolvimento de formas poéticas que vão nos revelar o sentido da 
experiência como coisa viva. 

É essa sutil demolição do poeta russo que se expande na grande literatu
ra que sobrevém - Proust, Kafka, Cortázar, como Picasso, Bufiuel, Chagai, que 
não buscaram o significado, encontraram-no. Mais do que como um simples 
conhecimento, como a ânsia de ser cada vez mais. 

A marginalidade permite atravessar fronteiras e burlar as alfândee>as 
b 

impostas pelas palavras que abrigam verdades. 

A camavalização como um discurso epistemológico marginal não apon
ta para uma posse da realidade. É um território de significações que não tem 
necessidade de explicar. Imagens caçadoras: um diálogo se instala entre o ho
mem e a vida. Situação diferente à da ciência, na medida em que as vozes 
camavalizadas não perdem tempo em corroborar seu conhecimento. Espaço 
lúcido onde as verdades ficam sempre fora de seu lugar. 

Tendo consciência do subsolo, empreendendo corpo-a-corpo com as 
vozes negras, desprezando o mundo pronto-hiperordenado e acabado, as sig
nificações carnavalescas repõem as relações primordiais com a vida, invadin
do o mundo como marginalidade. 

A partir da versão carnavalesca do mundo, dentro da cultura mar"inal 0 I 

a ficção ~ientífica e a literatura ficam indiferenciadas e bem dispostas para os 
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atos de leitura plural. Todo seu encanto repousa num desvio mágico dos ele
mentos básicos a partir dos quais a ciência pinta - com palavras sem cor - a 
sociedade morta: "mais ou menos homens, mais ou menos frutas". 

É o espaço público burguês estruturado como natureza morta. Priva

tizando o homem, ocultando-o a domicílio. 

6.18. 20 de novembro do último ano do milênio. Passaram-se muitos 
anos, termino de reler este capítulo da camavalização, ficando óbvio para mim 
a relação da camavalização com a teoria da complexidade de Morin. 

Quando eu escrevia sobre a carnavalização, há quinze anos, já sentia 
muito forte dentro de mim a necessidade de inscrever a teoria na vida, ou a 
vida na teoria, se preferirem. As teorias sociológicas e políticas, a filosofia e a 
filosofia do Direito, sempre foram um pensamento ordenado, estático, e conse
qüentemente, sem viàa. As transcendentalizações características da Ciência 

moderna são o habitat de Thánatos. 

A camavalização propôs a intertextualidade dos discursos, relativizando 
o seu caráter dogmático. A camavalização desde seu princípio foi uma propos
ta de quebra com o autoritarismo das verdades científicas, ela sempre foi um 

caminho para a democracia. 

A camavalização desordenou o racionalismo da ciência moderna, valori
zando a subjetividade humana ao trocar a posição do observador pela do partici
pante. Inscrevendo o desejo na razão fechada, levou Eros ao encontro de Thánatos. 

A Epistemologia da Complexidade, de Edgar Morin, detectou os mes
mos problemas do paradigma da modernidade constatados pela episte
mologia carnavalizada, tanto que contrapõe razão fechada (logicismo e 
transcendentalizações característicos da modernidade) e razão aberta (sen

sibilidade e subjetivismo). 

A epistemologia da complexidade percebeu a desordem inserida no meio da 
lógica científica. Ao duvidar do objetivismo e do rigorismo científico, o pensamento 
complexo inseriu o homem no processo de conhecimento, é a doble hermenêutica de 

que fala Morin, e a necessidade de autoconhecer-se a que me refiro. 

Morin, através da percepÇão da complexidade do social, admite a inca
pacidade do homem para perceper a totalidade do real, a realidade somente se 
nos apresenta em partes; não existe uma verdade absoluta, mas muitas verda
des que dialogam entre si, algumas coincidem, outras são incompatíveis. Igno
rar essas partes do real, porque não servem para nossa idéia pronta e etiquetada 
do mundo, é não compreender a complexidade da sociedade e não compreen

der-se como parte dessa comp~exidade . 
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7. Dar-se conta 

É !alue:: a infância que se aproxima mais da verdadeira vida. 

(Breton) 

7.1. 30 de outubro de 1984. Estou passando a limpo minha vida: dando
me conta. Estou tentando entender, estou procurando. Warat contra o espelho 
de seu imaginário, correndo o risco de fazer renascer dentro dele um menino 

crescido com vontade de cansar la dama dei alba. Vontade de derreter o espelho 
do imaginário até convertê-lo num espelho d'água. Como adulto, teria a cora

gem de uma criança para perder-me no acaso e nem saber o que fazer do que 
for achando? Teria a coragem de deixar de ser um prisioneiro? 

O texto, por enquanto, está descrevendo seus últimos movimentos. Per
cebo que, graças à literatura, consegui ficar fugazmente nu diante de minhas 
próprias paixões'e desejos. Teria medo delas? 

Talvez o livro tenha crescido mais do que eu, e agora preciso correr para 
alcançá-lo. Como a liberdade, ele transfom1ou-se num território para tomar de

cisões. O exterior se congela tmicamente sobre mim: desejo com meus desejos. 

Até agora meu tempo de liberdade foi muito pequeno. É a hora do gran
de in termezzo. 

É a parada da meia-idade. Época propícia para rever meu repertório de 
pontos de vista e comportamentos vencidos. Esses que até agora permitiram

me atuar ante o grande público, identificando-me e ocultando-me nele. Regis
tros necessários/idéias fixas/cortina para não desprezar o imprevisível, para 
não fugir de minha necessidade de caber num sistema de verdades. 

Quatro décadas e algo mais (nasci no ano em que Roberto Arlt morreu) 
abrem um espaço legítimo para um balanço em tomo das alfândegas significa
tivas que me habitam. Pequenos monstros que fixam taxas para que 0 novo 

entre em mim como um imigrante empobrecido. Quanto mais altas são essas 
taxas, mais velho o homem fica. As crianças não têm taxas, têm fantasias. 

Uma relação de distância e de estranheza com minha memória me toma. 
Talvez o reinício da história de minha relação totalmente transgressiva com a 
cul.tura e com as opções de viver sem vida. 

Atravessando a meia-idade, quero resgatar de minha memória os ingre
dientes que marcaram e censuraram a gênese de meu pensamento. Porque não 
quero que minha meia-idade viva uma nova "idade-meia". Terei que ter a 
coragem de usar meu corpo desprotegido. E correr o risco do imprevisível. 
Nesta idade, preciso conquistar como Arlt, como Cortázar, um lugar desloca-
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do, ilegítimo: o lugar da serenidade desprotegida, da lenta compreensão mar
ginal. É a sabedoria do não prever, é a sabedoria do novo. 

É a hora de pensar o novo. De situar-se fora da moral. É a hora de desis
tir dos preconceitos e das verdades. 

Estou fazendo um discurso solitário, mas enamorado e solidário com os 
discursos dos outros. Estou acabando o texto de reconciliação de meu corpo e 

seus desejos. Estou tentando ver onde Luis Alberto Warat chegou, para que 
Luis, ou Alberto, ou Warat, ou talvez os três juntos, decidam para onde que
rem voar. Porém preciso recuperar, das marcas da minha história, os momen

tos fortes, aqueles carregados de poesia. Um monte de detalhes esquecidos, 
dissolvidos pela insônia de Thánatos e de Pan, mas que permaneceram amoro
samente guardados na história de alguns corpos amigos: é o fim do exílio de 

mim mesmo. Recomeço a entender que durar não é melhor que arder. 

Meus heróis estão morrendo nest~ livro: Kelsen, Barthes, Cortázar, Gioja, 
o Direito. Estão ficando adormecidos no solo, fora de mim. Depois deste texto 
que me faz envelhecer para a juventude, uma criança crescida será meu último 

pai. Meu último eu. O anti-herói que não precisa provar nada a ninguém, que 
necessita unicamente desejar a vida, ir para o sonho. 

Eu já aprendi bastante o que outros pensaram. Agora preciso seguir o 

caminho de meus desejos, sem trilhas. O caminho do imprevisível. Quero ar
riscar-me no acaso, sem bússolas que me guiem. Só contando como única ba

gagem minha decisão de chegar lá. 

Apago os passivos espelhos do hábito. Fico desarmado na difícil tarefa 
de viver sem saber para onde voltar. Não quero confinar-me no que vivi. Mi

nha vida é a história de meus preconceitos. Não quero ter um eu encontrável 
ou estável. É difícil perder-se. 

7.2. "A ciência jurídica e seus dois maridos" é um livro escrito com duas 
penas. Talvez tenha sido escrito à procura de minha dupla viuvez. 

Provavelmente estou escrevendo-o para dar-me conta da necessidade 
de um ambivalente réquiem de duas culturas: das cadências do tango e do 
samba, que me atravessam e me fazem dançar com a malícia e os requebrados 
das cabrochas e seus malandros. Mas também com a polidez e o desgarro sen
sual de um "malevo" melancólico. Tudo isso sem ter o mínimo ouvido musi

cal. Duas culturas, duas cidades, dois tempos. Jogo do tempo. Enfim a escrita 
atemporal. O lugar do desejo. O jogo do poder contra a liberdade. Warat tropi
cal? Luis, rei do Prata? Previsivelmente um corpo que camavaliza o tango e 
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"tangifica" o carnaval. Um corpo que necessita mitificar o tempo, simulando 
que não passa, para sobreviver. 

Ser jovem é não ter pressa. Envelhecer é não saber viver ao máximo o 
momento, prolongando-o. 

7.3. Quando se fala de intertextualidade, poucos lembram o amor. Po
rém os melhores intertextos são as vozes da amada do escritor. O lugar do 

amado e o lugar da fala que quase ninguém reconhece, que se apresentam 
disfarçados de gesto de carinho, de indignações domésticas que os intelec
tuais prisioneiros de certas doenças laborais ignoram: arrogância dos divos, 
carregada de incríveis intuições sobre as ironias disfarçadas da adulação 
que sustentam a vida acadêmica dos discursos consagrados nas selvas das 
verdades universitárias. 

Quantas vezes a voz do am6r perde seu tempo, seus desejos para tomar 
sensatos os elogios interessados que aplaudem sem ler. 

É no amor que se cruzam honestamente os discursos. Um intertexto 
sem citações eruditas, de idéias que vivem sem ser enganadas por uma apa
rência acadêmica. 

Custou-me descobrir a intensidade desta forma de amor. Demorei um pou
co em descobrir como amar um desejo que se intertextualizou profundamente. 

7.4. 25 de dezembro de 1984. Eu sou um mágico, um ilusionista, um 
vendedor de sonhos, de ilusões e fantasias. Quando eu entro numa sala de 
aula, proponho, imediatamente, a substituição do giz por uma cartola. Dela 
sairão mil verdades transformadas em borboletas. Eu sou uma abelha-vampi
ro, urna abelha da ilusão que suga verdades, os fragmentos de múltiplos sabe
res, as p~lavras que me acariciam - para construir os favos em que desejo pôr o 
mel. Com meu comportamento docente procuro a utopia, falsifico a possibili
dade de construção de um mundo, de/e pelo desejo. Ministro sempre uma 
lição de amor, provoco e teatralizo um território de carências. Quando invado 
uma sala de aula se amalgamam ludicamente todas as ausências afetivas. O 
aprendizado é sempre um jogo de carências. 

De diferentes maneiras, sempre me preocupo em expor à crítica a vonta
de de verdade, a partir da vontade do desejo, corno bom alquimista que sou, 
transformo o espaço de uma sala de aula em um circo mágico. Assim é que 
executo a função pedagógica da loucura. 
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Isso me conver~e inexoravelmente em um Judeu errante. É no devir que 
a loucura pedagógica - como erótica marginal - adquire seu sentido pleno. O 
circo não pode parar nunca, deter-se é não levar mais alegria para lugar al
gum. Para ter alegria, é preciso sempre sentir o circo voltando. 

Eu me sinto um circo mágico, talvez um circo mambembe, um circo com 
muitos cachorros vira-latas e nenhum animal domesticado. Sinto-me num cir
co safado, marginal, onde é preciso ter também a ilusão do próprio circo e o 
encanto de uma mentira bem sustentada. Necessito que, em meu circo, os pa
lhaços também riam para eles mesmos. 

É preciso que a sala de aula vire magia para que possam desenvolver-se 
numerosas fantasias novas. Nesse ponto é que o público de um circo mam
bembe se sentirá participando do circo de Moscou. A grandeza de uma ilusão 
depende de quem a recebe. Para isso é preciso um espaço de ambivalências. 
Na ambivalência do discurso é que se constitui a ilusão. Na imprecisão signifi
cativa é que está o locus nascendi dela, o estímulo das paixões. 

Eu sou um jogador do ambíguo; esse é meu segredo pedagógico . 

A teoria é a arquibancada da vida. Meu circo não tem arquibancadas 
corno condição de um desejo de derrota, tem o prazer de viver as ruínas de 
uma falsa claridade assumida diante do mundo, quebrando a continuidade 
das instituições morais. Porque a não-razão do desejo deve revelar a incon
sistência do mundo razonável. A ilusão da verdade deve morrer para dar 

passo a um novo mundo amoroso fundado numa ilusão que a razão logo
cêntrica chamará loucura. 

O meu ensino é pura utopia. 

Apelando à utopia, abrem-se os obstáculos para o desenvolvimentos das 
paixões brilhantes. Dessa forma vive-se a crítica à sociedade e ao seu saber. 

A cultura judeu-cristã pr~cisa da morte da ilusão. Um comunista é me
nos perigoso que um ilusionista. O crescimento da produção exige dissolver as 
possibilidades históricas do sonho e da fantasia. Reivindiquemos o Direito à 

ilusão e à preguiça. Vivamos a magia de Macumaíma. Detectemos os sinais do 
novo longe do trabalho, na mais-valia das paixões. Compreendamos que a 
democracia conquistada é também uma ilusão mágica. 

O carnaval é um grande circo fantástico, um convite onde se trata de 
estimular coletivamente a atração apaixonada como uma chamada a todos que 
estão impacientes por gozar e sonhar. 

Quando, há quinze anos, compus com Entelmam "Derecho ai Derecho", 
via-me como a mago de Bergman necessitando de enfeites e enigmas para ven-
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der 0 sonho do amor. Hoje já aprendi que o maior enigma está na exuberância 
de um corpo mostrando-se nu. Encontro-me então à procura de uma pedago
gia do imaginário, tentando jogar com uma lógica da ilusão, para pôr o _desejo 
no coração da história. Desse modo, tentarei inventar o professor 1lus1omsta 
que buscará, com sua carga de borboletas e balões coloridos, o constante des'.o
camento dos limites impostos pela economia institucional. O professor 1lus10-
nista é um permanente sonho transgressor: estimula um oceano de desejos 
insatisfeitos para que transbordem as cadências de produção racionalizada. 

Enfim, o ilusionismo pedagógico reivindica a dimensão transgressora do 
desejo ante o processo de acumulação capitalista. Assim como existe a mais
valia do trabalho, existe o desejo impago, insatisfeito, reprimido, alin1entando o 
capital. O mérito do professor ilusionista é o de alimentar as possibilidades do 
desejo como transfom1ador da realidade. Dessa forma poderemos entender que 
a produção de um mundo objetivo não pode ser execut~da isolando-a do prazer. 

O professor ilusionista é um grande amoral que transa amorosamente o 
saber, impedindo que as verdades subordinem os desejos. Nesse ponto, ele 
assume como um grande arlequim disposto a defasar as instâncias culturais 
repressoras, evitando assim o prognóstico freudiano da civilização: o rosto de 
Pierrot simbolizando o futuro do progresso como o processo de sua repressão. 
Vendendo sonhos, poderemos entender que as ciências sociais em seu conjun
to nunca fizeram nada pela felicidade e satisfação das paixões. Fourrier estava 
certo: precisamos acabar com os desejos e a sexualidade socialmente útil e 
cientificamente regrada; precisamos abolir a crneldade dos sistemas morais e 
da verdade para poder vislumbrar as possibilidades de um mundo erótico. 

Os picaretas das ciências incertas evitam freqüentar-se com as crenças 
instituídas; porém, para detectar os sinais do novo, é preciso contradizer al
guém, desmentir as crenças arraigadas inventando um novo sonho, culti~an
do as ambigüidades. O professor ilusionista, com seus gestos, efetua tambem a 
crítica ao projeto epistemológico, ressaltando a positividade do desejo, das 
paixões e as utopias como experiência de vida. Camavalizan~o as verda~es, o 
docente da ilusão provocará a emergência metafísica da alegna, como antidoto 
de uma ilusão autoritária: a verdade das ciências. O professor ilusionista ven
de sempre, na medida do possível, ilusões democráticas, nunca se coloca como 
dono de alguma delas. A epistemologia clássica é a negação da camavalização, 
rejeita a dimensão imaginária das verdades e pretende resolver as questões 
que ela coloca no âmbito exclusivo da autocrítica do conhecimento. Mas não 
existe a possibilidade de entender as questões das verdades, o porquê das pai
xões e as ilusões que as suportam. O professor ilusionista nos fará compreen-
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der que precisamos acreditar nas verdades (ilusões) que promovem a vida, e 
que elas surgem porque precisamos acreditar nelas. 

As verdades não têm condições de produção. Têm condições de ilusão. 

Assim, a verdade epistêmica é substituída pela verdade ardente como o 
mais violento dissolvente do sonho da certeza, a univocidade e a moral sem 
componentes maléficos. Como professor ilusionista, não quero ser um santo, 
prefiro ser um arlequim. Não aceito ser escravo dos preconceitos, prefiro a 
amoralidade do novo. É impossível perceber o novo desde um costume, desde 
a "mores" socialmente instalada, O novo é sempre amoral. 

Situando-se na perspectiva dos sujeitos éticos (que tornaram preconcei
tos os juízos morais), chegamos à pessimista conclusão de que o homem sem
pre percebe o novo desde o velho. A percepção amoral do novo talvez seja 
uma utopia, porém o valor pedagógico de uma ilusão está na sua capacidade 
de nos mostrar o limite de nossos mergulhos. 

Resumindo tudo: o professor ilusionista nos convida a uma fuga muito 
sadia, já que nos propõe pensar nos saberes e suas verdades sem estar na de
pendência de seus preconceitos, crenças e pressupostos. Os professores tradi
cionais estão incapacitados para a crítica, apenas fazem a propaganda de um 
sistema de verdades, ou de algum sistema de moral. Suas aulas são preconcei
tos sobre preconceitos, uma triste orgia de escravos. O professor ilusionista, 
sentindo à Nietzsche, nega-se a fazer o papel da erudição. Para ele, a vontade 
de viver deve estar sempre acima da vontade das verdades. Como professor 
ilusionista, eu coloco a vontade de viver como fundamento das condições de 
possibilidades do conhecimento. De outra forma a ciência será sempre o em
pobrecimento da vida, uma crença de escravos. Um saber sobre o homem que 
não expanda sua vontade de viver é um conhecimento inútil. 

Na vida universitária, nota-se a voracidade desenfreada pelo conheci
mento. Assim, ninguém vive os instantes de seu aprendizado até o limite. 
Não se desbrava o presente. A qualidade está no presente. Os desejos e as 
paixões também. O erotismo é um ato de multiplicação da qualidade e a ca
pacidade de perceber o plural dela. O erotismo é o desejo esvaziado de mo
ral, é o desejo pré-racional, é o desejo novo na qualidade. Na universidade 
falta a vontade de sentir. Cumpre-se, então, a profecia de Nietzsche: à vonta
de da verdade fica presa a vontade da morte, atraída pela vontade ilimitada 
de conhecimento. Precisa-se parar o conhecimento, a moral, para perceber o 
mundo, para perceber a qualidade nova. O professor ilusionista, para recu
perar a vontade de viver, apela à criatividade de valores e desejos, deprecia o 
ideal ascético da pureza e a procura da verdade como uma demarche moral. 
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Na ilusão, negam-se as possibilidades do saber como prolongamento da moral, 
como demonstração do cansaço de viver. A moral e as ciências sociais clássi
cas são extremamente preconceituosas em relação à vida e sonham com um 
mundo melhor, longe da história. 

Quando eu falo da ilusão, refiro-me à necessidade de sonhar, à vontade 
de viver sem a vacuidade dos valores supremos e as certezas epistemológicas. 
As fantasias autoritárias, baseando-se em valores e crenças superiores, fun
dam sempre a metafísica dos escravos. Postulando o ser da verdade, reserva
se para alguns homens um lugar superior, introduz-se no espaço social a servi
dão epistêmica, a tirania dos analíticos. Obviamente existem ilusões negativas: 
uma delas é a certeza do valor em si, do saber e suas verdades. Precisamos, 
então, mergulhar nos desejos, ampliando os limites. Apelando à didática do 
imaginário, procura-se reinventar a vida, procurar uma extremada reviravolta 
nas crenças e valores que possibilitarão a continuidade na cultura platpnico
cristã, entre as ciências, a filosofia e a moral. Para enxergar uma utopia, preciso 
olhar dentro de mim e iniciar uma dura viagem procurando a sabedoria: um 
estado de espírito além do bem e do mal. Um corpo sem angústias e esgota
mentos; um corpo preocupado em crescer superando os limites na utopia. É 
preciso que a vida vença a moral recebida. Nesse triunfo, o homem poderá 
elevar-se acima das servidões sociais. O homem poderá amar-se. 

Precisamos aprender na utopia que o novo tem o Direito de ser a supe
ração do conhecido, da moral. O novo tem sempre o Direito de transgredir as 
normas. Enfim, o professor ilusionista, sentindo Nietzsche, exalta os valores 
dionisíacos: a embriaguez e o entusiasmo infinito. 

7.5. 30 de outubro de 1999, meu último aniversário do milênio.Volto a 
escrever neste dia, ao revisar este capítulo, esta carta aberta a mim mesmo, que 
decidi tomar pública, como esta agora, faz mais de quinze anos. 

Descubro, agora, que aquela criança amadurecida continua insatisfeita 
e adormecida. Resulta muito fácil resolver os medos no discurso, essa velha 
armadura com que nos escondemos quase sempre da vida. 

Os discursos mitômanos que as pessoas constroem para si mesmas não 
deixam de ser pobres alfândegas fantasiadas de si mesmas. Uma zona franca 
demais, onde transita impunemente todo tipo de adi tos e chantagistas. Discur
sos íntimos que terminam, como este texto, sendo ouvidos por todos, para que 
o único e real destinatário, nossa criança insatisfeita, não os escute. Dever de 
maestro idiota que pretende ensinar a todo o mundo, menos a ele mesmo. Ele, 
como o pior de seus alunos, não se ·escuta, porque fala demais. Os medos se 
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vencem no silêncio de nossa sensibilidade interior no silêncio de nossa reserva 
de sensibilidade, a parte mais nobre de nossa reserva selvagem. 

Há poucas tardes, fazendo um exercício de neurolingüística com um 
grupo de juízes, eles descobriram que sua criança insatisfeita, quando peque
na havia sido muito tímida, como uma forma de refugiar-se do mundo, que 
temiam enfrentar. Descobriram que, inconscientemente, por isso escolheram 
ser juízes; agora não pulavam carnaval porque o cargo os impedia, puderam 
pensar que deixaram de ter medo de enfrentar a vida ... Agora, enfrentam-na 
decidindo a vida dos outros. Personagens de um filme emprestado. 

Sempre me senti orgulhoso de minha atitude transgressora diante do 
mundo, foi minha maior adição, fui um adito da agressividade para que minha 
criança insatisfeita se reencontre com suas frustrações e as reproduza. Uma ra
zão crítica que não transcende o mundo para transformar-se e tentar transformá
lo, além de mostrar um espírito imaturo, é sempre agressiva. A agressividade 
não rin1a com sensibilidade, ainda que o ouvido esteja tentando acreditar na 
concordância sonora dos dois termos. O problema é como deixar de ser agressi
vo, falar é fácil, o difícil é adquirir os registros corporais adequados. 

Não me orgulho mais de ser um transgressor perdido na floresta da vida. 

A transgressão é um amor tomado pelo amor. Quando o amor é tomado 
pelo amor, converte-se em adição. 

Todos os meus desejos discursivos de outubro de 1984 foram adiados, 
realizados ilusoriamente em um plural de discursos. 

Sempre fui solidário com o discurso dos outros, nunca com o corpo do 
outro; faltou-me a sensibilidade solidária. 

Agora quero matar o Warat, cuidar unicamente de Luis e de Alberto, 
essas duas crianças de meu imaginário que há muito pouco tempo deixaram 
de ficar adormecidas e tentam juntar-se para produzir o novo em mim. Para 
produzir juntas a diferença em mim. · 

Luis sempre foi urna criança insatisfeita que gostava de brincar fingindo 
ser um cronópio, era um fama mitômano que se mentia dizendo-se cronópio. 
Alberto sempre foi minha reserva selvagem, que uma única mulher no mun
do, até agora, atingiu; despertou-me, apresentando-me como parceiro de Luís. 

Eu sempre fui um mágico, um ilusionista de bengala, que usava um 
tripé para negar-se a andar com suas próprias pernas: Warat foi minha ben
gala, meu tripé. 

Quando falo de Warat, falo de um personagem que construí institucio
nalmente, o professor ilusionista, para fugir de mim mesmo e do amor. Sem-
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pre vivendo, como Truman e seu show, sempre vivendo num romance 
carnavalizado que me impediu viver camavalizadamente, um mero especta
dor do carnaval, que ficava parado olhando e louco para ir pular. A timidez 
afastando-me da avenida. 

O interessante é que agora também tenho a Luís. 

Não quero sentir-me como um circo mágico, tão-só quero sentir-me um 
cavaleiro da ternura, um anti-Quixote. 

Não quero ser mais um professor ilusionista, só um viageiro vagabundo 
da compaixão e da delicadeza. 

Quero ser, antes que um hirista acidental na vida, um turista da otridade, 
um forasteiro que transforma seus costumes em cada lugar. 

O mago é simultaneamente um criador e um tramposo, porém pode a 
diferença de um cronópio (o louco tarotiano) ajudar-nos a iniciar o processo da 
auto-realização, a individuação como falava Jung. 

O homem tem reconhecido, desde sempre, que existe um poder que vai 
além do ego, e tem tentado, em todos os séculos, proporcionar-nos isso medi
ante ritos mágicos. 

O louco, o cronópio e o mago se movem na transcendência, fazem essa 
viagem. O cronópio dançando como uma criança inconsciente, o mago movi
mentando-se como um viageiro experimentado. Como a mágica do cronópio é 
espontânea, surpreende a ele mesmo. 

O mago é aquele que nos ajuda a conectar-nos com o mundo dos sonhos. 
É muito provável que, enquanto tentarmos encontrar-nos com nosso mago in
terior, nossos pesadelos não cheguem a realizar-se nunca. Onde está Luís? 

8. O jardim mágico, a vulnerável guarida 

Quiem mira lzacia afora so11/za, 
quienz mira hacia adentro acorda. 

Gung) 

8.1. De certa forma estou escrevendo um livro marginal que precisa rom
per inclusive com a medida de sua impressão, circulação e consumo. É um 
livro móvel, um convite à mobilidade e, num certo sentido, uma sugestão para 
superação da literatura calhorda e para os discursos que nos transportam para 
lá da linguagem: isto é, para a objetividade. 

Amo este texto como um delicado móvel. Por esse amor pouco me inte
ressam as oportunidades que ele possa ter no circuito das grandes editoras . 
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Prefiro que ele conserve sempre o cheiro de uma montagem artesanal. 
Preciso que cada leitor sinta que está lendo o texto no original e adquira 
assim a possibilidade de uma satisfação plena. Pressinto que esse desejo 

não será definitivo. 

Os escritores e os escritos morrem quando se tornam grandes. Por 
isso, prefiro que você leitor sinta este texto como um fragmento artesanal 

de meus sonhos. 

Na composição deste texto, a solidão acompanhada do autor, de forma 
cúmplice, adquire o valor forte de uma transgressão. A montagem do livro foi 
curtida com meus amigos que acariciaram e questionaram meus narcisismos, 
minhas mesquinhezas psicológicas. A montagem marginal não é só uma recu
sa a preservar a imagem tradicional da solidez de um livro bem divulgado. Ela 
sugere quase obcenamente a perenidade dos fragmentos, sua possibilidade de 
ser trocado. Tudo neste livro é potencialmente substituível. Agora, que estou 
chegando perto do ponto final, sinto que o farei circular, provocando reuniões 
para discuti-lo. Obviamente, esses encontros o mudarão. De repente, o come

ço. A outra coisa, borboleta. 

8.2. O livro, na realidade, constitui um conjunto de variações obcecadas 
sobre uns poucos temas. Notas obsessivas em tomo dos desejos, angústias, 
irritações e sonhos que levo comigo desde a primeira vez que fiquei diante de 
uma turma, fazendo de conta que lhe ensinava alguma coisa. 

Não sei que valor em estética, em pedagogia ou em semiologia poderá 
alcançar este rabisco, mas sei, isso sim, que tem valor de um documento 
confiável de meu passado, recuperado no presente para dar-me conta dos 

destinos de meus desejos. 

Falei pois, do Direito, do saber e do ensino, como um camponês fala da terra. 

Sendo tributário de minha paixão pela história de meus desejos, evitei 
colocar-me com a voz preconceituosa da experiência. 

Como o camponês falando da terra, o que mais me impulsionou para 
escrever este diário de uma marginalidade foi o encantamento que minha vida 
me provoca. Diria que tentei pôr no papel um pouco. da minha desordem ob
sessiva com que, uma outra vez, os desejos me interpelaram para que me desse 
conta de que os perderia se não enxergasse que seu destino era a paixão sartreana 
de compreender os outros homens. 

Foram notas para um diário de utopia, para registrar um estado de espí
rito, isto é, minha própria camavalização. 
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Refleti desgarrando-me para escrevê-las. Isso me permitiu esclarecer 
vagas intuições sobre o que faço de minha vida. Compreendi que a 
carnavalização é uma implacável desalienação através da qual se escreve e se 
vive ao ar do mergulho, do ser à procura de uma identidade. Em Curitiba, há 
poucos dias, um amigo de extrema sensibilidade e profundo saber viver sinte
tizou-me, em uma imagem, o sentido da carnavalização: é não ter medo de 
despir-se e nem chorar na solidão da multidão. 

Em nenhum momento preocupo-me em dar uma resposta aos outros. 
Não sei, nem me importa se o texto servirá para aqueles que lutam por encon
trar-se com seus desejos. Não quero ajudar. Interessa-me dialogar. Como o 
camponês falo, porque isso me faz bem. É bom. 

8.3. Tudo se inicia na fugacidade. Desejaria que este livro permanecesse 
sempre como um jardim mágico, palpitante, leve, indefinível, íntimo, dançan
te. Um livro saltimbanco; um diálogo infinito. Quero converter este livro em 
um espaço onde os discursos se amem, adquiram o dom de não resistir às 
urgências do tempo e da vida. Talvez um livro fugaz. Palavras que exprimam 
unicamente o agora sem importar-lhes a permanência do sentido. Palavras que 
mostram o atributo supremo do descontrole. Os homens estão demasiado ma
nuseados, prisioneiros, temerosos de ir além do estereótipo autorizado. Preci
samos, então, do descontrole, indo de encontro à maré, para aprender a expor
nos no mundo. Sem nos expormos nunca seremos realmente amados. Talvez 
encantemos os outros. Teremos deles cordialidade, porém a cordialidade é uma 
síndrome do amor próprio. 

Desejo que este livro permaneça sempre como um jardim imaginário, 
um lugar onde múltiplos discursos se amem, cúmplice e marginalmente. A 
afetividade marginal é a permanente ruptura dos cânones estabelecidos. É o 
fascínio ante o tempo e a vida. 

Quisera que, no futuro, se incorporassem muitos discursos a esse jardim 
para a fantasia; que se somassem assim aos discursos que nele já se amam. 

De repente o começo. Sempre a outra coisa borboleta, ainda que seja a 
mesma coisa com outras palavras, com outros gestos, com outras cores. Uma 
pincelada. Um raio. Um flash. Um assombro. A vida. Acender o fogo a qualquer 
instante. O indefeso bebezinho que brinca com uma bola como se fosse uma lua. 

Jardim mágico. Vulnerável guarida. Espelho d' água: a ciência jurídica e 
seus dois maridos. Ela serve para ver-me crescer junto aos discursos que amo. 

Como uma bolha, algum dia este livro explodirá. Serão lembranças ne
bulosas e fragmentadas deste momento de plena significação. 
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O tumulto é fundamental para o sentido do livro. Faz possível a comu

nicação intensa e a recuperação de uma crença. 

Kafka dizia a Janauch: "Eu não tenho nada de definitivo." ... 

Eu diria a você: preciso oscilar para pôr em questão o papel do jurista 
como procurador nobre das causas justas. Preciso praticar uma escritura de 
vida como Sollers. Uma interferência sonora - carnavalesca - na figura da boa 
consciência. Perturbar o superego do intelectual como figura do bem moral. 
Eu não quero comprometer-me na salvação da boa imagem dos juristas. Eu 

quero tomar-me indefensável. 

8.4. Este é um livro de vários pontos finais. Chegadas que se afirmam, 

ocultam e transformam em novas partidas. 

. O de agora é o pünto final da ressaca do texto. A pesada ressaca de uma 
emb

0

riaguez que deixou de ser leve. Um grande cansaço acumulado, uma dan
ça de erros foram temporaneamente adormecidos na euforia de escrever um 

livro onde fui inutilmente feliz. 

Novas palavras para vestir minhas ilusões, ler minhas fraquezas e enig

mas. :Máscaras para esmagar com palavras as entrelinhas autênticas. Um livro 

multiforme onde visto a máscara do homem nu. 

Possivelmente pretendo mostrar a nudez que quisera ter. Lamentavel

mente, às vezes, entendem-se as coisas escrevendo e não vivendo. 

Sinto-me fraco nessa ressaca. Ao vento, perdido nas palavras que monto, 
para indagar minhas próprias mensagens e o sentindo de minha própria história. 

Fiz uma travessia desprogramada. Tentei que as paixões incendiassem 

0 que longo aprendizado acadêmico me ensinou a esfriar. 

Um novo simulacro para compor as máscaras de minha nudez. A 

semiologia da máscara consiste em esconder /revelar a personalidade de quem 

a usa. E o sentido mítico das ficções. 

Agora preciso recomeçar minha vida recompondo minha relação com 

este livro. 
Por enquanto me parece ser recomendável ler o livro, esquecendo-se de mim. 

Eu empresto a máscara para que a construam de novo. Você P:ecisa 
tomá-la mais atraente. As máscaras são sempre um lugar para a travessia das 
interpretações. As máscaras provocam o encanto e a surpresa de enxergar quem 

é ou pode ser você. 
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Minhas máscaras podem ser a matéria-prima das suas. A mentira cria
dora. As máscaras, porém, também são um abre-alas para os enigmas que nos 
fazem entrar na cultura e movimentam a lucidez de nossa consciência. 

É a palavra como isca para a pesca milagrosa. Você pode pôr em carne 
viva minhas lembranças, mentiras, medos, ansiedades e desesperos. Minha 
história transformada em palavras pode funcionar como um espaço para o 
reconhecimento (e as sucessivas aproximações) das várias interrogações 
abusivamente negligenciadas sobre o poder, seus arredores do saber e as prá
ticas pedagógicas instaladas como garantia. 

Minhas lembranças e emoções empregadas para denunciar que as fun
ções vitais das universidades são a de mascarar a censura oficial, fingindo ver
dades e negligenciando afetos. 

Como superar isso, sem criar novos simulacros? Um passarinho pode 
querer ter asas de águia. 

Entretanto não podemos esquecer que a consciência se constitui pela luta 
contra a desordem insuperável dos enigmas, contra os limites da razão (garanti
dos pelos enigmas que asseguram a desordem das idéias). Vamos à luta. 

Continuação ... 

31 de dezembro de 1984. Como Winston, resta-me um pingo de hálito 
para sonhar a democracia. A profecia de Orwell está cumprida, O cotidiano 
está militarizado. Sistemas inteiros foram criados para pensar por nós; no cen
tro do saber e do desejo, está o Estado. 

Tenho fé em 1985. Esperemos que, na era de Aquário, possamos fazer 

do espaço público um lugar sem botas. 

São 23 horas e 30 minutos. Vou deitar-me. Não adianta esperar. 

As vozes silentes deste texto 

AMADO, Jorge - Alaugnier - Bachelard - Bakhtin - Barthes - Benjamin 
- Borges - Breton -Castoriadis-Cortázar - DA MA IT A, Roberto- bostoiévsky 
- Freud - Guattari - Lefort - LISPECTOR, Clarice - MARINHO, Ligia Maria -
MELLODY, Pia - Morin - Orwel - Osho - Perrone-Moisés, Leyla -
SANT'ANNA, Affonso Romano. 
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MANIFESTOS PARA UMA 
ECOLOGIA DO DESEJO * 

1 

Juntar o Direito à poesia já é uma provocação surrealista. É o crepúsculo 
dos deuses do saber. A queda de suas máscaras rígidas. A morte do maniqueísmo 
juridicista. Um chamádo ao desejo. Um protesto contra a mediocridade da men
talidade erudita e, ao mesmo tempo, um saudável desprezo pelo ensino enquan
to ofício. É recriar o homem provocando-o para que procure pertencer-se por 
inteiro, para que sinta uma profunda aversão contra as infiltrações de uma 
racionalidade-culposa e misticamente objetivista, convertida em "gendarme" da 
criatividade, do desejo, assim como de nossas ligações com os outros. 

A poesia possibilita-lhe isso. Traz em si a visceral compreensão das limi
tações que padecemos, colocando em evidência a ordem artificial e mortífera de 
uma cultura impregnada de legalidades presunçosas. Ela pode servir para des
pertar os sentidos e os desejos soterrados e desencantados por séculos de sabe
res, preocupados, estes, em garantir todo e qualquer tipo de imobilismo. Prati
cando a poesia, teremos a possibilidade de fazer triunfar o desejo sobre o bom 
senso e os bons sentimentos, deixando-nos, assim, sem ouvidos para os chama
dos valores nobres e verdadeiros, aqueles que sacralizam, com civismo, o amor 
ao poder. É o desejo destruindo de um só golpe os Deuses e os Patrões. É a semen
te da subversão onde menos se espera encontrá-la: a lanterna mágica do desejo. 

A poética surrealista tenta explodir as marcas de um cotidiano confor
mista e escravizado .por uma maneira de pensar, simultaneamente puritana, 
consumista e Logomaníaca. 

Proporciona, também, uma salutar abertura para a exploração de todas 
as formas de expressão que o racionalismo dominante conseguiu enclausurar 
numa reserva chamada absurdo. O surrealismo as reivindica como a placenta 

• Publicado cm São Paulo: Editora Acadêmica, 1990 . 
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da criatividade. Uma reação vital à sensatez inerte. Uma manobra para tentar 

corroer o monopólio de uma razão gue propaga a submissão: saberes feitos de 
lugares comuns e falsos tesouros com os quais, por esquecimento de nossa 
singularidade, naturalmente concordamos. 

Para o surrealista, o absurdo não tem uma conotação pejorativa: é a for

ma de protesto que se opõe ao jogo do coerente, do lógico e do demonstrado, 
categorias empregadas como critérios incontrovertíveis de verdade nos gran
des relatos que a ciência produz para imaginar o mundo. 

No surrealismo, o absurdo reitera a necessidade de múltiplas compre
ensões do mundo. O absurdo surrealista é uma saída espontânea para procu
rar a voz humana no meio dos poetas, no meio dos desejos. 

Declarar, afirma Breton, que a razão é a essência do homem, já é dividi-lo 
em dois, coisa que a tradição clássica nunca deixou de fazer. Esta, acrescenta, 

distinguiu no hômem o gue é razão, e que, por isso mesmo, é verdadeiramente 
humano, e o que não é razão, e que, por este fato, parece indigno do homem: 

instintos, sentimentos e desejo. Um corte mortalmente perigoso e onipotente que 
o surrealismo pretende surpreender em suas faltas, chamando a poesia. 

Valendo-se da poesia, o surrealismo mostra sua firme intenção de der
rubar as margens estreitas do racionalismo, sacudindo-nos, ao mesmo tempo, 

para que despertemos de nossas ilusões e dependências em relação a todas as 
convenções vigentes. 

Invoca o sonho, a magia de um olhar supra-real sobre o mundo, para 
procurar uma nova ordem de valores, sem ouvidos para os eruditos. 

Não se pode falar de supra-realidade, senão como sonho. Os sonhos são 

sempre surrealistas. Eles fazem acordar o desejo, mostrando-lhe como a razão 
(imposta pelos profissionais do saber) os asfixia. 

Os sonhos, longe do que nos pode parecer, mostram que também exis
tem ilusões, negativas e cansadas, numa razão que pretende ser realista. Elas 

levam em suas costas todo o cansaço do mundo, servindo, sem escrúpulos, aos 
senhores da safomania. 

As classificações, os lugares atribuídos pela ciência para o mundo e os 
desejos são também tentativas de conserto, um enclausuramento a tudo o que 
por sua natureza não admite gaiolas. Em contraposição, os sonhos surrealistas 

mostram as razões que a razão instituída ignora; isto promove as lutas dos 
opostos, desarraigados e enraizados onde cada um assume a verdade de sua 
vida e seu fervor. É a fantasia no lugar dos fantasmas. 
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O sonho (como poesia encantada) é um espaço dê criatividade sem cen

suras: gestos, imagens, desejos sem vigias nem tiranias. É um modo de expres

são-vacinada contra o poder e os poderosos, contra a teia de aranha que forma, 
em um vendaval de imposições, medos e dependências, o homem resignado. 

O surrealismo propõe um sonho diurno e nos convida a ser a penélope 

que destece de dia para ser fiel a si mesma. 

É a revolução pela autonomia da arte. A revolução pelo sonho trans

formado em atos pedagógicos que incitam micro-revoluções. Assim, a revo
lução surrealista encara o sonho como possibilidade de descolonizar a imagi
nação. Por aí passa a procura de uma declaração surrealista dos direitos do 
homem: a declaração universal dos direitos do desejo, do direito à criatividade, 

do direito de sonhar. 

O sonho poético faz do sentimento uma revolução e dessa forma sub

verte a tolice-vital, essa evasão da vidu que a arte deve expurgar. 

A maior revolução é a de recuperar a vida no desejo, sentindo o mun

do em nós e nos outros. Com farta freqüência, a vida passa, para os ho

mens, em brancas nuvens, tendo por único incômodo de sua existência uma 

debilitante nostalgia. 

O assédio das sombras tende a aumentar no berço da pós-modernidade, 

que é a miragem nostálgica do homem, uma civilização onde a singularidade 

dos desejos se converte em um bem de luxo. Está-se começando a produzir o 
"homem de Chernobyl", para quem a vida cotidiana passa a ser um exercício 
de sobrevivência. Ele divaga com crenças promíscuas, vive um dia de cada 

vez, preparado para o pior, por haver perdido toda confiança em seu futuro. 

Seu lugar de visibilidade é o espanto apocalíptico. Está no lugar de um obser

vador em regime de prisão perpétua. 

Então voltemos ao surrealismo, não como uma moda saudosista que 
força a perda da memória histórica, mas coma recuperação psicoanalítica do 

instante onde a imaginação do mundo brilhou plena de juventude. E foi fogo e 
jogo, com as coisas, os desejos e a eternidade. Um belo instante da cultura onde 
o sonho vai adiante e a ação é sua esteira: o solar do noturno, o sonho que 

impede aderir-se incondicionalmente às ficções dos saberes feitos. 

O que mais me atrai no surrealismo é sua proposta carnavalizada de 

fundir, pela poesia, os sonhos com a vida. 

Com ele quero reagir nos tempos do raciocínio apocalíptico, repensá-lo 
como surrealismo tardio, com o pós-surrealismo, que resiste no interior da 

cultura da pós-história . 
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Não quero dramatizar a mentalidade sitiada, quero transformá-la, eman
cipando-me dela. Temos que fazer com o surrealismo tardio um lugar de supe
ração e rebeldia contra os sufocas das culturas opulentas. Temos que aprender 
a modular nossas vidas como uma obra de arte. É subversiva a introdução da 
arte na vida. É reservar-se a genialidade para viver como falava Oscar Wilde. 

Quando o surrealismo estabelece as identidades entre a poética (osso
nhos) e a vida, está convidando a cultivar o engajamento mágico com o mun
do. É a crença no poder mágico da palavra como reveladora e criadora de 
mundos e realidades: O homem é a luz de seu destino. 

Breton tomou todo cuidado para não reduzir a imaginação à servidão. Ele 
afirmou em seu prin1eiro manifesto que só a imaginação nos dá conta do que 
pode ser, e isto é o bastante para que a gente se entregue a ela sem receios de se 
enganar (como se fosse possível enganar-se mais ainda, lamenta Breton). A livre 
emissão da imaginação convoca o magia. Não existe imaginação sem magia. 

A grande tentativa com que nos brinda o surrealismo provém de sua 
teimosa substituição das fobias, das dramatizações, da mentalidade narcisista 
pela ação política do encantamento. 

Não se pode engajar na vida sem vínculos mágicos com "les uns, les 
outres" e as coisas. 

A imaginação encantada, mágica, não é a verdade nem o erro. Ela pro
cura uma lucidez que não está nas teorias. Estas realizam um modo de com
preensão do mundo sustentada pelo poder da unificação e da identificação de 
uma certa mitologia da realidade objetiva: a ingenuidade transparente. A ma
gia surrealista provoca a leitura emocional, sensitiva, corporal, auditiva e visu
al dos destinos do desejo e os sentidos do prazer perdido. 

Vida, corpos, palavras, olhares, pulsações ... tudo lido, falado e visto como 
intensidades, longe dos conceitos, traçando abismos com relação aos grandes 
relatos que legitimam transcendental ou epicamente as verdades e, negando, 
também a autoridade dos "Deuses-Previdência". Assim, o surrealismo pode 
desligar-se da relação Teoria-Práxis, assumindo em profundidade o caráter 
onírico das teorias. 

Realidade e sonho, os cortes não são drásticos. É difícil distinguir sem criar 
mitos. De repente o surrealismo não distingue, coloca em prateleiras sem estantes 
as teorias e nos propõe uma discussão substitutiva: a relação sonho-práxis. Graças 
a este sacrilégio, os surrealistas alteram os efeitos consagrados do saber. 

Em seus jogos contestatários mostram que a hmção mais importante do 
conhecimento social é a de sonhar com magia. Somos feitos do mesmo material 
que os sonhos. O sonho é um fiel espelho d~ nossos escurecidos objetos de desejo. 
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Iluminá-los é uma função emancipatória da pedagogia. Ela deve in
cendiar-nos com magia e afetividade. O processo didático precisa ser um 
sonho mágico que nos atraia para devolver-nos a liberdade. Esse é o caminho 
para encontrar o desejo nos argumentos didáticos: a sala de aula como um 
sonho que realiza a psicanálise do saber. Paraíso perigoso, onde só penetram 
os grandes aventureiros. A noite do ser. O homem noturno que vê a noite 
como alumbramento e o dia como gestações: o homem luminoso do crepús

culo que mostra Bachelard. 

Ousar é um privilégio dos que têm coragem. 

A experiência nos ensina que uma consciência demasiado impregnada 
de lucidez cartesiana impede que o homem invoque os abismos interiores e 
que evoque, como o deseja, os misteriosos climas da vida inconsciente, tente 
dissolver seus ·fantasmas e exerça sua rebelião contra os castradores profissio
nais ou amadores. Enfim, o sonho como bom exercício para superar as consci
ências alienadas. Os sonhos e a magia como antídotos da ideologia. O sonho 
para superar a mentalidade cartesiana: essa lucidez vizinha do poder. 

O Bachelard noturno foi um inovador da concepção da imaginação, dis
tante dos padrões acadêmicos convencionais e dos modismos sorbonianos, 
explorou o devaneio e a poesia, pensando a natureza enquanto imaginação 
material. Reivindicou para o conhecimento um incessante direito de voltar à 

imaginação: o exercício da função diurna do imaginário. 

Pensando junto com os surrealistas, Bachelard percebe as correntes sub
terrâneas do saber, que manifestam uma mobilidade diferente daquela que se 
dá como superfície da razão: unidirecional, logocêntrica, disciplinada, sem 
efervescências psicológicas. Ele descobre a ludicidade da matemática, o jogo 
criador, o "esprit de finesse", a poética da inteligência, a ciência como estética 
da razão, como o queria Nietzsche, é também comprometimento do corpo com 
a concretude do mundo. 

Fala, então, Bachelard, de surrecionalidade acompanhando o movimen
to surrealista para explorar suas possibilidades "epistemlógicas". A causa 
surrealista o inspirou como epistemólogo e pedagogo, ousando aplicar a máxi
ma: "No reino do pensamento a imprndência é um método", 

A magia do instante poético é uma possibilidade sedutora, potencial
mente eficaz, para Bachelard, como dissolvente da teia de armadilhas e engo
das onde se escondem, disfarçadas, obsoletas mentalidades. 

"Sou o limite de minhas ilusões perdidas", escreveu certa vez Bachelard. 

Porém, a imaginação e o sonho guardam estreita relação com a demo
cracia, pois nos interpelam e nos provocam em tomo do novo, nos propõem a 
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possibilidade de pensar e sentir sem censuras, nos revelam os segredos da 
singularidade, o ponto neurológico da diferença: o homem novo, aquele que 
não tem seus sonhos, seu imaginário censurado pela instituição e que organiza 
seus afetos sem desejos alugados. 

A democracia é o direito de sonhar o que se quer. 

As sociedades totalitárias são as que perderam sua capacidade de ima
ginar criativamente o mundo. 

Como é possível imaginar o novo? 

Esta é a grande questão que precisamos formular se quisermos que nos
sas vidas sejam articuladas por uma mentalidade democrática. Devemos, por
tanto, ir à procura da imaginação democrática. Temos, assim, urna relação es
treita entre sonho imaginação e autonomia. Esta última, a definiria como o 
direito de imaginar e de inventar nossos próprios desejos. 

Pedagogicamente falando, as artes brindam urna possibilidade 
insubstituível, estimulam a imaginação criativa, tornando-nos, absolutamente, 
permeáveis pará o novo. Representam atos de produção do novo. É o novo 
erotizado pelo ato pedagógico. Os cadáveres são poeticamente enterrados. Eros, 
pedagogo. As verdades nostálgicas, vencidas pela ludicidade da sala de aula. 
As vanguardas regressivas do academicismo derrotadas por uma pragmática 
poética, afetiva e eficiente. 

Já n.fo se trata de fazer discursos sobre o valor pedagógico de uma ima
ginação criativa. É colocá-la em prática para deslocar nossa mentalidade do 
sistema instituído. É fazer a experiência de produção do novo. É aprender a 
"ser o hon1en1 novo". 

Creio que o traço mais marcante de uma mentalidade democrática seja 
sua inesgotável predisposição para a imaginação do novo, para a recepção 
do imprevisível. 

Daí, a poética (no sentido das artes), ela nos ensina a adquirir uma per
manente atitude "adâmica" frente a todas as coisas do mundo. Um olhar pri
mitivo, absolutamente indispensável para que o saber recupere sua função de 
h1rbulência e singularidade. 

A visão "adârnica" frente ao mundo poderia ser entendida como uma 
proposta de constituição do saber a partir da instantaneidade. Assim o homem 
"adâmico" estaria enxergando permanentemente as coisas do mundo em esta
do virginal, criando permanentemente novas condições de visibilidade, e re
jeitando seculares rotinas mentais, que obstaculizam sua percepção do novo e 

sua sensibilidade singular. Urna volta da razão ao tempo das crianças, onde se 
vêem as coisas do mundo pela primeira vez . 
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O poético, em Bachelard, não é um simples ordenamento. Tem neces
sidade de um poder, de uma energia, de urna conquista, de uma magia 
transformadora. Para ele não se compreende bem numa contemplação ocio
sa. É preciso - comenta - que o ser que contempla jogue seu próprio destino 
ante o universo contemplado. Em sua "epistemologia" noturna todos os ti
pos de poesia são tipos de destino. Uma história da poesia, diz, é uma histó
ria da sensibilidade humana. A poesia, para Bachelard, revela que o homem 
deseja um dever, um destino, uma afetividade criativa. Para o filósofo dos 
obstáculos epistemológicos a função primordial da poesia é a de transfor
mar-nos. A poética, proclama, é a obra humana que nos transforma com mai
or rapidez: basta um poema. 

Invocando a Lautremont, Bachelard recomenda ler a poesia como uma 
lição de vida, como uma original lição de vontade de viver. 

Assim, na poética, o que ela espera, de pronto, é subversão. A vida ofe\1-
siva sucede a vida ofendida. A importância do grito pela vida presente nos 
"Cantos de Maldoror". Porém o grito poético, um universo gritado como ener

gia de vida, e sempre a meu ver, elegante, cheio de gestos tranqüilos. É sempre 
um grito calmo. 

Esse é para mim o grito poético que propõe Bachelard. Um grito silencio
so. Sinto que os fracos rugem. Os que proferem gritos desgarradores, diz 
Bachelard, não sabem gritar. É o grito do medo frente "à ameaça". Mostra um 
corpo comprometido com a angústia, mas não com a transformação do humano. 

Os significantes raivosos são feitos de mediocridade lúdica, de medio
cridade imaginativa. Não se necessita de defesas maníacas: agredir para não 
engolir desejos desencantados, proibir para permitir, censurar para defender o 
direito à criatividade. 

Sonho com um surrealismo de olhos calmos. Os furacões não dissolvem 
as castrações; os furacões só incitam a procurar um refúgio longe deles. Reivin
dico, portanto, o escândalo da doçura, uma tormenta delicada e suave, uma 
tormenta comprometida com Eros. 

A pedagogia demanda atitudes mágicas. Elas são sempre serenas. A 
magia é uma energia aplicada, que dissolve as máscaras censoras, as obser
vações do mundo em regime de prisão, os gritos fóbicos, tudo pelo poder 
da serenidade. 

Sinto que Cristo, quando propõe dar a outra face, prega isto. A dimensão 
subversiva de sua doutrina descansa numa obstinada apologia de caráter revo
lucionário dos gestos delicados e dos comportamentos intensamente calmos. 
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A serenidade é a estética da argumentação. A tranqüilidade é retórica. 
Estamos diante da revolução delicada, da agressão tranqüila de uma flor. É 
também a serena luta pela dignidade da vida que Ghandi praticou. 

O surrealismo não deixa de ser uma estratégia terapêutica. Os atos 
surrealistas precisam ser terapêuticos. Não podemos, então, esquecer que o 
discurso de terapeuta é sempre uma interpretação serena da fala do analisado. 
Imaginemos os estragos que produziria um terapeuta exaltado. Como ficariam 
nossas neuroses se fôssemos analisados por um furacão? 

O surrealismo é uma estratégia de transformação das angústias em sere
nos atos emancipatórios. 

Para Bachelard a poesia é uma metafísica instantânea. O poema deve 
dar-nos uma visão do mundo e dos segredos dos desejos. Enquanto todas as 
experiências metafísicas são preparadas por intermináveis prolegômenos, a 
poesia recusa preâmbulos, princípios, métodos, provas. No máximd, aponta 
Bachelard, tem necessidades de um prelúdio de silêncios. Produz seu instante 
fazendo calar os trinados do museu das crenças do saber, aquelas idéias que 
deixa-riam na alma do leitor uma continuidade de pensamento ou de mum1ú
rio. Ele pensa que para constituir um instante complexo, para atar, neste ins
tante, numerosas simultaneidades, é que o poeta destrói a continuidade sim
ples do tempo encadeado. O poeta detém metafisicamente o tempo no instante 
poético para criar.. o saber de um sonho diurno. No mínimo esse sonho é a 
consciência de uma ambivalência: uma ambivalência excitada, ativa, mágica. 
A poesia nos ensina a viver o tempo da contradição escondido em cada instan
te: a surrealidade tal como é proposta por Breton. Esse é o saber que se procura 
na pedagogia do imaginário, na didática do sonho, nos devaneios do 
surrealismo pedagógico, na pragmática da singularidade, na didática da sedu
ção, no ensino carnavalizado. 

Nas múltiplas avenidas de uma afetividade inventiva, sem nada espe
rar do sopro das horas, o poeta; o professor ilusionista, renega os fantasmas do 
saber. "Para viver é preciso sempre trair fantasmas", fala Bachelard. Para isto é 
necessário fazer a terapia do conhecimento. Um mundo para ser despertado, 
um mundo mostrando que as contradições íntimas são as que levam à clarida
de do saber. Aprende-se na magia das contradições. Aprende-se no sonho. Por 
isso o professor surrealista deve ensinar a sonhar. Por isso ele é um ilusionista 
que propõe a ludicidade como prática revolucionária. Estamos diante do po
der do brinquedo. O sonho didático é sempre lúdico, camavaliza o funciona
mento normal das luzes. cartesianas. 
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Por que não podemos esperar dos indícios do sonho o mesmo que espe
ramos da iluminação cartesiana? Por que os jogos lúdicos não podem servir 
para ajudar-nos a resolver as questões ftITTdamentais da vida? 

Como diz a canção: sonhar é preciso. 

O sonho e a poesia são a contrafigura da imaginação formal. Esta 
transparece no vocabulário básico da ciência e da filosofia, servindo à cons
tituição de uma imaginação extremamente dependente de um princípio de 
visibilidade passiva. 

A imaginação formal, fundamentada numa visão imobilista e imobili
zada, cumpre seus destinos encaminhando-se para o formalismo. Escamoteia, 
assim, a materialidade das coisas e das próprias imagens para pensar o mundo 
a partir de exemplos tácitos e imagens mascaradas. Uma proposta que não 
adverte, afirma Bachelard, que não se aprende um pensamento no vazio. 

Desta maneira, a imaginação formal toma a matéria um objeto de vi
são, ao vê-la apenas como figuração. É o resultado último da postura do ho
mem como mero espectador do mundo, de um mundo panorâmico e posto à 

contemplação ociosa. No fundo, uma apologia de uma imaginação depen
dente e carente. Dependente dos objetos de conhecimento; carente em rela
ção a todo o novo. É a imaginação totalitária: a imaginação que se apresenta 
como véspera de conceito. 

A imaginação formal é vítima de um princípio ótico. Ela comanda os 
processos discursivos que produzem as verdades das ciências sociais e fazem 
do cientista um pensador-voyeur: o pensa-dor quieto que nos legou Radin como 
símbolo de toda uma tradição reflexiva, que concebe a imagem como mera 
miragem-sem-vida de um mundo, cujos significados, forçosamente, devem ser 
traduzidos em conceitos. É a palavra "ótica" escondida nos conceitos para dar 
a ilusão de ser um duplo do mundo. 

Estamos diante dos fragmentos "ópticos" que acompanham a imagina
ção para reduzi-la a uma faculdade meramente copiadora, subalterna e 
deserotizada. É a imaginação sem autonomia. Trata-se da imaginação de quem 
aceita submissamente ser espectador do mundo. 

Examinando com certo cuidado o processo discursivo das ciências soci
ais, podemos notar muitas marc.as de uma compreensão "óptica" do mundo. 
Expressões como: ver, contemplar, evidência, idéia (que significa, originaria
mente, forma visível), ponto de vista, visão do mundo etc., mostram, às claras, 
como o discurso das ciências sociais está impregnado de elementos dependentes 
de uma concepção "óptica" do mundo. Inclusive, a própria noção de teoria é filha 
da atitude "óptica". Ela provém do grego. Surge de um uso metafórico da ex-
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pressão "Theorem". Os gregos empregavam essa palavra para referirem-se aos 
comentaristas das olimpíadas. Eles ficavam nas arquibancadas para opinar so
bre os jogos do Olimpo. Curiosamente, estes personagens eram os únicos que 
não tinham nenhuma participação ativa nas competições. Só as viam. O "theorem" 
tinha o vício da ocularidade que herdaram nossos cientistas instituídos. 

O surrealismo convida a ter outra atitude frente ao saber. Mostra que o 
saber precisa deixar de ser a arquibancada da vida. 

Bachelard prefere sair à procura de outro tipo de imaginação. Ele acha
ma material. Trata-se de uma imaginação que recupera o mundo como 
criatividade e como resistência, solicita a intervenção ativa e emancipatória do 
homem, decretando com isto a morte do pensador-voyeur. 

Estamos diante da proposta de uma imaginação democrática, inventiva, 
cheia de incertezas. Uma imaginação que nunca fica a serviço da relação saber
poder. Nela vigora a relação saber-desejo. 

Para exercer o poder nunca se apela para uma imaginação que revele o 
novo. O poder precisa do império de uma criatividade nostálgica que provo
que só o efeito de uma mudança. Uma imaginação que introduza as alterações 
que não mudam nada. Este tipo de imaginação adquire seu apogeu na cultura 
da pós-modernidade. 

Penso neste momento em Kelsen. Sinto que seu pecado foi o de empregar 
sua imaginação para descrever o pensamento jurídico que já existia. Sua imagi
nação serviu como antecâmara para seus conceitos e nada mais. NLITTca pensou 
na possibilidade de novos jogos. Preocupou-se em purificar o velho, retroali
mentou-o. Seu habitat foi uma mortalha para a criação de um imaginário jurídi
co democrático. Ele assumiu a pureza contra a luxúria operante do novo. 

O poder se infiltra no saber como imaginação totalitária. Uma imagina
ção unicamente disposta a sonhar a unívocidade do mundo e dos desejos: uma 
imaginação alienada e hipnótica. Lembro que os mecanismos da hipnósis con
sistem em baixar as faixas das ondas energéticas das pessoas, tomando-as vul
neráveis a modulações e sugestões. 

A imaginação totalitária trabalha contra as diferenças. É uma imagina
ção esterilizante: a imaginação ornamental dos estereótipos sem espaços para 
as grandes diferenças desejantes. Ela apresenta como tendência o silêncio e a 
cegueira. Estamos diante de uma imaginação que deixa o saber sem sabor. 
Barthes lembra que saber e sabor têm a mesma raiz. Necessitamos de que estas 
duas palavras se mantenham significativamente unidas. Para isso temos que 
aceitar que o sabor do saber está no desejo de mudar a vida: uma procura 
permanente da nova palavra. Esse sabor tem o gosfo de um sonho. Claro que 
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não se trata, como se queria em maio de 1968, da imaginação do poder, mas da 
imaginação democrática em lugar da imaginação do poder. 

Ninguém é um bom professor se não consegue dar vida aos textos que 
trabalha. Nesse sentido não podemos esquecer que o valor pedagógico de um 
discurso passa. por seu erotismo. Dar vida a um texto é impregná-lo de um 
sabor que subverta a linguagem do poder. 

Aprender é ousar desaprender o culto erudito, transformando em ero
tismo significativo as unívocidades escondidas nos textos que apresentam ver
dades eruditas. A comunicação pedagógica depende do vínculo de amor que 
pode ser estabelecido com os textos. Para aprender é preciso misturar o rigor 
argumentativo com a ousadia efetiva. Unicamente aprendemos se recriarmos 
as verdades como se fossem mágicas: os fulgores luminosos de um desejo que 

não foi determinado por nenhuma voz exterior. 

Estamos diante da terapia e seu valor. Ela nos ajuda a reencontrarmo
nos com a criança adormecida que todos nós portamos. A terapia a faz acor
dar. Quando ela acorda, descobre as razões que a adormeceram. Assim, 
redescobrimos nossos desejos de criança. Os adultos que conseguem levar acor
dada a criança que foram, podem diluir os nós traumáticos de sua história. O 
surrealismo se propõe a isso. Ele é uma fala de criança, nos mostra que as 
crianças acordam com o sonho. Nossa criança desperta é a que nos vai permitir 
sonhar acordados. O drama do adulto é a compreensão de que quando ele 

porta sua criança adormecida, o poder ocupa seu lugar. 

Enfim, se o tripé de uma proposta pedagógica surrealista baseia-se no 
jogo, na terapia e no sonho, precisamos marcar a distância entre o discurso da 
angústia e o conformismo e o discurso do prazer, o desejo e a serenidade. Ten
do sempre presente que não se pode confundir o discurso do prazer com o 
prazer pela vida. É o que ocorre com alguns "analisados" muito mais preocu
pados por transformar a vida em tema para sua terapia com a vida. Agora, é 
preciso lembrar que é impossível fazer terapia com ausentes. 

Estou dando ao sonho surrealista o sentido de uma possibilidade. Com 
efeito, juntando-o ao jogo, adquire a dimensão de uma compreensão da vida e 
suas instituições. Um entendimento que escapa das limitações que pesam so
bre o pensamento controlado. Uma dessas limitações, a mais grave talvez, é a 
que converte o nosso espírito em um brinquedo do imaginário oficial: um con
junto de estereótipos que põem um ponto final aos acontecimentos do mundo 
e sua dança. Impressões parasitas que falseiam o curso da ideação autônoma. 
Por isso, o sonho didático, como discurso pedagógico, que pem1ite subtrair 
nossas formas de expressão de uma ameaçadora esclerose. Assim podemos 
devolver ao verbo didático sua virtude criadora . 
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As armadilhas não só provêm da ordem lógica (um estreito racionalismo 
sempre alerta para não deixar passar nada que não houvera sido selado por ele), 
mas também da ordem moral, sempre presente sob forma de tabus, é finalmente 
da ordem do" gosto academicista", regido pelas convenções sofisticadas do bom 
tom. Estas armadilhas conformam a teia de significações que podem ser caracte
rizadas como a voz do bom-senso, a voz oficialmente reconhecida do senso críti
co. Tradicionalmente, na escola aprendemos a cultivar essas vozes sem advertir 
que elas freiam a criatividade de todo tipo e envergadura. 

Assim, o sonho didático, no surrealismo, aparece como um pensamento 
sem controle. É a possibilidade de expressar coletiva-mente uma imaginação 
encaminhada ao maravilhoso. É um sonho integrador. 

Creio que já se vê claramente que estou falando do sonho como um ter
ritório de encontro que permite entender-nos melhor, na interação com os ou
tros. É o discurso do sonho como manifestação do mundo dos desejos. 

Frente a esta proposta, precisamos reconsiderar as atitudes docentes, 
geralmente presas a uma atitude narcisista que termina colocando ao aluno 
como simples espelho, para que o professor consiga reconhecer-se, 
narcisisticamente, negando sua fraqueza. O sonho didático coloca o professor 
na necessidade de descer de seu umbigo e participar de um processo de mútuo 
reconhecimento transformador. 

Quando invoco as possibilidades didáticas do que chamo de um sonho 
surrealista, penso ao mesmo tempo nos efeitos fantásticos que envolvem os 
acontecimentos e os discursos céticos: um realismo mágico, construtor de um 
fantástico mundo de ficções, que permite compreender, por um súbito senti
mento de supra-racionalidade, a presença de um amontoado de ficções desen
cantadas no cotidiano do mundo. É como se amplificando emocionalmente as 
ficções, pudéssemos nos aperceber de sua existência nas apresentações sensa
tas do mundo. Desta maneira, poderemos dar-nos conta de que o ficcional não. 
é só tema dos contos fantásticos. As ficções formam parte de nossos vínculos 
simbólicos. A força alienante de um discurso depende do potencial persuasivo 
das ficções que o sustentam, das ficções que terminamos admitindo como da
dos naturais do mundo: os absurdos negados do real. 

Pensando a ideologia a partir do surrealismo, ela pode ser focalizada 
como a imaginação (um emaranhado de ficções) que determina um controle 
exterior das relações entre os homens. Afastando-me do ponto de vista que 
mostrava a ideologia como falsificação da consciência ou ocultamento do mun
do, apresento-a como um sistema de ficções que procuram conduzir as rela
ções entre os homens, construindo uma realidade unívoca. 
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Estou falando da construção de uma realidade onde se perde a autono
mia dos desejos pela percepção unívoca do mundo. 

Frente às ficções ideológicas, pode, então, surgir um outro tipo de reali
dade imaginária, um realismo mágico que permita entender a realidade ficcional 
em que mergulhamos por um certo exercício institucional do poder. 

O sonho didático, como realismo mágico, nos permitirá, também, esta
belecer uma compreensão, pelo fantástico, dos modos em que o saber é empre
gado para permitir o entendimento e aprendizado das ficções ideológicas. 

Nosso universo compreensivo amplia-se notoriamente quando nos per
mitimos sonhar dando acesso a nossas utopias interiores. Quem se entrega 
com entusiasmo à imaginação poética está permitindo participar com paixão 
nos acontecimentos. Além disso, estar-se-ia produzindo uma leitura emocio
nal do mundo, que nos daria amplas condições para viver experiências 

• transformadoras. 

O sonho didático propicia uma leitura semiológica do cotidiano. Procu
ra a produção de textos "existenciais" para o momento que se está vivendo. 
Textos que permitem descobrir as redes sutis que o totalitarismo tece no uso 
cotidiano da linguagem. 

Estou movendo-me em um terreno muito complexo. O fantástico pode 
levar-nos, se não nos apercebermos de seus limites, a uma perigosa alteração do 
mundo. O fantástico pode deixar-nos embriagados e sem nenhuma capacidade 
de projetar-nos no marco do mundo cotidiano. Estaríamos, assim, mergulhados 
num mundo imaginário que nos faria perder-nos nos vapores de seu próprio 
encantamento. O limite do fantástico está em sua capacidade de permitir-nos 
captar emocionalmente uma situação histórica. O discurso fantástico nunca pode 
manifestar-se como significação histórica, que nega o mundo, substituindo-o. 
Quando produzimos um discurso fantástico temos que ter plena consciência de 
sua condição imaginária. Não se pode confundir a ousadia de um projeto com a 
negação do mundo: viver o sonho como se já estivesse realizado. 

Quando falo do fantástico, estou, sobretudo, pensando na possibilidade 
de despertar uma ousadia interior. 

Examinando a história, pode-se comprovar que só os ousados, os que 
sonharam com o impossível, puderam contribuir para que fossem realidade as 
grandes transformações sociais ... Muitos fracassaram, outros mudaram o cur
so da história. Colombo vindo para a América, San Martin atravessando os 
Andes com um conjunto de soldados inexperientes, as mães da Praça de Maio, 
são exemplos de alguns sonhos fantásticos que deram certo. O Che Guevara na 
Bolívia; a resistência heróica Sepé Tiaraju; Ataualpa, o último Inca; o rei da 
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Patagônia, foram projetos fantásticos que se frustraram. O resultado não im
porta. As ousadias fracassadas transformaram as pessoas que nelas participa
ram, permitiram-lhes for-mar alianças e vínculos fortes de amor. Isto é precisa
mente o que se procura com a pedagogia surrealista, como poética do sonho. 
Não se pode entender a proposta surrealista sem valorar o permanente retorno 
às ficçôes ousadas que a caracterizam de um modo vital. 

Não devemos confundir as ficções do real com a realidade fictícia. 

A produção do saber não está isenta da necessidade de contar com so
nhos ousados. Marx, Freud, Bachelard, Galileu, Einstein passaram pela vida 
dando testemunho disso." 

Particularmente me surpreendem os mecanismos de recuperação da ins
tituição social que conseguiu, com bastante êxito, apresentar uma interpreta
ção burocrática e extremamente cautelosa destas grandes ousadias cognitivas. 
Nas aulas universitárias não se mostra o impulso fantástico que comanda o 
pensamento desses sonhos. 

Gostaria de deter-me um momento em Bachelard, esse magnífico 
surrealista. Existe um enorme silêncio nos cursos universitários em torno do 
mundo fantástico que envolve a produção da sua obra. Inclusive muitos par
tidários da mal chamada Teoria Crítica do Direito invocam Bachelard, em seus 
trabalhos e em suas aulas, sem uma referência à concepção bachelardiana da 
imaginação. Nenhum crítico do Direito mostra a relação profunda que existe, 
no pensamento de Bachelard, entre a proposta de um racionalismo aberto e a 
capacidade de sonhar. Este fato pode parecer muito mais surpreendente pelo 
compromisso da Teoria Crítica do Direito com o materialismo dialético. Este 
último não pode ser adequadamente entendido sem desafiar todas as manei
ras cartesianas de reagir diante do espetáculo do mundo, lançando-se a corpo 
descoberto no maravilhoso. É importante observar o pouco valor de uma crí
tica que não esteja preocupada em transformar, de cima para baixo, a sensibi
lidade cognitiva dominante. 

Bachelard levou muito em conta todas estas coisas, os juristas que que
rem usá-lo para falar de Direito, não. A riqueza do pensamento de Bachelard 
está dada pela leitura surrealista que dele podemos fazer. 

Para pensar, nas perspectivas do surrealismo, no ensino· do Direito, é 
preciso contar com docentes capazes de levar adiante grandes ousadias peda
gógicas. Eles têm que mostrar que é possível crescer, encarar a aventura do 
saber, enfrentando, obstinadamente, uma erudição que nos adormece. O im
portante é que a ousadia não termine nunca. Assim cada vez que a erudição 
triunfa sobre ela, como o rei da Patagônia, deve ressurgir na derrota, inventando 
ou tra-~xperiência fantástica. 
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Há pouco tempo participei de um concurso universitário na carreira de 
Ciência Política da Universidade de Buenos Aires. A banca examinadora mani
festou que não podia avaliar minha proposta pedagógica por ser muito inovado
ra, não se havendo ainda verificado, academicamente, sua eficiência. Um exem
plo da erudição tentando derrotar a ousadia. A Lógica é ao mundo como a caveira ao 
corpo ... Eu os perdôo, os entendo, mas necessito traí-los. Sinto que tenho que 
saldar minhas contas com todos os silêncios, que até agora me impus, para con
quistar a competência de meu discurso. Agora que o tenho, lamento-o. 

Preciso traí-los para ajudar a que o homem, como dizia Breton, se passe 
com armas e bagagens para o lado do homem. Porém, essa passagem tem que 
ser com armas, bagagens e bengala. Ninguém passa sozinho e contando para 
isso, unicamente, com as emoções. A afetividade não é arma suficiente. É pre
ciso contar com o apoio do saber. 

Não gostarifl que meu empenho de denunciar as perversões escondidas 
atrás das verdades divinizadas levem, a quem me está lendo, a pensar que 
estou pregando a negação do conhecimento. O saber também ajuda, e muito, a 
formar espíritos sensíveis e delicados frente à vida e aos outros. Existem mui
tos professores e estudantes que querem mudar as coisas. Maio de 68 já pas
sou. O individualismo que o motivou também. Os professores de meia-idade 
como eu, temos saudades (inconscientes) desse movimento. 

Às vezes, isso perturba o que se quer dizer. Não percebemos a diferença 
das gerações a que, habitualmente, falamos numa sala de aula. Isso nos desori
enta. Nosso individualismo nos faz acreditar muitas vezes que possuímos o 
dom de uma palavra messiânica. Pensamos que estamos predestinados a trans
formar, com nossa palavra, o mundo. São nossas defesas maníacas, que muitas 
vezes falam mais forte que nossa vontade consciente. Observo, em meu dia
dia, como meu narcisismo trai meus objetivos existenciais, não me deixa ser 
fiel a mim mesmo e, conseqüentemente, com as metas que me propus para 
encarar minha própria vida. Talvez o narcisismo seja a enfermidade profissio
nal dos que ensinam, não sei. O certo é que pregando o inconformismo, se tem 
também muito poder sobre os outros e não se renuncia a compactuar com a 
instituição universitária. Enganamos a nós mesmos quando secretamente di
zemos que estamos aí e ficamos para tentar que as coisas mudem. Estamos 
diante de um sentimento de onipotência que esconde outras razões. 

Estou escrevendo quase automaticamente e não vou rever o que colo
quei no papel. Quero deixá-lo assim como está. É uma confissão sobre os peri
gos do surrealismo e deste texto. 
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Os críticos da cultura se alimentam dessa crític:i, vivem em função dela. 
]v!uitos deles não conseguem falar de outra coisa. Não se trata de entender o 
mundo senão de vivê-lo. Caso contrário, o professor termina sendo uma víti

ma das teorias. Tenho amigos que fazem a crítica do saber instituído, despre

zam os alunos e os ignoram magistralmente. 

Ninguém me necessita do jeito que eu penso ser necessário. Eu penso 
que me necessitam para dar de comer ao meu narcisismo. Entretanto, os estu

dantes precisam de ajuda. Ninguém os ajuda autoproclamando-se um fetiche: 
oferecendo-se como um objeto para idolatrar, mostrando, enigmaticamente, 

que existe um lugar (de onde o crítico parece vir) onde as misérias do mundo 

foram vencidas. As palavras do professor nunca lhe dão a chave para entrar 
nesse paraíso alternativo. 

Pelo geral, o professor, que ocupa o lugar de um grande inconformista, 
fala das misérias do mundo e se vai. Os alunos ficam piores, tão-só com o 
prazer masoquista que dá certo sofrimento. O prazer muito "argentino" de 
sentir-se, no fundo, bem nas situações de angústia. 

Ajudar ao aluno é dar-lhe condições para crescer a partir de sua própria 

história e das condições em que se encontra. Geralmente o professor busca que 
o aluno o copie, tenta que o aluno seja seu duplo. No fundo, não se respeitam 
as diferenças. Muitas vezes se fala em estimular a criatividade do aluno, mas 

se quer que o aluno seja criati\'O de uma maneira semelhante a que pratica o 
professor. É uma criatividade vigiada. 

Tenho um colega de universidade que tinha uma alma profundamente 
baiana, mas que necessitou assumir as máscaras de um lorde inglês para so
breviver na universidade. Era uma máscara de rasgos eruditos com os quais 
cobria o erotismo de sua origem. Essa máscara, que lhe permitiu adquirir o 
aspecto de um homem frio e distante, terminou por ficar colada a seu rosto, 

deixou de ser para ele uma máscara. Os professores inconformistas correm o 
mesmo risco. Seu rosto pode ficar confundido definitivamente com a máscara 
da insatisfação. O mais triste é quando esse professor quer que essa máscara se 

faça carne no rosto dos que escutam. 

Não basta falar aos alunos de que é necessário passar com armas e baga
gens para o lado dos homens. É preciso dar-lhes a bengala que lhes permita 
fazer essa viagem. Porém, a bengala não é nossa palavra. Ela está na força vital 
que podem redescobrir neles mesmos. Toda bengala exterior termina sendo um 

fetiche. Os próprios alunos têm que descobrir o saber que os devolva à vida. 

Na maioria das vezes o professor inconformista - o grande iconoclasta 
- brinca de Deus. Simula derrubar todos os ídolos com a secreta esperança de 
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poder ele ocupar o lugar de todos eles. Nada presta, só sua palavra: o único 

fetiche a ser venerado. 

Como na fala de um Deus, sua palavra, enigmaticamente, deixa entre

ver a vida que precisa ser celebrada. Ela é oferecida mas ao mesmo tempo 

necrada ocultada pelo modo eni!::mático em que ela é brindada para urna con-º ' o 
templação ociosa. 

Um pouco como nas festas do swi11ger (swi11gc's pnrty) todo mundo sai 

mal dessas aulas inconformadas. 

Nas orgias inventadas pela classe média no capitalismo tardio, todos se 

sentem mal: sujos e rígidos. Porque estas festas são uma fuga da vida que refle
tem sua vida. É uma tentativa de esquecer a monotonia, de fugir falsamente da 
incomunicação, e da falta de relação. Um fracasso total: o modo diferente de 

não comunicar-se. 

A mesma coisa acontece em 11rnitas das aulas em que se tenta fazer a 
crítica do saber. Não existe nenhuma celebração da vida. Todos continuam no 

anonimato. Falam de viver de um modo diferente, mas não tentam aproveitar 
esse instante para isso ... e quando a festa termina cada um volta à sua norma

lidade, como sempre frenéticos, mecânicos e anônimos. Inclusive o professor 

crítico volta a sua rotina sem ligar muito para suas próprias palavras, elas são 
unicamente seu intervalo cotidiano. A pausa que reanima. 

O surrealismo deve estar atento a isto. A nula surrcnlistn deve ser parte dn 
vida e não 11111nf11gt1 dela. A magia e o sonho como parte da vida e não corno um 

esquecimento das penas. 

O surrealismo como estratégia para o ensino do Direito nunca pode per

mitir que um inferno se desate. Ele deve tentar a apresentação supra-real do 
cotidiano para projetar, como numa tela amplificada, alguns dos absurdos que 
engolimos como parte da chamada condição natural do homem. 

Brin.cando surrealisticamente com a realidade, podemos também perce

ber os mecanismos que se manifestam em nossa estrutura psíquica, ajudando
nos a encontrar um destino - sem censuras externas - para nossos desejos. É o 
emprego do fantástico que permite ver como muito do que se convencionou 
chamar realidade não é outra coisa que um território de ficções apresentadas 
como dados naturais para conseguir que os homens neguem seus desejos. Fe
tiches que ocultam os absurdos que integram a "sensatez cotidiana". 

É importante considerar a esta altura que, a partir de um ponto de vista 
pedagógico, pela via do fantástico, pode tentar-se a sondagem dos limites dos 
códigos acadêmicos e epistemológicos, institucionalmente estabelecido, assim 
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como das autoritárias mistificações do ensino tradicional. O desejo situado num 
faz de contas, sem angústias nem alienações. 

Assim, na sala de aula, a criação lúcida pela linguagem e a ação dos 
desejos passam a ser um instrumento de descoberta do mundo. Na didática do 
imaginário, os desejos se divertem para entender-se e descobrir a vida. 

Em mais de 20 anos de docência, adverti que um professor precisa ser 
um pouco ilusionista. Empregar uma didática do imaginário, mostrando que, 
para mudar a vida, é preciso reinventar as ficções. 

Temos que reinventar a linguagem se queremos desenvolver a demo
cracia. Ela é impossível com homens estereotipados. O homem adormecido, 
sem efervescências, não é democrático. Um estereótipo não pode portar incer
tezas, nem aceitar as diferenças e os diferentes. 

Não existem jogos didáticos sem afetos. A felicidade e a autonomia do 
homem, fala Freud, dependem'do trabalho e da criatividade. Ambas as coisas 
dependem inteiramente de nossos modos de sentir. Desta maneira, acrescenta 
Freud, a pedagogia se funda psicanaliticamente numa economia do amor. Um 
bom professor, para o fundador da psicanálise, é aquele que sabe empregar a 
quantidade certa de amor. O prêmio de um professor é a alegria, descobrir que 
despertou nos outros o desejo de sentir. 

A grande subversão das aulas de Barthes foi sempre provocada pela 
forma afetiva de trabalhar o saber. Nelas um território de divertimentos e de 
afetos importam sempre mais do que o saber previsível do mundo acadêmico. 
E a "afectoterapia" como estratégia para a sala de aula. O professor como 
"afectoterapeuta" que não julga nem culpa, simplesmente desenvolve o abra
ço carinhoso da palavra. 

Desta maneira a sala de aula será convertida no sonho de um mundo 
onde as pessoas são respeitadas pela intensidade e afeto com que se ligam e 
não mais pela fortaleza de suas muralhas. 

A magia surrealista não é mito. Ela é um sonho vital. 

O mito dissimula a separação entre a cultura e a vida social. A magia 
surrealista está vinculada à força envolvente dos desejos. O mito serve para 
estimular uma cultura que vive suas contradições numa estrutura que é obra 
das divindades metafísicas e se alimenta dos cultos alienados. 

Digamos, então, que a magia surrealista é o sonho substituindo os mi
tos. Estes últimos não são mais que sonhos para ausentes. 

No momento creio ver que a distância entre o mito e a magia surrealista 
é também a distância entre a pedagogia de angústia e o inconformismo e a 
pedagogia do prazer e do desejo. 

• 204. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

Os antropólogos falam da magia de um modo bastante diferente do sen
so que eu lhe atribuo para o surrealismo tardio. Do pensamento primitivo con
servo unicamente a possibilidade de entender a magia como um princípio vi
tal. Uma coisa transmissível e acumulável, mas que só pode ser adquirida por 
contato com os outros. 

A qualidade forte deste tipo de representação estaria dada por sua possi~ 
bilidade de funcionar como mentalidade participativa. Um modo de pensar pri
mitivo que sugiro retomar para recuperar a raiz do sentido da vida coletiva; um 
viver coletivo que se foi perdendo. Essa maneira de viver cria hábitos mentais 
bastante diferentes dos que ensombrecem a racionalidade ocidental. A mentali
dade primitiva me seduz na medida em que mostro uma forma de encarar suas 
representações muito mais pelos sentimentos que pelo pensamento. A generali
dade é para o primitivo uma categoria afetiva. As representações emocionais 
têm em suas vidas um papel preponderante: o realismo mágico em substituição 
de um místico realismo objetivo. É a magia no lugar d; objetividade. 

No pensamento primitivo a afetividade funciona como condição de sen
tido. Algo é verdadeiro se corresponde com os sentimentos e não se corresponde 
com os fatos como queria Aristóteles e os empiristas lógicos. 

Desta maneira o surrealismo tardio propõe para o ensino universitário 
uma "condição mágica de significação". Trata-se de um critério sempre aberto 
ao plural dos sentidos e das percepções diferentes. 

A lógica racional tende a opor radicalmente inteligência e sentimen
tos. O surrealismo tardio os junta, convocando um certo tipo de magia: o 
encantamento vital. 

No fundo, poderia falar de dois tipos de magia: a surrealista e a mística. 
A primeira, vejo-a como expressão coletiva do inconformismo vital e dos im
pulsos de resistência frente a todos os ritmos impostos. A segunda, como se 
referindo àqueles relatos que cumprem funções legitimadoras na sociedade 
pelo deslumbramento. A magia presente no mito é sempre produtora de dis
cursos deslumbrados. Como as crianças antes de dormir, a magia presente no 
mito nos permite sentir o retomo ao útero matemo através de algumas históri
as bem contadas, historinhas onde todos os desejos são abolidos porque pare
cem definitivamente realizados. Ficamos, então, deslumbrados, isto é, impedi
dos de ver, de falar, de desejar. 

Estamos diante de uma força mágica que direciona nosso encantamento 
pelo poder, a lei e o saber das ciências. Desta maneira eles são miticamente 
convertidos em objetos adoráveis. Emerge, assim, uma ilusão que nos faz sen
tir vinculados a todos eles por uma perfeita relação de amor. Apenas o efeito 
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de um todo desejado, que se decide amar sob a forma de uma palavra vazia: 
adorável. Então, meu desejo, em relação ao poder, à lei e ao saber se instala em 

lugares que não poderão mais ser designados. A ciência, a lei e o poder conver
tidos em fetiches. Nesta condição passamos a nos comportar como sujeitos 
enceguecidos. Vemos sempre uma grande inocência no objeto amado. Muito 
além de suas propriedades sentimo-lo infalível e nos tomamos servos dessa 
onipotência endeusada. Um ser perfeito que nos devora. Passamos a existir 
neles. Perdemos o sentido da realidade, desvanecida numa fantasia glorificada. 
A ilusão de um leito de Procusto, que nos angustia, cada vez que comprova
mos que a realidade não encaixa nele. A ilusão paralisante da figura perfeita. 

Apelando para as possibilidades emancipatórias do pensamento mági
co, o surrealismo procura substituir esse amor enfermo pela procura da afir
mação de nossa singularidade. Para isso, tenta subverter a figura perfeita da 
lei, da ciência e do poder, descobrindo-lhes certa~ marcas de corrupção; tenta 
inventar uma contra-imagem dos objetos amados. Um desencanto que nos per
mita recuperar nossa autonomia. Assim, deixaríamos de idealizar essas figu
ras, redescobrindo-as em suas imperfeições e, portanto, em sua história real. 

A construção das contra-imagens requer a recuperação do espaço do 
político na sociedade. Um desejo de significação que as massas perderam. Hoje 
as massas são apáticas até para consumir as roti.nas das significações impostas. 

Desde um ponto de vista pedagógico, podemos extrair deliciosos frutos 
diante do que termino de escrever. 

Parece-me importante salientar a presença de um conteúdo mítico laten
te no discurso didático oficial. Ele consegue, bem ou mal, exprimir-se apelan
do ao deslumbramento. O aluno, alimentando-se do êxtase, enceguecido pela 
fala do mestre, adorando sua infalibilidade. 

Existe uma religião judaico-cristã que nos fez confundir o amor com a 
adoração. Desta maneira cremos amar quando estamos idolatrando. 

A teologia do poder permite encarar a censura, as despersonalizações 
como verdades, isto é, dado através de um magistério universal, que serve 
para manter os homens em estado de crença sacra. 

Nas instituições, como nas neuroses, a crença trabalha para construir 
fetiches. Eles permitem simultaneamente realizar e ocultar os procedimentos 
que apontam não só para a manipulação do psiquismo senão, mais concreta
mente, para atrair efetivamente os homens. Este apelo realiza-se através de 
discursos legitimadores que fazem falar as instituições como vozes insubsti
tuíveis do saber absoluto. Desta maneira elas determinam a relação do homem 

• 206. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

com o discurso. Para governarmos, este precisa apelar para a adoração, quer 
dizer, precisa de nosso amor doentio ao objeto mensageiro. 

O discurso pedagógico está no centro desse processo. Principalmente o 
discurso docente do Direito. 

O discurso jurídico aparece vinculado a uma ciência do sagrado que 
mantém em silêncio uma zona infernal de produção do saber: um conheci
mento que fala da liberdade e da justiça sem tomar consciência de que está 
servindo à mentalidade opressora de uma época. 

As ciências da lei brindam a possibilidade de contar com discursos 
que estabeleçam vínculos de adoração à lei, garantindo com isso a produção 
institucional da subjetividade. Um saber que faz a lei transbordar efeitos do
entios de amor. 

A penosa sensação de impotência que experimentamos quando crian
ças, foi o que despertou a necessidade de uma proteção amorosa, satisfeita em 
tal época pelo pai. Quando nos apercebemos, como adultos, da persistência 
desta dolorosa sensação de impotência, estendemos a proteção paterna a ou
tras figuras: Deus, o Direito, o Estado, a Ciência etc. Figuras que servem para 
nos fazer crer que seguimos contando com uma proteção amorosa. Assim, 
atenuamos o medo frente aos perigos da vida. É muito difícil enfrentar as 
incertezas contando somente consigo mesmo. Precisamos ir acompanhados 
de sagradas solenidades, rodeados de auréolas de santidade. Claro que desta 
forma o que conseguimos é uma analgésica miopia. Coberto de santidade, 
perdemos a noção de quanto a produção institucional da subjetividade nos 
afasta de todo e qualquer contato vital. A recuperação desses contatos exige 
substituir as santidades alheias por nossa própria singularidade: cada um de 
nós como construtor de suas próprias ilusões, longe dos fetiches, dos estereó
tipos e das crenças ritualizadas. 

O fetichismo marca a relação do homem com os objetos que o alienam. 
Prolongando as considerações que sobre o fetichismo provocou a psicanálise, 
falo dele como uma metáfora que circula com relativa freqüência nas teorias 
que compõem as chamadas ciências sociais. Nelas emprega-se o termo para se 
referir ao culto de certos objetos. aos quais se atribui um poder particular, po
der que somente se oferece à análise inserindo, cuidadosamente, o objeto no 
conjunto das crenças sociais. 

Trata-se de uma forma metafórica para falar da existência, numa cultu
ra, de objetos e noções reificadas que condensam, simbolicamente, o lugar do 
inconsciente onde se articulam o enigma e a crença. Os fetiches são sempre 
vistos como o resto de um enign1a .. 
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Refugiando-se nos fetiches os homens podem reconhecer-se, ilusoria
mente, como os únicos animadores de seus desejos. No fundo, um testemu
nho da necessidade de ter a ilusão do exercício concreto de um poder sobre 

aqueles que o governam. 

Apelando-se, metaforicamente, ao fetichismo, pode-se, de alguma ma
neira, contar com uma explicação das relações idolátricas do homem na socie
dade, dos dispositivos que fazem dos processos de superestimação um dos 
fatores da dominação. O fetiche oculta sempre o fato de que um sentimento foi 
transformado numa fraqueza. 

As pessoas, as coisas, as idéias fetichizadas de nossa cultura, podem ser 
interpretadas como um compromisso entre o desejo e o processo defensivo, 
mostram as mesmas necessidades do homem primitivo de encarnar num feti
che a seu Deus. Encarnar, dar uma carne, para encobrir, na origem da instaura
ção do fetiche, uma intolerável não-satisfação frente à que oferece ou deixa de 
oferecer o objeto do amor, seu Deus protetor. O fetiche é uma armadilha para 
deuses, que se volta contra seu criador. 

O fetiche representa sempre a substituição de um desejo. O objeto 
fetichizado ,·em sempre satisfazer condições preexistentes, não satisfeitas. O 
objeto fetiche é sempre o substituto de uma carência. Ele é sempre uma lem
brança encobridora, testemunho manipulável onde se oculta, entrevê, e pre
serva o que n5o deve perder-se. Ele é a negação da percepção de uma ausência. 

Neste ponto creio que não pode haver muitos receios em admitir que o 
pensamento vulgar vá determinando uma mentalidade fetichista em relaç5o 
ao Direito, ao Estado, assim como, nas relações das verdades das ciências soci
ais com os objetos e as situações do mundo. 

Diria que, por razões históricas, se vinculam, em grande parte, à insti
tuição social de uma cultura capitalista, for;:im entretecendo-se modos uni
formes de ver o mundo, que nos remetem para significantes últimos 
fetichizados: Deus, a Ciência, a Lei, a Razão e também os objetos do consu
mo. Disfarces que nos permitem uma apropriação simbólica da maneira pela 
qual a vida se efetua: uma armadilha preparada ao desejo, petrificando seu 
processo. Isto nos converte em leitores cegos da vida, sem a sensibilidade de 
Borges.· A faca íntima na garganta. 

Existe uma relação estreita entre o fetiche e a castração. Esta última pode 
ser vista como a supressão de uma demanda de amor. E uma impotência afetiva 
que pode ser vista como efeito direto dos fetiches. Eles são, no fundo, verdades 
que vieram ocupar o lugar da vida: um espelho de desejos idealizados que 
provocam o efeito de saberes plenos . 
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Os fetiches da cultura capitalista vão m;:itando nossa capacidade de 
multiplicar as possibilidades do amor, deixando-nos com a ilusão de um ero
tismo que não chega a provocar febre. 

A gente fica sem a gente. Todos na fila de espera dos clichês e os 
fetiches que lhe darão desejos enlatados, como remédio envenenado para 
os afetos perdidos. 

Para resistir, precisamos inventar outra história de amor, deixar de diri
gir nossos afetos em direção ao poder. 

O professor inconformista, muitas vezes, reconstituiu no lugar do feti
che o campo da ilusão. É uma ilusão que permite o brilho neurótico do profes
sor inconformado. 

Devemos ter uma atitude terapêutica frente ao discurso crítico de certos 
professores. Às vezes, esses discursos hasteiam uma atitude contestatária fren
te ao mundo, para sublimar, na forma de um fetiche, a personalidade angusti
ada do professor. Apelando a uma crítica radical da cultura, o professor incon
formado consegue dissimular seus sentimentos neuróticos. Ele. quer sentir-se 
indiscriminadamente querido para se preservar das angústias. Tenta persua
dir sobre os valores de uma cultura sem advertir em que medida esta mesma 
cultura contribuiu para formar a sua personalidade neurótica. Vive fazendo a 
apologia do amor, sem conseguir amar. Uma personalidade realmente aberta 
para o amor, tenta ajudar aos outros, criando as condições para que eles mu
dem seus comportamentos. Entretanto, o discurso de alguns professores 
inconformados funciona como uma masturbação compulsiva: um sedativo que 
alivia, transitoriamente, a angústia. 

A ânsia neurótica de criticar não nasce, assim, de uma força transfor
madora, ela é conseqüência de uma debilidade. Às vezes, ela nasce como defe
sa frente a um sentimento de inferioridade que se traduz como procura do 
poderio, fama, posição, o afeto indiscriminado. Em outros casos, o discurso 
crítico esconde inconscientes impulsos neuróticos na competição. Ela o leva a 
querer ser o único e excepcional indivíduo com capacidades ilimitadas de trans
formar o mundo, mas para adequá-lo às formas de seu desejo. Escondidas 
fantasias de grandeza apresentadas sob a capa nobre das grandes causas. Uma 
ambição camuflada. Um impulsivo desejo de êxito reprimido. Sua personali
dade neurótica nunca lhe permitiria enxergar que ele só pretende demonstrar 
que é o melhor, que é o único que sabe viver. .Ele, no fundo, quer ser o primei
ro em todos os campos que atua. Assim, unicamente, consegue contagiar desi
lusões, diminuir, inclusive, o valor potencial de sua fala, empobrecida por seus 
objetivos desmesurados e neuróticos. Desta maneira se produz um discurso 
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crítico onde os aspectos destrutivos se sobrepõem, em intensidade, aos cons
trutivos. E a crítica como suporte neurótico de um impulso competitivo e não 
como autêntico desejo de mudar o mundo. 

Desta maneira estou alertando contra os discursos críticos de uma per

sonalidade neurótica que se defende falando das misérias de uma cultura. São 
os fetiches de uma angústia contagiosa. 

Importa-me mostrar aqui que a personalidade neurótica não é patrimônio 

exclusivo daqueles professores que decidem exercer seu ofício compactuando 
com o status quo. Os críticos também podem ser neuróticos - eu não me excluo 
-, espero que esse trabalho me permita, no futuro, mudar meus comportamen

tos existenciais e docentes. Espero poder superar inconscientes atitudes autori
tárias que, no fundo, me deixam angustiado, quando os outros decidem viver 

sem levar em conta minha aprovação, quando decidem viver sem ficar presos 
ao feitiço de minha palavra. 

Devemos, pois, ficar abertos frente à crítica que outorga competência a 
um discursos pelo efeito indiscriminado que provoca uma fala carregada de 
aparências sonhadoras. 

Muitas vezes, a crítica esconde a necessidade neurótica de transgredir 
incessantemente uma lei da culh1ra, para substituí-la pela lei do desejo. É a lei 

funcionando como um fantasma inconsciente. Por não ter tido acesso ao sim
bólico do pai, segundo a lei, alguns críticos parecem desafiar as leis, ante nos

sos olhos, quando na realidade tentam fazê-las nascer a sua maneira. 

II 

Não tem nenhum sentido tentar definir, com certa precisão, o que deve 

ser entendido por surrealismo. Seria uma forma semioló&ica de estabelecer 
um critério autoritário de exclusão. Os atos e os projetos que não se enqua
drassem na definição cairiam fora do movimento surrealista. É o que tentou 

fazer Breton para controlar, de alguma maneira, os projetos do surrealismo. 
Definir o surrealismo é uma forma de trair o espírito que o anima. É tentar a 

univocidade do conjunto_ fundamental de suas propostas, encerrando-as em 
conceitos. Obteríamos, assim, um discurso legível do surrealismo. Porém, o 
surrealismo existe como um devir incessante de texto escritíveis que vão 
redefinindo a cada instante seu sentido e seu destino. Quem se vincula à 
história desses textos lhes outorga novas significações. O valor e os propósi
tos do surrealismo dependem dessa vertigem de sentidos. O surrealismo é 
uma aproximação singular ao fantástico, para uma tomada de consciência 
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comum da vida. Na proximidade do fantástico, nesse ponto em que a razão 
humana perde seu controle, cada surrealista poderia traduzir, num discurso 
mágico, as emoções contidas no profundo do seu ser. 

Nesse sentido, o surrealismo é uma estratégia discursiva que desperta, 
através do apelo ao fantástico, o estado latente de.nossos desejos singulares. Ele 
mostra o sentido singular de cada existência no questionamento das formas ofi

ciais da cu! lura. O surrealismo está em funçã,.o direta da necessidade de que cada 
um de nós possa exercer com autonomia seu próprio olhar frente à vida. 

Certamente, o surrealismo teve fortes influências que foram alimentando 
suas raízes: a psicanálise, o marxismo, e tendências estéticas convergiram para a 
determinação de sua gênese e evolução. Os novos elementos que se foram ade

rindo ao movimento surrealista aportavam conhecimentos, reações sensíveis e 
sugestões que imprimiam fortes marcas na atitude geral do surrealismo. 

Os surrealistas foram organizando sua rebeldia poética, moral e política 
em tomo de várias idéias comuns. Os colaboradores da revista A Revolução 

Surrealista, unanimemente, concordam nos seguintes pontos: o mundo chama

do cartesiano que os rodeava era um mundo insustentável, mistificador, sem 
humor nem paixão. Contra ele estavam justificadas todas as formas de insur

reição. Toda a psicologia do entendimento era discutida, concordavam em opor

se às exorbitantes pretensões da razão, esta precisava ser despojada do poder 

absoluto que se havia atribuído durante séculos. Os deveres que a razão impôs 
ao homem no plano moral perdiam, para os surrealistas, toda justificação. Frente 
às leis da moral instituída, os surrealistas concordavam em formular reservas 
concretas, pretendiam liberar o homem mediante a poesia, o sonho e o apelo 

ao sobrenatural para promover uma nova ordem de valores. Viam com preo
cupação como a ciência manipula os desejos e as coisas, mas renuncia a habitá

las. A ciência para os surrealistas sempre foi esse pensamento admiravelmente 
ativo, engenhoso, desenvolto, que trata todo ser como objeto em geral, igno
rando o sujeito da paixão. A ciência não reconhece que o sujeito apaixonado 
pode ser também sujeito do conhecimento. Assim descreve os afetos como se 
descreve a fauna e a flora, de um país distante, sem perceber que o homem está 
todo inteiro nas suas paixões. Por isso o apelo dos surrealistas à poesia. 

A partir dessas coincidências surgem as d-ivergências em tomo dos mei
os para atingi-las. 

De minha parte, pretendo retomar alguns dos caminhos abertos pelos 
surrealistas. Estou tentando com este manifesto fazer minha própria leitura do 
surrealismo, jogando nela toda minha experiência pedagógica. Quero fazer 
um exercício de adaptação da experiência surrealista como postura didática 
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para 0 ensino do Direito. Certamente os tempos são outros. Agora é preciso 
lutar contra o tipo de sensibilidade que vai ganhando o planeta com a consa
gração definitiva da cultura do capitalismo tardio. Por isso minha leitura dos 
textos surrealistas é feita a partir de minha própria versão do futuro de nossa 
cultura. Falo, então, do surrealismo tardio para mostrar como ele pode nos 
servir para a busca da afirmação da singularidade dentro de uma cultura que 
pretende vincular toda nossa sensibilidade às máquinas que inundam nosso 
cotidiano. O surrealismo tardio nos permitirá, assim, descobrir as paixões no 
interior das próprias paixões, para mudar a qualidade do afeto. Na cultura do 
capitalismo tardio a tendência é apresentar as paixões em forma difusa e ho
mogênea para que elas possam ser consumidas como objetos. A racionalidade 
do mercado que traz em si a lógica da dominação dos sentimentos. 

Nos seis meses em que redigi este manifesto, foi surgindo, quase auto
maticamente, um leque grande de interrogações sem respostas. À medida que 
fui avançando na leitura dos textos surrealistas, senti a necessidade de pesquisar 
vários temas e autores que me fizeram fugir dos objetivos que inicialmente me 
havia imposto. As leituras foram me dando uma certa clareza sobre algumas 
questões. Foi uma lucidez conquistada aos poucos. Por essa razão hão de pare
cer redundantes, às vezes obsessivas, muitas das colocações apresentadas. Optei 
por não alterar a seqüência em que as idéias foram, originariamente, expressa
das para preservar, com isso, a força de sua espontaneidade. Estou apresen
tando um texto sincero e não um conjunto de afirmações com intenção de ver
dade. É um trabalho em contínuo desdobramento. Desta forma, estou sendo 

fiel ao espírito que precisa ter um manifesto. 

Sintetizando minha aproximação ao surrealismo direi: 

a) A procura de um novo modo de vida fundado na autonomia desejante 

dos homens, uma pragmática da singularidade humana, não pode concreti
zar-se senão pela busca da autonomia coletiva. Ninguém pode realizar um 
processo de emancipação, a produção autônoma de nossa singularidade, sem 
reconhecimento da dimensão política de nossos desejos. Vale dizer que nossos 
desejos estarão sempre reprimidos se os desejos dos outros se encontram de
terminados por fortes relações culturais totalitárias. Estamos falando do poder 
libertário dos desejos coletivos, dos desejos solidários, que se encaminham para 
a transformação radical de todos os papéis sociais e de todos os hábitos autori
tários que permitem a produção institucional da subjetividade humana. 

b) Porém, não existe uma prática coletiva emancipatória se não reconhe
cemos que o exercício autônomo de nossos desejos é também uma prática polí
tica fundamental. As macroexperiências libertárias precisam de microexpe
riências desejantes no cotidiano de cada um de nós. Precisamos entender que 
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viver a plenitude de nossas paixões faz da vida uma atividade política criadora. 
Não existe política sem criatividade. É a dimensão cotidiana da política como 
forma de resistência às formas totalitárias absolutas que vão modelando a cul
tura planetária da pós-modernidade. Nela, a tendência é induzir-nos à evasão. 

Penso que a saída surrealista é ensinarmos a viver o presente através do 
amor, da poesia e do prazer, mergulhando na aventura criativa da superação 
do que é socialmente dado como obstáculo à nossa singularidade, à nossa au
tonomia e à dos outros. Posso dizer que só é possível assumir a transformação 
da vida social se assumirmos a nossa autonomia e a nossa criatividade. A do
minação se caminhos da criatividade para encontrar a força transformadora. A 
meu ver o surrealismo propõe fazer a revolução construindo a cultura de nos
sos sonhos, realizando nossas utopias. Creio que esta é a revolução viável na 
pós-modernidade. Não é possível mais pensar primeiro, e depois transfom1ar 

1 a sociedade. O surrealismo mostra um caminho inverso que, particularmente, 
prefiro escolher. Para mudar a vida é preciso transformar, radicalmente, os 
papéis sociais que desempen11amos para esquecer nossos desejos. Esses papéis 
estão baseados numa concepção totalitária da vida. Devemos libertar-nos des
sas amarrações dentre uma estratégia coletiva de transformação da vida, pela 
criatividade. O totalitarismo é a morte da criatividade. A democracia consiste 
em trazer as utopias para o presente, recriando-as incessantemente. 

c) O surrealismo é um modo de desmantelar as formas de totalitarismo 
pelo reconhecimento das diferenças e dos outros como diferentes. O surrealismo 
é urna grande advertência contra o totalitarismo embutido nas reivindicações 
igualitárias, contra o totalitarismo do consenso e das semelhanças. Participar, 
igualitariamente, em crenças preestabelecidas é uma forma encoberta de tota
litarismo. Reivindicar a necessidade de que todos sejam iguais é uma forma 
muito sutil de instaurar o controle. Sempre é mais fácil controlar um rebanho. 
A diferença é sempre uma ameaça, dificulta as estratégias do controlador. 

Para ser diferente é preciso aprender a amar e ser criativo. A diferença 
se exercita no amor e na criatividade. Por essa razão o controle social se exerci
ta sempre sobre nossos jeitos de amar e de criar. Sempre nos são ensinadas 
regras massificantes para que aprendamos a amar e a criar. Nós nos reconhe
cemos criativos e amorosos nas semelhanças, reconhecemo-nos nas 
univocidades totalitárias. Esse é, precisamente, o lado cruel da igualdade jurí
dica. A igualdade frente à lei não é só uma garantia contra o arbítrio, ela é 
também uma técnica de dominação, de freio à transformação da vida. Os ou
tros não são nossos semelhantes, eles são nossos diferentes. 

d) Creio que mediante o surrealismo pode mostrar-se que a política não 
tem lugares reservados. A cultura da pós-modernidade faz tudo .para 
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despolitizar a maioria das relações sociais e assim manter o véu sobre o seu 
conteúdo totalitário. Um exemplo fundamental é o saber das ciências. Ele é, 
em sua forma totalitária de organização, tão importante, para a manutenção da 

sociedade pós-industrial, quanto as relações econômicas especificamente capi
talistas. A ciência e o ensino contam com o imaginário despolitizado, que pre
cisa ser visto como urna necessidade política das sociedades pós-modernas. 

Não existem locais ideais da política. As vanguardas intelectuais, os 
partidos políticos, o Estado não são os donos do fazer político. A política está 

em todos os instantes do cotidiano de cada um de nós. Lutando pelos sonhos 
e pelos desejos se faz política, pois só teremos uma atitude política, estando 

totalmente disponíveis para a vida. Ninguém transforma a sociedade per
manecendo igual. Apelando ao surrealismo pode desfazer-se uma concep
ção da política, que inventa pastores, cientistas, intelectuais, professores, po
líticos, governantes esclarecidos, para cuidar de um rebanho inerte e cheio 

de medo das ovelhas negras. 

e) O surrealismo também pern1ite repensar o ensino do direito e as fom1as 

tradicionais da pedagogia tmiversitária. Esse é o objetivo central deste manifes

to, escrito para questionar uma concepção da pedagogia vista como um processo 
de transmissão de uma reserva cultural que necessita ser aprendida, impedindo 

a expressão de toda criatividade das pessoas que se pretende "fom1ar". 

A pedagogia tradicional, baseada na angústia da perda, é um instru
mento de controle apoiado no sufocamento da imaginação criativa. Nessa for

ma de ensino, toda criatividade será castigada. 

Na pedagogia surrealista isso não acontece. Nela o fundamental será o 
desenvolvimento da criatividade, dos afetos e dos sonhos. E essa é a melhor 

profilaxia contra as formas totalitárias do saber. 

Como é possível ensinar sem ser autoritário? 

Devo confessar que esta pergunta me preocupa desde há muito tempo. 
Esbocei, com uma resposta que me conforma transitoriamente, a tese de que o 
docente é menos autoritário na medida em que vai conseguindo tornar tênues 

as fronteiras entre a pedagogia e a terapia, na medida em que ensina as pesso
as a desenvolverem sua capacidade crítica, sua autonomia frente ao saber. O 
professor precisa mostrar ao aluno como empregar o saber para a formação de 
seu espírito autônomo. O professor precisa ajudar o aprendiz existencial a trans
formar o saber num sonho criativo e não deixá-lo com a passividade de uma 
vaca olhando o trem passar. Sempre me espantei quando via em meus alunos 
esse olhar de vaca. Era o sinal de que estava eu, sem querer, repetindo os ges
tos de alguns de meus mestres. O destino de um professor, que quer deixar de 
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ser autoritário, é muito simples, consiste em ter sempre presente que o funda

mental que se deve mostrar ao aluno é a possibilidade de que ele mesmo deve 
ser o produtor de suas necessidades e dos meios para atingi-las, mostrando ao 

aluno que a felicidade está no prazer de tentar realizar os nossos sonhos. 

Como dizia Bachelard, aprender deve significar desaprender o que 
aprendemos. Leio esta fórmula como a necessidade de aprender desapren
dendo aquilo que nos ensinaram para tornar submisso nosso imaginário e 
para abolir nossa criatividade. 

Através do surrealismo podemos entender que a erudição e o totalitaris
mo são parentes muito próximos. O surrealismo mostra que, para vencer, pre

cisamos preferir a dúvida às certezas. Estas últimas desprezam as transforma
ções e conduzem o homem para o imobilismo. O professor surrealista não é, 

necessariamente, um erudito, é simplesmente um artista, um ilusionista com
petente. Ama a, magia e, por isso, é um criador. Mas ele não se deslumbra com 

os resultados de sua arte. Ele sabe que a magia depende dele. Se esperasse que 
os resultados dependessem de forças sobrenaturais, não seria nada competen

te. O ato mágico não surgiria. O efeito mágico do Papai Noel depende de que 
alguém vá às lojas comprar os presentes. Uma família onde todos esperam os 

presentes passará um Natal muito triste. Neste ponto discordo do surrealismo 
tradicional - não acredito no azar objetivo. Isso me cheira a jusnaturalismo. 

Os juristas tradicionais diferem do professor surrealista na medida em 
que esperam encantados que se produzam os efeitos mágicos do Direito. 

O professor surrealista aceita que conhecer é descobrir em cada um de 

nós a nossa identidade. Ele reconhece seu conhecimento a partir desse gesto, 
mas encontra sua identidade respeitando a dos outros, negando-se a ver neles 
espelhada sua erudição, a ser um prestidigitador que hipnotiza. Ele se esforça 

para que os alunos descubram o ato de criatividade que sustenta a magia de 
suas palavras. É muito diferente ficar encantado com a criatividade dos outros 
do que ter-lhes atribuído a posse de um saber inquestionável. Nisso reside o 
segredo da poesia. Nisso se diferencia da magia totalitária, de uma falsa 
criatividade à la Disney World. 

Exercendo a criatividade, sobretudo a imaginação transformadora, o 
indivíduo poderá perceber o que há de autoritário, opressor e aberrante no 
comportamento dos outros e das instituições. 

Mas esse professor surrealista deve cuidar para não ser guiado pela an
gústia e pelo medo dos alunos. Eles carregam em suas costas séculos de 

autoritarismo; podem passar a viver como parasitas da criatividade de um 
professor fetichizado. Amar a criatividade alheia é sempre uma forma de en-
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tregar-se, incondicionalmente, à repressão. É uma forma de amor a um censor. 
Assim os argentinos aplaudem das arquibancadas a criatividade de Maradona 
para esquecer um recente genocídio e o impulso ao fracasso que ronda em 
tomo de todos os seus sonhos transfom1adores. 

f) O surrealismo junta-nos a nossas utopias para eliminar a contamina
ção totalitária que polui nosso cotidiano. O surrealismo tardio luta para elimi
nar a contaminação, que surge da tecnologia, que sustenta a cultura da pós
matemidade. Nesse ponto, Os objetivos do surrealismo tardio convergem com 
os objetivos da ecologia política. 

Assim, o surrealismo tardio, impregnando-se de um certo espírito eco
lógico, reivindicara a necessidade de realizar uma política do cotidiano. Ecolo
gicamente falando: o ato cotidiano de viver, visto como uma opção política que 
transforma o mundo. 

A ecdlogia, ao preocupar-se pela melhoria integral das condições da vida, 
precisa fazer uma política libertária do cotidiano. Fazer essa política significa 
suprimir, terapeuticamente, os conteúdos totalitários que formam o tecido ca
pilar dos modos instituídos de agir, sentir e pensar. Fazer a psicanálise desses 
conteúdos totalitários implica procurar na história de nossa culh1ra as crenças 
matrizes e os hábitos, a rede de marcos aberrantes que prepararam a cena tota
litária da culhzra pós-moderna. 

Juntando a psicanálise ao surrealismo, procurar-se-ia a compreensão 
apaixonada dos conteúdos totalitários. Implicaria sua amplificação emocional, 
sua amplificação utópica; uma compreensão obtida fora dos lugares determi
nados pela organização lógica dos saberes científicos, no lugar das paixões. 

Aparentemente, o maior perigo deste tipo de compreensão passa pela 
possibilidade de superdimensionar, de exagerar os caracteres negativos da 
cultura criticada. A paixão não tem medida. 

Sua melhor virtude estaria na exaltação do prazer como elemento gera
dor da cultura. Assim estaremos sentindo o saber no lugar do prazer impulsi

onado pela paixão. 

O surrealismo tende à conquista da emoção reveladora. 

Isto é uma atitude pedagógica fundamental. Estaríamos diante das rela
ções.prazer-saber e paixão-saber, funcionando como foco de resistência frente 
ao exagerado predomínio da relação saber-poder e da relação saber-dever. A 
dicotomia entre o prazer e a paixão por um lado, e o dever por outro, marcaria 
as diferenças entre a produção democrática e a produção totalitária da cultura. 

Na versão preliminar da Ciência Jurídica e seus Dois Maridos frisei essa 
· dicotomia através d~ dois maridos de Dona Flor. A leitura que fiz desses dois 

• 216. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

personagens de ficção me permitiram mostrar o conflito de Dona Flor como 
uma ambivalente necessidade de estabelecer seus vínculos afetivos simultane
amente no lugar do prazer e no lugar do dever. Vejo Vadinho como um indiví
duo preocupado por exaltar o prazer como fonte de energia vital, e o Teodoro 
como personagem completamente determinado pelo dever, uma vítima dos 
componentes totalitários da cultura, uma vítima do poder. Ele seria um protó
tipo do homem reprimido. Vadinho seria, pelo contrário, o protótipo do ho
mem que vive pela realização da espontaneidade. 

O prazer é o melhor instrumento de realização da espontaneidade. O 
prazer é o melhor instrumento de realização da autonomia e da criatividade. 

O grande fantasma que levantamos contra a realização do princípio do pra
zer passa por nosso medo da desordem. Tememos uma sociedade sem ordem. 
Esse medo facilita as formas totalitárias da cultura, as relações de dominação. 

Quando o prazer comanda. os atos da vida, isto não implica a falta de 
ordem, trata-se de um tipo diferente de ordenação. É uma ordem que provém 
das próprias necessidades e não como uma imposição externa. 

A diferença da ordem imposta pelas fom1as culhzrais totalitárias e a ordem 
que organiza e possibilita a criatividade não dependem de nenhuma força alienante. 
Pode ser uma ordem não preestabelecida, pode ser uma ordem em permanente 
mutação emergindo sempre renovada pelos próprios atos de descoberta da auto
nomia individual e coletiva. Mas ela nunca será uma ordem que paralisa. 

O surrealismo pode ensinar-nos a não ter medo da ordem que depende 
do novo. Ele pode mostrar-nos que uma ordem determinada por nossas neces
sidades de segurança permite a emergência de componentes culturais totalitá
rios. Não existe democracia sem riscos. O totalitarismo pode estar oculto atrás 
de máscaras aparentemente encantadoras. Pensemos, por exemplo, no fascínio 
tecnológico que vai envolvendo a cultura na pós-modernidade. 

Os grandes genocidas nos escandalizam. Mas nunca reparamos que nosso 
cotidiano está feito de uma infinita variedade de atos "microgenocidas". O 
surrealismo pretende revelá-los. 

g) Examinando a liderança que Breton exerceu sobre o surrealismo, noto 
certos traços autoritários que me obrigam a posicionar-me sobre as possibili
dades e os limites da liderança a partir de uma perspectiva surrealista. O que 
direi vale também em relação às funções de liderança na pedagogia. 

Breton fala da liberdade criativa, mas a outorga sempre com restrições. 
Muitas vezes, ele cumpriu o papel de vigia da criatividade surrealista. 
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Liderar é uma questão que precisa ser pensada, no interior do surrea
lismo, como uma capacidade específica e transitória de operar como agente 
catalizador de certas necessidades alheias. 

O líder surrealista é sempre descartável. Liderar é um ato de serviço, 
não de comando. É derivado do prazer de ajudar aos outros, não de possuí-los. 

No surrealismo a liderança não nos conduz. O líder nunca é uma voz 
alienante. Ele é um eco catalisador e passageiro. É a liderança que não precisa 
saltar à vista. Não exige reconhecimento dos outros. Ela precisa ser exercida 
sem necessidade de ser percebida. É um guia que se dilui no grupo que orien
ta. Enfim, é a liderança que consegue diluir o comando narcisista. 

O líder surrealista deve orientar para que o homem possa encontrar o 
prazer de viver e reconhecer que seu corpo está feito de utopias que não preci
sa reprimir. Por isso ele nunca pode ser uma utopia substitutiva. Porque neste 
caso perdemos nossa potencialidade para•exercer nossa própria paixão de vi
ver, intensa e gostosamente. 

O líder surrealista simplesmente influi nos outros realizando suas uto
pias interiores, pondo paixão na realização de seus próprios desejos. Isto é, no 
fundo, a liderança dos poetas que conseguiram superar as influências totalitá
rias do meio em que viviam. 

h) A cultura oficial da pós-modernidade tende à supressão total das pai
xões. Com isso, ela elimina a política. Adormecendo as paixões, se assegura a 
reprodução de um sistema de dominação. Só os apaixonados contestam, pro
testam, procuram a transformação. As paixões não cegam; elas iluminam, uto
picamente, o destino do ser apaixonado. A paixão é o alimento da liberdade. 
Não pode, portanto, existir uma pragmática da singularidade humana, sem 

seres apaixonados que a realizem. A paixão é o que nos diferencia dos seres 
inanimados, que simulam viver olhando, indiferentemente, o mundo à espera 
da morte. Só os ·seres apaixonados têm condições de procurar viver em liber
dade, de procurar vencer as tiranias culturais. Os surrealistas tentaram viver 
assim. Mostraram o poder das utopias interiores. 

A meu ver, o surrealismo é o modo de expressão poética das utopias 
interiores. Os surrealistas mostram-nas apaixonadamente. A cultura oficial in
terpreta as paixões surrealistas como um "excesso agressivo". Foi uma manei
ra de recuperar, ideologicamente, o surrealismo, amornando a ameaça de seu 
poder revolucionário. 

De que adianta ter uma sociedade perfeitamente organizada se em seu 
interior as relações entre os homens perdem seu sentido, não existem mais? 
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Não importa a tecnologia, importa aprender a estar com os outros. A tecnologia 
constrói sociedades de homens impenetráveis. 

Há pouco tempo assisti a um filme sobre a vida em Tóquio. Nele mos
travam uma fábrica de bonecas do tamanho das crianças, feitas para que os 
velhos pudessem brincar nos parques, substituindo os netos que os ignora
vam. As crianças preferiam os computadores à possibilidade de relacionar-se 
com seus avós: uma cena dramática do devir do mundo, uma amostra de um 
absurdo aceito como sensatez racional. 

Na pós-modernidade, podemos registrar duas tendências em conflito: uma 
dependência da cultura oficial, a outra fortemente resistente a ela. A primeira 
tendência pode ser vista como paradigma de todas as submissões, de todos os 
compromisssos com o status q110 e os componentes totalitários do imaginário 
social instituído: uma din1ensão cultural absolutamente presa ao poder e à lei de 
ferro da produção capitalista de bens e crenças. A segunda tendência caracteri
za-se por uma intermitente procura da separação entre saber e poder. O saber 
ficando à deriva em relação ao poder; um saber na busca da autonomia do ho
mem e de uma estratégia cognitiva predominantemente baseada numa "com
preensão vivencial" da significação. Chamarei a primeira tendência de "pós
modemidade oficial" e a segunda de "pós-modernidade utópica". Esta última 
designa uma atitude que reivindica a possibilidade do homem de concretizar 
suas utopias interiores, evitando contabilizá-las como ilusões perdidas. 

Penso que não podemos entender o sentido da pós-modernidade sem 
mergulhar na dialética conflitiva destas duas tendências. 

O surrealismo tardio pretende inserir-se nesta dialética como expressão 
da pós-modernidade utópica. 

Meu grande objetivo é tentar projetar as principais concepções da pós
modernidade utópica no campo do ensino do Direito. 

Pode já se vislumbrar uma pálida tentativa de implementação de um 
projeto pedagógico consoante com o paradigma cultural da pós-modernidade 
oficial. É preciso, portanto, começar a gerar amplos focos de resistência, basea
do na reiteração infinita de micro-afirmações individuais. A pós-modernidade 
não é o tempo das grandes e heróicas contestações. Em troca, ela precisa de um 
incessante devir da afirmação de nossa autonomia. 

O surrealismo nasceu com uma interrogação aberta sobre a modernidade. 
O surrealismo tardio interroga a pós-modernidade. 

Breton viveu o suficiente para perceber a necessidade de adequar o 
surrealismo aos novos acontecimentos da culh1ra. Numa entrevista ele afir
mou que em sua juventude os espíritos estavam ameaçados de enquilosamento, 
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mas os jovens dos anos 50 têm seu espírito ameaçado de dissolução. E é preci
samente nessa década que Lyotard fixa o início da pós-modernidade. 

Na cultura da pós-modernidade a ameaça de dissolução é total. A ener
gia atômica, culhiral e produtiva pode levar-nos à aniquilação final. A cada 
dia o sentimento de estar ameaçado cresce. Espero que essa ameaça nos impul
sione a reagir e tenhamos a força suficiente como para gerar a energia das 
paixões. Ela nos pode devolver o equilíbrio vital. 

Observando-se a cultura oficial da pós-modernidade, nota-se que exis
tem muitos aspectos fortemente desgastados no consentimento universal. Os 
velhos acordos precisam ser revistos para produzir uma nova realidade huma
na. Caso contrário, a nova era será a idade da desumanização. Começamos a 
fazer a história do homem perdido. 

Um homem perdido entre objetos personificados e erotizados. As coisas 
personificadas para que os homens fiquem coisificados, circulando socialmen
te como mercadorias. 

O surrealismo tardio é uma instância de dúvida absoluta frente às for
mas de conhecimento e de ação imposta pela instituição social: Não se trata de 
um desejo alienante, não se trata de praticar a intolerância frente aos homens 
que aceitam os modos instituídos do pensamento. O surrealismo procura 
questioná-los como estratégia global para a afirmação de nossa autonomia. É 
impedir que a eficiência simbólica, que se está instaurando, torne nosso corpo 
obsoleto. Assim o surrealismo coloca a necessidade de redescobrir as significa
ções do corpo negando aquelas outras significações que surgem contra ele. 

Hoje existe um culto externo do corpo. Está na moda a ginástica do cor
po. O surrealismo tardio se preocuparia mais com embelezar a significação do 
corpo, do que com suas formas. 

Estamos diante de um novo paradigma de vida. 

Uma questão crucial que deve ser dita: os espaços naturais, políticos, 
afetivos e poéticos não se conservam sem paixão, sem efervescências ou entu
siasmos vitais. Hoje existem poucos sinais visíveis desse entusiasmo vital. O 
homem atual é passivo e melancólico, unicamente consegue ter entusiasmos 
superficiais e sem consciência histórica. Existe um desencanto profundo que 
vai preparando terreno para um totalitarismo sem retorno. Precisamos 
reinventar a paixão para evitar que uma sociedade melancólica se instale 
irreversivelmente. Apelamos ao entusiasmo surrealista. Um sonho difícil. É o 
surrealismo desafiando nada menos que as estruturas básicas do Ocidente. 

• 220. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

III 

O desastre ecológico, o terrorismo, a síndrome da insuficiência imuno
lógica, a dívida externa, a contaminação nuclear, a guerra nas estrelas, a vio
lência nas cidades, uma multiplicidade incalculável de fantasmas alarmantes 
com que vivemos, cotidianamente, tentando esquecê-los, apelando ao 
hedonismo consumista. Assim, um andróide melancólico e assustado, junto 
com radiantes sedutores programados, realizam no consumo generalizado o 
estilo de vida niilista da sociedade pós-moderna. Uma ausência total de valo
res e de sentidos para a vida comanda a produção social da subjetividade. Dois 
tipos humanos que saturam sua existência com douradas informações, diver
sões e objetos. Eles se excitam no consumo desta trilogia de elementos que 
hiper-realizam o mundo transformando-o num espetáculo de passividades sem 
destino nem valores. O sujeito convertido num terminal de informações. O 
sujeito isolado dos outros pelas informações consumidas. Assim é a massa pós
modema: uma indiferente e nebulosa somatória de homens em coma, movi
dos pelo efêmero prazer de um consumo pseudopersonalizado. 

Pode observar-se uma enorme diferença com a massificação da 
modernidade. Ela dependia de uma força alienante que unificava os indivídu
os em tomo de algumas idéias-força, em torno de grandes promessas. Elas, 
agora, são substituídas pela participação - sem um vínculo com os outros -
num grande espetáculo modelado pelo tecnoconsumo. 

Na pós-modernidade o homem não precisa mais ser castrado pela vio
lência. Basta bombardeá-lo com mensagens que excitem seus desejos 
condicionando-os para o consumo: os desejos do homem consumidos pelo pra
zer do consumo. As mensagens terminam seduzindo os homens. As imagens 
funcionando como simulacro envelhecido do mundo e especularização da vida. 
Os objetos e as imagens personificados. Existe um homem cortado em dois pela 
informação, os objetos e as imagens. 

Paradoxalmente, o homem entrou no maravilhoso mundo da comunica
ção para ficar convertido num andróide frio e isolado. É o homem incomunicado 
pelos meios de comunicação. Nas ruas de Tóquio enormes telas de TV amplifi
cam o mundo, fragmentando-o em mil imagens simultâneas. Elas não deixam 
perceber que existem na cidade outros homens que precisam conviver. Tóquio 
é a cidade paradigma da pós-modernidade. Nela um único sentido é estimula
do: a visão. É um sentido trabalhado para que o homem aprenda a perceber as 
mensagens programadas. Nesse aprendizado os indivíduos ficam cegos, sem a 
possibilidade de perceberem o amor, a liberdade, a poesia e os outros homens . 
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Devo salientar que a América Latina não tem ainda cidades como Tó
quio. Em nossas cidades ainda perduram arcaicas estruturas e mentalidades. 
A era da comunicação eletrônica começa a ser desenvolvida, para nosso cotidi
ano, no interior de uma cultura de bens precários. Para muitos latino-america
nos, consumir é um sonho inatingível. Milhões deles consomem imagens e 
morrem de fome. No Brasil existe um número de menores abandonados quase 
igual à população da Argentina. Essas crianças brincam com as máquinas ele
trônicas, mas têm também de sobreviver lutando contra um cotidiano miserá
vel. Isto os torna violentos, porém, sensivelmente marginais. 

Certamente, os povos da América Latina apresentam culturas de con
trastes radicais. Por esse motivo encontram-se em melhores condições para 
resistir aos simulacros envelhecidos do maravilhoso mundo da cultura oficial 
pós-moderna. Os marginais dessas culturas têm ainda a chance de serem 
surrealistas tardios, de implementar uma prática coletiva emancipatória. Um • 
sonho, talvez a última utopia. 

Os homens sempre têm recursos; o poder não é uma rua de mão única. 

Não obstante o que acabo de dizer, preciso admitir que nenhum recanto 
do planeta foi salvo da contribuição básica da cultura pós-moderna: uma or
dem social totalitária e um teimoso esforço de fazê-Ia irreversível. 

A caminho do século XXI todo o planeta vai acomodando-se a um único 
tipo de formação social. Ela é conquistada graças ao casament~ da tecnologia 
moderna com a idéia de um plano perfeito para a sociedade. E o que Orwell 
mostrou com garra poética. 

O homem pós-moderno vai perdendo suas ligações com a vida, seduzido 
por um mundo de simulacros dourados. A poesia e as artes em geral perdem 
seus objetivos sendo aos poucos substituídas por um mundo de objetos, bonecos 
e imagens computadorizados que tem, para o homem pós-moderno, um brilho 
magnético muito mais cativante que os originais. São· as cópias douradas. As 
cópias da vida que a tomam aparentemente mais atraente no brilho de um jogo 
de fascinações. Trata-se de imitações do mundo que conseguem apagar as ten
sões e angústias presentes nos acontecimentos originais. A tecnociência não con
seguiu revelar os enigmas da existência, em troca, pode copiá-Ia de um modo 
magnético. Ficamos." Encantados por este triunfo. A sociedade pós-moderna é 
uma sociedade orwelliana que vai se tomando - num clima alucinante cada vez 
mais incapaz de refletir sobre si mesma; uma sociedade saturada de vigias tota
litários e homens presos a uma estrutura imposta pelas necessidades .de prepa
rar-se para uma guerra total. Trata-se de uma sociedade que pode, aos poucos, 
transfom1ar-se num mundo tipicamente orwelliano. 
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1984, de Orwell, é uma forma surrealista de mostrar que existem modos 
de conseguir que os componentes totalitários de uma sociedade sejam 
irreversíveis, sem mais volta. 

Pedagogicamente, temos o dever de provocar um grande alerta geral. 
Precisamos começar a entender e a agir contra os mecanismos que permitem 
que o totalitarismo se introduza como uma forma irreversível de sociedade. 

A sociedade totalitária é uma formação social que conta com inúmeros 
mecanismos de retroalimentação, que permitem a. ultra-estabilidade da mes
ma. Ela se caracteriza pelo fato de haver conseguido profundas transforma
ções psíquicas: é uma sociedade de zumbis afetivos. 

Este é o tema nevrálgico da pedagogia do século XX. Ela deve ensinar
nos a evitar a irreversibilidade da sociedade dos zumbis mal alimentados e 
mal-amados, solitários e doentes. 

Possivelmente, a única opção que resta será entre o totalitarismo e o 
apocalipse. A irreversibilidade do totalitarismo depende da instauração de soci
edades de miseráveis. Sociedades tecnologicamente opulentas para o controle 
de proles famintas. As sociedades totalitárias servem-se da tecnologia para pro
vocar o desequilíbrio ecológico. Esta é a condição de sua irreversibilidade. Desta 
forma uma casta de privilegiados administrará a miséria (emocional, cognitiva e 
dos recursos naturais) como condição (irreversível) de sua reprodução. 

O futuro do totalitarismo depende de um tríplice apocalipse: da nature
za, das emoções e das ling11agens. 

Para nos preservar precisamos de grandes movimentos reivindicatórios. 
Enérgicos movimentos para preservação da natureza, da sociedade, da paz e 
dos afetos. Precisamos da ecologia, da política e do surrealismo. Necessitamos 
preservar os espaços naturais, políticos, afetivos e poéticos do homem. O ho
mem sem recursos fica dependente de um Estado divinizado. 

Nas sociedades totalitárias do futuro o homem talvez não tenha mais 
laços com a vida e com os outros. Ele terá, unicamente, fortes laços com o Esta
do. Será uma sociedade de homens sem vida privada e sem história. Uma soci
edade sem espaço político, sem antagonismo, nem afetos. Seres ilhados, caren
tes de tudo, e exatamente dependentes da~ migalhas de uma casta privilegia
da. Nem sequer terão o consolo de uma visão estética. Não haverá mais beleza 
natural a contemplar. O urbanismo será desnecessário, a arquitetura desapare
cerá. O homem viverá nas ruínas do que restar das cidades do passado. Obri
gado, mister Reagan. Obrigado ao grande camarada soviético. Obrigado a to
dos os militares do mundo. 
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Nas sociedades totalitárias do futuro possivelmente não exista lugar para 

0 falso brilho de Disney World. Ninguém se lembrará de que alguma vez exis

tiu o Pato Donald. 

Muitos brasileiros se irritam com Zé Carioca, esquecem que eles ainda 
podem pular no carnaval. 

A humanidade está começando a era das fantasias indiferentes. Sonhos 
sem compromisso que permitem fundar um sistema penetrante, mas não aber
tamente opressivo, de controle da subjetividade. Trata-se de fantasias quedes
lumbram sem permitir que nos envolva-mos emocionalmente com elas. É um 
imaginário construído para neutralizar os afetos. Disney World é a mostra per
feita desse reino de fantasias impessoais, da estética indiferente, do imaginário 
sem paixão. É o sonho de um mundo que se transforma radicalmente pela 
força da tecnologia; Um mundo onde se erotizam os objetos e se reificam as 
pessoas. Nossos próprios sonhos e fantasias em nada influíram no mundo en
cantado de Disney World. A tecnologia rouba nossa capacidade de sonhar. 
Uma cidade de autômatos e objetos animados que mostra corno será a imagi
nação oficial no início da cultura pós-moderna. O objetivo é modelar a vida 
reconquistando para o mundo adulto a onipotência infantil, como capacidade 
de identificação com um mundo idealizado de objetos. Fantasias regressivas 
que alimentam uma passiva simbiose com o mundo. Uma pulsão à indiferença 
que nos faz aderir a padrões de comportamento que roubam nossa capacidade 
de transcender à ordem imposta ao mundo. 

A sensibilidade pós-moderna alimenta-se da idéia do falso absoluto: 
imitação alucinante de um mundo que precisa ser teatralizado para preservar 
os interesses da própria máquina imitativa. Daí a necessidade de criar recintos 
mágicos que sirvam para reproduzir urna hiper-realidade fantástica. O que 
conta é a possibilidade de perceber a perfeição das imitações. Assim, as coisas 
passam a ter valor quando as percebemos como uma fantasia construída com o 
objetivo deliberado de reproduzir, falsificadamente, a realidade. O homem é 
seduzido, desta forma, por falsificações que respondem de um modo mais 
satisfatório a suas exigências cotidianas, suprimindo a angústia dos conflitos. 
Um. mundo de objetos cordiais que se integram no circuito do capitalismo 
forçando-nos a renunciar a qualquer tipo de iniciativa: o ser exilado por sua 
imitação sedutora. Apresenta-se, desse modo, urna opulenta fantasia icônica 
que precisa ser consumida numa contemplação ociosa e teatral. O cotidiano 
pós-moderno propõe uma existência que estimula uma atenção sem preceden
tes nas imagens e impressões artificiais. Começamos a viver uma dimensão do 
cotidiano onde um tecido de espelhos toma problemática a singularidade do 
homem: objetos e homens confundidos para estimular uma forma patológica 
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de narcisismo: o benutiful people que vê o mundo como um espelho todo-pode
roso de grandiosas ilusões de auto-suficiência pessoal, ilusões que cercam o 
indivíduo de fantasias manufaturadas. Elas o gratificam totalmente. Estamos 
diante de fantasias que nos convidam a cultivar uma superficialidade proteto
ra frente à vida e às relações emocionais. Trata-se de homens que nutrem so
nhos de onipotência e uma forte crença em seu. Direito de explorar os outros 
como objetos descartáveis. 

É possível que a lógica da dominação pós-moderna reserve para o ho
mem um futuro muito mais aterrador, carente de simulacros dourados e 
saturado de dispositivos que permitam armar um completo e complexo siste
ma de individualização: um poder de coerção sobre os corpos, os gestos e os 
sentimentos que precisam, cada vez menos, legitimar-se através de fantasias 
alucinantes. As falsificações douradas como ante-sala de um projeto de domi
nação que não precisará mais apelar a elas para se perpetuar. Existem já bas
tante indícios de uma sociedade, onde a apologia de um Estado permanente
mente beligerante substituirá as ilusões de um Estado de bens dourados: o 
tétrico universo de Orwell ocupando o lugar das promessas de um mw1do 
encantado, isto é, a lógica da guerra permanente substituindo a lógica gratifi
cante e não-participativa de Disney World. 

O futuro do totalitarismo pode reservar-nos a amarga surpresa de haver 
conseguido abolir todas as possibilidades de investidura libidinal do homem, 
estas ficariam reduzidas a uma forçosa localização nos amos do poder, no grande 
irmão de Onvell. Desta forma, ficariam abolidos todos os mecanismos 
identificatórios. A vontade do príncipe passaria a funcionar como substituto 
inquestionável da instituição imaginária da sociedade. Assim, todos os indíci
os de um contrato narcisista seriam apagados. O sentido da angústia não seria 
sequer mitigado pela tênue miragem das falsificações douradas. Estaria proi
bido não só pensar, mas também aderir a uma magma dourada de significa
ções. No futuro do totalitarismo é muito provável que se possa verificar a trans
formação da voz alienante em uma voz perversa. Estaríamos claramente mer
gulhados numa "ordem social psicótica". Lamentavelmente, o homem não te
ria, então, memória para evocar, nostalgicamente, os tempos de Disney World. 

Apocalipticamente falando, na fase avançada do totalitarismo, o princí
pio da guerra será o único princípio da realidade. 

Uma ordem social totalitária necessita, para a consolidação de seu proje-. 
to, do desenvolvimento d~ um discurso que se ofereça como modelo 
identifica tório sem alternativas. Um discurso que tem corno finalidade impor 
uma forma de vincular-se à realidade proibindo a interrogação e o pensamen
to.acerca dos acontecimentos. Não se trata de um modelo compartido e aberto 
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às modificações, mas instituído desde um só de seus pólos, como verdade {mi

ca não submetida a nenhuma prova de realidade e, portanto, sustentada exclu
sivamente pela violência. Homens constituídos em sombras silenciosas. O ter
ror social instalado a partir de uma instância de máxima alienação do pensa
mento. A alienação tem por meta a exclusão de toda dúvida, de toda causa de 
conflito e de toda atividade de pensamento. Poder reconhecer-se o direito de 
pensar implica renunciar a encontrar na cena da realidade uma voz que garan
tisse o verdadeiro, pressupõe a luta pelas certezas perdidas. Ter que pensar, 
ter que mudar de pensamento, ter que conferir o pensamento são exigências 
que o "eu" não pode iludir para resistir à alienação. Ela é como um delírio 
coletivo que se instala na sociedade. A noite escura do saber-homens que re
nunciam a seus pensamentos para outorgar-lhes o mesmo grau de certeza que 
na psicose tem a reconstrução delirante com respeito à realidade. Lembremos 
que no estado de máxima alienação a voz alienante não se impôs como nossa 
própria voz, ela nos proíbe de pensar. 

Por enquanto temos um mundo de Faustos consumistas que venderam 
a alma, as mercadorias. Um mundo barroco de mercadorias alegóricas que 
pensam por nós: a morte do pensamento convertido em mercadoria. Objetos, 
imagens e informações que consumimos sob o olhar da melancolia, converti
dos em profissionais da angústia. Paralisados, condenados a ter um desejo de 
não-desejo no desejo melancólico do consumo. Sob o olhar da melancolia a 
vida se esvazia e assume o aspecto da morte. O orgânico assume a rigidez do 
inorgânico. A morte usurpa os direitos da vida. Assim, uma contemplação ale
górica e assimilada à forma mercadoria para apagar o capital libidinal do ho
mem, sua possibilidade de localização de suportes para o investimento libidinal. 

A meta de uma ordem totalitária e a abolição de toda possibilidade de 
investidura libidinal e de toda possibilidade de contar com um saber baseado 
na metabolização do heterogêneo. No totalitarismo, a angústia se instala nos 
sujeitos como pulsação de morte, como clausura de toda possibilidade de in
terpretação da angústia. Psicoticamente, os homens vivem em uma angústia 
sem localizações, sem representações. O sentido da angústia aparentemente 
resolvido na tênue miragem do consumo melancólico ou de algum irmão, 
onipresente e sem rosto. Uma instância fantasmagórica .onde se perde o direito 
a ter memória da história coletiva, o direito a antecipar um tempo futuro e o 
direito a ter relações intersubjetivas, de juntar-se a outros gerando afetos. Um 
mundo onde se perde também o direito a ter paixões. Logo verá o tempo onde 
os Faustos consumistas não serão. mais necessários. Os homens ficarão, então, 
vedados de ter ideologias. 
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Creio fundamental consignar o caráter simultaneamente perverso e 
messiânico da voz alienante. Ela se funda num contrato perverso onde os luga
res-tenentes da ordem totalitária resultam identificados com a lei, passam a 
encarná-la fora de toda possibilidade representativa. Na ordem totalitária não 
existem representantes da lei. O intérprete é a lei, excluindo assim toda possí
vel equivalência contratual entre os aplicadores e o resto dos destinatários da 
lei. Os amos da lei deixam de falar em nome dela, deixam de ser porta-vozes 
dela para se converterem em executores de suas próprias prescrições. Eles exe
cutam a lei que criam cumprindo o destino de todo pai perverso. Um pai pro
fundamente messiânico que aspira controlar o futuro com a lei que impõe. O 
significado alegórico do contrato social esvaziado pelo funcionamento de um 
contrato perverso, onde não se faz mais nada em nome da lei, perde-se assim a 
possibilidade de fazer funcionar a lei no interior de um contrato narcisista, e 
dizer, no interior de urna cultura que pode plantar seus mecanismos 

• identificatórios como lugares afetivos, como lugares onde os homens podem 
sentir-se afetivamente gratificados pela cultura. A lei corresponde a um con
trato narcisista quando consegue transmitir efeitos de segurança e justiça. 
Estes efeitos se diluem no contrato perverso, na ordem totalitarista. Neste 
último suposto desaparece toda preocupação pela gratificação narcisista dó 
eu. Os homens ficam proibidos de querer-se a si mesmos. Corno conseqüên
cia direta desta proibição ficam impedidos de amar aos outros. Uma socieda
de de homens negados ao amor deixa de necessitar da lei e do saber como 
instâncias geradoras de afeto. É preciso lembrar que quando os homens não 
se querem, ficam indiferentes frente à vida. A melancolia substitui a vida. 
Ora, quando urna sociedade funciona, melancolicamente, existe o melhor ter
reno para a reprodução de uma ordem social totalitária. Enfim, a ordem tota
litária precisa apagar todos os rastros de um contrato narcisista, necessita 
que a sociedade funcione pela exaltação de todo tipo de abstinência afetiva. 
Por isso alguns discursos sobre a AIDS servem muito bem para o controle 
totalitário de nossos vínculos com os outros. É uma das tantas formas de 
implantar o ministério do amor profetizado por Orwell. Ninguém pode sa
tisfazer seu narcisismo primário na abstinência afetiva. Ela é tanto a morte da 
vida como a morte da política e do Direito. 

Em outras palavras, o totalitarismo poderá apresentar, no futuro, urna 
fase pós-consumista onde o poder será a única personificação possível, inclusive 
não existirá a intermediação das mercadorias, unicamente o amor ao repressor. 

Examinando o comportamento político dos argentinos, daria a impres
são de estar diante de um povo que não perdeu a paixão. Desde 1945, repetem 
o gesto de ir à praça de Maio, de sair à rua, de fazer manifestações em defesa 
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de seus direitos. Em 1810, no mesmo lugar hoje ocupado pela praça de Maio se 
reuniram frente ao cabildo exigindo saber o que estava se passando com o rei 
da Espanha. Agora, na última semana santa, as praças de todas as cidades 
argentinas se encheram de povo em um gesto de preservação da democracia. 
Impediram um golpe de estado, provocaram um acontecimento histórico. As
sim o caracterizou Alfonsín: Confesso que quando soube, me emocionei. De
pois, comecei a duvidar da importância desse gesto. Passei a senti-lo sem con
tinuidade. Indicador de uma efervescência política que não pôde sustentar-se 
na intermitência de uma prática cotidiana. Após o gesto, o povo. se desmobiliza 
e retoma sua melancolia cotidiana. Quando Alfonsín conseguiu controlar o 
golpe de estado, pediu ao povo que voltasse a suas casas para comer o avinho 

de páscoa. Todos obedeceram ... e foram felizes. A alegria durou pouco tempo, 
mas a paixão não voltou. Os argentinos, melancolicamente, começaram a en
tencl,er que quando se cede à violência, por temor, não se preserva nenhum 
valor ameaçado. Negociar com um projeto perverso é perdê-lo todo. Em nome 
de uma presumida "obediência", devida, começa de novo, na Argentina, a 
aceitar-se a possibilidade de tomar devida a obediência ao terror do Estado ... 
Pode ser o começo de uma nova descoberta da psicose coletiva. Novamente os 
fantasmas de um contrato perverso. 

Novamente o povo convertido em marionete de uma paixão inútil. Tes
temunhas ausentes que pensam que aplaudir ou gritar são atos sinônimos do 
protagonismo. 

A ordem totalitária, o contrato perverso, as vozes alienantes do saber 
não se podem combater dispensando a razão. Porém, é preciso levar em consi
deração que o homem só pode armar-se contra o totalitarismo descobrindo os 
limites da razão: ela não é um ponto de partida, mas um ponto de chegada. 
Assim, as tendências antitotalitárias do saber precisam estar orientadas pelo 
trabalho emancipatório da razão e, não por propostas niilistas ou discursos 
que exprimem singularidades inefáveis. 

Ora, o trabalho emancipatório da razão descansa quase forçosamente na 
procura de uma razão sem certezas nem onipotências, capaz de reconhecer 
seus aspectos negativos, diagnosticar suas insuficiências, suas pretensões so
beranas, ingenuidades e vínculos com o poder. Aposta-se, desse modo, numa 
razão que reconhece os limites internos e externos que a determinam. A razão 
emancipatória é uma razão consciente de sua vulnerabilidade ao irracional e 
ao jogo do poder. E uma razão sempre presta a revelar-se contra os lugares que 
pretendem encarná-la. É evidente que quando se combatem os efeitos pernici
osos da razão, não se está combatendo a própria razão. No fundo, procura-se 
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um novo modelo de razão para equipar o homem contra as forças que asfixiam 
a vida e a própria razão. Não se cai no irracionalismo e ilusões que cercam a 
razão quando se os combate. 

A ordem totalitária combate-se desde o saber afastando a razão das cer
tezas. Para que o. saber preserve nossa autonomia tem que ser construído em 
disjunção com as certezas que fomos construindo a partir da modernidade. Ela 
é o resultado do esforço do homem para emancipar a ordem social da lógica do 
sagrado. Esse movimento, que é também o esforço pela emancipação do saber 
e da política, com relação à religião, apresenta também um conjunto de aspec
tos repressivos que precisam ser contestados. 

As teorias que emergem da modernidade em seu intento de afastar a 
ordem social da lógica do sagrado introduzem o ideal de uma comunidade 
transparente. Propõem, dessa maneira; uma realidade construída pelas ilusões 
de certeza. Trata-se de um,a realidade apresentada como unívoca e certa, como 
conseqüência de um tipo de saber que glorifica a procura da transparência do 
mundo e a harmonia das relações sociais. Estamos diante de uma ilusão que 
nos tira o direito de tentar a transformação do mundo, de tentar a multiplica
ção das instâncias democráticas da sociedade. 

O totalitarismo, diante disso, aparece como a tentativa de fixa para sem
pre o sentido unívoco e harmonioso do real, negando a emergência do plural 
como elemento nevrálgico da manifestação da autonomia. 

No saber jurídico encontramos teorias, como a kelseniana, que, tentan
do desvincular-se da lógica do sagrado, procuram a compreensão transparen
te das significações normativas, legando-nos assim a ilusão de um conheci
mento neutro sobre o Direito, um conhecimento distante dos antagonismos. 
Um conhecimento que, como o mundo encantado de Disney World, envolve
nos na magia de uma hiper-realidade muito mais prazerosa que a realidade 
.que nos toca, em sorte, viver. 

Estou descrevendo, como um grande pesadelo, o futuro da ordem soci
al, com o único propósito de alertar sobre a imperiosa necessidade de tomar 
certas providências para tentar desmanchar a cena totalitária de nosso tempo. 
Não estou querendo fazer nenhum tipo de profecia sobre o futuro da socieda
de. Penso, como Benjamim, que os sonhos servem para a instância do desper
tar, naquele momento em que o homem consegue esfregar os olhos e interpre
tar o sonho, descobrindo os conteúdos somáticos que exprimem suas condi
ções de existência. As imperfeições da ordem social encontram, nos sonhos, 
sua expressão, e no despertar, sua interpretação transformadora. 
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Escrevo sobre o futuro da ordem social para criar certas imagens que 
me permitam falar sobre o despertar do fim do século XX. Precisamos sair 
dele acordados. 

O homem precisa desestabilizar a confortável redução da realidade im
posta pelo devir totalitário dos sonhos que organizam nossa submissão. So
nhos que empobrecem e transformam a realidade numa dourada representa
ção. Um sistema de representações (sociopolíticas, amorosas, desejantes, sub
jetivas ou outras quaisquer) que propiciam a miragem de um mundo onde, no 
final, tudo se acaba ajeitando. 

Acredito que, para desestabilizar esses sonhos felizes, devemos tentar 
convertê-los em pesadelos, interpretá-los com o peso de um gemido de morte 
na instância do despertar. Nesse sentido, também é recomendável completar a 
interpretação fantasiando, no interior do pesadelo, o futuro da ordem social. É 
mostrado, desta formà, como as representações douradas desembocarão em 
um devir animal da condição humana, num agir automático além do simbóli
co. É mostrado como as práticas disciplinadoras desembocarão em praticas de 
absoluta dependência. Não se fará nada sem consultar as vozes invisíveis e 

esmagadoras do Estado. 

Na produção do sentido do mundo, o homem precisa construir fic
ções que sirvam como um pesadelo para o esquecimento, para a perda da 

memória histórica. 

A melhor maneira de esmagar os processos de afirmação de autonomia 
é reconhecê-los, oficialmente, outorgando-lhes legitimidade institucional, brin
dando-lhes subvenções e um estatuto normativo que os proteja. Nunca se deve 
reivindicar um ministério de proteção à marginalidade, nem um ministério 
para a defesa ecológica. Os deputados verdes são antiecológicos. As práticas 
de autonomia nunca são resolvidas pelos profissionais da política. Não se faz, 
por exemplo, ecologia numa uma, votando pelo partido verde. Desta forma 
estaremos correndo o risco de concretizar o pesadelo de nosso devir animal. 
Estamos obrigados a inventar uma nova pragmática, a criar dispositivos que 
atinjam a ordem totalitária que faz a gestão de nossas sociedades. Na instância 
do despertar, junto com a interpretação do pesadelo, estamos obrigados a criar 
o novo sem imitar o velho. O novo não se aprende. Inventa-se operativamente 
numa experiência transformadora, sem subvenções, paternalismos jurídicos e 
políticos, nem irracionalismos ilustrados. 

No que diz respeito aci totalitarismo e à democracia, não há dúvida de 
que ajudaremos a sua compreensão efetuando um deslocamento semiológico. 
Deixando de atribuir-lhes uma significação valiosa por si mesma e mostran-
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do-as como sentidos de uma forma de sociedade. É de se observar que estou 
falando de totalitarismo e democracia como de um sentido, quer dizer, como 
o significado de urna prática social. Trata-se de uma significação processual 
que indica um território de confrontos que vai instituindo os modos em que 
os homens podem tratar o real pelo simbólico. A democracia participa, con
tra o totalitarismo, na luta por definir a realidade e quem a institui. Nessa 
direção, só se pode vislumbrar as possibilidades de uma constituição demo
crática da realidade quando ela provém (de forma solidária e coletiva) da 
própria sociedade, como uma forma de resistência à imposição institucional 
de uma versão totalitária do real. Para isso, é preciso voltar a pensar o que 
foi decretado como impensável. 

Frente aos mecanismos psíquicos que é preciso fazer interiorizar pelos 
sujeitos para atingir o objetivo de uma sociedade, totalmente conformada ao 
modelo de uma ordem, irreversivelmente, totalitária, a democracia tem que 
ser valorada como uma prática, permanent~mente, instituinte do espaço polí
tico. Um espaço onde o poder legitima-se por estar vinculado à permanência 
dos conflitos. O totalitarismo se instala como a ordem simbólica da instituição 
social negando o conflito e a natureza indeterminada do social. 

No interior da cultura pós-moderna, a democracia precisa ser vista em 
função das lutas que devem ser empreendidas contra todos.os sintomas e efei
tos de uma formação social totalitária. Ela é a contraface da dominação totalitá
ria, como o "outro" do totalitarismo, como a transgressão incessante da histó
ria da cristalização do poder totalitário: democracia como o conjunto dos pro
cessos de reversão do totalitarismo. 

A democracia demanda um uso surrealista do pensamento como forma 
de resistência a uma sociedade imobilizada por um sistema de imagens, uma 
olhada perpétua e onipresente que vai tornando irreversível um abuso de do
minação e de poder, que acaba aniquilando toda possibilidade de pensar, de
cidindo, permanentemente, o que deve ser reprimido por nossa consciência. A 
cultura pós-moderna nos está tirando toda confiança em nossa produção psí
quica, em nossos desejos e em nossos pensan1entos. Uma cultura que nos deixa 
a curiosa sensação de que o ser humano não passa de um simples "manequim". 

Deste modo, podemos pensar o totalitarismo e a democracia como momen
tos antagônicos, que em sua interação recíproca vão configurando a dimensão 
simbólica de uma forma de sociedade. A democracia, como résistência simbólica 
ao totalitarismo, e o totalitarismo como resistência simbólica à democracia. 

Minha hipótese é a de que a instituição social produz os modos totali
tários das relações humanas até em suas representações inconscientes. Ela 
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fabrica a relação com a produção, com a natureza, com o corpo, com o pre
sente, o passado e o futuro. Tentando controlar ou apoderar-se da totalidade 

de nossa personalidade. 

A instituição social, como um todo, vai produzindo uma subjetividade 

totalitária, que com um grau bastante alto de eficácia, permite o tratamento do 
real através de um simbólico monstruoso e delirante, camuflado como sensa
tez; produz o absolutamente sem significado, o insignificante simbólico; a sig

nificação reduzida a banalidades. Um caminho que nos vai levando à possibi
lidade de sobreviver num cotidiano onde será proibida a atribuição de signifi

cados para ele. Homens proibidos de enfrentar sua realidade. 

O que vou discutir aqui é, em resumo, a possibilidade de pensar a 
democracia como um modo de enfrentar a realidade atribuindo-lhe, solidá

ria e coletivamente, seus significados, resistindo ao insignificante simbólico, 
isto é, enfrentando a realidade atenta e jmpremeditadamente. Desta manei

ra, a democracia aparece como a produção de significações imprevisíveis, 
abertas ao novo e criativas. Estou falando da democracia como resistência 
criativa, como resistência imprevisível a uma ordem totalitária, que por sua 

vez não admite o novo na história. 

A democracia é uma condição de significação, que comanda nossos pro

cessos de autonomia, abrindo-os à imprevisibilidade de suas significações. 

O totalitarismo é uma condição de opressiva significação, que serve para 

construir a imagem oficial da realidade. Trata-se de uma realidade, que na 

pós-modernidade vai tornando-se incapaz de engendrar a ilusão de um mun
do grandioso, um mundo que possamos adorar encantados e, paranoicamente, 
à prova de vasamentos. Estamos diante de uma imagem oficial da realidade 

que cada dia se apóia mais no apelo ao cinismo vulgar. 

O totalitarismo é um processo de produção de significações que se sus
tenta na negação de seu caráter processual. Em seu sistema de representa
ções não pode existir qualquer projeto, qualquer atividade significativa ori

entada para o futuro. Ele vai ser exatamente como o presente. Apenas uma 
cultura absolutamente subordinada ao ilimitado desenvolvimento de um 
poder militar e tecnológico: as armas e a informática em substituição aos de

sejos.Trata-se da sociedade de consumo sendo, aos poucos, substituída pela 
sociedade de armamentos e informações obscenas. A força bruta dando sen

tido às práticas sociais pelo interesse da força bruta e sem mais hinos de 

glória. Uma prática de dominação que não exige mais sentimentos ou pensa" 
menta favoráveis, apenas ações sem resistências. 
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As sociedades precisam manter-se coesas para preservar sua instituição 

como um todo. Elas asseguram sua institucionalização coesa produzindo soci
almente os homens como fragmentos flácidos e complementares da sociedade, 

condicionando-os para reproduzi-la. 

Os homens são socialmente produzidos a partir de urna tela de significações 
que permeia, orientando e dirigindo, toda a vida social para preservá-la coesa. 

Existe nessa magma de significações imaginárias sociais um tipo de po
der, impessoal e anônimo, que precisa ser compreendido como o poder ine

rente a todos os sistemas de significação. Trata-se de um poder que emana da 
própria estrutura semiológica da sociedade: o poder da significação. Penso 

que o homem vai encontrando sua autonomia transgredindo esse poder das 
significações. Nessa transgressão ele pode encontrar os meios para impedir o 

devir da sociedade rumo ao pós-totalitarismo. 

Examinando algumas tendências do totalitarismo me permitirá anteci

par uma forma de sociedade apoiada em saberes que prescindam, radicalmen
te, da intervenção desejante dos homens. Para nosso espanto, a produção 
institucional da subjetividade estaria encaminhando-se para um futuro sem 

oportunidades: corpos vazios, proibidos de pensar e de identificar-se com quais

quer tipos de significações. 

O próprio saber, que constitui historicamente o sujeito, começa a destruí
lo. O homem vai perdendo sua condição de sujeito para ir adquirindo a condi

ção de elemento de uma configuração pós-totalitária: idiotas lobotomizados, que 
entregaram docilmente seus corpos ao Estado sem mais forças para entender ou 

justificar essa entrega; da produção instituída da subjetividade se passará para 
um processo de destruição institucional dos sujeitos. O Estado não perderá mais 
seu tempo produzindo ideologia ou qualquer outro tipo de simulacros doura
dos. Então não haverá mais tempo para a filosofia, as artes, a educação e o Direi

to. Estarão também definitivamente apolidos todos os espaços da interação. Será 
um tempo sem argumentos, sem normas nem sentimentos, será o tempo do vá
cuo comunicativo: a estação final do totalitarismo. 

Quando penso nas condições de possibilidade de uma ordem irreversi
velmente totalitária, não posso deixar de vinculá-las à perda total das funções 
críticas da razão. Para recuperar essa dimensão crítica é preciso uma razão 
que, ampliando seus horizontes lógicos, consiga fazer a crítica da própria ra
zão e suas propostas de compreensão do mundo e da sociedade. Dito de outra 
forma, me parece que os espaços da resistência democrática (entendidos como 
lugares de contestação ao totalitarismo) exigem, para sua viabilização, que re
pensemos a concepção de razão baseada na relação sujeito-objeto. Este modelo 
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de razão só permite pensar o aspecto cognitivo e instrumental da produção do 
sentido. Trata-se de uma forma de razão totalmente conformista, voltada para 
a manipulação, a disciplina e o domínio; voltada para a produção de um mun
do totalmente administrado pelas instituições. Estamos diante de um modo de 
razão que termina sendo vítima dos efeitos repressivos e disciplinares (contro

le e anulação dos desejos) do poder. 

Pensando a democracia como o sentido de uma forma de sociedade que 
vai encontrando seu devir, construindo espaços de resistência às práticas de 
dominação disciplinar ou supressão da subjetividade, não é difícil entender a 
necessidade de sustentar a produção simbólica dessa forma de sociedade numa 
razão que não se baseie mais na figura privilegiada do sujeito e sim na relação 
entre sujeitos, numa razão comunicativa e aberta. 

A razão comunicativa encontra-se comprometida com a formação não 
modelada da subjetividade e com os espaços de resistência aos modos 
disciplinadores de produção ou supressão de subjetividade. As palavras que 
pronuncio encontram seu sentido em meus vínculos com os outros, na relação 

entre as condições de produção e recepção das mensagens. 

Desta maneira, pode pensar-se no exercício de uma razão crítica que 
permita liberar a força que aumente a autonomia do homem e rejeite os proces
sos pelos quais as relações entre pessoas são transformadas em relações entre 
coisas. A razão comunicativa como razão surrealistá: a razão do desejo. A ra

zão como resistência à alienação. 

A tarefa de uma crítica do poder e da violência pode ser definida corno 
a apresentação de suas relações com as instâncias repressivas e as instâncias de 
autonomia da sociedade. A esfera de tais relações é designada pelos conceitos 

de totalitarismo e democracia. 

Nesse sentido, o totalitarismo pode ser mostrado como as instâncias 
culturais onde se pro1be pensar o proibido para criar institucionalmente uma 
subjetividade que vai tomando-se pouco a pouco esvanecente. Um mundo 
cultural muito mais preocupado com a abolição do pensamento que com a 
sua alienação. Homens sem desejos, que vão consumindo, consumindo, até 

consumir sua própria vida. 

No que concerne à democracia, esboço a sua tendência significativa, em 
oposição ao totalitarismo. Frente a ele, a democracia aparece-me como a soma 
de todos os momentos que o resistem. Vejo a democracia como uma pragmáti
ca de resistência, ou se você prefere, caro leitor, como uma política de afirma
ção de algumas instâncias de autonomia. Repressão e autonomia, um binômio 
que se retroalimenta impondo-se, reciprocamente, limites. 
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Desta maneira, estou tentando afastar-me das conceituações românti
cas, idealizantes e juridicistas da democracia; tento vê-la como um processo 
dinâmico que vai encontrando suas significações, em cada momento da histó
ria, com a imposição de certos limites ao totalitarismo. De modo mais drástico, 
diria que estou sugerindo reduzir o sentido da democracia ao próprio gesto de 
imposição de limites ao totalitarismo. 

Não existem sentidos ideais de democracia. Existem processos de afir
mação de autonomia frente a uma ordem cultural refinadamente totalitária. 

Entretanto, preciso advertir que não estou falando de limites como o 
faria um jurista clássico. Não se trata de impor limites amparando a violência 
nas regras do Direito. Não estou pensando em nenhuma manifestação mítica 
do poder. Penso em um novo paradigma de vida, onde a violência e o poder 
não gravitem, míticamente, na determinação de nossos valores e necessidades. 

Quando os juristas identificam, acompanhando o pensamento kelseniano, 
o Estado e o Direito, suprimem a vida privada, delegando aos órgãos encarre
gados de produzir as significações jurídicas, o poder absoluto, para ler a histó
ria das normas jurídicas. Assim, o Estado adquire o monopólio da memória 
jurídica e provoca a purificação da memória coletiva sobre o passado e o pre
sente das normas. Certamente, controlando-se o passado e o presente das nor
mas, controla-se também o passado e o futuro da sociedade. Desse modo, re
sulta difícil aceitar que a democracia se realize reconhecendo aos órgãos encar
regados da produção dos significados jurídicos, como a única instância habili
tada para reescrever a história da lei. Uma história "pura", que é sempre uma 
história elaborada pelo desejo do esquecimento: as normas são válidas se per
tencerem a um sistema sem memória, que em sua totalidade é eficaz. 

Os limites do totalitarismo dependem de um exercício coletivo para fun
dar e reconstruir urna ética comunitária renovada. 

A instituição da sociedade precisou, até agora, de um conjunto de sig
nificações imaginárias, organizadoras e constituintes. Elas são sempre urna 
resposta ao caos, são sempre a sua negação simbólica. Visam dar urna signi
ficação ao ser, ao mundo e à sociedade. Devem mascarar o caos, e, em parti
cular, o caos constituído pela própria sociedade. Elas, conforme Castoriadis, 
o mascaram, reconhecendo-o corno falso por sua apresentação/ocultação, 
fornecendo-lhe urna imagem, uma figura, um simulacro que preserva ao ho
mem da dolorosa experiência de enfrentar o abismo de sua existência (o caos), 
sem compensações imaginárias. 

O futuro do totalitarismo pode apresentar-nos urna variante monstruo
sa: deixaria de ocultar-se o caos para disciplinar os homens pelo amor aos 
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repressores que o administram como condição da dominação. Nesse universo 
tenebroso a vontade dos repressores seria o veículo exclusivo da heteronomia 

da sociedade, o único imaginário instituído. 

Na face superior do totalitarismo temos novamente sociedades sem his

tória, impedidas de repor o problema de sua origem. Um mandarinato buro
crático-torturador operando como substitutivo exclusivo dessa questão. Essa 
casta privilegiada exercerá o poder tomando absolutamente transparente o caos. 

Creio ver, na administração transparente do caos - único fundamento 

da legitimação da sociedade-, um forte indicador para a caracterização políti
ca da pós-modernidade. É em nome do caos que funciona a instituição social 
pós-moderna e se disciplina, radicalmente, o corpo dos homens. 

Há pouco tempo li nos jornais que centenas de golfinhos se suicidaram 
numa praia do Nordeste. Haviam adquirido um vírus em águas contaminadas 

que lhes fez perder o senso de orientação. Perdidos começaram a navegar em 
águas inconvenientes. Optaram por se matarem. Outra versão diz que foi o líder 
dos golfinhos que, desorientado, levou os outros para essas águas impossíveis. 

Os homens, iguais aos golfinhos, perdem o senso de orientação, nave

gando por águas culh1rais que não têm nada mais a ver consigo. Não falta mui
to para que encontremos a praia para o suicídio coletivo. Como sempre, temos 

muitas coisas em comum com os golfinhos. Procuremos evitar o mesmo final. 

IV 

Considero meu livro A Ciéncia jurídica e seus Dois Maridos como o embrião 

deste manifesto. O carro-chefe desse texto foi a noção da camavalização. Com 
ela Bakthi.n enriqueceu a crítica literária revelando os dispositivos discursivos 

mais visceralmente comprometidos com as dimensões simbólicas da política. 
Uma linguagem sem reservas, profundamente erotizada, que faz da literahlra 
uma dimensão do espaço público. Estou me referindo ao espaço público como 
lugar de produção coletiva do desejo e das significações. Um lugar onde o exer

cício dos poderes sociais se enfrenta com as forças que lhes resistem. 

Quando se fala da camavalização se quer fazer, sobrehido, referência a um 
determinado tipo de imaginário: o imaginário camavalizado, que não é outra coi

sa que uma imaginação surrealista. Uma tentativa de ilimitar a linguagem. 

O imaginário camavalizado produz sempre surpresa nas significações. 
Outorga aos acontecimentos e dados que recebe dos sentidos efeitos e articula
ções inesperadas. É imaginar, por exemplo, que no inferno urna gota de suor 
de um condenado, caindo sobre um candelabro de bronze, o derrete. Enfim, 
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um imaginário que organiza suas significações à margem da pertinência que 

os códigos consagram, vale dizer, das homogeneidades que fazem dos senti
dos uma língua: sentidos que não são interiores aos códigos, mas sem que suas 
ambigüidades constitutivas atinjam um nível intolerável. 

Estou falando de um imaginário produtor e não consumista, privilegi
ando a instância de produção na instância de reconhecimento das significa
ções. Isto é: empregando uma gramática de reconhecimento dos sentidos que 

sempre lhe acrescentam um "plus" de significação ao reconhecê-los. Solicita
se, dessa maneira, uma prática social permanentemente produtora de suple
mentos de significações. Na unívocidade dos sentidos o homem não encontra 

nunca uma visão crítica da sociedade. O discurso nítido encontra-se perma

nentemente ameaçado pela estereotipação. É uma ameaça constante à reflexão. 
Ele brinda uma significação de constrangimento. 

A camavalização é uma pennanente provocação ao imaginário do ho
mem. Provocando o imaginário é que se o desaliena. É uma provocação baseada 
na proposta de um espaço lúdico de leihlra do mundo e seus discursos. E esse 

espaço lúdico tem um enom1e valor pedagógico na medida em que descaracteriza 
o saber e o poder relativizando-os constantemente. Existe, assim, a possibilidade 

da pluralização dos sujeitos que entram em diálogo com as significações, para 
tomar-se protagonistas e não mais expectadores do discurso. 

Todos nós acreditamos, cotidianamente, na existência do real. No fun

do, um produto do excessivo valor utilitário que os hábitos do imaginário cole
tivo depositaram nos signos da linguagem. A realidade não é outra coisa que 
uma dimensão do imaginário social. É um produto da culhlra. Outro tanto 

poderia dizer-se da verdade. Nesse sentido, a realidade é o produto da 
institucionalização de alguns hábitos imaginativos. Estamos diante de um con

glomerado de ficções que estabelecem inconscientes barreiras a nossa capaci
dade de sonhar. É a realidade como limite. É uma realidade que nega o e~otis
mo das significações, que nega nossa capacidade de relacionarmo-nos com as 
verdades através dele. 

No fundo, estou pregando uma volta ao mundo grego onde as verda
des dependiam de Eros, a liberdade, do autocontrole, e a beleza, de uma 
estética da vida. 

O surrealismo, como uma compreensão carnavalizada do mundo, 
reintroduziria o valor das ilusões e. metáforas banidas pela hiper-realidade da 
pós-modernidade. É o surreal contestando o hiper-real, isto é, um mundo onde 
o fantástico é só uma cópia dourada de nosso universo cotidiano. O surreal, 
pelo contrário, é sempre uma fantasia transcendente, uma fantasia que permi
te realizar nossas utopias interiores . 
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O fantástico surrealista constitui eroticamente a realidade para transfor
mar nossa vida numa obra de arte. Os surrealistas não estão fundamentalmente 
preocupados pela transformação da arte em ação ou acontecimento. Seu princi
pal objetivo é o de proporcionar um sentido poético à vivência cotidiana. A 

fusão surrealista entre a arte e a vida revela uma preocupação pela vida e não 
uma estratégia de revitalização da arte. Jw1tando a arte com a vida os surrealistas 
tentam enriquecer nossas emoções e não a poética. Nesse sentido encaminha-se 
minha proposta de vincular as artes com a pedagogia. Sugiro o emprego didá
tico da poética com a intenção de enriquecer poeticamente a vida dos alunos. 

A meu ver, o surrealismo serve aos processos de afim1ação da autonomia, 
introduzindo uma concepção de razão que amplia, eroticamente, seus horizontes. 

No surrealismo os conceitos perdem seu estatuto de abstração e as re
presentações, seu estatuto imaginário. Os acontecimentos fazem vibrar a ra
zão. O conceito deixa de ser globalizante em si mesmo, sua significação varia 
em função de suas relações com a vida. Trata-se de uma razão arejada, exposta 
ao ar livre do mundo e da ação comunicativa. 

A razão surrealista não busca a produção de textos, em cuja interioridade 
os sentidos se organizem, para provocar uma construção coerente e fechada 
sobre si mesma, uma construção que deixa a impressão de que tudo estará 
sempre sobre controle. A razão surrealista não aceita que os sentidos residam 
na interioridade dos textos. Para os surrealistas, os sentidos dependem tam
bém da moral e das paixões. Eles não podem depender só de uma 
conceitualização instrumental. Não podemos compreender a vida através de 

conceitos insensíveis. 

Para se relacionar com os textos camavalizados, o surrealista deve ten
tar encontrar o segredo da leitura erótica: ela nos mergulha na exaltadora vida 
do imaginário, para nos fornecer as armas da independência. 

A leitura erótica desvia os signos de seu sentido acostumado, cria um 
universo de sentidos inesperados que sensibilizam nosso espírito para a per
cepção do novo. Toda idéia nova (inclusive as hipóteses científicas) é filha da 
surpresa, depende de uma leitura erótica do mundo. Com efeito, não pode 
surgir nenhuma idéia desconhecida quando se empregam os procedimentos 

habituais do pensamento. 

A história não se faz pelo conformismo. Ela depende da criação do novo. 

É lamentável o modo em que o ensino tradicional deserotiza o mundo 
que mostra: a invariável limpidez de uma forma esquelética feita de símbolos 
unívocos e pretensos valores universais. É a alienação tomando conta das pala
vras didáticas para amarrá-las com valores utilitários e esperanças de verifica-
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ção. Estamos diante de um puro sentido ideológico na medida em que suas 
significações se fazem verdadeiras por estarem limitadas por normas que lhes 
conferem, imaginariamente, o efeito de uma referência unívoca. O erotismo 
semiológico difere dessa atitude porque constrói seu significado transgredin
do todas as normas que limitam nossas possibilidades expressivas. Trata-se de 
transgressões que possuem o dom de multiplicar sentidos, colocando à dispo
sição dos interlocutores um leque faustoso de interrogantes e alternativas. 

Os textos unívocos provocam o efeito de uma linguagem naturalista que 
termina deixando o amargo sabor de um mundo vazio. Os textos camavalizados 
ou surrealistas, pelo contrário, criam um clima vital, um devir incessante de 
novos pontos de vista. 

O mundo só se transforma a partir de novas perspectivas significativas 
que vão alterando o que, culturalmente, se vai instituindo como realidade. 

Os romances camavalizados podem ser reconhecidos como textos poé
ticos que não dispensam as convicções surrealistas. 

Todo texto que tem como característica a camavalização apresenta certo 
coeficiente de marginalidade, não se enquadra no modelo recebido da literatu
ra. Demasiadas coisas estão em jogo para que as normas e valores que determi
nam os gêneros, literários e poéticos possam encontrar ali seu lugar. Os textos 
carnavalizados são inclassificáveis, por essa razão são surrealistas: irredutíveis 
às regras e critérios que foram formando a história oficial das expressões poé
ticas. São textos que não se enquadram em nenhum gênero, nem respondem à 

inverossímil ambição de pretender atingir a verdade intemporal da obra. 

Por sobre a necessidade da interpretação dos textos, exalta-se a possibi
lidade de amá-los para vinculá-los à inteligibilidade de seu destino. Propõe-se 
um vínculo de amor e um compromisso vital. Obsessivas necessidades infor
mativas são, assim, relegadas a um segundo plano. Nestes palcos textuais im
porta mais a transmissão de vida que a transmissão informativa. 

Para vincular-se a um texto camavalizado, é preciso romper a embala
gem dos gêneros e dos hábitos do pensamento, nem que seja para tentar possuir 
pelo menos o direito de ver o mundo e a cultura como que num sonho. A pro
fundidade destes textos repousa mais na intensidade que deles emana, para 
transformar a sensibilidade, do que nos intrincados itinerários de uma ordem 
conceitua!. Um discurso camavalizado não fundamenta a profundidade de sua 
mensagem na coerênci.a interna de seus elementos. Ele encontra-se fundado 
nos enigmáticos confins dos mecanismos identificatórios: uma conquista do 
processo de criação no interior de um texto ao que não fomos aderindo, emoci
onalmente, para intervir na ordem do mundo, até nos perder no indefinido. 
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A carnavalização é um estado de espírito e não um gênero literário. Vale 
dizer, o estado de espírito transgressor realizado, como no sonho, pela força do 
desejo, para provocar deslocamentos expressivos. Desde Descartes todo o 
mundo sabe que não se pode reconstruir mais onde foi efeh1ada uma experiên
cia de desconstrução; uma experiência onde a exploração das idéias precisa ser 
feita fora dos lugares e das fórmulas consagradas, na marginalidade dos gêne
ros. Constituem, por conseguinte, modos estranhos e vibrantes de representar 
as coisas do mundo: visões inesperadas que rompem, com seus significados, 
os lugares comuns que, como um murmúrio de abeU1as, soa na cabeça de mui
tos - inclusive professores e cientistas sociais. 

O carnaval é, originariamente, um espetáculo sem passarelas. Não exis
te separações entre atores e espectadores. Todos convergem, no ato carnava
lesco, exercitando o plural da fantasia. 

Quando falo do sonho surrealista como possibilidade didática, encon
tro-me fortemente influenciado pelas possibilidades da imaginação cama
valizada. Penso nas bondades de uma sala de aula convertida num espetáculo 
sem passarela. Um lugar onde não existe mais separação entre a voz do mestre 
e os ouvidos anestesiados dos alunos. Todos protagonizando a compreensão 
de seus vínculos com a vida, no plural do fantástico. 

A imaginação carnavalizada estabelece também uma distância 
enriquecedora com relação ao papel. que joga o imaginário cientificista na pro
dução imaginária do real. O cientificismo, entre outras coisas, apresenta-se como 
a negação do plural da práxis e do saber singularizados, politicamente, nas 
linguagens das ciências sociais e na mentalidade que, silenciosamente, traba
li1a para produzi-las. É a ideologia operando como gramática de produção e 
reconhecimento do saber. Nessa direção, desideologizar é tomar consciência 
do caráter mítico e das funções fetichizadas da idéia de unidade do real e 
unívocidade da verdade. Estou falando da camavalização como estratégia 
desalienadora: um processo que provoca o descentramento constante das ver
dades, que as situa fora do lugar que a lógica lhes atribui. Camavalizar é botar 
tudo fora do lugar que a boa ordem das instituições determina. Isto é funda
mental para entender as possibilidades de ensino surrealista do Direito. 

A pedagogia surrealista tem que ser, em muitos aspectos, conseqüên
cia de um imaginário carnavalizado. A recíproca também é verdadeira: a 
teoria da camavalização literária mostra muito, às claras, os vínculos que a 
unem ao surrealismo. 

Existem fortes coincidências entre os pontos de vista de Bakthin e de 
Breton quanto às funções da linguagem e da literatura. As escrituras surrealista 
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e carnavalizada pretendem ser propostas expressivas situadas fora da literatu
ra e em comunicação com a vida. Ambas mostram que o escritor não é um ser 
excepcional afastado da generalidade dos mortais e de seu cotidiano. Nas duas 
propostas o texto e a vida não cessam de comunicar-se; de fecundar-se mutua
mente; a irrigação efetua-se permanentemente em ambos os sentidos e atualiza 
uma dialética pouco freqüente aos olhos dos escritores e críticos profissionais. 
Desta maneira, podem adquirir todo o seu sentido como molas vitais que im
pulsionam os leitores ao futuro que lhes pertence. Estamos diante de textos 
que requerem um tipo nada convencional de leih1ra. Para Breton e Bakthin o 
ler não é uma atividade separada do mundo. Os textos não podem estar fora 
da vida dos que os lêem. Assim, ambos propõem uma atividade de leitura 
distante do mesquinho afã dos arquivos, das bibliotecas, dos santuários para 
as palavras: um lugar onde os livros são reverenciados para sua contemplação 
e an~lise; livros aquartelados para fazer deles pó e olvido. Livros para especi
alistas. Esh1dos disciplinados que sempre se detêm no limite onde os textos se 
fazem interessantes: o ponto em que a escrita nos regressa ao enigma, a li.ngua
gem cala e o mundo nos desampara . 

O surrealismo, enquanto movimento organizado, nasceu de uma opera
ção de grande envergadura concernente à linguagem. Desde Les nas perd11s a 
reflexão lingüística antecede a poética. A experiência surrealista consiste em vol
tar a descobrir o segredo de uma linguagem cujos elementos deixaram de com
portar-se como restos de um naufrágio na superfície de um mar morto. A expe
riência surrealista subtrai a linguagem de seu uso utilitário liberando a sua 
potencialidade, voltando-o a sua nah1reza de matéria-prima. Breton se atribui a 
tarefa de saltar diretamente à fonte do significado. Para Breton, trocar completa
mente o mundo do pensamento supõe uma revolução na ordem da linguagem. 

A crítica que o primeiro manifesto dirige contra o romance participa de 
um processo geral, aberto por Breton, contra o espírito realista. Este rejeita a 
riqueza da imaginação proporcionando-nos um excesso de momentos 
anestesiados que privam o leitor do espetáculo de uma liberdade verdadeira
mente em ação. Quem lê fica diante de uma demonstração, cujos termos e 
postulados lhe foram impostos. Para Breton, o destino da literatura passa por 
sua possibilidade de renunciar às pretensões de ilustrar teorias, indo mais adi
ante na exaltação da afetividade. A boa literatura, para os surrealistas, é aquela 
que tem a possibilidade de comover, que consegue convulsionar a sensibilida
de permitindo ao leitor enxergar sua própria existência e seu vínculo com o 
mundo: uma bruma de sentidos que perturba o in1passe cotidiano, como em 
um ambiente onírico. Não existe informação frutífera se ela não é perturbada 
pela poesia. Este é um princípio da pedagogia surrealista que se nega a utilizar 
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a sala de aula como um lugar de reprodução de informações sem força para 
transformar a sensibilidade. Aulas que produzem textos sem potência de vida 
e sem nenhum pingo de erotismo. 

Juristas e professores freqüentemente retratam a realidade do Direito 
proibindo-se mostrar qualquer imperfeição. Constroem, dessa forma, uma re
alidade pornográfica, pois têm a perfeição de uma fantasia. Uma ética e uma 
política utópica implicam um erotismo ideal que se confunde com a unívocidade 
pornográfica dos significados. 

A pornografia significativa constitui a realidade ocultando os absurdos 
embutidos nas estruturas e relações "sensatas" de nosso cotidiano. Erotizando as 
significações, haverá a oportunidade de revelar os absurdos ignorados como sen
satez. Estamos diante de atos inaugurais de processos de transfom1ação do real: 
novos mundos que surgem do descongelamento de um feitiço chamado realidade 
Inquestionável, um sistema de conotações institucionalmente amarradas. 

A razão humana parece ter uma constante militãncia contra a riqueza e vari
edade do mundo, resiste teimosamente a qualquer tipo de polifonia, procurando 
ansiosamente um princípio unitário. Em nome dessa procura surge a verdade, a 
objetividade, as essências, as substãncias, isto é, a fé racional no que nunca foi per
cebido. É a fé dos homens de ciência tão exigentes com os milagres populares. 

Diante disso, os professores impõem os códigos aprendidos, ensinando 
a guardar a compostura diante do saber, diante dos livros eruditos, ensinan
do-nos a resguardar-nos em uma indiferença salvadora. Com eles aprende
mos a manipulação de uma distância que evite as zonas perigosas onde o pen
samento enfrenta-se a si mesmo como obstáculo. 

Com tantas prudências aniquila-se a diferença, a respiração das signifi
cações, seu erotismo. Pura pornografia significativa pela posse de uma sabe
doria a decifrar, mera sabedoria a lamentar. 

Em troca, o surrealismo permite pensar o saber, os livros, as aulas como 
instrumentos disparados ao leitor, ao aluno, para que ele os multiplique na 
vertigem de sua identidade. Desta maneira, as palavras são eroticamente ofe
recidas, não mais como plenitudes unívocas, mas como desenhos de um ima
ginário devolvido ao ritmo vibrante da vida. 

O valor erótico de um texto, para o surrealismo, não depende de seu 
deciframento. Ele tem valor na medida em que permite o reconhecimento que 
o leitor faz de si mesmo, de seus desejos e dos desesperos do mundo. O valor 
erótico de um texto depende de que cada receptor possa reconhecer-se como 
um leitor de si mesmo. Entendo que alguém é leitor de si mesmo quando ad
quire a c~pacidade de efetuar interrogações dirigidas a seu próprio prazer. 
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Todo texto, que pode ser caracterizado como erótico, apresenta certo 
coeficiente de autonomia, convidando a fugir da alienação. Eu dizia há pouco, 
a respeito da autonomia, que ela precisa ser semiologicamente interpretada, 

como um processo de resistência ao poder alienante das palavras. Nesse senti
do, resiste-se à alienação multiplicando as significações petrificadas, tomando 
criativo o discurso oferecido a uma identificação ociosa e desbordando, utopi
camente, as verdades alugadas. 

Se a alienação é pornografia semiológica, a autonomia é sua resistência 
erótica. A autonomia seria essa viagem que permite desembarcar numa terra 
livre de perfeições significativas: a escritura camavalizada. Ela contém a for
ça de fugir infinitamente, de transgredir os sentidos congelados do imaginá
rio instituído. Um modo de tomar distância para revelar o caráter significati
vamente pornográfico da construção simbólica da sociedade, sua natureza 
da fantasia perfeita. , 

Por outras palavras, a autonomia discursiva permite aceitar o caráter 
inacabado das fantasias significativas e abri-Ias a um plural imperfeito de sen
tidos. Disso decorre que a autonomia discursiva ajuda a questionar o poder 
inserido numa magma de significações imaginárias, instituídas socialmente. 
Seria um discurso de resistência ao poder das significações. 

Barthes me ensinou a perceber o poder que reside na significação. Ele 
me mostra que existe um tipo de poder que deve ser visto como o parasita da 
linguagem. A partir de Barthes pude distinguir com certa clareza o poder das 
significações e as significações do poder. Foi uma distinção bastante importan
te para mim. Permitiu-me constatar a existência de um poder impessoal e anô
nimo que disciplina a instituição da sociedade e, sobretudo, fabrica os sujeitos 
sociais. Estou falando no poder que se inscreve na linguagem pelo caráter 
heterônomo, universal e unívoco, da instituição simbólica da sociedade. As 
atividades de significar, mesmo na intimidade mais profunda do homem, en
contram-se a serviço de um poder, pois as conotações que as acompanham 
introduzem na linguagem uma coerção implacável que obriga a pensar e sen
tir em conformidade com elas. 

As significações dominantes numa sociedade contêm nelas mesmas um 
poder que precisa ser diferenciado do poder que se faz ouvir no discurso de 
todo poder, e que eu chamaria de significados do poder, vale dizer, dos signi
ficados que instrumentam as práticas de poder. 

A meu ver, o poder do significado nos coloca diante do poder como 
categoria discursiva; diante do homem frustrado por uma significação. É a 
força alienante da significação que põe em cena um sistema sagrado de repre-
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sentação. Ela impede a relação de pensamento com o desejo e o gosto de signi
ficar. A voz da alienação: um modo de jactância e servidão presente na produ
ção simbólica da subjetividade e da realidade. Uma tarefa de metabolização 
semiótica que amarra aos desejos um patrimônio comum de certezas empres
tadas. Instaura-se, assim, um pacto de intercâmbio baseado no peso psicológi
co do Ocidente, destinado a disciplinar, heteronomamente, o desejo e outorgar 

à forma de sociedade uma densidade totalitária. 

Quando falo do poder do significado, estou pensando no controle do 

desejo pelo discurso. 

A atividade do pensamento fica, então, reduzida a uma função sem pro
jeto, pensamentos de uma mente que não pensa, pensamentos dependentes de 
um saber que perde a forma de um discurso produtivo para assumir a de um 

código rígido, que proíbe pensar além de suas detemünações. 

Atendendo âo poder das significações podemos perceber um espaço soci
al construído a partir de um eco de vozes que se mantêm como suportes de uma 
idealização obrigatória, unívoca e extrema. Um espaço social onde o homem é 
impedido de participar dos processos de pensamento e da formação coletiva do 
desejo que depende de sua inscrição em quadros simbólicos institucionalmente 
controláveis. É o poder que provoca a indiferenciação do desejo. É o poder que 
nega o caráter, originariamente imprevisível, do desejo. No domínio dessa 
imprevisibilidade é que se pode pensar a questão da autonomia. Lutemos a fa

vor dela agindo declaradamente contra o poder das significações. 

A concepção da democracia, como uma ordem simbólica, encontra-se 
comprometida com o processo de reencontro do pensamento com o desejo e o 

gozo de significar. 

Falo aqui do desejo no mesmo sentido que Guatarri: todas as formas de 
vontade de viver, amar, criar e de inventar uma outra sociedade, uma outra 
percepção do mundo e seus valores. Falo de um desejo semi oticamente erotizado, 
de um desejo que não terá que ser produzido conforme o modelo institucional. 

Grande parte das lutas pela autonomia são lutas significativas: resistên

cias, descolamentos e impressões do poder das significações e dos pensamen
tos que dele alugamos. Sinto-me particularmente inclinado a agir nesse terre
no: Faço de minha escritura a prática de uma semiologia do desejo: a aprendi
zagem do caráter inacabado das fantasias e do gozo que nos arrebata e sacode 

diante de um plural imperfeito de sentidos. 

Praticando a semiologia do desejo pretendo encontrar-me com a subs
tância de uma postura que, perturbando as formas petrificadas da cultura ins-
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tituída, pode indicar o sentido de uma revolta fundamental: a revolução no 
pensamento como fonte de uma ruptura positiva da instituição da sociedade. 

Semiologia do desejo. Semiologia do sonho. Semiologia camavalizada. 
Semiologia surrealista. Nomes brindados como opções de uma prática de sig
nificar que pressupõe uma alteração radical em nossa relação com o· poder e a 
ordem simbólica que o sustenta. 

Na semiologia do desejo a linguagem descansa dos conceitos garanti
dos, se dá um tempo, toma fôlego para procurar a autonomia significativa e 
transgredir os sentidos petrificados do imaginário social, situando-os assim 
fora de lugar, à margem de suas determinações habituais colocados no interior 
de uma semiose surrealista. 

De Barthes e de Breton aprendi que a rebelião é criadora por si. É a 
semente de uma prática simbólica que se reconhece como democrática no es
plendor de uma revolução permanente da linguagem. A força dessa prática é a 
autonomia: o gesto permanentemente instituinte que se abre ao novo, aceitan
do que a significação é a obra de uma sociedade que acata a lei. que cria sem 
necessidade de fundamentá-la, através de fantasias perfeitas que negam a 
imprevisibilidade dos desejos e seus pensamentos. 

A autonomia social depende de uma prática sin1bólica que se aceita como 
fruto de uma auto-instituição antagônica, inacabada e processual da sociedade. 

Condensando, em termos semiológicos, a proposta surrealista, diria que 
ela pode ser mostrada como uma tentativa de deslocamento de nossa relação 
com a palavra, seu poder e efeitos ideológicos: uma concepção da linguagem, 
do saber, da escritura e sua leitura, que propc>e a produção, circulação e consu
mo de um código transgressor: a ruptura simbólica do tempo instituído. 

Poderia falar, também, de uma concepção democrática da significação 
na medida em que penso o totalitarismo e a democracia como duas formas 
contrapostas do acontecer simbólico, da semiotização da realidade. Nestes ter
mos, a democracia aparece como um código permanentemente transgressor 
de uma realidade já dominada (pelo traçado de um sentido único) e de um 
futuro antecipadamente interpretado. Surrealisticamente vejo a democracia 
como um território de significações sem garantia que permitem enfrentar a 
semiose da alienação. Não se pode esquecer que a luta pela alienação ou pela 
autonomia do homem· é a que se trava na ordem do simbólico pondo em crise 
nossa relação com a linguagem. 

Certamente precisamos inaugurar um amplo campo de reflexão para 
tentar entender os modos em que a linguagem pode ir constituindo democra
ticarnente o real, partindo das práticas simbólicas da sociedade . 
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Convém notar ainda que não estou tentando falar do sentido como prin
cípio ou origem, e sim como produto ou resultado. Os sentidos não se revelam 
nem se descobrem: se produzem como ficções que fazem funcionar o mw1do, 
manifestando a realidade como discurso e a teoria como sonho. 

Poderia dizer que, quando se busca compreender as práticas simbólicas 
democráticas, resulta imprescindível começar pela interrogação sobre as con
dições de produção do novo como sentido: simbolizar de um outro modo para 
transgredir os mecanismos dos poderes que já atuam no interior da linguagem 
e em suas práticas institucionais. 

Foucault nos mostrou que o poder é operacional, uma função difusa que 
se manifesta como relação de forças sem unificações transcendentes nem 
totalizações globalizantes. 

Como uma relação de forças os poderes passam tanto pelas forças domi
nantes como pelas dominadas; atua'm sobre os corpos e os pensamentos dos 
dominados, passam por eles, se apóiam neles ou neles se influenciam. 

Falar do poder a partir de Foucault leva a pensá-lo como uma ação (so
bre outra ação) que pode incitar, normalizar, serealizar, desmotivar, 
descomprometer, disciplinar ou robotizar emocionalmente. Funções todas que 
nunca serão suficientemente entendidas, considerando-as como efeitos linea

res da repressão e da ideologia. 

O poder mais que reprimir ou adoçar produz a ,.,·a/idade e a verdade. 

A repressiio e a ideologia pressupõem sempre um dispositivo produtor 
da realidade: a produção simbólica da realidade e da verdade geram a repres
são e a ideologia e não o contrário. 

Estamos diante de um bom caminho para começar a refletir sobre os 
poderes das significações e as significações dos poderes: componentes 
inseparáveis que atuam na linguagem para produzir a realidade e a verdade. 
É através da linguagem que o poder se manifesta como relação de força e inter
vém sobre os corpos produzindo a realidade e a verdade. A maleável 
homogeneização da massa social, branda e manipulável no grau máximo, de
pende da produção semiológica da realidade. 

A forma inicial da política não é dominação (repressão), mas a repre
sentação da realidade. A grande revolução da sociedade são mudanças na 
forma de representação da realidade, alterações profundas nos modos da 
comunicação simbólica. 

O que tipifica as radicais mudanças da metamorfose estereofônica da 
representação do real é o deslocamento da razão como forma hegemônica da 
produção simbólica. Em seu lugar um jogo te-lemático-informático-militar que 
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nos brinda a versão simbólica de um mundo sobreburocratizado, sobredo
mesticado, sobremilitarizado e freneticamente trivial. Um mundo monotona
mente teleerotizado: a tecnologia da alma como vetor dos poderes de um Esta
do visivelmente terapêutico e subterraneamente aniquilador. 

De fato, existe uma semiose do poder que produz o real, domínios de 
objetos e rituais de verdade. Poderes que se exercem positivamente sobre a 
vida, uma vida governada semiologicamente pelos poderes. Estou profunda
mente convencido de que a resistência democrática aos efeitos totalitários dos 
poderes depende de nossa capacidade para transgredir os dispositivos 
semiológicos, a magma de significados que permite a fabricação institucional 
da vida e dos sujeitos: homens produzidos por um poder poliforme que os 
enclausura num horizonte uniforme e seriado. 

A resistência democrática baseada na procura da autonomia do homem 
passa pela rejeição e transgressão do monoformismo si:;miológico imposto. 
Jv1anobras que visam resgatar ao homem produzido pelo poder, desmascarar 
as fom1as simbólicas que procuram promover como normal a imagem de um 
homem que é apenas urna in1posição dos poderes. 

As formas sociais totalitárias dependem de uma visão inocente do mun
do. Ela é determinada por um rnagn1a simbólico que provoca a conversão das 
práticas sociais, a verdade e a ideologia em práticas naturais. Não podem co
meçar uma prática de autonomia sem transgredir essa inocência semiológica. 

Para escapar à política unidimensional imposta pela ordem social tota
litária, para devolver a vida ao homem mutilado pela versão informática do 
mundo, devemos procurar a transformação radical de nossa relação com a 
linguagem. Precisamos superar o homem informatizado através da erótica do 
novo. Deste modo estaremos comprometidos com a idéia do homem imagina
tivo, capaz de produzir poesia, sonho, delírio e amor. Para isto precisamos 
encontrar uma linguagem que nos permita a fuga para a frente da ordem 
simbólica imposta. A linguagem que se produz sobre a proteção do saber é, 
por estatuto uma linguagem de repetição: o estereótipo é a figura maior do 
poder. A ordem totalitária está sempre ligada à repetição da linguagem fora 
do prazer. Resistimos a ela, provocando um arrebatamento semiológico em 
direção ao novo, transgredindo a paz dos sentidos. Sempre que o lugar de 
onde falamos se institucionaliza, estamos perante uma linguagem que faz da 
vida um intertexto totalitário. 

Dir-se-ia que para alterar substancialmente nossos sistemas de valores e 
necessidades temos que tentar fazer da linguagem uma realidade que não se 
desfigure em natureza. Uma realidade serniológica que passe pela autoridade 
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do prazer: um ler-sonhar o mundo longe de toda prática homogênea. Vejo 
nessa volúpia significativa o âmago para qualquer tipo de resistência ecológi
ca. O sentido faz a vida. O velho faz o estereótipo. Para transgredir o mundo, é 

preciso transgredir a linguagem. 

Arrisco-me a dizer que a aventura transgressiva dos signos se inscreve 
nas formas lúdicas que fazem da ambigüidade voluntária uma condição para 
que as emoções despertem nas mobilidades dos sentidos. Equivale a dizer que 
a prática transgressora da linguagem encontra na perturbação erótica dos sen
tidos uma possibilidade de fuga da alie.nação que o simbólico provoca no sim
bólico: a rnultivocidade dos sentidos transgredindo a verdade abusiva de to
das as posturas unívocas e as mitologias totalizantes. 

A travessia erótica das significações é uma idéia muito importante para 
a constituição de uma linguagem de transgressão nas civilizações da culpabili
dade e das verdades científicas; ela força o reconhecimento de que é absoluta
mente .necessário pôr em risco e subverter o privilégio ilusório dado pelas pos
turas cie.ntificistas e o racionalismo instrumental à propriedade de uma lin
guagem escrava. Existe apenas urna verdade lúdica para a passagem trans
gressora pela esfera da autonomia. 

Numa palavra, a inscrição e dependência semiológica dos poderes de
bilita sua configuração totalitária na transgressão lúdica do simbólico. Pe
rante as normas, restrições e hierarquias das formas simbólicas de uma soci
edade totalitária surge a travessia lúdica e erótica dos sentidos como possibi
lidade de gerar, no interior do próprio discurso de uma cultura, a demanda 
por um exercício democrático da ordem simbólica dos poderes: o sonho de
mocrático instalado e reinando no território das identificações simbólicas que 
constituem uma forma de sociedade. 

Enfim, estou tentando reivindicar a importância de uma linguagem 
camavalizada como esse espaço social que não deixa nenhum sentido encober
to, pronto para o consumo, nem qualquer sujeito de enunciação na situação de 
juiz. de mestre. de confessor ou de intérprete consagrado de uma realidade 
que oprime e restringe a linguagem camavalizada. A camavalização é uma 
prática de autonomia da linguagem. 

A autonomia dos textos camavalizados demanda uma relação lúdica e 
erotizada entre todos os discursos oficiais, sejam eles científicos, políticos ou 
poéticos. Nos textos camavalizados os signos vestem fantasias como mecanis
mos libertários que deslocam os indivíduos de suas posições costumeiras no 
interior da estrutura social, projetando-os numa comunidade lúdica que pre
dispõe ao questionamento de todas as normas e posturas totalizantes: uma 
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quebra simbólica que apela para a paródia e para o realismo grotesco para 
revelar o insensato e o absurdo da sensatez instituída: a resposta criativa às 
situações de exclusão social. Nos textos carnavalizados se dá a convergência 
de inúmeras contradições exaltadas como plural do sentido. 

Os discursos camavalizados não se podem deter, eles não podem ser 
transformados em fetiches nas prateleiras de uma biblioteca; o seu movimento 
constitutivo é a travessia. Os processos de seus sentidos constituem o seu pro
duto. O texto camavalizado não se prende a uma hierarquia, nem mesmo a 
uma simples segmentação dos gêneros. Implica sempre uma certa esperança 
dos limites que encontra força de subversão em sua natureza inclassificável. O 
discurso carnavalizado se situa sempre no limite das normas, das convenções 
e das hierarquias, inclusive situa-se no limite das regras de enunciação, de 
legibilidade e da racionalidade instituída. Não existe a censura na travessia de 
seus sentidos. A carnavalização dos processos significativos se realiza na trar\s
gressão dos limites e das censuras instituídas. 

Precisamos dos bobos e dos bufões medievais para que todos os medos, 
tudo o que na cultura totalitária nos aterroriza se torne grotesco pela ridicula
rização carnavalesca e o caráter subversivo do riso, do humor do povo na pra
ça pública opondo-se ao tom solene e culpabilizador da cultura oficial. A cul
tura carnavalesca permite, assim, uma visão do mundo e das relações huma
nas que funcionam como sósias paródicos erotizados do campo simbólico ofi
cial. De certo modo, estamos diante de sósias significativos que nos libertam 
de qualquer dogmatismo e nos permitem. suportar pelo riso situações cultu
rais insustentáveis para o inconsciente. É a forma de tornar suportável e épica 
uma perda. É o riso chinês diante do julgamento de Jiang-Quing, é o sentido 
que sustenta o vínculo folclórico que os mexicanos têm com a morte: riso que 
liberta, riso que resolve num plano superior o insustentável pesadelo dos me
dos tanáticos. Na visão carnavalesca do mundo o homem consegue rir (sub-
versivamente) de sua própria infelicidade. · 

O indivíduo, na versão carnavalesca do mundo, adquire um estado de 
êxtase erótico que se opõe a toda perpetuação, a todo aperfeiçoamento e regu
lamentação, apontando para um futuro reconhecido como incerto. 

Os campos sin1bólicos carnavalescos permitem aos homens retomarem a 
si mesmos, suspendendo a alienação. Os sentidos carnavalescos podem ser vin
culados à praça pública medieval onde se produzia uma ordem simbólica, fruto 
de um contato vivo, material e sensível, de um contato liberado das normas 
oficiais como sua negação transformadora. De certo modo, a praça pública me
dieval gerou momentos festivos sem restrições, momentos simbólicos opostos a 
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toda idéia de acabamento e perfeição, e a toda idéia de imutabilidade de certeza: 
símbolos dinâmicos, mutáveis, flutuantes, ativos, símbolos impregnados de re
novação, de consciência lúdica e de um profundo sentimento da relatividade 
das verdades e das autoridades no poder. Símbolos também que permitem a 
degradação e regeneração, pelo realismo grotesco, do que é socialmente institu
ído como sublime para ocultar o mundo agonizante. Num universo camavalizado, 
o nascimento de algo novo é tão indispensável quanto a morte do velho. 

Nas práticas da comunicação carnavalesca o jogo se transforma em vida 
real, marcando o triunfo de uma espécie de autonomia temporária: delibera
ção temporária da verdade dominante e das práticas instituídas dos poderes. 
Por outras palavras, o jogo na linguagem carnavalizada opõe-se a toda perpe
tuação apontando para um futuro necessariamente incompleto e irredu
tivelmente plural. 

Os jogos da linguagem camavalizada não possuem regras de ceRSura, 
eles coincidem com uma libertação de energia simbólica que nos coloca diante 
do infinito significativo dos significantes. É um jogo que rejeita o consumo dos 
sentidos. É que, de fato, seus significantes são muito mais que a morada materi
al dos significados; sobretudo, eles permitem a realização do próprio plural dos 
sentidos. Seus significantes ficam como o. lugar do signo onde o significado 
pode ser permanentemente esvaziado para atualizar o infinito do sentido. Esse 
infinito não se encontra referido a nenhuma idéia do inefável, de sigruficado 
inomeável, mas a idéia de jogo: o engendramento perpétuo de significados en
L:içados por um tecido de significantes em estado de permanente estruturação. 
Eles se organizam sem atenderem a uma via orgânica de maturação nem a lima 
via hennenêu tica de aprofundamento, mas, antes, segundo um movimento serial 
de desnivelamentos, de variações e justaposições. Conotativas descentradas, 
sem fechamento. Não estamos diante de um discurso com vários sentidos, 
estamos diante de um território semiológico on.de se realiza o próprio plural do 
sentido: o texto barthiano. Conforme minha leitura de Barthes, diria que o plu
ral do texto tem, efetivamente, a ver não com a ambigüidade dos sentidos, mas 
com aquilo que poderíamos chamar o múltiplo irredutível, isto é, a totalidade 
de um campo semiótica apreciado esplendorosamente em sua vasta polifonia, 
em sua exch.~siva intertextualidade. Assim, perante o texto, precisamos, para o 
compartilhar, experimentá-lo num trabalho, incorporando-o ao jogo que pro
põe, mas nunca senti-lo corno objeto de um consumo. 

Colocando-me diante das concepções jurídicas dominantes, gostaria de 
dizer que o segmento jurídico do discurso da ordem baseia o poder de seus 
discursos enunciativos e suas verdades avalizadoras, num consumo monológico 
e ficticiamente legível que, no fundo, escamoteia a natureza primitivamente 
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camavalizada do discurso da lei. Eles são sempre textos negados para prote
ger a força coercitiva. Frente à lei é preciso ocultar o múltiplo irredutível dos 
sentidos que a realizam numa intertextualidade sem fim. Unicamente um dis
curso legível pode falar em nome da repressão e dos dispositivos de submis
são. O caráter, ficticiamente legível, serve para justificar o exercício jurídico do, 
poder e o poder de polícia do saber da lei. 

V 

Não é possível refletir em tomo da generalizada insatisfação que provo
ca a atual estrutura do ensino jurídico sem nos ocuparmos dos modos em que 

o poder se funde com o desejo. 

Nesse sentido, é preciso começar interrogando-nos pelas razões que nos 
levam a ignorar o desejo como elemento-chave do ato de aprender. 

Ocultando os efeitos do desejo sobre o saber, obtemos um conhecimento 
desmotivado e inócuo, que não serve para mobilizar o homem na procura de 
um agir transformador (emancipatório) da sociedade. 

Acompanhando o pensamento de Lacan, lembro a forte articulação que 
existe entre o desejo e a verdade. No fundo esta relação revela urna radical 
impossibilidade do homem para ter acesso à verdade. A consciência é impo
tente para nos mostrar a verdade, a não ser de maneira ilusória. Este fato é 
ocultado, nas metáforas da objetividade e da neutralidade do saber, para obter 
um discurso arbitrário e alienante, pois seu efeito é determinar o destino do 
outro. Esse é o discurso da ciência que se ocupa do homem. Esse é o discurso 
dominante da instihlição universitária. 

Com o auxílio de algumas noções psicanalíticas, quero sugerir a possibi
lidade de reformular a versão cartesiana dos processos educacionais,.reivindi
cando a necessidade de pôr o desejo em causa, libertando o sujeito que se con
frontaria, assim, com a ilusão de suas verdades. 

Enfim, parece interessante não perder de vista que, quando se desvincula, 
quando se omite considerar a relação desejo-saber, se está automaticamente 
reforçando a relação saber-poder, possibilitando, com isto, que o conhecimen
to sirva para a irreversível consolidação de uma estrutura social totalitária. Se 
quisermos impedir isto, devemos procurar uma relação mais rica com a razão, 
capaz de perceber e transcender seus condicionantes totalitários e de denuncia 
o substrato de desumanização que acompanha a razão instrumental. 

As aulas não são, tradicionalmente, um território propício para buscar, 
junto com o saber, melhores condições de existência. Nas escolas de Direito a 
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vida é atenuada e a eficiência técnica exaltada. O professor contribui, inconsci
entemente, para afogar qualquer possibilidade de emergência de vetores de 
singularidade e espaços de afeto. A autonomia não se conquista sem uma 
predeterminação afetiva. 

A ideologia, como forma de neurose comunicacional, não pode ser dissol
vida se não se contemplam também os conflitos de origem afetiva que a organi
zam e regulam. Por esta razão é preciso o tratamento psicoanalítico das recorda
ções latentes, que podem ser superadas por uma educação transformadora. 

Assim, o componente afetivo passa a ser um dos grandes ausentes do 
processo de ensino no campo do Direito. Ninguém se ocupa, nas teatra
lizações que vão armando a cena pedagógica do Direito, do que acontece 
emocionalmente com os estudantes. Exigências desmedidas, solenidades e 
imperturbabilidade nas aulas. Não existe proximidade, sensibilidade nem 
compreensão vital. Os alunos crescem, mudam, têm necessidades insatisfei
tas, angústias e ansiedades; fracassam, triunfam e necessitam ser acompa
nhados em seus ritmos vitais. Mas isto não, acontece. O medo e coerção subs
tituem, inúmeras vezes, o prazer e os afetos. O medo e a coerção afogando o 
impulso de autonomia e ajustando os estudantes ao trinômio: lei, saber, po
der. Uma espécie de "triângulo das bermudas" onde desaparecem os dese
jos, onde se perde o impulso emancipatório. 

Os homens aprendem e se socializam, sem ser heteronomamcnte vio
lentados pela prática de dominação, quando o ensino funciona respeitando 
uma razão dependente da interação emocional e dos desejos sem disciplina. 

O poder se relaciona estreitamente com o desejo de um modo patologi
camente narcisista. Isto determina, por parte do professor, uma doentia rela
ção com o saber. Estou me referindo, em primeiro lugar, ao que é chamado de 
"possessões narcisistas do saber". Para Freud, qualquer modificação nas cren
ças, ainda que sejam cientificas, desperta irritação porque, uma vez adaptadas, 
convertem-se em "possessões narcisistas" que outorgam ao sujeito a identida
de do "eu ideal do saber". Mudar as idéias que se sustentam faz sempre correr 
o risco de ficar identificado com aquele que antes se equivocou. Assim, o 
conservadorismo teórico sustenta··se na defesa deste tipo de narcisismo. Mais 
ainda, se no jogo do poder universitário as retificações das posições defendi
das resultam tão difíceis, é, precisamente, porque neste campo o poder depen
de da ocupação do lugar do" eu ideal do saber", um eu que, por definição, não 
se equivoca nem necessita aprender dos outros eus. O resultado de tudo isso é 
a existência de milhares de professores de Direito, inteligentes, estudiosos, 
dedicados, mas, apresados nos estreitos limites do que lhes é permitido pen
sar, e temerosos de serem excluídos de seus grupos acadêmicos de pertinência . 

• 252. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

O pensamento crítico só se pratica sobre os mortos e sobre os trabalhos dos 
outros grupos como uma forma de convalidar e legitimar a situação dentro de 
seu grupo. A generosidade é um componente que muitas vezes escasseia no 
ambiente universitário. Não se modificando este estado de coisas será muito 
difícil qualquer renovação. Os momentos criativos passam a ser devorados por 
um sistema de organização que perdura em suas características mais autoritá
rias e dogmáticas. Não adiantam, neste contexto, as modificações metodológicas 
que se pretenda imprimir ao ensino do Direito. Se continuar a psicose narcisis
ta dificilmente poderemos aspirar a um programa emancipatório da cultura 
jurídica. Porque para isso, as pessoas necessitam participar, autonomamente, 
na organização de seus próprios desejos e pensamentos. Por aí passam, como 
diria Foucault, a "microfísica" da emancipação do homem. Assim, os professo
res precisam deixar de comportarem-se como deuses mesquinhos, procurando 
um saber que possa servir para realização dos desejos. 

A neurose narcisista determina que muitos docentes desejem admira
ção, mas zombam de quem a dá. Assim, seus atos pedagógicos são invadidos 
pela retórica da realização narcisista esvaziando-os totalmente de sentido. Por 
trás de toda preocupação com o desempenho existe uma determinação mais 
profunda em manipular os sentimentos dos outros em benefício próprio. 

O narcisismo, muitas vezes, leva o docente a uma exacerbada admiração 
pelo saber, passando a enxergar o conhecimento admirado como mera extensão 
de si próprio. Outras vezes, leva o docente narcisista à criação de certos "heróis 
teóricos" com os quais se identifica para se aconchegar em seu brill10 refletido. 

Ao professor narcisista falta a confiança em sua própria capacidade, o que 
o leva a se encorajar modelando-se pelo exaltado exemplo de outra pessoa. 

Enfim, o narcisismo leva alguns docentes a tratarem o seu "eu" como 
mercadoria. 

Quero sobretudo chamar a atenção para o fato de que, muitas vezes, o 
professor narcisista toma claro que não acredita nos objetivos de eficiência 
procurados pela instituição universitária; mostra que não acredita neles, fala 
de rotinas falsas, artificiais e insinceras. Porém, ao desmistificar a vida cotidia
na das universidades, transmite para si e para os outros a impressão de que as 
superou, ainda que faça os movimentos que se esperam em geral deles. Paro
diam papéis e temas, convidam a audiência a vê-lo como superior à circun
vizinhança. Um irônico distanciamento que invalida a vontade de mudar as 
coisas: um distanciamento que se toma rotina por si mesmo. Assim, o profes
sor narcisista termina por perder a sua capacidade de prever qualquer saída, 
exceto na anulação e dissolução total. Preso na pseudo-autoconsciência de si 
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próprio, o docente narcisista se refugia numa idéia fixa, uma compulsão neu
rótica, urna sublime obsessão que o leva a afastar sua mente de seus desejos. É 

a obsessão neurótica como miragem de um sentido para a vida. 

O narcisismo docente esconde a tênue qualidade da identidade de al

guns professores. Eles conseguem fortalecer a auto-imagem do seu "eu" com 
as ilusões de grandezas que obtêm do culto imperial de seu discurso erudito. 
Empregam o saber corno tentativa de preencher o vazio de suas vidas. Ensi

nam como urna forma de estabelecer um processo existencial de auto-atenção. 
Ensinam como uma forma de preencher o tempo e iludir-se de seu vazio na 

desvalorização dos outros, mas dependendo destes outros desvalorizados. Pre

cisam do aplauso como um inócuo preenchimento do vazio. 

O narcisismo docente nos coloca frente a falsos pedagogos que não se 

preocupam com a formação de ligações pessoais profundas com os outros, subs
tituindo-as, no fundo, por um insatisfatório registro de vitórias institucionais. 

A vitória substituindo o amor. 

O narcisismo faz esquecer que a única vitória que interessa passa pela 

luta pela felicidade. Isto é que o professor deveria ensinar com sua própria 

práxis. O professor narcisista é um mesquinho manipulador. 

Quando o professor narcisista começa a envelhecer, a docência começa a 

perder seu sabor. A meia-idade atinge-o com a força de um desastre, torna-se 

deprimido e sem objetivos. 

A imaginélção pedélgógica não pode ser uma imaginação "maníaco-de
fensiva". Ela esconde sempre medos. Os medos demandam certezas. O medo 

não é imaginativo. Falando a partir do medo se perde totalmente a magia. 
Existe só um sentimento que paralisa a criatividade. Falta a serenidade tera

pêutica e transformadora. 

A atitude "maníaco-defensiva" esconde angústias narcisistas ou fóbicas 
traduzidas em gestos agressivos e raivoso que permitem adquirir fantasrna
ticarnente um sentimento de domínio sobre uma realidade que escapa ao con

trole do sujeito. Assim, é a palavra docente que domina nas instituições. Ela é 
empregada unicamente para repetir e distanciar. Uma prática de pensamentos 
e de citações erguidas agressivamente para criar ilusão de domínio sobre o 

mundo que foge. 

Quando um professor desfralda um discurso "maníaco-defensivo", está 

valendo-se de um fantasma compensador que esconde narcisisticamente (na 
teologia da ciência e no culto de sua própria pessoa) uma proteção inconscien
te que o faz esquecer os efeitos do poder sobre seu próprio desejo. 
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A imaginação defensiva é sempre urna imaginação alienada que usa o 
saber como fetiche. Assim, o inconsciente defende-se da ameaça da castração 

idealizando o pensamento de um outro, que como conseqüência imediata pro

voca a impossibilidade de questionar os estragos que fez o poder sobre a nossa 
autonomia. É o estrangeiro dentro de si mesmo. 

Quando falo aqui de urna imaginação "maníaco-defensiva", estou, so

bretudo, pensando no clima e nas figuras que servem à prática tradicional do 
ensino: o medo de não saber, o sentimento de impotência dos alunos frente à 

narcisista onipotência dos professores, a paralisia que provocam os rituais trau
máticos chamados avaliações, o clima de soberba, os desplantes e as atitudes 

depreciativas que acompanham as transmissões eruditas do saber, como tam
bém os preços que se tem a pagar na vida universitária por ousar ser diferente, 

por ousar produzir algum gesto inovador. Para poder viver sem problemas 
ri.as instituições universitárias, os professores e os alunos têm que ter patente 
de "medíocres eruditos". Estes são os únicos que podem viver longe do terror 

acadêmico, acomodando-se à pedagogia do medo. 

O ato de aprender, corno o de escrever, deve ser formas de estar na vida. 

Aprendendo ou escrevendo, se tem que sentir a vida. Ninguém pode sentir-se 

vivo encarcerado. Sente-se a vida percebendo-se livre, criativo, amando as in
certezas, as impurezas, as assimetrias, as fragmentações do saber. Por aí se 

introduzem os jogos, o prazer de aprender, as obras fragmentárias de onde se 

percebe uma lucidez e não uma teoria que sustenta, em nome da unidade, a 
coerência e a verdade, a distância e a seriedade medrosa . 

O discurso acadêmico, em nome da neutralidade do saber (ideal 
imemorial do investigador), toma-se agressivo para excluir dos momentos de 

aprendizagem sua dimensão de prazer que reencontramos quando nos apro
ximamos das velhas narrações. 

Concretamente: os exames, os concursos, as defesas de tese, são instantes 
onde as defesas maníacas se tornam mais evidentes. São rituais onde a palavra 
do interpelado é sadicamente ultrajada, humilhada em seus pontos, mais ínti
mos. E sempre predominando como verdade a voz hierarquicamente superior. 

As defesas maníacas podem provocar sérias crises de identidade nos in
terpelados, provocam crenças e representações desvalorizadas do "eu'/: se opi

nam diferente de mim, é porque sou um imbecil. É dizer que se estabelece um 
correlato entre a agressividade derivada das defesas maníacas e a dor narcisista 
dos interpelados. Urna lavagem cerebral. Uma censura para que os alunos não 
se atrevam a "ser" pelo exercício voluptuoso do sentimento persecutório conver
tido em árbitro absoluto da valia dos outros. Toda lavagem cerebral tem como 
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pano de fundo o sentimento persecutório contra todas as fom1as de criatividade, 
de percepção do novo. Um pensamento totalitário. O novo mmca pode instalar
se como conseqüência de tradições monolíticas. Em urna memória monolítica 
não se percebem os conflitos, as diferenças, as divisões, os desejos. 

Um homem para dominar o outro precisa provocar-lhe grandes e pe
quenas humilhações. É o que Orwell sugere quando fala dos sentimentos bu
rocratizados pelo ministério do amor: as universidades são grandes - burocra
cias afetivas. Os olhares cordiais e febris estão proibidos. 

Junto com um sentimento de desvalorização do "eu" se produz nos alu
nos um certo magnetismo mimético que os impulsa a acatar os enunciados 
identificadores, agressivamente expostos pelos professores: aprendem o jogo 
das verdades monolíticas e das defesas maníacas. 

Soberba. Distância. Desplante. Monotonia. Psicoses narcisistas. Sentimen
tos de onipotência. Permanentes ameaças de reprovações. Atitudes depreciati
vas. Formas, enfim, com que se manifestam as defesas maníacas como um de
sejo de fazer abortar todo e qualquer sintoma de emergência da singularidade. 
É o professor convertido em um sensor de tempo completo, mero aprendiz de 
sacristão na igreja do saber: lugar das crenças absolutas. Uma vez que se acei
tam como"crenças absolutas" determinadas afirmações, surgem esquemas 
mentais que conformam um discurso alienante como teologia para a ação ... 
todo intento de transgressão será castigado como ato pecaminoso, gerando uma 
defesa maníaca para suprimi-lo. 

Como obedientes sacristães, certos professores acreditam que, defenden
do a "teologia das ciências", estão empreendendo uma luta titânica contra o mal, 
adquirindo assim a unção mística e a tranqüilidade de consciência necessária 
para resolver a aniquilação do diferente: destroem-nos por sermos instrumentos 
do mal. Procedem com a mesma beática pureza de consciência dos tribunais da 
inquisição. Ademais, como toda religião, indica a via de salvação só para os 
eleitos: "os lugares-tenentes do bem". A proteção de seus mitos, a magia de seu 
culto não se estende aos inimigos. Só a livre expressão para o pensamento afim. 

Estamos falando da "oligarquia do saber", cordialmente distante, fria e in
diferente para sinmlar ocupar-se dos problemas daqueles que não pertencem a ela. 

Assim, as universidades transformam-se em um sítio impiedosamente 
seco. Todo um estilo (sacralizado, viciado) de relacionar-se com a verdade, 
que já morreu sem que seus cultores o saibam. Continuam apelando, ainda, 
para mecanismos de excomunhão e controle de heresias, como nos velhos tem
pos de esplendor. Quem não bebe deste cálice ainda morrerá. Ainda existe a 
sanção pelo delito de"porte de inovações", de "porte de diferenças". 
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Creio que os professores, aprenderíamos a ensinar quando renunciásse
mos a converter nossas falas em caricaturais "câmaras de eco": práticas de pen
samento e de citações ostentadas, agressivamente, para adquirir uma distância 
salvadora que evite as zonas perigosas onde o saber se enfrenta a si mesmo 
como obstáculo. 

O professor precisa converter o saber em dispêndio. Há duas maneiras 
de subverter a legalidade do saber: dispersá-lo ou dá-lo para satisfazer a dúvi
da do aluno que é sempre, no fundo, um pedido de amor, a fuga da fadiga dos 
estereótipos, a renúncia a este monstro que é o "último significado". 

VI 

Para concluir, enunciarei algumas teses que podem ser consideradas 
como elementos silnultai:ieamente condensadores e polêmicos das propostas 
esboçadas neste manifesto. São os múltiplos pontos finais deste texto: 

1. Um princípio básico do surrealismo, tardio, seria: pessimismo no sa
ber erudito e paixão na prática existencial e política. 

2. Devemos sempre desconfiar do conhecimento instituído e da razão 
meramente instrumental. 

3. O saber tem que estar sempre servindo à autonomia e à autodetemü
nação do homem. Precisamos desqualificar o saber que não ajuda à lucidez 
emancipatória. 

4. Não se podem suprimir as desigualdades materiais à custa de 
homogeneização dos indivíduos e das consciências. A liberdade nunca pode 
ser o preço do bem-estar material. Entretanto, ninguém é livre se não tem asse
guradas suas condições materiais de existência. 

5. Nas sociedades pós-modernas surge nitidamente a questão da mais
valia do saber. A indústria cultural aparece como forte instrumento de domi
nação cotidiana. 

6. Acompanhando o pensamento de Adorno, direi que devemos comba
ter o mito da razão como a forma da manipulação da consciência, precisando
se para isto dar uma ênfase crescente à poética, no interior da qual se espalha
riam de forma privilegiada as tendências e contradições da sociedade, possibi
litando a partir dela uma compreensão transformadora: a poética e o sonho 
substituindo as teorias que neutralizam a vida. 

As manifestações poéticas preservam, ainda, a utopia de um mundo 
melhor, implicando, assim, um potencial transformador. Porém, uma poética 
preservada de sua transformação em mercadoria . 
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7. Sem utopias (sonhos) não existe transformação da realidade. 

8. Não se pode combater o mito da razão desde os lugares onde precisa
mente o mito foi desenvolvido. Daí a importância da poética como elemento 
de realização de uma forma de razão. 

9. Lacan define a práxis como as ações realizadas pelo homem que o 
põem em condições de tratar o real pelo simbólico. A práxis transformadora, 
acrescento agora, exigiria tratar o real pela utopia. 

10. Todo processo de ensino deve visar à preservação de nossa capaci
dade de engajamento numa práxis transformadora. Por isso, na base do ato 
pedagógico devemos encontrar o estímulo à criatividade, o entusiasmo pela 
vida, e uma trama de afetos. 

11. A prática dos juristas unicamente será alterada na medida em que 
mudem as crenças matrizes que organizam a ordem simbólica desta prática. 
A pedagogia 'emancipatória do Direito passa pela reformulação de seu ima
ginário instituído. 

Assim, fica como uma questão inócua a interrogação sobre a adequação 
do Direito à realidade. A realidade do Direito é sua própria representação. 

12. O sentido do Direito é o de ser parte do sentido de uma prática social. 

13. Na produção do saber a verdade é o efeito de uma condição imaginária 
de significações que opera como regra de construção dos discursos científicos. 

14. A aceitabilidade das significações depende das comunidades que as 
produzem. Isto também vale para os enunciados das ciências. 

15. O homem deve pensar o que é nos lugares onde não pensou pensar. 
O ato de aprender deve fazê-lo pensar nestes lugares inesperados. 

16. As palavras precisam valer tanto mais como intensidades que como 
elos conceituais. 

17. Lutar pelo amor e pela felicidade é mais importante do que possuir 
uma respeitável erudição, nisto radica a mais profunda subversão pedagógica. 
Um professor não pode esquecer de ensinar a lutar pela felicidade. Isto é uma 
condição mínima para gerar um mundo baseado em outras necessidades. Nin
guém é feliz se não ama os outros. A necessidade de amor deve substituir as 
atuais necessidades de consumo. 

O surrealismo tardio levanta-se contra todas as tentativas de mistifica
ção do amor e das emoções. Rejeita o misticismo, alheio aos problemas sociais. 

18. Assim como vivemos numa sociedade onde tudo é transformado em 
mercadoria temos uma vida jurídica onde tudo é convertido em lei. Os sonhos 
do capitalismo viram s~mpre mercadorias. 
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19. A felicidade e o prazer não podem nunca ser um prolongamento 
eletrônico, convertidos em momentos de readaptação às máquinas produtivas. 

20. Atualmente, os homens são dominados pelas banalidades da ordem 
social, sentindo-se ao mesmo tempo esmagados pelo tédio, como animais cujos 
instintos foram determinados no cativeiro. As pessoas no fim do século XX 
levantaram tantas barreiras contra as emoções fortes que não mais conseguem 
sentir o que é deixar-se inundar pelo desejo. 

21. O que a instituição universitária chama de realidade é a apropriação 
do simbólico pela racionalidade cartesiana. É uma ilusão formalizada; sempre 
fechada sobre si mesma. sempre ignorante de seus próprios limites, perma
nentemente fingindo engendrar as suas próprias determinações. 

22. O raciocínio clássico apresenta um conjunto de aspectos repressivos 
que é imprescindível combater: as ingenuidades e simplificações das luzes; as 
perversões da moderna civilização industrial; a p erda da sustentação ética e 

estética do processo comunicativo. Entretanto, não se pode deixar de reconhe
cer que sem a razão não se podem combater o mecanismos culturais que asfixi
am a vida e impedem a transformação do mundo. 

23. A realidade coincide com o que se sabe dela. Para que esse saber pre
serve nossa autonomia, tem que ser construído em disjunção com as certezas. 

24. Apelando para a poesia, o surrealismo tardio pretende mostrar que o 
mal da cultura capitalista está na renúncia hedonista da vida, na diminuição 
da tensão vital num analgésico culto à mecanização do saber, que transforma 
os corpos em sombras. Não estamos diante de uma negação niilista dos valores 
estabelecidos, mas diante de sua dissolução numa indiferença passiva: o 
hedonismo resignado. 

25. Não existe forma de transformar o mundo se não vemos a política 
como uma. possibilidade de preparar o futuro. Pensar a política como urna 
técnica qu·e vive na relatividade do imediato deixa o homem na beira de sua 
autodestruição, desumanizado e nas vésperas de um diabólico e absurdo pon
to final à história do planeta Terra. 

26. A grande ferida que a cultura capitalista nos proporcionou foi a se
paração entre moral e história (pelo empirismo e pelas abstrações dos valores 
éticos). O segredo da resistência democrática passa pelo restabelecimento do 
diálogo entre a moral e a história. 

27. Cada ato relativo deve apontar para um significado que o trans
cende. No relativo devem encontrar-se (ou produzir-se) rastros, reflexos de 
um desejo do absoluto. O efêmero nunca pode esgotar-se sem a procura de 
sua negação; se esquecermos isto, o sentido de nossa vida unicamente se 
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realiza no desespero. Não se pode viver fazendo de cada momento um ins
tante descartável. 

28. O surrealismo tardio procura a negação dos valores de produtivida

de, competência e conformismo, revelando-se, assim, contra os elementos que 
impedem a procura de uma nova dimensão humana. Precisa-se de urna vulcâ

nica mobilização existencial que tire o homem da apatia cotidiana. 

O surrealismo tardio prega pela procura de um mundo melhor e .pela 
tomada de consciência em relação à cultura instituída que nos condiciona para 

que atuemos contra a possibilidade de nossa própria liberação. 

29. O surrealismo tardio se planta frente a uma humanidade material

mente opulenta, sonhando com a existência de uma sociedade que leve em 
conta as necessidades efetivas do ser humano. A técnica, a arte, o trabalho, o 
sonho e o jogo contribuindo harmonicamente para a realização da dimensão 

estético-erótica do homem. A pôlítica como fator de desenvolvimento de nossa 
singularidade: o respeito da fala na primeira pessoa como ato pedagógico fun
damental é um forte desprezo pela manutenção de uma estrutura social base

ada no capitalismo do desperdício. 

30. O surrealismo tardio se levanta contra uma razão instrumental que 
domina as emoções. 

31. O principal objetivo pedagógico do surrealismo tardio é a criação de 

estruturas que liberam a criatividade e a comunicação das pessoas. Não existe 
método pedagógico que possa ser sustentado se violenta esse objetivo. 

32. Numa sala de aula, o aluno tem que ter espaço para colocar suas 
angústias, seus desejos pessoais e seus medos. 

33. Lutar pelo amor e a felicidade é mais importante do que possuir urna 
respeitável erudição. Nisto radica a mais profunda subversão pedagógica. 

. 34. O prazer pela vida nunca pode ser reduzido a um conjunto de atos 

monótonos. O prazer nunca pode ser exercitado por um conjunto de rituais 
estereotipados. 

35. O homem que perde a capacidade de sonhar, perde a capacidade de 
viver, substitui o erotismo por urna angústia mortífera. Para sentir-se vivo é 
indispensável não ter sonhos de aposentadoria, é fugir da compulsória. 

36. Desejar ou não desejar, viver ou adormecer é uma questão política 
básica. Buscar a liberdade encontrando-se com o prazer é uma forma substan
cial de fazer política, pois só teremos uma atitude política, estando totalmente 
disponíveis para a vida. Lutando pelos sonhos e desejos, se faz política. 
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37. A razão precisa de um fundamento normativo, de um novo paradigma 
de vida, de uma moral não repressiva. 

A razão e o saber das ciências precisam ser socialmente controlados para 
que não se convertam em uma força cega ao serviço da dominação, do milita

rismo, da devastação do planeta e da infantilização do homem. O objetivo é 
produzir urna razão que ouse saber, removendo todas as tutelas para o adven
to da autonomia para todos. 

38. Não se vive a história citando o passado, mas compreendendo-o. 
Necessitamos trabalhar o passado para impedir que o passado nos trabalhe 

como uma latência ativa que nos força a repetir situações. O novo não pode 
surgir sob a forma do velho. O novo surge no instante do despertar do sonho. 

39. A pulsão de morte se manifesta clinicamente como um movimento 
de desinvestidura do objeto, desinvestidura que não se realiza em benefício de 
outro objeto. O sofrimento que se prolonga no tempo cdrre o risco de facilitar o 
trabalho da desinvestidura própria de Tanatos. Existe, assim, um sofrimento 

elaborativo ainda a serviço de Eros. É o sofrimento presente no trabalho de 
luto, ligado à desinvestidura de um objeto para recuperar a libido e colocá-la a 

serviço de outro investimento. O sofrimento ligado a Tanatos concerne à tota
lidade dos objetos investidos por Eros e que obriga a que o sujeito se reconheça 

diante de um objeto que falta. Trata-se de uma angústia paralisante. No nível 

da sociedade, ela pode gerar um estado de Psicose coletiva, uma ordem social 
totalitária. O surrealismo, apelando para o sonho, é a poesia, pretende comba

ter todas as formas de presença da angústia tanática, da angústia não elabora tiva, 
da angústia que paralisa pela melancolia. 

40. O saber emancipatório exige uma reflexão coletiva e uma 
renegociação política; porém, isto unicamente poderá ser atingido quando a 
política retornar às ruas do desejo de homens novamente moti\·ados. Não 

existe nenhuma possibilidade para um saber emancipatório se a política é 
esvaziada pelos tecnocratas e rotinizada pelos aparelhos de uma cultura que 
nos congela na melancolia. 

41. No totalitarismo, as instâncias jurídicas do poder vão perdendo o 
seu valor, sendo substituídas pelas instâncias disciplinares: realização cotidia

na do panoptismo, como forma de funcionamento da sociedade pós-moderna. 
Desta maneira, consegue-se a produção de corpos e desejos dóceis. É a socie
dade vista como tecnologia de adestramento e estagnação humana. Nas ins

tâncias disciplinares do poder se afeta mais um corpo observado, vigiado e 
classificado que uma consciência alienadamente configurada. A produção so
cial da subjetividade encaminha-se, assim, para um futuro sem oportunida-
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des, vencida pelas práticas disciplinares de individuação dos corpos. Corpos 
vazios, proibidos de pensar e identificar-se com qualquer tipo de significações. 

42. O próprio saber que constituiu historicamente o sujeito começa a 
destruí-lo. As sociedades começam a funcionar apoiadas em saberes que pres
cindem radicalmente da intervenção do sujeito. O homem, perdendo sua con
dição de sujeito do conhecimento, vai ganhando a condição de elemento de 
uma configuração totalitária. 

Na fase avançada do saber disciplinar, a sujeição provavelmente não 
dependerá da análise precedente não está destinada a recuperar a figura do 
sujeito. Pretendo mostrar, antes de mais nada, que o homem precisa, para exe
cutar o projeto de uma pragmática emancipatória, compreender que o que foi 
radicalmente dilacerado pelas· práticas disciplinares do saber e do poder foi 
sua intersubjetividade. O eclipse da intersubjetividade determinou a falência 
existencial dos homens, a total ausência de ilusõE!s vitais. 

SEGUNDO MANIFESTO (1990) 
Para uma ecologia dos afetos 

PREFÁCIO AO SEGUNDO MANIFESTO 

"'Filho do desejo, 1111scc o objeto s11rrrnlist11 ". 
(Oct,ívio Paz) 

Os prefácios servem, às vezes, como peças literárias que visam "vender" 
a obra como "produto" no mercado do pensamento escrito. Constitui-se, por
tanto, no elogio às qualidades das idéias veiculadas e suas possíveis aplicações 
à inteligência do consumidor. Enquanto mercadoria, a obra perde sua dimen
são revolucionária e inscreve-se docilmente na categoria dos produtos 
consumíveis e assimiláveis da inteligência mediana. O prefaciador" empresta" 
à obra o elogio necessário à credibilidade do elaborador e do elaborado, e quem 
sabe, a sua própria. Enfim, o produto deve ser "atraente" como um todo. 

A "socialização das idéias" oculta com mestria o conformismo ao status 
quo e a realidade é mais uma vez uniformizada pela intelectualidade que 
banaliza as possíveis leituras do cotidiano. A obra simula verdades e o pre
fácio faz seu anúncio pomposo. Está fechado o círculo da unanimidade. 
Ungida pelo saber instituído, a obra está pronta para o consumo e para nada 
acrescentar, mantendo assim a lógica de seu "desideratum". Seu "sem senti
do" torna-se seu sentido. 
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Os textos dos manifestos waratianos inscrevem-se por desejo na lingua
gem surrealista. Não por inscrição "espontânea" neste círculo desenvolvido 
por inteligências revolucionárias que iniciaram o movimento surrealista na 
França de 1919, mas por identificação à escrita profana. Ousaria dizer que o 
Autor, como "homem que lê, que pensa, que espera, que se dedica à 'flânerie', 
pertence, do mesmo modo que o fumador de ópio, o sonhador e o ébrio, à 
galeria dos iluminados. E são iluminados mais profanos. Para não falar da 
mais terrível de todas as drogas nós mesmos que tomamos quando estamos 
sós". Ao tomar como voz silente deste prefácio a inteligência benjaminiana, 
convido seus textos-ensaios de amor e desei·o ao diálocro transcrressor com a o o 
textura da escrita waratiana. 

Entendo, portanto, que este prefácio busca a alteridade de um diálogo 
"impossível" entre manifestações que também podem ser tomadas como nar
rativas e, desta forma, sendo incorporadas a cada experiência relatada, inclusi
ve pelo leitor "invisível" e, por que não dizê-lo, fundamentalmente p;r este, 
como o outro. E, seguindo a tradição da narrativa, "escuta-se" um acréscimo 
de Benjamin: "Mas quem percebeu que as obras desse circulo (surrealista) não 
lidam com a literatura, e sim com outra coisa manifestação, palavra, documen
to, "bluff ",falsificação, se se quiser, tudo menos literatura-, sabe também que 
são experiências que estão aqui em jogo, não teorias, e muito menos fantas
mas". Orientada no sentido de uma ecologia dos afetos, a experiência do Au
tor é rememoração de uma Tradição, a narrativa. 

"Este prefácio não vende a obra, mas a oferece como lugar do desejo 
possível de seus interlocutores". 

O Segundo Manifesto elabora-se na descontinuidade do Primeiro. Na 
insistência dos deslocamentos que prefiguram o ato desejante: a ecologia dos 
afetos re-unificada na ecologia do desejo. Eis seu movimento dialético, eis sua 
força vital: deslocar o acontecimento vivido como finitude e transformá-lo em 
acontecimento lembrado, ausente de limites e pleno nas rememorações que 
"atualizam o passado", o já "acontecido". A transgressão dos planos tempo
rais lineares impede a banalização da historiografia do texto anterior como 
algo já dado, e não sucumbe à tentação da coisificação do presente porque, 
lembra Benjamin, ao relembrar Proust, isto é apenas uma chave para tudo o 
que veio antes e depois. 

A "memória" dos Manifestos waratianos não inscreve-se na rotina das 
visitas aos museus, mas n~ indicação do objeto desejado como "busca" . 
proustiana das analogias e das semelhanças entre o passado e o presente. Ao 
suprimir o caráter "estático" da leitura, por seu caráter "extático", ou seja, da 
experiência enquanto gesto magistral, pela experiência vivida enquanto es-
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panto, o Autor, neste segundo momento, afasta o caráter mercantil da obra. 
Para, enfim, na sua dialeticidade oferecê-la como necessidade de reconstrução 
da memória, da tradição, alcançando assim a alteridade desejada frente ao 

objeto amoroso. Está recomposta uma forma de narrativa que supera os limites 
da privacidade da experiência vivida individual, num procedimento dialógico/ 

dialético que remete seu texto à rememoração, à liberdade do imagético, fonte 

inesgotável da transgressão amorosa. A autonomia adquirida pela escritura 
indica os caminhos possíveis do reencontro amoroso com o outro. 

Ouvindo Benjamin, penso nas figuras arcaicas que fundam a narrativa: 
o marinheiro comerciante e o camponês sedentário. Duas formas de narrativa 

entrecruzam-se em figuras que podem simbolizar ora o espaço percorrido, ora 

o tempo vivido. Em ambos, a experiência vivida pressupõe o ensinamento moral 
que fundamenta o Vínculo com o Outro. Ao transgredir a linearidade do texto, 
a "escrita waratiana" anuncia que "A tradição e a memória do O\ltro, ... não 
nos deixam ficar perdidos na solidão de nós mesmos, é a narrativa interior que 

nos constihti em imagens de afeto". E com. este gesto, o Autor, ao procurar 

tomar comunicável suas experiências, sugere o Vínculo amoroso que favoreça 
as ações emancipatórias possíveis no investimento ético-afetivo. 

Manifestos que insistem em recuperar a tradição numa dimensão utili

tária, como afirmaria Benjamin, e que consiste num ensinamento moral, numa 
sugestão prática, num provérbio ou numa norma de vida. Ouvinte das silentes 

vozes que o provocam, o Autor anuncia: "Parece não haver dúvidas de que a 
laboriosa construção da afetividade funda-se na indispensável presença da 
cultura (leia-se Tradição). Não existe amor fora de uma cultura. 'O Outro só 

existe no interior de uma tradição preservada"'. Eis o Vínculo realizado na 
dimensão da "Esperança", pedra hmdamental de um surrealismo transgressor 

que nega a repressão e indica uma ecologia libertária, fundada na ética do 
Vínculo: " ... uma ética que permite recuperar Eros, recuperando o sentimento 
pelo Outro como sentido da vida". 

Rememorando o passado do Terceiro Mundo, o Autor manifesta sua an
gústia e constata: "Estamos abandonados. Sofremos o silencioso genocídio da 
indiferença internacional". A história atual apenas referenda uma trajetória de 
violênci.as cometidas contra os povos que não gozam da cidadania dos países 
desenvolvidos. Não existem projetos emancipatórios para os mesmos, nem na 
política interna nem na política externa Para a superação radical da subordina
ção servil a que estamos submetidos, quando a tradição serve de instrumento 
para a classe dominante, urge uma mudança radical, afirmada pelo Autor atra
vés da ecologia libertária, uma ecologia dos afetos que recomponha o espaço 
social e político dos marginalizados da modernidade tardia. E neste projeto 
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emancipatório, a cidadania terá sua gênese e sentido no sujeito desejante, aquele 
que resgata o passado para realizá-lo a partir de uma ética revolucionária. 

São Paulo, inverno de 1990 

Albano Marcos Bastos Pêpe 

I 

Os Yuppies Orgânicos e o "Eldorado Alemão". 

Onde ficam os sonhos quando precisamos deles? 

Corno um náufrago aferrado à tábua que restou do barco que viajava e 
que já não existe, a maioria dos intelectuais do socialismo anunciam a rendição 
de seus ideais de autonomia e recuam para uma submissão incondicionada à 
ortodoxia magnetizadora do cnpítnlismo real de livre merendo (CRLM). Conver

sas perversas, deleitam-se celebrando a aposentadoria das ilusões revolucio

nárias, permitindo que vençam o medo e a intolerância que se escondiam em 
seus sonhos. Surpreendente via crepuscular de uma "intelligentsia" que se aferra 

a habilidosas abstrações epistemológicas para ignorar os efeitos previsíveis da 
nova exploração imperialista e suas escaladas discriminatórias. Uma troca de 

desilusões para tentar preencher, às pressas, o vazio que deixou um século 

esgotado em seus mitos e heróis. O rascunho do sonho de Roosevelt em Yalta 
comprado de segunda mão para evitar, no desespero, a "terceiro-mundização" 

da Europa Central. A vulnerabilidade do "comunismo real" atraída pelo silen
cioso neonacionalismo alemão que está conseguindo, sem guerra, implantar o 
"antioperário" programa hitleriano. Tudo dentro de uma enorme confusão entre 
o que é realização histórica do marxismo e os ideais socialistas. 

A irresistível fascinação do ilusório sonho alemão (conjugado com o sa
bor do "american way of life") começa a estimular a precipitada renúncia das 

convicções, cóleras e esperanças que faziam do socialismo uma proposta etica
mente superior. Os intelectuais de Gorbatchev, despreocupados com a origi
nalidade, fazem a sua revisão pós-marxista (copiando simplicidades 
macartistas) exaltando o crescimento automático dentro de um projeto de coo
peração global e sem classes. Ignorando os movimentos de autonomia, estão 
trocando, tão-somente, o tipo de Estado que seduz o seu pensamento. 
Bajuladores do magistério de plantão, ignoram a conduta perversa do CRLM: 
a imbecilidade massificada, o simulacro dos sentidos, o neofascismo ecológi
co, e esse estranho narcisismo exterminador que busca sua imagem refletida 
nos objetos de consumo e nas reconstruções "telemáticas" do real. 
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De Madrid a Buenos Aires, de Praga a !v1iami, inhmdadas críticas ao soci

alismo alimentam ansiedades privadas e debilidades políticas. Em todas as regi
ões do mundo legiões de intelectuais desistem do socialismo para refugiarem-se 

nas banalidades das regras de jogo dos partidos burgueses e nas celebrações de 
rnna linguagem vácua que, em nome "das forças democráticas", confundem as 

esterilidades do espaço público com as inócuas demandas de um espaço priva
do reduzido ao consumo de seriadas purpurinas. Encurralados pela exaltação 

cega do Ocidente, procuram utopias arcadas de boas notícias para inventar uma 
realidade unifonÍ1e que não transcenda a configuração existente do poder: o 

socialismo de mercado como o novo ópio dos intelectuais. 

Os fogitivos do marxismo, juntando-se aos pregadores de um liberalismo 
que confunde a democracia com a ditadura de mercado, contribuem com o 

brilhantismo de suas aparências conceituais para reforçar uma hiper-realidade 
que poderá condenar-nos a viver além da alienação (a mágica ilusão das verda
des absolutas que permitem constmir uma pseudo-realidade mais provocativa e 
excitante que a angustiada solidão de nosso "every day life"). Uma retórica de 

neutralidades mágicas que nos submergem num grande gheto de esperanças 

falsificadas: a reflexão que - como as prostitutas dos filmes de Fellini - se fanta
sia de si mesma para provocar a morte dos pensamentos, com uma falsificação 

encantada dos sentidos que permite incrementar a deterioração generalizada 
dos desejos e a amplificação das condições de exploração. Teorias bem arruma

das, tendentes à abolição da política, que possibilitam a convergência de teatrais 
paródias eleitorais com antigos e recorrentes programas de extermínio ... htdo 

em nome de um eufemismo chamado "realismo democrático". 

Assim, um Estado de Direito (esquecido até da mística de seus procedi
mentos) e uma casta de intelectuais complacentes com a destruição da base 
produtiva do Terceiro Mundo (em nome de escolhas racionais) estão criando 

as condições semiológicas para o holocausto das opções emancipatórias 
(Namíbia, Nicarágua, Argentina). 

Agora o elogio à estrutura perversa de um espaço público confundido 
com o mercado instaura-se nas Universidades para dar bons dividendos aos 

sanhiários acadêmicos da esquerda. Corno os velhos judeus convertidos, inú
meros professores da esquerda acadêmica procuram fazer "boa letra" chamando 
"preferência dos povos submetidos pelo estalinismo" às novas fragmentações 
impostas aos ideais de autonomia. Vagas formulações encobrem a exaltação 
de uma estabilização reacionária do capitalismo. Seu poder acadêmico serve 
para endeusar um novo iluminismo intolerante e normalizador que exaltará as 
benesses de uma perestróica amparada pelo glamour romântico que o velho 
continente sempre quis transmitir para permitir a eufórica marcha para a so/11-
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çãofinal do desejo de autonomia. Novas formas de violação dos direitos huma
nos escamoteadas por um sindicalismo exageradamente conservador em con

dições brutais de trabalho num mercado refinadamente civilizado e tecnológico. 

Preocupados em obter financiamentos, os radicais intelectuais arrepen

didos estão criando as condições para uma interpretação triunfalista do fracas
so cultural e existencial do capitalismo. Invocando o "eldorado alemão", tor

nam-se cúmplices da execução, por outros meios, dos inesquecíveis objetivos 
máximos do nacionalismo europeu. Adaptando-se às novas fontes de poder, 

refugiam-se em paródias de completude para ocultar as razões que determina
ram a insuportável escalada de exclusões sociais. 

A lei do capital é impiedosa para agravar as condições de exploração e 
amplificar os níveis de alienação e intolerância. Os operários europeus em de

cadência econômica começam a mostrar a mesquinharia de uma vida que só 
pode satisfazer-se na xenofobia coletiva e na exaltação da breguice sentimen
tal. Carências e exclusões muito fundas depositadas em sentimentos de ódio 

ou adição. Os grandes boleros do desprezo ou a exaltação: o maniqueísmo dos 
líderes messiânicos ou a mesquinha intolerância diante do diferente - visto 

como ameaça diabólica. 

A queda do muro de Berlim é um símbolo dúbio que mostra o primeiro 

ato emocional de homens cansados em suas angústias, que irradiam sinrnlta

neamente sua alegria desmedida pelas promessas de um bem-estar (que mm
ca confirmarão além da ilusão) e o espanto com um avanço tecnológico que os 

ameaça com o desemprego e a discriminação. 

Existe toda urna fantasmagoria de sentimentos, fantasias estereotipa

das, que podem ser rapidamente compreendidas como consolo diante da fal
ta. O kitsch corno narrativa extremamente simplificada que permite a proje
ção idealizada das esperanças e dos temores. Uma onipotência projetada que 

garante um estado não conflitual do psiquismo num objeto visto como reali
zação perfeita do que não conseguimos ser. Duplicidades, às vezes redento
ras, outras maléficas, de objetos idealizados como destruição das diferenças. 

Soluções mágicas ou inimigos fantásticos que ocupam o lugar do bode 
expiatório. É o kitsch como expressão de urna promessa de redenção ou como 
manifestação de uma discriminação simplificada: o kitsch anti-semita, que 

expressa extaticamente a hiper-realidade da exclusão social, a condensação 
simbólica - no judeu - que permite afastar do campo perceptivo tudo o que a 
exploração tem de inaceitável. 

Na dialética do encantamento e das frustrações que encenam a lógica do 
social totalitário dissecado na abolição do político surge, com clareza, a ima-
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gem de um genocídio tentado contra toda manifestação de alleridade. Exacer

bam-se os separatismos, os rancores que preservam a fantasia do Um. A inca
pacidade de aceitar-se a diferença. O Outro como possibilidade de recolocar 

em questão a imagem idealizada que construímos de nós próprios e do mun
do. A presença estrangeira como estigma, perigo do não assimilável: o judeu 

como medida exata de uma frustração que pode ser deslocada das fontes his
tóricas da exploração. O anticapitalismo deslocado para o povo judeu como 

expressão do anti-Estado e da liberdade do pensamento: o povo que se nega a 
aceitar os frutos magníficos das idealizações pagãs. O signo assustador da au

tonomia. O judeu que, resistindo a sua assimilação, emblematiza todas as for
mas de resistência à normalização dos oprimidos, denll11ciando, ao mesmo 
tempo, a impotência dos já vencidos. No imaginário dos vencidos os judeus 

podem o impossível. Imagem assustadora que força os oprimidos a extirpa
rem tudo o que neles há de judeus (a macabra negação da falta). 

O capitalismo tem necessidade de vítimas privilegiadas que atualizem ocor
rências tratm1áhcas fora do controle da razão. O medo e o preconceito reestimulados 

para excluir a alteridade (o sentimento do Outro) corno dado ético. 

Assim, impulsos automáticos destrutivos produzem a violência política 

através de homens melancólicos (por sua posição social perdida) que agirão 

corno se fossem bonecos com autonomia de vôo e sem responsabilidade por 
seus atos. Milhares de silenciosos führers que impulsionam uma revitalizada 

tentativa de extermínio de tudo o que é estrangeiro e possa ameaçar a salvação 
da impiedosa onda destrutiva do mercado. 

A questão judaica mostra, com prístina clareza, como as duplicidades 
idealizadas do mundo e do ego precisam de um imaginário bifurcado em pro

jeções encantadas e estigmatizadoras: o narcisismo realimentado por objetos 
externos perseguidores. Eles devem ser exterminados para purificar o império 
universal da hiper-realidade encantada, deter o tempo. Deste modo opera-se a. 
estereotipação conformista de urna visão do mundo. O suporte mágico da ex
ploração, o capitalismo como ideologia da salvação do homem e corno um 

concreto e minucioso programa de disciplinamento. 

O Estado nazista, explicitando o sonho de todos os Estados Modernos, 
teve como ambição a destruição dos judeus. O nazismo, externando um so

nho europeu, quis controlar o tempo, fazendo desaparecer a sociedade civil. 
Tentou militarizar a vida, criando um Estado que torne real o corpo divino: 
sem mutações e liberto das impurezas. Valendo-se do terror corno forma de 
governo, fizeram da lei do pai a manifestação de uma castração real. Impul
sionaram urna racionalidade demente para inscrever o poder numa esfera 
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sagrada. Impuseram o sagrado totalitário para alimentar o ódio contra qual
quer tentativa de autonomia. 

A alteridade forte e reivindicada dos judeus serviu de suporte para uma 
idealização negativa que permitiu ocultar o objetivo maior do nazismo, seu 
programa de disciplinamento para toda a classe operária. 

Assim, um povo ávido de sanidade aparece como símbolo por excelên
cia da poluição, o lugar de descarga de tudo o que incomoda como falta. 

Quando não se respeita a alteridade é preciso destruí-la, passar da hipo
crisia política ao cinismo. 

O nazismo gerou um fenômeno delirante contra os judeus, mostrando o 
drama de um desejo insatisfeito que precisa de uma identificação alucinada 
para negar a ameaça da castração. Assassinando clandestinamente, o realiza
dor simbólico interioriza a satisfação fantasiada da falta. Cria-se o efeito de 
urna obturação macabra. Pobre satisfação de um ego infantil que se acredita 
vencedor, igualando-se ao Outro em sua morte. 

Um Estado precisa sempre mostrar-se infalível, oferecer-se corno objeto 
exclusivo do investimento libidmal. O Estado tem vocação totalitária, não é 

capaz de aceitar diferenças muito acentuadas. Ele é o prolongamento político 
do princípio do prazer. 

Os judeus interpelam o Estado, lembrando constantemente que ele é 

falível. Os judeus são portadores da desterritorialização. Gritam aos quatro 
ventos que a supremacia não tem sentido. Desta forma, são suspeitos (por um 
mecanismo de inversão) de querer controlar o mundo. 

Urna manifestação a favor da ecologia dos afetos (que é em última ins
tância urna defesa da autonomia e do socialismo) tem que começar condenan
do todas as formas do anti-semitismo. Escrevendo a caminho do século XXI, 
não vejo outra alternativa. Eldorado alemão, que embriaga a última década do 
milênio, prenuncia-se corno ameaça de um genocídio clandestino para a África 

e América Latina. A fome, condicionada pela tecnologia, começa a determinar 
urna nova escalada discriminatória (de não aceitação do Outro corno diferença 
legítima e com justo direito a urna vida com dignidade reconhecida). 

O europeísmo, Federal e sem fronteiras, poderá impulsionar uma nova 
ordem internacional decidida a ignorar a fome, principalmente a nossa. 

A Europa mostra-se mdiferente com os problemas da África e América 
Latina, ignora sua alteridade. Estamos abandonados. Sofremos o silencioso 
genocídio da indiferença internacional. 

Ignorar a fome é sempre apostar numa solução final. 
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Como os alemães orientais, que pedem a expulsão de turcos e iugoslavos 
e outros imigrantes (submetidos à mais indigna das explorações na RFA) para 
ocupar seu lugar em nome de sua originária condição germânica, as organiza

ções sindicais da nova Europa poderão demandar a solução final para o Ter

ceiro Mundo. A euforia pan-européia não consegue esconder os demônios do 
exclusivismo como primeiro passo da escalada terrorista que voltará ao velho 
continente para imprimir-se como a mais alarmante característica desta déca

da: o neojudaísmo como reverso da euroforia. 

Depois de anos do mistificador socialismo real, estamos presenciando a 
consagração eleitoral de partidos claramente identificados com o ódio e os fan

tasmas intolerantes. 

O eleitorado do leste alemão, impaciente de bens de consumo, votou 

pela volta do inconformado fantasma hitleriano (apoiando um chanceler me
díocre e destituído de carisma), confundindo a democracia com os marcos es

perados. Esta é, também, a democracia prometida pelo partido popular demo
crata cristão da Hungria, que conseguiu ir além de suas próprias expectativas 
celebrando missas e mobilizando senhoras idosas. 

Assim, nesta precoce primavera européia, símbolo da vida que tem pressa 

de se libertar dos pesadelos invernais, os povos que estão tentando esquecer a 
carga de frustrações do socialismo real parecem ter uma grande ansiedade 

para mostrar que o rncismo não é só o gesto de hipócritas decadentes. 

A questão anti-semita vinculada ao anseio de supressão da política é um 

clássico da direita européia que toma a ser perfeitamente pronunciado e escu
tado. Diria, amplificado em suas pretensões, como suporte de um novo impe
rialismo que não pode ser identificado. O novo rosto dos corsários tem urgên
cia de vítimas para travestir-se, vítimas que ocupem seu lugar na cobrança dos 
oprimidos ... e a culpa será sempre do estrangeiro. 

Na década em que vivemos serão criados novos judeus que substituirão, 

sem pudor, o derrotado fantasma comunista. Eles permitirão a (in)transparência 
das questões que o CRLM não poderá nwica satisfazer. Fortes políticas recessivas 

serão impostas aos países periféricos, aumentará nossa fome e miséria ... e sere
mos culpados por ter vontade de comer. Nicarágua é uma prova. 

A utopia das sociedades sem conflito está saindo fortalecida em seu de
lírio antiautonomista. A ideologia americana surge, sem concorrentes, como 
desfecho da história. É o americanismo como fim - nada reconfortante - da 
história. Um final que, atingindo a supressão dos conflitos, nos atinge, decre
tando o fim da espécie. O triunfo da agressividade que estava, como ameaça, 

• 270. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a orocura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

na gênese do vínculo social. É o "american way of life" condicionando-nos 

com seus patriotas messiânicos para o fim da aliança fraterna: o retomo da 
horda ao pai, agora investido de poderes tecnológicos. 

A sociedade encaminha-se para o estabelecimento de uma horda de 

replicantes sem nenhum sentimento ético. 

Ecologicamente falando: o mundo não pode continuar como está. Urge 

a construção de uma forma de sociedade mais justa que a capitalista. Esta exi
gência não tem outro caminho que o desenvolvimento de uma ética centrada 
no sentimento pelo Outro, quer dizer, no Vínculo, na construção de nossa iden

tidade a partir de um Outro aceito corno nossa diferença constitutiva. 

Eldorado alemão representa a transposição, para uma Europa unificada, 
da ideologia americana. Tocqueville já denunciava o americanismo. Mostrava
º como urna tentativa de mecanização intrínseca da existência em todos os 

seus níveis, a ditéfdura da sociedade sobre cada um de seus membros, a intole
rância diante de tudo o que não fosse o modo de sentir organizado pelo 

"business-life". Uma ideologia da salvação do homem, obtida por seu próprio 
esforço, ignorando o sentimento pelo Outro. 

A ideologia americana, convicta de sua pureza, inicia uma cruzada 

aniquiladora -como os ibéricos no genocídio chamado descobrimento - ten
tando impor seu ideal de humanidade sem necessidade de conhecer os outros, 
nem aprender deles. 

Os alemães querem imitar os americanos. Oferecem à venda o Berlin luf 
(ar de Berlim) que já é vendido em atraentes caixinhas de souvenir corno sím

bolo do que podemos esperar da máxima expressão ocidental do CRLM. 

Nesta última década do século, o simples emprego da palavra ideologia 
sugerirá de imediato o americanismo. O "arnerican way of life" é a ideologia 
que restou. Na transrnodemidade o americanismo tornará conta do ideal co
mum da sociedade de consumo, provocando a emergência de suas identifica
ções ilusórias, a autonomia de seus simulacros. A vertigem hiper-realista que 

caracteriza a autonomização dos objetos ilusórios da transmodernidade en
contra, na ideologia americana, seu fator impulsório. Dela depende o fascínio 
das duplicações industriais do mundo. 

A imprensa internacional e os intelectuais orgânicos desencantados es
tão contribuindo para a enorme publicitação da ideologia americana. Gorbiema
níacos confessas, juntam-_se para confundir a democracia com o americanismo. 
Sem medir as conseqüências, chamam de democracia os processos de substi
tuição do autoritarismo estatal pelo despotismo do poder econômico. Medem 
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a falência do totalitarismo por um processo onde a ditadura do Estado preten
de ser substituída pela ditadura de uma sociedade centrada na participação no 
mercado, a tecnologia de produção em massa e a tele-ilusão. 

A aparência americanista da democracia é uma proposta violatória da 

autonomia, uma cruzada discriminatória. Um imaginário maniqueu marcado 

por um individualismo perdido em si mesmo, frio diante da crescente 
marginalização que provoca. O americanismo sustenta-se numa concepção 

triunfalista do homem na vida social, que não deixa lugar para a consideração 
dos mais débeis. Eles unicamente são objeto de discriminação. 

É estarrecedor conferir como os intelectuais orgânicos vão se converten

do em yuppies orgânicos, negando as restrições impostas pelo poder capitalis
ta à democracia (ao desejo e ao sentido). Sôfregos para distanciar-se do seu 

passado, ignoram a óbvia vinculação que existe entre a democracia americanista, 
o imperialismo transmoderno, o hiper-tele-realisrno e o reconhecimento do 

racismo. Preferem elaborar e aprofundar uma sociologia do eufemismo, uma 
ecologia da evasão ou uma semiologia da conformidade. 

Os yuppies orgânicos, corno profissionais do pensamento, engajados em 
seus papers, entregues à procura de financiamentos, não tentam estabelecer 
uma reflexão comprometida sobre o previsível desenvolvimento do 

americanismo nas sociedades tecno-opulentas. 

O saber financiado dos vuppics orgânicos ignora o prodígio americano 

como pesadelo que vai amplificando seu poder de expulsão do mercado de 
trabalho e do consumo. 

Contribuindo para a realimentação da solução mágica dos conflitos, para 
a mera ostentação dos signos, integram-se às redes de publicação e financia
mento, tomando o cuidado para não falar do fracasso absoluto do capitalismo 
na solução dos problemas básicos que denuncia o marxismo. 

Num período sem hegemonias políticas, os yuppies orgânicos permi
tem - pelo jogo de suas abstrações - o fortalecimento de um americanismo 
imune às ruínas de seu esgotamento e de suas frustrações na história. 

A hipótese seria a de que atualmente estamos ingressando numa forma 
extática de americanismo, onde os yuppies orgânicos expressariam o êxtase. 
fúnebre de seu rosto conceituai. 

Assim, pode-se falar de um êxtase das teorias, todo-poderosas em suas 
transparências abstratas e em suas intenções trahspolíticas. Urna forma agônica 
(que os yuppies realizariam à perfeição) para defender a continuidade exorbitante 
de um modelo de vida que perdeu, nos caminhos da história, o seu sentido . 
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Nesta época de decadência transmoderna da classe operária, temos que 
ter muito claro o sentido do recuo dos intelectuais orgânicos e sua simulação 
reflexiva. Entender que suas teorias estão sendo feitas para se hiper-realizar, 

quer dizer, apontam para fixar a realidade em seu próprio modelo. De uma 

certa forma o êxtase das teorias constitui o fantasma da ideologia americana 
como o americanismo constitui o fantasma do capitalismo. Examinando com 

certo cuidado o processo discursivo dos modelos de transparência estática, 

podemos notar fortes marcas discriminatórias, a própria possibilidade, como 
diria Canetti, da totalidade do gênero humano de deixar a realidade: a solução 
final para a espécie. Esta é a questão crucial da ecologia. 

O americanismo, como ideologia pós-marxista, precisa ser contestado 
por intelectuais novamente engajados na transformação da história. As formas 

acadêmicas do americanismo necessitam ser vencidas, sua linguagem desmon
tada como crítica infundada do soçialismo. 

Um renovado quadro de intelectuais orgânicos tem que demonstrar 
que o socialismo não está morto, que é necessário acreditar nele, redobran
do a esperança. 

Os processos em curso nos países da Europa Central precisam de uma 
segunda juventude do socialismo que o resgate como uma proposta em favor 
de uma sociedade eticamente superior, democrática e ecologicamente viável. 

O desafio do momento exige que se fale mais do fracasso do americanismo 
e do Estado de bem-estar, sem carregar as tintas na presumida falência de um 

socialismo que nunca teve oportunidade para marcar sua presença corno evo
lução temporal da autonomia na história. 

Está chegando a hora de acabar com o abraço dos intelectuais de es
querda com o capitalismo dos restaurantes de beneficência operária e a 
perestróica simulada. O fim das ilusões sobre a condução de solidariedade e 

os cantos de sereia da Grande Alemanha tem que permitir ver que o ameri
canismo vigente nos países do CRLM nos vai levando para um substancial 

retrocesso ético e para irreparáveis perdas ecológicas, sem descartar a fatal 
supressão do espaço da política. 

A usurpação estalinista do socialismo, o êxtase epistemológico do marxis
mo e sua simulação do futuro, não podem fazer-nos perder de vista a impossibi
lidade de uma solução das questões ecológicas no interior do capitalismo. 

A deslegitimação do socialismo pode estar criando as condições para 
uma absoluta miséria, para um fracasso cultural e existencial que nos force a 
consumir nossa própria morte. 
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O desenvolvimento crescente da consciência ecológica passa, sem dúvi

da, pela radicalização do socialismo e da democracia, concebida como forma de 

realização histórica da autonomia. A autonomia como prática política dos afetos. 

A euroforia reinante assenta-se na recepção do americanismo corno ideo

logia. A salvação da Europa começa a ser planejada através dos métodos ameri
canos de viver a história. Trata-se, no fundo, da recuperação de urna visão de 

mundo que foi concebida na própria Europa renascentista (Thomas Moinar). 

Neste continente foram elaborando-se duas estratégias diferentes que têm o 
mesmo objetivo: a supressão da política. Uma destas estratégias tentou a anula

ção da sociedade civil, desembocando no marxismo. A outra procurou a redu

ção do Estado a um organismo administrativo, a exuberância da sociedade civil 
e a exaltação discursiva dos direitos humanos desaguando no sonho americano. 

Até agora, a Europa Ocidental não procurou realizar estes dois sonhos. 
Deixou que eles se desenv~vessem desde Moscou e New York. Nesta Europa 

reinventada integrada, Berlim aspira comandar um desses sonhos, in1por em to
dos os projetos de existência o modo de viver americano: o "european way of life". 

Europa é a favorita na década que vai começar para comandar o espetá

culo do futuro e hiper-realizar (associada com Tóquio) o sonho americano. 
Sem dúvida, este é um sonho já vencido, adquirido de segunda mão, para 

recuperar uma utopia imperial e representar o simulacro de um definitivo ide

al civilizatório . 

O desenvolvimento insaciável da expansão imperialista deve contar com 
urna forma extática de desaparecimento do vú1culo social e político. A grandeza 

de uma ilusão asocial, superficial e briU1ante, que permite incrementar as condi
ções de uma deterioração generalizada da vida (condição indispensável para a 
amplificação do capital pela amplificação da exploração), sem uma ruptura subs

tantiva da confiança conquistada. Uma ideologia da salvação do homem que 
facilita confundir a autonomia com narcisismo e a felicidade com consumo. 

A expansão imperial precisa de uma ética da superficialidade que nos 

faça acreditar, de imediato, na salvação tecnológica da humanidade. 

A Europa está disponível para estabelecer a idade de ouro na civiliza
ção. Para isto necessita fazer o holocausto de todas as formas de tradição, subs
tituir os limites éticos que ela sempre impõe. A batalha pela imposição dos 
imperativos da razão tecnológica e das forças do mercado demanda a discri
minação de todo sentimento de tradição, a solução final para a memória ética 
(que os judeus encarnam simbolicamente). 

O modo tecno-mercantil de ver o mundo dá-se em consonância com a 
substituição da ética pela hiper-realização da ideologia, na ironia de uma 
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inumanidade transpolítica, contemplativa e narcísica. Toda uma coleção de 

pontos de fuga, de artifícios ilusórios que determinam 0 triunfo da 
instantaneidade sobre a profundidade do desejo. Triunfo de uma ideoloo-ia 

que abdica de sua pretensão de ser uma utopia perfeita para encontrar a s~1 a 
satisfação nas formas de seu próprio arremedo, nas formas de seu próprio de
saparecimento. A ideologia hiper-realizada renuncia às suas pretensões éticas 
incontestáveis, se autodiscrimina como valor perfeito para realizar-se numa 

total semelhança (ainda mais encantada) consigo mesma. Assim, expurga do 

imaginário toda possibilidade de compreensão. É uma espécie de suicídio das 
possibilidades políticas e sociais, de desaparecimento da realidade: a utopia 
sem utopia, a fantasia sem tradição. O lugar de uma catástrofe. 

O Eldorado alemão, como expressão simbólica do americanismo discri
minatório que se quer impor (promovido pelo senso comum que estão forjando 

os yuppies orgânicos) desde o novo esmagamento imperial, reivindica 0 vazio 
como iascúlio, tentando com isso apagar os resíduos éticos do protestantismo 
norte-americano e do pecado original que obrigava a Europa a buscar seus limi

tes nas instituições. Desta forma, volta para a Europa a ficção que restou da uto
pia norte-americana. Chega o americanismo como ficção da América. 

O americanismo é um gigantesco holograma (a informação total contida 
em c~da signo) do sonho americano, sua simplicidade luminosa: a concepção 
americana do mundo vivido como plenamente realizado na monotonia bri

lhante do espaço (o Pantanal das novelas brasileiras). A disponibilidade abso
luta dos estereótipos da vida e da morte. Uma utopia realizada sem vestíofos 
de tradição nem de conflitos. 

0 

Por tradição, a América não tem tradição. Sua cena primitiva sempre foi 
uma utopia pragmática e natural (automaticamente realizada no trabaU10 e nos 
costumes). Na Europa, a cena primitiva foi dada pela história e sua tradição. 

A América não tem território ancestral, o substitui pela realização ilusó
ria de h1do aquilo com que as outras sociedades sonharam (Baudrillard). O 
problema americano é o da duração de uma utopia que acredita cumprida de 
um modo mais brilhante do que foi sonhada. 

A América pretende viver no delírio ideológico, acredita nele e ten
ta exportá-lo; por falta de tradição européia, o americanismo não acredita 
nas idéias e tenta criá-las como um consumado fato simulado. Um arre

medo de concretudes que os leva a construir a paródia da supremacia 
moral de sua sociedade. 

Agora, diante da velocidade prodigiosa do desfecho da utopia marxis
ta, uma irresponsável euroforia pretende adquirir a versão transmoderna da 
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tradição instantânea da América e sua moralidade coletiva bem temperada. 

A aliança das banalidades como ficção de grandeza, como simulacro ético. 
Um conjunto de valores hiper-realizados como liberação individual dos cos

tumes e busca das satisfações permitidas. A ética das insignificâncias absolu

tas. A autonomia suprimida por uma indiferença que, no fundo, acelera as 

condições da discriminação. 

Refugiando-se na indiferença, os homens conseguem inscrever a discri

minação em cada um de seus vínculos. O Outro é discriminado em sua 
inexistência. Deste ponto de vista, posso dizer que o homem termina discrimi

nando-se a si mesmo. Decreta sua auto-exclusão do mundo por haver negado 

o Outro corno possibilidade de realização de sua autonomia. 

A idéia principal é que o americanismo, como exclusão radical da autono

mia, tem que ser confrontado pela produção de uma ética ecológica orientada 

por um projeto coletivo de aceitação do Outro na revolução dos afetos por sobre 
a revolução dos costumes ou da economia. Urna ética que mostre as impossibili

dades libertárias do capitalismo: a liberdade reduzida a um cosh1rne consumi
do, a uma autonomia teatral. A liberdade do gesto e o fim do social. 

O desafio de todas as lutas artificiais só pode vir da aceitação do Vínculo 

corno fundamento ético. Acredito que esse desafio só pode ser respondido por 
um socialismo inflamado de alteridade. 

Em sua atual fase, o americanismo confirma sua vontade de seita uni

versitária pelo apelo a uma pura congratulação animal diante do fracasso das 
formas totalitárias do marxismo. Na certeza de seu êxito pelo fracasso do ini

migo. A miragem de uma visão grosseiramente banalizada do mal que confir
ma o delírio americano de uma utopia já realizada. Um delírio confirmado por 
uma inteligência acadêmica que inventa temas e institutos especializados para 

conservar-nos reciprocamente indiferentes. 
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II 

O FUTURO SOLITÁRIO OU SOLIDÁRIO 
D A AMÉRICA LA TINA 

Como a Grécia de Heródoto, a América Latina ficou sozinha entre os bár
baros. Agora, depois de quinhentos a.nos de "encobrimento" colonial, constata

se que ela conseguiu uma unidade que está só nas carências e nos sonhos. Espan
ta conferir que temos uma identidade provocada pelo desolador quadro de uma 

miséria massificada. A dívida externa, a marginalidade generalizada, a voraci

dade financeira e tecnológica, somadas a urna repetitiva incapacidade de gover

nar e a uma prodigalidade herdada de nossos avós ibéricos são os principais 
vícios comuns ~e fazem nossa identidade, cheia de sonhos solitários. 

Somos filhos da Contra-reforma, como diz Octávio Paz. O regime colo
nial e a pirataria imperial desfechada desde Washington isolou-nos dos gran

des movimentos que foram definindo a modernidade. Produzimos a nossa 

independência dos conquistadores ibéricos sem produzir nenhuma revolução 

fundadora. Continuamos com nossas sociedades medrosamente coloniais, uma 

cultura míticamente determinada pelo atemporal e o sagrado. Pensávamos que 

estávamos acompanhando a revolução francesa, sem advertir que nosso pacto 

social foi fruto de nossas elites ilustradas, não tinha raízes na dignidade e soli
dariedade das culturas oriundas deste continente. 

A herança secular da teologia ibérica determinou uma profunda fé nas 
abstrações políticas e jurídicas. Conseguimos darmo-nos uma estrutura 

institucional moderna com uma moral pública e uma hierarquia social tradici
onais e retrógradas. Contamos com leis novas para velhas mentalidades; te

mos regimes constitucionais excepcionalmente cumpridos nos interstícios dos 

estados de exceção. Produzimos govemar~tes que pretenderam, na sua para
nóia ilustrada, a modernização por decreto das nossas sociedades. Um despo
tismo (pretensamente) ilustrado, cheio de medidas provisórias, confiante em 

seu desejo de mudar a sociedade com disposições administrativas e atitudes 
policialescas. A Bíblia, a Constituição e o chicote. Reiteradamente nossos 
governantes acreditam num velho e selvagem preceito educacional: a letra com 
sangue penetra ... e o fracasso repete-se. Para mudar a sociedade é preciso mui

to mais do que chefes fortalecidos em sua soberba de fato e organicamente 
incapacitados para fazer unia transformação perdurável na sociedade. 

Temos perdido todas nossas batalhas. Fomos sempre derrotados e con
quistados porque tivemos a estranha incompetência de fazer paralelamente a 
guerra contra nós mesmos. Permanentemente confundimos o público com o 
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privado e toleramos governantes que atenderam os assuntos de Estado como 
se eles fossem problemas domésticos. Um patrimonialismo que vê o Estado 
como projeção da família e que converte os políticos em uma casta paternalista 
por momentos caritativos, em outros despóticos, porém sempre arbitrários. 
Uma realidade oculta, escondida em instituições retoricamente democráticas. 
De fato, conseguimos uma democracia absolutista e personalista, à qual deve
mos o desastre de nossas finanças e nossa miséria amplificada. Devemos co
meçar a quebrar nossa solidão transformando nossos homens públicos, é di
zer, superando criativamente um infantilismo herdado. A solidão não é má 
companhia se aprendemos a conviver criativamente com ela. 

A América Latina está sendo convidada a assistir o enterro do socialis
mo. A voz de Margareth Thatcher sai pela boca de quase todos os ministros do 
mundo, tentando convencer de que o capitalismo é bom, procurando conven
cer-nos de que não é possível a revolução na América Latina. Jsto equivale a 
dizer-nos que não há lugar para nossa transformação, que temos que arrepen
der-nos de nossos sonhos socialistas. Toda a mídia insiste em que devemos 
generalizar uma saída "chamorrista" para nossos fracassos. A Europa quer 
impor-nos a sua experiência histórica, fazer o holocausto das nossas esperan
ças. Estamos agonizando e somos convidados a participar de um cortejo fúne
bre que arrasta um féretro que no fundo nos transporta. 

Tudo indica que, para integrarmo-nos ao novo desenho político do mun
do, deveremos renunciar à nossa própria identidade. A estafa burocrática do 
Leste europeu nunca esteve em nosso rosto. Teremos nossa morte anunciada 
se nos obrigarem a olharmo-nos nesse espeil1o, se nos impuserem a aceitar que 
a condição humana está condenada a uma obscena busca do lucro e que há um 
cadáver onde existe uma esperança por nascer. 

O fracasso da Nicarágua não pode repetir-se. Os sandinistas são as víti
mas da fome e da guerra, não seus responsáveis. Eles sonharam com uma trans
formação diariamente minada pelos donos econômicos do mundo. Os aplau
sos dos organismos das Nações Unidas especializados em educação, alimenta
ção e saúde não foram suficientes para impedir o sítio da mais civilizada das 
revoluções. As congratulações não pagam a dívida externa nem levantam os 
bloqueios econômicos. A dignidade não tem cotação na Bolsa. O sistema impe
rial de poder não quer uma América Latina democrática, deseja-a humilhada. 

A invasão do Panamá foi um ato de escandalosa barbárie; mas muito 
mais o foi a impunidade com que permitiu-se realizá-la. Os milhares de mor
tos nos bairros carentes, anônimos entre as ruínas do bombardeio, evidenci
am o modo em que a Casa Branca interpreta o novo acordo da "pax irnperi-
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al". Tudo indica que ela fará o que bem entender em sua zona de influência, 
sem ter de temer que seu antigo inimigo reaja além de um morno protesto 
simulado. A impunidade estimula a repetição do crime. Miterrand aplaudiu 
com discrição. As palmas ressoaram com força porque o mundo permaneceu 
num belicoso silêncio. 

Num esplêndido artigo publicado no jornal E/ País de Madrid, Eduardo 
Galeano compara a América Latina a uma criança perdida na intempérie. Con
dena um capitalismo que não foi para nós um sonho, mas um pesadelo realiza
do. Com fina ironia, acrescenta que os Estados Unidos estão a salvo das dita
duras militares porque em Washington não há embaixada americana. Ele tem 

muito receio da idolatria do "american way of life", de nossas cândidas fanta
sias de ingressar no clube internacional presidido pelo sólido "welfare" ale
mão. Teme os velhos burocratas que querem celeremente converter-se em no
vos "yuppies". Nesta linha de raciocínio, lembra que o nosso desafio não passa 
pela privatização do Estado, mas pela sua desprivatização. Porque, para ele, o 
mercado comportou-se sempre, em relação às nossas necessidades, corno um 
navio pirata. Assim, arremata, vivemos numa região com preços europeus e 
salários africanos, onde o capitalismo age para convencer-nos de que a miséria 
e a violência fazem parte da ordem natural das coisas. O custo de nossas vidas 
aumentando e seu valor diminuindo a cada dia um pouco mais, condenando
nos à solidão com nossas necessidades prementes. Todos querendo convencer
nos de que não teremos mais esperanças porque um bando de burocratas infa
mes desprestigiaram-nas confundindo-as com o estalinismo_ Precisamos en
tender que não existe explorador que possa decretar nossa morte por uma so
lidão sem sonhos. Temos de matar o Pai da horda imperiaL 

Temos sido espoliados até da própria palavra, os militares pretenderam 
escrever nosso futuro; o tema da segurança nacional e das fronteiras ideológicas 
detem1inou que qualificássemos de comunistas inclusive a todos os setores críti
cos e transformadores que violentaram o ser nacional definido pelas armas. Um 
ser nacional identificado com a mentalidade herdada do tempo colonial. O grito 
do Ipiranga condenado a não ter novos arranjos. A dignidade confundida com a 
subversão. Além de bens, mensagens e mulheres, intercambiararn-se mortos sem 
nome. Inclusive os Beatles_ foram, numa época, ameaça. Quantos latino-america
nos morreram por pedir um pouco de ternura? Desa tendendo ao pedido de tan
tas paredes pichadas, os ianques não voltarão para casa. 

Um episódio recente serve como metáfora: noites atrás, passeando por 
Ipanema, deparei-me com um menino dormindo no meio da calçada. Tive que 
fazer um rodeio para continuar meu caminho. Nenhum impulso de ajuda. No 
quarteirão seguinte pensei em minha falta de solidariedade_ Por que não me 
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havia detido? Por que não o levei comigo? Diante deste remorso solidário tive 
medo. Um racismo instantâneo se apoderou de mim. Com a velocidade para
nóica de um führer tive a impressão de que, se tomasse conta dessa criança, ela 

se apoderaria de alguma coisa do meu patrimônio. Era melhor ficar no bunker 
dos intelectuais e colaborar discursivamente em favor de uma virada nos 
determinantes da fome. O verdadeiro desenrolar dos acontecimentos me ater
rorizava, me provocava aversão. O poder, que se alimenta da indiferença, es
tava agindo em meu corpo, forçando-me a um silencioso aniquilamento. Esta
va ingressando na massa que está construindo a força do neo-racismó. Logo vi 
a eficácia dessa força, percebi como ela pode transformar um delírio em reali
dade. Lembrei de Galeano e tomei consciência de minha própria morte anun
ciada por essa criança perdida. Descobri, por assim dizer, o ponto fraco de 
minha indiferença, aquela parte em que ela se volta contra minhas próprias 
carências, deixando-me, também, discriminado em meio da rua. Quando falta 
a solidariedade nos discriminados, eles se transformam em "judeus aniqui
ladores" que vão arquitetar sua própria execução futura. As elites latinoa
mericanas deveriam considerar esta situação. Ninguém é branco no Terceiro 
Mundo. É impossível dar as costas a uma radicalização genocida da história, 
afastar-se sem pagar o preço da circulação sangrenta do capital internacional. 
O encanto inerente pelas posições conquistadas não pode deixar o sabor de 
uma paralisia cúmplice da barbárie. Não podemos continuar derramando arti
ficiais lágrimas ecológicas e não comprometer nosso corpo. O kitsch político 
esconde um novo Hitler: o fi.ihrer da salvação individual, o exterminadores
condido no corpo das futuras vítimas. Ninguém troca impunemente de boche

chas, como pretende Iv1ichael Jackson. 

Na última copa do mundo os jogadores argentinos sentiram-se pompo
sos dominadores diante do libertário futebol de Camarões. Após o jogo tive
ram pesadelos, sonharam com dançarinas negras: as dançarinas da morte. 

Em nossos tempos de indiferenças bárbaras, de negação da própria 
diferença, é urgente desenvolver o direito de todos a uma vida verdadeira
mente humana, sem simulacros de igualdade (o Direito como arremedo). 
Devemos abandonar a veneração supersticiosa da nossa própria ascensão 
social, abandonar as opções que aparentam certezas de portos seguros. Acho 
imperdoável nossa faltá de ética existencial e nossa propensão para tomar

nos sujeitos diabólicos de direito. 

Prisioneiros da compulsão de sobreviver, estamos transitando por um 
transmodernidade que nos mostra, pateticamente, como a sombria solidão do 
presente atualiza (toma ainda contemporâneo) o insatisfeito programa nazista. 
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Do fundo da história da América Latina vem um estimulante cheiro de 
dignidade, de resistência ética. Temos uma tradição de dignidade (bolsões 
libertários). Nela devemos apoiar-nos para fundamentar a ética de nossa pre
servação existencial - agora ameaçada como nunca pela nova repartição impe
rial do mundo - que não pode ser outra coisa que uma ética do Vínculo, da 
alteridade defendida. Em toda a nossa tradição, essa foi a ética que sustentou o 
sentido de sua dignidade. 

Nossa consciência de classe só pode ser a consciência de uma alteridade 
dignificada. Antes de mais nada, temos que aprender a ser operários da 
alteridade. Fomos conquistados por moralismos abstratos e sonhos estéreis. 

Nos descobriram os piratas ibéricos para encobrirem nossas diferenças. Ter
minamos reféns fascinados, de mãos abertas e implorantes. Demos de presen
te nosso espaço social e as potencialidades de nosso espaço político. Está che- · 
gando a hora do próprio descobrimento. A hora da solidariedade. Essa é a 
única oportunidade que temos para deixar de ser nossos próprios carrascos. 

A ética da alteridade encontra-se visceralmente comprometida com uma 
postulação ecológica da vida do homem em sociedade. Poder-se-ia, assim, fa
lar de uma alteridade ecológica. Ela seria uma vertente um tanto diferente da 

mentalidade ecológica operante, na medida em que tem muito mais a ver com 
os Vínculos que convertem em afeto os fins da vida, do que com os meios que 
utilizamos para poder viver. Seria uma ecologia que exercitaria constantemen
te e de todas as formas possíveis o desejo da autonomia. 

O homem do próximo milénio só existirá em sua humanidade se conse
guir recuperar-se como sujeito da autonomia, quer dizer, como aquele que 
possa habilitar-se para procurar o destino de seu prazer no meio de vínculos 
criativos e solidários, a ponto de poder dizer que a democracia, como sentido 
do social, não se enraizará em outro lugar que não seja nas formas simétricas 
dos afetos: o Vínculo como sentimento e sentido. 

O mal-estar teletecnificado na cultura só pode ser abalado se nós nos 
impedimos de sofrer as exclusões do amor, que são os atos mais radicais de 
exclusão da autonomia. 

O ponto cego da discriminação passa pelos processos excludentes da 
afetividade, essa arquitetônica da crueldade provocada por uma péssima reso
lução dos afetos. Seres enamorados de sua própria imagem escorregadia e 
despossuídos por completo do sentimento pelo Outro. O euro-americanismo que 
começa a reinar no mundo está preparando suas armas para tentar a completa 
abolição do espaço político e social. A preservação, ou reencontro desses espa
ços, unicamente será conseguida garantindo o sentido ético do Vínculo com o 
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Outro como fundamento de nossa autonomia. O amor como dimensão política 

emancipatória. Uma ética revolucionária, sustentada no amadurecimento de nossa 

capacidade de amor. Essa dignidade que emana do sentimento pelo Outro, o 

que é muito mais que urna ordem abstrata de responsabilidades. 

Assim, a temática do amor deve ser convertida num campo de criati

vidades, numa teimosia cúmplice que abale e recuse todos os lugares onde os 
senhores das terras e da história impuseram a sua dominação, a hiper-realiza

ção abortiva do social e do político. 

O social e o político unicamente existem como territórios sem saturação, 
sem metástases simbólicas nem desejos ilusoriamente cumpridos. A morte do 

social e do político é sempre conseqüência de atos que têm como base a nega

ção ou a hiper-realização do amor. Suprimem-se o social e o político pela su

pressão de qualquer forma de tensão emocional. O Outro deixa de ser a refe
rência constitutiva de minha identidade que passa a ser procurada nas formas 
de urna felicidade mecânica e inspirada pelo stat11s e pelo conforto. Rornpern

se o social e o político quando é quebrada a possibilidade de encontrar a felici

dade no Outro. Diria que o fim do social e do político se realiza fazendo do 

amor algo inexistente, algo já infalivelmente conquistado desde urna origem 

idealizada ou algo que se vivencia como simulacro. Neste último suposto es

conde-se o grande fundamento do desenrolar totalitário da transmodemidade. 

Escrevo sobre uma sombria expectativa de futuro com a esperança de 

encontrar o despertar da autonomia. Uma ética dos sentimentos recíprocos. 

Uma saída ecológica otimista para vencer a instituição simulada da realidade. 

No interior da cultura transmodema (a modernidade em seu trânsito 
simulado), as contribuições ecológicas libertárias têm que ser sustentadas por 

uma clara compreensão do desmoronamento psicológico do homem, de seu 
"Self Simulado": afetividade resolvida como satisfação ilusória. 

A ecologia libertária tem que transformar-se numa ecologia dos afetos 
para poder recompor o espaço social e político pela recomposição do sujeito 

desejante. É urna ecologia que tem que ser valorada como tendência interpretativa 
que mostre a impossibilidade de uma instituição da autonomia sem um prévio 

redirecionamento dos afetos. Uma aliança de desejos e sentimentos que sejam 
muito mais que uma defensiva proposta de sobrevivência num mundo sombrio. 

1992 é um ano chave para o continente americano. Europa, a bela adonne
cida, vai acordar beijada por vários príncipes e procurará desde sua casa comum 
um (re)descobrimento da América que lhe devolva seus sonhos imperiais. 

Tudo leva a crer que este novo ato de pirataria genocida será perpetrado 
su tilmente e, no geral, à distância (salvo algumas execuções diretas realizadas a 

• 282. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura ~urrealista pelos lugares co abandono do sentido e da reconstru;ao da sutrj;etividade 

partir da decadência imperial de \Vashington). Urna série de intromissões que 
serão realizadas, a meu ver, em nome de uma simulada proteção ecológica. 

O primeiro passo do (re)descobrimento da Ibero-América será dado atra
vés de um "eco-fascismo" que reintroduzirá, nos territórios economicamente 

ocupados, alguns dos efeitos da chamada "doutrina da segurança nacional": 

uma ecologia repressiva que encomendará tarefas aos exércitos nativos (e às 

tropas estrangeiras instaladas) para tentar uma proteção ambiental carregada 

de sadismo e inseparável da quebra dos laços solidários. Uma ecologia de re
féns, botas e degradações. A tecnologia da repressão posta ao serviço de uma 

operação aparentemente ecológica, que servirá para que continuemos entre

gando o pouco que ficou de nós mesmos. Não se trata de impedir o descontro
le ecológico, mas de vencer-nos. Em nome da ecologia resulta mais fácil a 

reintrodução da dependência armada. As armas nunca foram ecológicas. 

Em minha opinião, o (re)descobrimento da Ibero-América não será 

implementado através de espetaculares genocídios. O genocídio e os genocidas 
manifestos assustam demais, além de violar as teatrais expressões de paz que 

justificam, após os arrependimentos da Europa Central, a superioridade retó

rica do ocidente. Virá, então, uma infinita variedade de atos microgenocidas, 

encantadas discriminações, programas de governo que simulem triunfos (a 
hiper-realização da luta antiinflacionária, como no caso brasileiro). Seremos 

vítimas de um "neo-holocausto" que será executado através da fome e a falsi

ficação da felicidade. Transformar-nos-emos em" discriminados-satisfeitos" de 

um totalitarismo perfeito. Teremos fome, arremedas e inimigos internos. Dó
ceis ao sistema implantado, os excluídos, talvez, se devorem entre si. 

O princípio comum a todas as estratégias do (re)descobrimento descan
saria num conjugado leque de recursos semióticos tendentes à usurpação dos 

"bens do pai", à cruenta extirpação de nossas tradições: o desejo impedido de 
adquirir a herança que o realiza. A efetividade claudicada pela impossibilida
de de fazer da cultura um Grande Outro. 

Parece não haver dúvidas de que a laboriosa construção da afetividade 
funda-se na indispensável presença da cultura. Não existe o amor fora de uma 

cultura. O Outro só existe no interior de uma tradição preservada. 

A tradição e a memória do Outro, que não nos deixam fiéar perdidos na 
solidão de nós mesmos, é a narrativa interior que nos constitui nas imagens do afeto. 

Todo conquistador competente sabe que não há investimento afetivo 
fora de uma tradição receptiva à falta. A partir daí tenta-se à discriminação por 

uma capacidade afetiva destruída na destruição do desejo herdado. 
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III 

A ECOLOGIA DOS AFETOS. FANTASMAS E AMORES 

Declaro-me partidário de uma prática ecológica que resgate o amor como 

sua postulação política central. Tratar-se-ia de uma ecologia dos afetos que ten

taria enfrentar a progressiva deterioração do espaço político e do próprio espaço 
social, por uma (re)invenção do Outro como sentido dos projetos identificatórios. 

A riqueza do amor, como sentido da interação humana, é insuperável. 

Os pormenores das ocorrências de amor podem permitir a preservação da con
dição humana pela preservação dos desejos. Talvez não haja uma saída ecoló

gica à crise civilizatória já instalada, sem uma revolução amorosa que altere os 
destinos simulados do desejo, que decifre transmodernamente a hiper-realiza

ção da felicidade. 

É impossível pensar na formação de uma mentalidade ecológica, numa 

visão democrática do mundo, na liberação do homem, sem um trabalho 

psicopedagógico que possibilite um crescimento emocional, a descoberta de 
nossos desejos e a revelação de seus jogos criadores. Em poucas palavras, a 

ecologia e a democracia, em suas múltiplas visões do mundo, dependem de 

um trabalho de amor. 

Ocupando-se minuciosamente do amor, encontrar-se-á o ponto de vista 

e a atit-ude que se necessita para a constituição não alienada dos objetos de uma 

cultura. O ponto de vista da emancipação. 

Os inimigos da autonomia conquistaram um poder desmedido, aproxi

mando-se rapidamente de uma meta final que é a destruição da humanidade. 
Estamos contemplando o desaparecimento das referências éticas e espirituais 

que possam ajudar-nos na tarefa de sublimar sentidos para a vida. 

A informatização do cotidiano e suas paródias de espontaneidade ame

açam a preservação da humanidade como um todo, impedindo que o homem 

possa posicionar-se satisfatoriamente frente aos desejos e sentidos que, meta

foricamente, fazem a vida. 

Para não sermos espiritualmente triturados por n.ossa época, teremos 

que (re)aprender a viver. Fazer do amor uma esperança para os desejos. Reme
xer nos destinos dos afetos com a intenção de fazer realmente o confronto com 
os fantasmas de nosso tempo. Não podemos esperar mais por deuses que su
pram nossas frustrações ou pelo "maná" dos inimigos derrotados. Precisamos 
(re)inventar maneiras de ser no interior de nossas relações mais ú1timas. Para 

evitar que o homem se converta em sua própria imagem difusa, teremos que 
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resgatar uma ética da consolidação existencial baseada no amor e na solidarie

dade. Pensar o amor como uma dimensão ecológica emancipatória: o viés que 

pode fortalecer a condição humana pelo crescimento dos afetos recíprocos e o 

desejo de viver. O pensamento ecológico precisa mostrar-nos, com muita cla
reza, que quem não deseja a vida e não tenta conquistar, pouco a pouco, seus 

sentimentos pelos outros, não pode transformar o mundo revelando sua rebel

dia contra a informatização da barbárie. 

Na conturbada e ameaçante mentalidade transmodema, a recuperação 

para a existência dependerá de uma "viagem" ecológica pelos afetos. O encon
tro dos sentimentos, um mergulho nos desejos, para adquirir novas formas de 

construção simbólica da vida. 

É de se imaginar uma saída através de sentidos que inaugurem dependên

cias afetivas emancipatórias, significados que não se encontrem isolados de seus 
componentli's emocionais. Uma ecologia dos afetos que, desistindo da procura de 

objetos e ídolos que simulem uma delirante compensação de fragilidades, reco
nheça interlocutores que facilitem a recuperação de potencialidades reprin1idas. 

A ecologia dos afetos deverá trabalhar na reconstrução dos vínculos 

amorosos, sem perder de vista que a ameaça do fim do social e do político está 

sempre predeterminada pela resolução ilusória dos conflitos identificatórios, 

pela pauperização absoluta de uma identidade que não se aceita em sua 
alteridade constitutiva. 

À luz de tal operação, devem tomar-se todos os cuidados para repensar 

a ecologia no entendimento de que sua problemática (no conjunto de suas im
plicações) se desenvolve como resposta política que tenta apreender os 

interrogantes do homem e sua sexualidade. 

É a resolução dos conflitos identificatórios, e não uma estratégia 
simplificada e defensiva da natureza que poderia subsidiar a emancipação do 

homem na reorientação dos objetos do desejo. 

Cada vez mais, o movimento ecológico dependerá de uma política foca

lizada no destino dos afetos, é dizer, de um movimento que se preocupe, de 
forma privilegiada, com as dimensões políticas do amor. Uma "eco-afetividade" 
que mostre como a "contaminação" da natureza é conseqüência da existência 

prévia de uma "contaminação" dos sentimentos. A sobrevivência do homem é 
emocional, degrada-se por um amor convertido em necessidade extática. 

Assim, o desequilíbrio ecológico não poderá ser resolvido fora dos territóri
os onde se tentam desenvolver vínculos sociais condenados ao infantilismo afetivo. 

De minha parte, preconizo repensar a temática ecológica desde uma 
perspectiva psicoped~gógica, sustentada num trabalho transferencial que per-
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mi ta verbalizar o fantasma do amor como condição da autonomia, como con

dição do vir-a-ser de uma sociedade povoada de indivíduos que se tornem, 
como diz Guattari: "a um só tempo solidários e cada vez mais diferentes". 

Nestas considerações, dou ênfase a uma palavra transferencial, por en

tender que unicamente inscrevendo as ilusões nas brumas de um desejo sem 
portos seguros poder-se-á conquistar uma identidade enquanto ser diferencia

do e cúmplice de uma fragilidade transformadora: o desejo como representa

ção não alienada, fértil em sua incerteza. 

A eficácia libertária de urna proposta ecológica depende de urna visão 

psicanalítica que possa cativar-nos para um devir de incertezas: o convite para 
a descoberta do novo e a aceitação do limite. 

A existência de indivíduos e sociedades que aspiram à autonomia de

pende de um trabalho do ego sobre si mesmo que permita o encontro do senti

do da '."ida na descoberta de nosso autêntico querer: o encanto (e não o encan

tamento) pelo próprio desejo. 

Talvez o maior êxito do "capitalismo real de consumo" seja a produção 

seriada da subjetividade e o culto por urna sobrevivência de inimigos que se 

discriminam reciprocamente. Um desejo de invulnerabilidade que leva a ten

tar fórmulas mágicas que permitam o reconhecimento das identidades no de

lírio das certezas. 

Ao inverso, o maior êxito ecológico estaria dado por um discurso preo

cupado com o prazer do pensamento, por urna criatividade que dê respostas 

cooperatiYas ao drama do enfrentamento alienado. O drama de um desejo ex

propriado que busca a recuperação serniológica dos poderes do corpo. 

A ecologia libertária diz respeito à promoção de um investimento ético
afetivo. Ela é uma ética dos destinos sublimados do prazer que é sempre uma 
ética do Vínculo. É dizer, uma ética que assume a Psicanálise do Vínculo como 

método, resposta e sentido. Seria urna ética que permite recuperar Eros, recu
perando o sentimento pelo Outro como sentido da vida. 

Este Manifesto destaca enfaticamente a importãncia do método psicana
lítico para os estudos ecológicos por entender que a maior questão de uma 
ecologia social é a constante possibilidade de dissolução do social. Assim, a 

ecologia tem que se enfrentar com o problema da inevitabilidade da violência 

inerente à organização do social. Discussão de que não há como fugir, princi
palmente se existe a pretensão de pesquisar os modos de realização de uma 
sociedade autônoma corno resposta ao potencial destrutivo do vínculo social. 
Não tenho a menor dúvida ao afirmar que as interrogações ecológicas preten
dem levar-nos, desde uma ameaça apocalíptica, para a formação de aptidões 
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que favoreçam a ínstituição de uma civilização satisfeita. Esta questão é central 
no pensamento psicanalítico que tenta mostrar, pela referência a um irredutível 

chamado inconsciente como o poder e suas encarnações estão no seio do víncu

lo social. A ecologia tampouco pode ignorá-lo. Todas as sociedades que acre
ditaram podem esquecê-lo unicamente souberam propor um modelo totalitá

rio que se encontra ao serviço da pulsão de morte (Eugene Enriquez). 

Para estudar a inevitabilidade da violência nos vínculos sociais precisa

se falar do que ficou excluído da cena das representações que explicitamente a 

sociedade institui dela mesma. Necessita-se ir além do que foi elaborado pelo 

discurso vigilante e aceito: a difusa angústia apocalíptica; a embriaguez icónica 

da cultura pós-moderna e seu hiper-realismo; o incremento do racismo; o 

genocídio empregado como forma de governo; o imaginário que institui oca
ráter sagrado do Estado moderno, dando à vontade de destruição sua dimen

são planetária. Questões estas que permitem refletir em torno da insubstituível 
tensão dada entre a violênciai e a harmonia. Assim, poderá ver-se como a reli

gião e a ideologia aparecem na forma de discursos que garantem no ilusório 
uma coerência mínima do social. 

Falando da falta de amor, da hipnose passional diante das qualidades 

hiper-realizadas de um Outro idealizado, e da efervescência histérica dos sen

timentos, o discurso ecológico tem condições de conseguir os efeitos de uma 

provocação analítica. Enunciaria uma palavra psicanalisante que colocaria os 

sujeitos portadores de uma não-discursividade afetiva em contato com suas 
potencialidades de renovação psíquica e de criatividade do pensamento. As

sim, a técnica e os postulados principais da psicanálise seriam empregados na 

construção de um recurso interpretativo que, sem arrogar-se a pretensão de 
ser a nova visão (perfeita) do mundo, ajude a dizer a falta. 

A ecologia trabalharia a discursividade numa atitude transferencial 
qu~ iria fazendo compreender a riqueza potencializadora, a função de vida, 

que desencadeia a incompletude como sentido. Uma descoberta que reve
la a possibilidade de um desejo que não pode deixar de ser incerto, descen
trado e diferenciado. 

Desta forma, o sujeito adquire condições para pôr em palavras o sentido 
que os fantasmas desenvolvem no interior do psiquismo: o sentido que as 

idealizações adquirem como constituintes da realidade psíquica e suas peripé
cias tanáticas. Verbalizando as idealizações, elas podem adquirir uma nova 
configuração como revelação das carências projetadas. 

Estou falando do centro nevrálgico do elo transferencial, de sua possibi
lidade de mostrar no fim de seu percurso as frustrações derivadas de nossos 
discursos de amor para um Outro impossível. 
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O discurso transferencíal ajuda no entendimento de uma subjetividade 
ameaçada por suas carências mal trabalhadas. Mostra as conseqüências devas
tadoras de uma expectativa de amor transformada em necessidade idealizada. 

O submetimento pelo aíeto mal resolvido. 

O objeto idealizado fica nessa posição enquanto permite ter a sensação 
de que se pode ousar realizar o que nunca se teve o atrevimento de viver. Ele é 
o herói que vive os sonhos grandiosos e se torna, por isso, o procurador de 
nossas ilusões. Esse é o segredo de toda exploração que funciona como uma 
variedade do êxtase afetivo. Esse é o segredo que deve revelar a ecologia do 

desejo em seu elo transferencial. 

Os vínculos de amor sempre se realizam como tendência à compreensão 
das fragilidades constitutivas. Eles expressam a luta da alteridade para seu 
reconhecimento em meio a uma harmonia cultural excedida em sua imobilida
de.Trata-se de um vínculo libidinal que nos permite ver o Outro, a pelo menos 
de quatro lugares: a) como modelo (aceitação da lei); b) como objeto de desejo 
(aceitação do Outro como interlocutor que me define e transforma); c) como 
objeto de apoio (liame de solidariedade); d) como objeto de confronto (o Outro 
como expressão de um antagonismo positivo). 

Trocando em miúdos, como cantaria Bethânia, a ecologia do desejo está 

sendo apresentada como uma ecologia de reconhecimento do Outro. A ecolo
giJ assim perfilada tem que pronunciar-se num discurso que tente impedir a 
destruição da condição humana pelo retorno da horda reprimida. 

A ecologia que fala do amor, é lícito concluir, encontra seu sentido social 
na tentativa de evitar a morte do pensamento e a destruição de uma sociedade 
que, buscando uma harmonia absoluta, torna-se violenta e discriminatória. 

Onãti, primavera de 1990. 

VOZES SILENTES DESTES MANIFESTOS 

Alaugnier, Piera - Aragon - Artaud - Bachelard - Bakthin - Barthes, 
Roland - Bastos Pêpe, Albano - Bataille - Baudrillard, - Jean - Benjamin - Bemi, 
Maurício - Beviláqua, Itamar - Borges - Breton, André - Caneti, Elias -
Castoriadis, Comelius - Cademartori - Chaplin - Cortázar - Dali - Da Mata -
Dostoievsky - Eco - Enriquez, Eugene - Foucault - Freud, Sigmund - Galeano, 
Eduardo - Gua ttari, Felix - Kristeva, J ulia - Lacan - Lefort, Claude - La utrearnond 
- Legendre - Molnar, Thomas - Lyotar - Morse, Richard - Morin - Orwell - Paz 
- Picasso Plastino, Carlos - Rouanet-Sodré, Muniz- Winnicott, Donald - Woddy 
Allen ... e minha própria história. 
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O AMOR TOMADO PELO AMOR* 
Crônica de Uma Paixão Desmedida 

FIM QUE VIRA COMEÇO QUE VIRA FIM 

1 

Chegou o fim do século. Há treze dias começou a conta regressiva de 
sua última década. As contradições do capitalismo acabam de perder sua gro
tesca caricah1ra crítica. Na Europa oriental a sociedade civil foi descongelada e 
não se sabe nada sobre seu destino. A Revolução de Outubro-que frustrou em 
algum momento da década de 20 sua possibilidade de construir um mundo 
melhor além do capitalismo - mostra a face de urna vertiginosa transformação 
rumo a uma competitividade econômica que se prenuncia como urna cópia fiel 
do modelo de acumulação até pouco tempo por ela maldita. 

O sistema de planificação centralizada virou obsoleto para acompanhar 
o ritmo das inovações tecnológicas. Os Estados esclerosados da Europa Orien
tal e da União Soviética insinuam vender sua alma às fantasias libertárias do 
Ocidente para permitir a emergência do potencial inovador em sua economia. 
O resto continua como sempre. Os Estados Unidos e a União Soviética continu
am sem reconhecer a decadência de seus super-poderes. Rambo continua a ser 
para ambos o símbolo kitsch de sua glória sem qualidades. O recente discurso 
de Bush na Polônia indica com clareza que ainda continua a mesma retórica 
emotiva sobre a liberdade e a democracia, que continuam vigentes as mesmas 
ambições. Bush e Gorbatchev aproximam-se motivados por um mesmo declínio 
econômico. Temo que a ideologia, irrelevante e daninha, perdure triunfante 
como substitutivo das idéias que podem levar-nos a uma sociedade de afetos 
construtivos. Alternativamente, pode produzir-se uma viagem sem retomo a 
um mercado tecnológico, onde o poder estatal resulte progressivamente dimi-
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nuído e a economia adquira formas híbridas de acumulação. O caráter estrita
mente capitalista do modelo pode tornar-se secundário. 

A intuição me leva a dizer que o mundo no terceiro milênio presenciará 

ao triunfo da mentalidade cobiçosa, de uma visão da vida onde o bem-estar do 

Terceiro Mundo continuará a ser confundido com a caridade. O endeusamento 

de uma matriz ideológica baseada na necessidade de contar com princípios 

reitores que não deixem espaço para as incertezas - com explicações completa
mente elaboradas da realidade-continuará a ser a regra dominante. A síndrome 

da Paz Celestial, o pavor de seu fracasso como sociedade burocraticamente 

controlada, servirá de alerta para urna União Soviética e uma Europa Oriental 

que querem a todo custo evitar sua terceiro-mundização. Tudo sob a ameaça 

de um mercado imperial que tem a pulsão para a omissão econômica dos gran
des riscos ecológicos que nos afetam. Lamento conferir que a única audácia 

insinuada para a próxima década seja econô,mica. 

No universo ocidental a idéia de liberdade, virtualmente solucionada 

no discurso, não contempla a dignidade, a solidariedade, o amor e a autono

mia como condições para seu funcionamento efetivo. A liberdade fica como 

um nome encantado, uma sensatez fantasmática para adquirir a facilidade téc

nica de viver e consumir: a liberdade de mercado, o psicodrama universal do 

liberalismo e sua distribuição climatizada dos valores. No mercado vendern

se conforto e fetiches democráticos, toda uma mitologia da inocência cultural. 
No mercado evita-se que a democracia apareça como urna injeção de intercâm

bios, ações e imprevistos. Quando se escrever a história desta década que se 

inicia, quiçá se fale da glnsnost como um processo que permitiu comprar de 
segunda mão os fantasmas da modernidade, suas banalidades e alucinações 

pré-fabricadas. A glns11ost poderá vir a ser o sentido da obscenidade no fim do 
século. Bastará para isto que ela continue a ignorar o congelamento dos afetos. 
Continuaremos a dançar na última noite do Titanic? 

Nossos vícios ideológicos, jurídicos e afetivos permanecem intocados. A 

radicalização da democracia, do socialismo, da ecologia e do amor estão na 
mira de poucos homens. Duvido que seja suficiente para substituir a produção 
de armas e objetos supérfluos pela produção de afetos criativos. Sem este pro

duto as condições de vida continuarão a ser denigrantes. Seria bom começar a 
entender que Deus não é republicano nem conservador, nem comunista, 

tampouco cbnsumista. Ele é simplesmente o nome de nossas possibilidades 
para o intercâmbio (criativo) dos afetos. Não existirá nunca a perestroikn com 
coca-cola. O amor é a transparência necessária. O déficit astronômico da digni
dade unicamente poderá ser saldado com uma radicalização da democracia, 
que deverá ser uma radicalização do amor e do socialismo . 
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Muitas posturas e crenças que fundamentam nossas convicções alegóri

cas, as leis e ensinamentos revelados sobre a liberdade e a democracia, o movi
mento maniqueísta que proclama a existência de um mundo feito de um bem e 

um mal absolutos, são na verdade prolongamentos ideológicos do êxtase ro
mântico. A salvação da sociedade por um discurso que copie as esperanças 

daquele caráter apaixonado que venera a figura de uma redentora, o símbolo 

de um outro mundo cheio de luz. As esperanças de perfeição depositadas na 
íigura de um Estado carregado de fantasias, agindo através de nós, para dizer

nos o que somos e de que necessitamos: a Isolda de dons miraculosos. Corno 

Tristão, queremos usar o símbolo da liberdade e da democracia como garantia 

de uma guerra onde desejamos triunfar, guerras usadas cinicamente para nos
sas alegrias. Tristão é a figura que inicia a tragédia do homem ocidental, cativo 

das brumas de seu kitsch sentimental. 

2 

Começo a conta regressiva do século com cinqüenta anos recém-feitos. 

Acredito em nenhum futuro porque o espero. Especulo sobre a possibilidade 

de novos caminhos, despojado de minha consciência asséptica, dos velhos 

amores endurecidos por antigas canções de ninar. A ilegítima modalidade dos 

grandes afetos metafísicos já não me acompan11ará como critério de minhas 
opções de amor. Elas serão simples escolhas de meu desejo, desprovidas de 

qualquer furor idealizado. 

Estou pronto, como um eterno viajante que parte e volta sem nunca 
ficar, para amar e continuar disponível para a vida. Tentarei resolver o destino 

de meu prazer sem a âncora de um lirismo embolorado, de uma moral e de um 

modelo de sentimentos que propicia o crime da vida. 

Devo confessar que minha superação do êxtase romântico muito deve a 

este livro. Escrevi "O Amor Tomado Pelo Amor" como um registro do conjun
to de atitudes que dizem respeito à escolha de um objeto de amor venerado 
como mensageiro de uma transcendência esperada. O mensageiro do kitsch, 
daquilo que nos comove como símbolo do eterno e nos desobriga como com

promis-so do corpo com o mundo. A paixão acesa, ardendo intensamente no 
lirismo do ilusório, considerando-se como símbolo divino e nunca reduzida 
aos aspectos comuns de um cotidiano que dificulta o refinamento da fantasia. 

Relendo linha por linha o que escrevi, descubro um começo onde me 
dispus a adorar a urna mulher como personificação de meu lado feminino. 
Enfeitiçado de sagrada paixão por ela, reproduzi, nos prelúdios da narrativa, 
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os mesmos tons kitsch que impulsionaram meus sentimentos e humores. Quis 

seduzir minha mulher interior e fiquei seduzido por ela. 

Durante nossos encontros ia lendo para ela o que estava escrevendo. Os 
fragmentos começaram a funcionar como a porção de amor que beberam Tristão 

e Isolda. Ela foi aos poucos encarnando a personagem, aceitando-se como uma 
vibração inesgotável do divino, a redentora que traz um mundo de pureza. 

Assim foi escrevendo este livro que teve o estranho poder de ir absorvendo o 

calor terra a terra de nossos encontros. 

No começo estas crônicas tomaram-se, em seu pleno sentido, um ro
mance. Serviram como uma fantasia de grande força como um veneno que foi 

misturando os desejos com a morte. 

Comecei a escrever escravizado pela paixão. As palavras iniciais foram 

produto de meu orgulho assassinado. Elas foram pingos acrescentados a uma 
visão mística. Palavras que pairam nas alturas como efeitos performativos da 

sensação de plenitude. A placenta semiótica, o simbólico que ilude a impossi

bilidade da completude. 

Tive a graça de escrever para uma Isolda que conseguiu quebrar o feiti
ço de sua perfeição, inspirando-me a procurar o sentido da vida em meu pró

prio projeto identificatório, num princípio de ligação que me permitiu desco

brir o lado feminino de meus desejos deixando de apelar a uma projeção suici

da, a uma vida sobreposta à imagem de uma grande ilusionista, sobreposta à 
falsa representação de uma mulher que pudesse encarnar, limpamente, algu

mas das faces desse enigma chamado Inconsciente. 

No decorrer da escrita descobri que a mulher que escolhemos como ícone 

de nossas ilusões, mais do que venerada, precisa ser interpretada como um sonho. 

Esta descoberta alterou a dinâmica de minha escrita, funcionou como 

um bom remédio para curar-me da ressaca de um vinho mágico. 

O encantamento quebrou-se. Cresceram as asas que me permitiram sair 
do paraíso que fabriquei no desejo do outro. Acordei para mim mesmo, Desco
bri que o que projetei nela eram potencialidades ilusoriamente transferidas. 

Na confecção destas crônicas me apercebi de que a mulher que se ama não 
pode carregar peso de meus desejos não vividos. Dilacerei-me e entendi que a 

intimidade não é tentar \'iver através do outro. 

Nem Werther nem Tristão puderam vencer-me. Derrotei-os interpre
tando-me através da escrita que agora divulgo. Werther e Tristão viveram como 
seres já mortos, conseguiram viver na dor. Viveram pela fantasia de uma mu
lher endeusada. Werther morreu de desejo na impossível procura de sua femi-
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nilidade perfeita e projetada. Tristão recusou a mulher de carne e osso que 

tentou pôr fim à sua tristeza, rejeitou-a para continuar esperando sua tirânica 

redentora. Eu consegui fugir dos sentimentos dirigidos à minha própria pai

xãG, aprendi com outros rostos de amor e deixei de trair-me exigindo a traição 
do outro. Estou preparado para amar alguém sem melodramas, ciúmes ou a 

traição dos ardores, sem esperar que o outro seja a passagem para minha pró

pria ilusão. Werther e Tristão não souberam amar porque acreditavam que 
uma mulher poderia converter-se no inexistente sentido da vida. 

Interpretando um sonho desmedido deixei de escutar as vozes de 
Werther e Tristão, saí do lugar das suas tragédias. Vi com clareza que os 

dramas que carregava eram conseqüência de sua recusa de viver, enquanto 

ainda estavam vivos, as coisas que fazem da alegria uma simplicidade. Não 
entenderam que a arma secreta de Tânatos consiste em fazer acreditar na 

existência de sentidos e amores perfeitos. 

Concluído o livro, estou disponível para Lm1a Carlota terrena, sem os arre

batamentos dos desejos hirtivos e sem os fetiches de uma princesa esquiva. Quero 
urna Carlota que não seja o real enquanto falta. Basta para isto abrir os olhos e 

aceitar o que nos rodeia sem din1inuí-lo pela ausência de um lugar mágico. 

Dei-me ao direito de aprender de meus sonhos. Isto porque consegui 
enxergar, no último momento, a grandeza de um afeto surrealista, o senti

mento que me fez compreender que a transcendência está no interior de si 
mesmo. O grande legado do surrealismo provém da sua descoberta do in

consciente como único lugar possível para esse misterioso encanto chamado 
além. Os surrealistas foram grandiosos amantes porque sabiam que não exis
tem deuses fora deles mesmos. 

Santa Catarina, março de 1990 

LUIS ALBERTO WARAT 

Conheci-a por um acaso maravilhoso. Algo de imprevisto que não se 
explica. De onde ela vem? O mistério completava sua beleza sem impor ne

nhuma condição. Algun)as palavras escapadas da rotina pedagógica incendia
ram a origem de uma visão deliciosa, a possibilidade de um deslumbramento, 

a projeção louca de um futuro perfeito. Foi o momento em que nossos olhares 
se cruzaram acordando para o brilho inaugural. 

Sem procurá-lo, a vida me havia posto pela primeira vez diante do rosto 
do desejo. A força de uma inteligibilidade ardente estava me dando a entender 
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que a procura havia terminado. Senti que estava na presença de meu elixir 
contra a morte. Desejei intensamente saboreá-lo. 

Pela noite, saí para reencontrar-me con1 todos os segredos que cabem nas 
ruas de Salvador. A simples lembrança do rosto dela deixava meu corpo como
vido. O sonho havia começado, negando qualquer sensata incerteza. A atmosfe
ra mística da cidade juntava-se às minhas predileções surrealistas, outorgando
me uma súbita ecologia emocional. 1vfalucas proliferações de metáforas sonha
doras que não permitiam a invasora intromissão do princípio de realidade. Sem 
nenhuma reserva de pudor, ignorei o comum das coisas e me deixei sonhar pela 
construção de uma mulher que desejava amar, que se havia convertido, de im
proviso e soberanamente, no desejo de uma infinita curiosidade. 

Sabia o risco que estava correndo. Narciso sempre me havia vencido, 
impondo a pulsão de morte. Algo me dizia que a situação era diferente. Intuía 
que as fantasias que estavam começando a organizar novamente meu desejo 
encontravam-se desta vez propondo a felicidade corno o termo da procura. O 
vagabundo mais inquieto aspira afinal à sua pátria. 

As ruas de Salvador estavam intensificando seu magnetismo e me inter
pelavam sobre minha paixão, aparentemente sem fundamento. Não tinha nada 
que entender. Os sentimentos dispensam as conceitualizações quando ocupam 
o lugar do sentido. 

Cheguei até o cais e me sentei perto de um marinheiro nostálgico. A mi
nha frente estendia-se o mistério do oceano, redobrado pela cor noturna do mar. 
Fixei meus olhos nas ondas mais distantes, procurando sua cumplicidade. O 
mar, prostrado em si mesmo, me reproduzia, generoso, a cena fulgurante do 
encontro inaugural de nossos olhares: o momento intuído de urna ternura. 

Naquela hora da noite, envolvido pelo cheiro do mar, entendi que pelo 
encontro dos olhares se determina o nascimento de um sentimento preocupa
do com o destino do outro. Um jeito de olhar que transmite, que antecipa a 
promessa de um afeto que pode colaborar para uma abertura receptiva ao 
mundo. O olhar do Outro corno ajuda privilegiada para vencer nossos própri
os limites e tentar transgredir os riscos de perdermos de vista a nós mesmos. O 
olhar amoroso do Outro. Ele nos ajuda a ver sempre as coisas do mundo com a 
mesma surpresa· da primeira vez em que foram vistas. O brilho do primeiro 
olhar enamorado é a invisível promessa de que seremos sempre vistos pela 
primeira vez, descobertos para sempre como incerteza. 

No simples olhar de um corpo que ama encontra-se, talvez, a última 
visão que permite salvar o homem dos olhares distantes, dos efeitos vazios de 
um mundo interessado na dissolução do desejo. 
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Pela manhã, acordei sentindo a overdose de minha energia libidinal. A 
ereção do corpo. Agora sabia que existia uma mulher que podia converter-se 
no significante supremo de minha sexualidade. 

Os bons ares da Bahia, cheios de aromas atrevidos e sempre sedutores, 
misturavam-se com o perfume lembrado deste corpo de mulher, que começa
va a instalar a quimera do desejo em minha relação com a realidade. 

Respirei fundo, como querendo abrir meu corpo a todas as sensações 
reconfortantes desta manhã. 

Queria sentir-me propenso a deixar-me levar pela loucura amorosa, colo
car minha carência em rota, ajudá-la a fazer seu caminho, achar a fantasia que 
possa dar-lhe a possibilidade da transferência infinita. Uma estrada que não 
pode nos levar a parte alguma ... como não seja a visão incediata do desejo de 
possuir uma esperança. O mistério de um percurso que tem como alvo a falta. 

Algumas _anotações feitas antes de deitar: 

Viver é permitir-nos amar devagar e urgentemente. Recuperar a paixão 
das delicadezas, onde encontraremos o tempo de poder mergulhar em cama
das afetivas, culturalmente soterradas. Um tempo incomum comprometido com 
Eros para pretender descobrir, como encantados, um certo estranhamento 
admirativo do mundo. A leitura de nossa disposição afetiva. A libertação de 
nossa energia simbólica. Apenas a travessia, sem autores e sem impérios, pelo 
plural dos sentidos. Jogo sereno da linguagem que refaz o que a filosofia sem 
Eros desfez. Aliviando a carga de uma racionalidade ascética, que nega a com
preensão sensual do mundo para afirmar, com uma legião de verdades dóceis, 
a heteronomia da vontade. 

Falo dos incidentes sin1bólicos da linguagem que perturbam a filosofia 
da universalidade e recuperam os desejos para integrá-los à ordem do real, 
devolvendo-lhe um tempo político perdido. E, de certo modo, substituir, ar
rancando sentidos alugados, uma sensatez censora por um contra-senso-. De
pois de evitar toda mestria. 

Incidentes simbólicos ardentes, que servem, à sua maneira, para dar o 
tom plural do sentido. O múltiplo irredutível. A infinita melodia. Uma prática 
musical dos significados, que precisam ser sempre executados no papel do 
intérprete apaixonado ... De um intérprete delicado e urgente. 

Encontrá-la-ia novamente? Seu adorável rosto de translúcida pele volta
ria de novo ao gueto da academia? A resposta me veio no almoço. Num restau
rante afro do Pelourinho, um grupo de professores organizara um pequeno 
encontro para comer e festejar nossos afetos. Ela decidiu ir, deixando de bom 
humor o meu desejo. 
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Sem dar-nos conta, entre batidas e frangos ao molho de gengibre, fica
mos sabendo de grande parte de nossas vidas. Ingresso cauteloso em um mun
do a que se deseja pertencer sem limites. Descoberta de pequenos incidentes 
que terminam por confirmar minha intuição deslumbrada. 

Soube que se chamava Paula, que era jornalista, professora na Universi
dade e que se negava a aceitar o aceitável oficializado. Compartilhamos mui
tos desencantos e esperanças: o monte de lixo que as Universidades impõem 
como verdades absolutas, a dureza de ter que enfrentar os grandes poderes, a 
psicanálise, a soberba e o narcisismo de morte embutidos em alguns jogos 
epistemológicos e o desejo de sermos movidos a desejos. Falamos no fundo de 
coisas que no momento não queríamos falar. Escolhas de palavras que mal 
dissimulavam o prazer de poder falar diretamente dos sentimentos que esta
vam nascendo. Apenas me ensinou sua estranheza frente a um destino que 
havia demorado tanto para: colocar-nos frente a frente. 

Minha impulsão de ser feliz foi altamente gratificada por suas palavras 
de despedida. Paula me falou que sabia que havia um sentido secreto das coi
sas da vida, e que de tal modo sabia que havíamos vivido pressentindo que 
estávamos dando passos, simulando amores, conhecendo pessoas à espera de 
nosso encontro, preparando-nos para que este dê certo. 

O acordar dos significados. Uma esperança de amor que me fazia enten
der a inquebrantável união do desejo e do sentido. 

A exploração desse terreno, fugidio e fascinante, me iez sentir, em mi
nha própria pele, a força da sexualidade como repositário das significações. A 
intensidade de meu encantamento estava me levando a pensar nas inscrições 

do desejo nas significações. 

A sexualidade como operadora de sentido poderia mostrar o jogo das 
significações, aceitando-as como um território - sempre parcialmente insatis
feito - que encobre pela fantasia do simbólico a incompletude inscrita em nos

sa temporalidade. 

A linguagem é sempre uma paródia do desejo. Corno ele, idealiza a an
gústia inaugural, trabalhando o vazio que esta provoca. Assim, o desejo e o 
sentido dependem de uma falta que seus próprios deslocamentos encobriri
am. A experiência amorosa é fruto dà amálgama do descentramento do desejo 
e do sentido. O valor de suas significações descansa na possibilidade de outor
gar ao conjunto da linguagem a sua libertação. 

Anotações derivadas de uma noite de insônia: 

- Pode-se observar, a partir do desejo, que o ser humano e a linguagem 
se constituem sobre o fundamento de uma relação inaugural colocada como 
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provocação perpétua de uma incompletude infinita. Como o desejo, o sentido 
é um desafio às conotações infinitas que os significantes veiculam. 

- Os sentidos, que constituem a identidade psíquica do homem, de
pendem de uma palavra que opera como freio, como obturação do desejo, frente 

à demanda de infinitude. Urna sede deslocada que constitui o espaço da 
"transicionalidade significativa". É o "vazio erótico" como condição de senti
do, como carência instauradora da relação significativa. 

- A palavra tenta expressar sempre os sentidos da carência. Um valor 
de renúncia que aponta a falta que os significantes sustentam no simbólico: o 

emblema de uma onipotência impossível. 

- O sentido, tal qual o desejo, não tem como fugir da mobilidade 
pulsionaL Ele depende de urna tensão - nunca resolvida - difusa, da satisfação 
e da insatisfação. Movimentos que afirmam a plenitude conceituai para negar 

a inacabável incompleh1de das palavras. 

- O psiquismo do homem e a instância do sentido precisam dos encan
tos do lugar vazio, erotizado pela falta que a sexualidade tenta suprir. Algu
mas recordações lacanianas me permitem sustentar que o mecanismo da signi
ficação (processo de formação e de deformação do sujeito e do sentido) pro
vém de nossa energia libidinal. 

- Fugindo de Saussure, diria que a natureza arbitrária da relação refe
rente/ significado/ significante tem que ser explicada a partir da economia 
libidinal. A relação libido/falta constitui a arbitrariedade do signo, na medida 
em que faz depender a representação de um vazio intrínseco ao início da fun
ção simbólica. Um vazio que marca, sem retornos, o processo de separação do 
que ainda não é o Eu e o que, todavia, não é um objeto. O narcicismo primário 
não é outra coisa que a defesa do vazio pelo qual se constitui simbolicamente a 
autonomia, impondo uma distância que não poderá ser obturada entre o Eu e 
os objetos. Um esquema que permite entender o papel do narcisismo de vida 
na formação da linguagem. 

Ressalto, assim, a existência de um vazio entre referente/significaste/ 
significado. Devendo-se reconhecer a incompetência de toda linguagem para 
poder identificar-se com o mundo. Barthes tinha uma clara compreensão disso 
quando afirmava que o referente é sempre a última das conotações. 

A linguagem reflete sempre a falta do homem frente ao mundo, nun
ca o mundo. 

- Apesar da dificuldade, deveríamos admitir que a sexualidade - in
tervindo na zona onde o vazio e o narcisismo constituem o grau zero do simbó-
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lico - impõe o sentido, comprometendo o desejo com a procura incessante de 

um "mais ainda": a travessia para o novo. 

- Como Barthes, não concebo o vazio erótico sob a forma de uma au

sência (de corpo, de coisas, de sentimentos). O vazio erótico (prescindindo da 

metáfora química) é, antes de tudo, o comprometimento do desejo com o novo. 

O vazio erótico, no meu entender, refere-se à função de deslocamento 

que cumprem os signos por sua vinculação com o desejo. Trata-se de um vazio 
que, negando a plenitude do sentido, aparece como a marca da linguagem, 

que permite a produção simbólica do mundo (interior e exterior). A realidade 

(psíquica e mundana) construída corno um caleidoscópio provisório de dife
renças: o balanço das interações fortes num momento dado. O vazio erótico é 

sempre o adversário do "bom significado", do sentido moralizado. O corolário 

erotizado dos significantes. 

Não voltei a vê-la no resto do tempo que fiquei em Salvador. Foram 

alguns dias ou vários séculos? O tempo de amor não se computa pelos momen
tos de um relógio. Ele é a explosão dos instantes com data. 

Devorado pelo desejo insatisfeito, todo o reativo de minha vida cotidia
na regressou, confirmando-me que o amor é sempre um reencontro do passa

do com o presente. 

O acasalamento do dia com sua hora mais crepuscular me trouxe a voz 
de Barthes e seus fragmentos amorosos. Eles começaram a acompanhar-me, 

dando à espera o sabor agridoce de um descontrole estremecido por ardores 

e medos. Uma angústia que se misturava com as esperanças mais surpreen

dentes. Todas as questões não respondidas sobre a pureza do desejo e os 
significados ocultos do amor dançavam em minha cabeça, descartando a som

bra de qualquer desalento. Senti instalada em mim a soberania de um desejo 
pertinaz. A lembrança aumentava a esperança de que ela, um dia, poderia 

compartilhar a intensidade singular de meu desejo. Sentia saudades de um 
futuro onde ela desejasse amar-me sem deixar-me permanentemente amea

çado de depreciação. 

Por certo me encontrava vivendo um Instante irrepetível onde se forma 
a imagem exata de nosso desejo, a mostra sem vacilações de sua especificidade: 
a única, a eleita ... O corpo que minha carência escoll'ieu para fazer a transfe

rência de amor. O charme agregado ao corpo do outro por um desejo que torna 
disparatada toda explicação. Fica corno única evidência o sentimento de exclu
sividade e o caráter imperativo de uma paixão. A imagem singular, a atopia 
que veio miraculosamente responder a especificidade de minha ilusão de vida. 
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E o rosto inclassificável que me promete a superação de meu primeiro desejo 
perdido, a transformação da voz que conseguiu apagar todos os temores. 

Vivi dias de um afã agitado. Descobria-me prisioneiro de uma ansieda

de que venceu os limites de minha racionalidade. 

Comecei a sentir minhas palestras entediantes. Elas haviam perdido seu 

ponto de inspiração. Não encontrava mais na platéia o brilho de um olhar pro

vocador. A mesma situação de Freud em relação à Salomé. 

Hoje começo a escrever tendo como prelúdio um disco de Chico Buarque. 
Neste dia, minha filha mais nova vive como encantada o aniversário de seus 

quinze anos. Ela vibra pressentindo o início de seu jogo real com os sentimen

tos. Iluminada de si, abre-se ao seu destino sem preocupar-se em se distanciar 
ou medir suas emoções. Abre-se aos afetos, sem sofrer a dura carga de uma 

racionalidade repressiva e melancólica. Descobre-se voluptuosamente retirada 

da responsabilidade do despojamento oficial da afetividade. Nela, a recorrência 
de certos sentimentos fortes fala mais alto que as idealizações dos saberes sem 

paixão. Que nobreza ela tem para saltar de sonho em sonho sem contar com o 

abraço acolhedor da certeza de urna identidade instih1ída. Exprime Iudicamente 

suas fantasias cotidianas, sentindo a vertigem dos outros e o fascínio do mw1-
do. Seus oil1os vão além dos conceitos e não se atrapalham. Apenas joga com 

realeza para entender, sem ela saber, que a afetividade pode ser também conhe

cimento. Presumo que ela ainda não se ampara nos simulacros de uma 

racionalidade que nos torna constantes espectadores do próprio sentimento. 

Protagonista de experiências que a razão não controla, fica exposta ao seu dese
jo transgressor, que reflui, no íntin10, como angústia da liberdade. É como dizer 

que seus sentimentos representam uma espécie de resistência marginal e 
interrogativa em relação aos extravias repressivos de nossos amores. 

Minha menina mais nova ainda está intacta para a procura infinita do 

renascimento que o amor descortina generoso; brindando a rara oportunidade 
de expressar, numa renovação perpétua, a vida. Tudo um dilúvio imaginário, 

uma alquimia de identificações, um fogo imediato, uma intensa fragilidade 
que emergem da travessia inicial dos sentimentos, marcando a compreensão 
sensual do mundo. 

O plácido sonho da floresta cartesiana é então desprezado em nome de 
uma prática afetiva que desconhece a segurança de velhos códigos morais. 
Espaço dilatado, infinito, eterna negação do poder, a práxis afetiva permite o 

tratamento do real pelo sentimento, fazendo-nos esquecer nossa condição de 
simulacros. Trata-se de uma prática onde se permite a leitura erótica do mun
do e se foge do reino das verdades artificialmente perfeitas. 
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Sob o fogo cruzado dos saberes alienantes, dos poderes e das normas 
inutilmente severas, as instituições organizam sua própria invisibilidade, cri
ando. uma moradia ideal e unívoca para os sentimentos. No fundo, uma mora

da tomada: códigos amorosos estáveis e estabilizadores, que usam os senti
mentos contra eles mesmos. Por esse motivo, a ética fundante dos códigos 
amorosos faz da afetividade uma grande melancolia. Corno fugir dela? Prova
velmente, conservando a paixão como força de leitura, negando as práticas 
melancólicas que sustentam a continuidade de um desejo na perda e, antes de 
tudo, entendendo que unicamente existe o amor como prática do novo. 

A grande ética do amor precisa fundar-se no respeito à imprevisibili
dade. Todo amor ordenado é um risco de morte, um risco totalitário e uma 

perda ecológica. 

Cheiro. Pele. Corpo. Hoje, enlouqueci. A paixão levou a comportar-me 
de um modo que me deixou absolutamente perplexo. Fiquei diante das poten
tes, embora secretas, forças de um impulso de amor. A mais extrema sede an
tropológica me jogou no interior de urna trama que não pude controlar. E in
crível como a paixão não permite ousadias que me custa reconhecer como o 

gesto do próprio temperamento. 

Presumivelmente, a criança que não me permiti matar acordou quando 
voltei a vê-la. Não sei. Também pode ser a vontade de gritar aos quatro ventos 
que a estava amando. Talvez a necessidade de con1lmicar ao mundo um amor 
que ainda não existia e criar com isto - através de corpos informados o efeito 
místico de sua existência. O desejo de ter, pelo menos, a ilusão de uma realidade. 

Tudo isto aconteceu por ocasião de urna palestra que proferi tendo como 
ouvintes wn bom número daqueles que se sentem os donos das terras e da história. 

Ela chegou quando tudo já havia começado. Instalou-se em um canto 
afastada do pomposo auditóri-0 e ficou quieta, brilhando para mim. Optei por 
quebrar o cerimonial. Desci do estrado e me sentei junto a ela, esperando mi
nha vez de falar. Quando me foi dada a palavra, uma estranha força libidinal 

desviou-me de meus objetivos acadêmicos: tomando suas mãos, em meio do 
poder, comecei minha fala com uma terna declaração de amor. 

Uma alegria contagiante apoderou-se de minha alma, semelhante às 
doces manhãs de primavera que desfruto com todo o coração - tudo fi'utua 
ante meus olhos, sorrio e, sonhando, penetro ainda mais dentro de mim mes
mo e encontro um mundo iluminado por pressentimentos e desejos que cati
vam todos os meus sentidos. 

Como me deleitava pensar que aqueles olhos negros haviam silenciosa
mente consentido meu pedido de amor. 
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Nunca me senti tão leve. Lembrei-me imediatamente da torrente de sen
timentos que ela me despertou na noite de ontem ... desde então o sol, a lua e as 
estrelas puderam fazer os seus movimentos como bem entendiam, já não sei 
mais quando é dia ou noite, e o mundo inteiro se dilui à minha volta. 

De uma coisa estava certo: havia praticado um ato surrealista, tentando 
inscrever o amor no meio do poder. 

Deixando de lado a ousadia do meu desejo, meu comportamento estava 
indicando a direção na qual o amor fracassa como sentido e perde sua condi
ção de potência de vida. 

Corno as esfinges e os labirintos, o poder não pode ser conquistado 
nem destruído pelo amor. Acho que a única maneira com que pode ser con
tornada a possibilidade deste enigma passa por nossa decisão de permane
cer à margem dele. 

Perverso como toda hfinge, o poder não pode ser debilitado pelo amor. 
Ao contrário, ele mata toda energia contida na prática do amor. 

Na virada do milênio, estando nossa espécie ameaçada de extermú1io, só 
nos resta apostar na constmção de uma sociedade do sentimento que venha subs
tituir a impiedosa sociedade do poder em que estamos vivendo. Encontraría
mos, assim, numa era criadora, formada pela alquimia dos homens que se pro
curariam solidários e sem a compulsão de se defenderem w1S contra os outros. 

A cultura que nos domina nos fom1ou para o "mal-estar", inscrevendo o 
poder no meio do anior. Vai ser decisivo, para desenhar a transformação da soci
edade, o aparecimento de urna modalidade amorosa que evite o comando do de
sejo pelo poder. O amor de gigantes. Homens e mulheres canalizando sua 
agressividade para ampliar o prazer e não para aumentar o controle simbólico 
sobre o corpo do outro. A agressividade tem que estar a serviço do prazer e não do 
poder. Este último faz do amor um exterrnúlio no espaço de nossa privacidade. 

Não tinha grandes planos para o fim de semana ... Viajamos. Inicialmen
te estava cheio do medo que é efeito do desejo de agradar. Estava temeroso da 
desilusão inaugural. Quem ama sente-se sempre torpe. Saxes e cantoras fize
ram desta travessia a procura de nosso "Paris, Texas". A viagem ficou ligada a 
uma mágica sensualidade. O clima que faz que um corpo possa ser movido a 
desejos. Uma provocação para amores muito especiais. Amores que saibam 
que cada incidente de ternura encontra seu "Paris, Texas". A ternura que har
moniza um pesadelo ou fortifica uma fragilidade. "Paris, Texas" é uma cidade 
que nunca existirá fora da própria conflitividade do amor. É a magia que trans
forma o cotidiano em energia. 
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Chegamos. Tempo de piscina e caipirinhas. Expectativas aliment<Jdas. 
Conversas que mal conseguem dissimular ardores em espera. Meus sonhos 
estavam começando a ter a densidade do acontecimento. Passei óleo em suas 

costas. Ela ensinou, sem muita convicção, que me detivesse corno prelúdio do 
primeiro beijo. A miragem do Éden. A valsa inaugural. O apagar das velas do 
passado. O debu do amor na leveza de urna celebração. Uma doçura que me 
incendiou de ternura. Estava sob a impressão de alguma coisa sagrada. 

Tudo começando. Fizemos um longo passeio até nos encontrarmos com 
urna noite de lua cheia. Duendes, bruxinhas e todos encantos que surgem numa 
viagem pela surrealidade de uma floresta. Um grande feitiço que agora me 
estava despertando a carência de seu corpo. A lua a iluminava, ernprestando
lhe suas ribaltas. Paula esticou seu corpo, corno querendo desembaraçar-se, 
com preguiça, de uma enorme carga de repressões. Sua silhueta desenhou uma 
promessa que me en'tinou o prazer de sentir-me nela. 

Sinto-me contente e feliz e, portanto, um péssimo cronista. 

Voltamos ao velho casarão. Deitamos na sacada para continuar nosso 
banho de lua. Senti seu corpo febril e inexpugnável. Nunca gostei dos corpos 
febris. O fogo é sempre impenetrável. 

Notei que Paula estava carregada de resistências. O peso de sua história 
falava mais forte que seu desejo. 

Decidi adiar meu sonho de ficar dentro dela e continuar a viagem por 
seus sentimentos. Ficamos por várias horas reconhecendo nossos corpos e pen
samentos sem reparar que estávamos deitados sobre um mármore duro e frio. 

Falei das depressões e melancolias de meu passado. De como elas me 
interpelavam sobre o absurdo da existência. Um desespero que toma conta do 
corpo, apagando todos os seus brilhos. Um desespero que se instala como) 
testemunha do não sentido da vida. Urna vantagem filosófica que, por outro 
lado, me revela o lamentável fato de que não sei perder ninguém sem sentir 
imediatamente a angústia da perda do próprio ser. O Outro jogando sempre 
corno a sombra de minha angústia narcísica. O Outro transformado em objeto 
de uma melancolia que dissimula, com êxito, a dolorosa constatação de que o 
zirnor não passa de uma frágil fantasia sobre o sentido da existência. Por isso, 
sempre tentei pensar que, quando fazia o luto de um amor perdido, estava 
fazendo no fundo o luto pela morte de urna fantasia que meu desejo havia 
construído para fugir do niilismo. 

Confessei a Paula que, como filósofo, minhas depressões me haviam dado 
bons dividendos. Funcionaram sempre como uma excelente condição para o 
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entendimento. Também manifestei a ela meu profundo mal-estar pelos custos 
cotidianos desse desgarrador privilégio simbólico que me deixava sempre à bei
ra da falência de minha própria vida. Falência paradoxal que pem1ite ignorar a 
realidade de uma perda que sobrevive nos simulacros de urna angústia que nos 
perde. Nosso Ego abandonado continua vinculado ao Outro perdido, na fanta
sia de uma angústia. Nunca deixei de ter consciência de que a tristeza de minhas 
depressões hmcionava corno bom substituto de uma falta real de amor. 

Falei tudo isso a Paula para mostrar-lhe meu temor de que ela pudesse 
funcionar um dia corno uma melancólica insistência autista. Temia um novo 
casamento com o suicídio. 

Paula sorriu cúmplice e fornos deitar em leitos separados. 

Acordamos muito agitados. Queríamos conferir se as horas de sonho 
haviam matado o encanto da noite. Sabíamos que muitos ardores se apagam 
com o amanhecer. Conferimos que não existia ressaca. Enquanto Paula se pre
parava para o retorno, decidi aproveitar meu estado de ânimo para fazer algu
mas anotações sobre a leitura impertinente do mundo. 

A pertinência é, para a serniologia, o ponto de vista sobre o qual se esco
lhe interrogar o conjunto díspar e rnultívoco da linguagem. O sentido forte da 
pertinência foi o que permitiu a Saussure fundar seu sonho cientificista. 

Penso que o desejo deve ser escolhido como a (irn)pertinência que per
mitiria colocar os interrogantes de uma leitura transformadora do mundo. 

A (im)pertinência de uma leitura dependerá sempre de um sujeito que 
ame. Ele afastará a figura do Patriarca como intérprete dos sentidos. 

O sujeito que zima vira intérprete quando consegue sentir o Outro como 
o lugar revelador de urna leitura imprevisível. Quando o Outro facilita um 
nível inesperado de leitura dos detalhes cotidianos. Unicamente se consegue 
fugir do Patriarca tentando ver o Outro como um suplemento de leitura. Um 
plus interior que p.erverte a ordem que nos estrutura coercitivamente. 

Particularmente amo aqueles que me permitem retirar os mecanismos de 
segurança dos sentidos, dos saberes, para pôr a leitura do mundo em "roda livre". 

O homem, quando perde toda unidade idealista, fica apenas apoiado 
num carrossel de linguagens. Sustentado por sua sexualidade, como condição 

, de sentido e corno constituição do sujeito. Esta é a maneira em que a relação 
saber-desejo pode funcionar ernancipatoriarnente. 

As leituras desejantes seriam como uma hemorragia permanente do sen
tido, pela qual a estrutura se desmoronaria, perderia o norte idealizado, impe
dida de fechar-se . 
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Pressinto que minha paixão por Paula provém do modo como a sinto: 

uma possibilidade de (irn)pertinência. 

Na viagem de volta, abstraí-me por um tempo da estimulante presença 
de Paula. Deixei-me levar pela lembrança daquele momento em que lhe havia 

proclamado minha paixão, inscrevendo o amor no meio do poder. 

Estava me parecendo que este gesto escondia um grito de alerta e uma 

profunda intenção transgressora frente aos homens que entregaram ao poder 
o erotismo de seus corpos. Nunca esteve suficientemente entendida a impossi
bilidade de estabelecer um vínculo afetivo, reproduzindo as estratégias, a men
talidade que acompanha a luta pelo poder. 

Os percursos instituídos para a militância afetiva forçam a adquirir a 
posse, o imaginário e as debilidades de um guerreiro. Esta maldição narcísica 
faz sentir o espaço dos afetos como se fosse o prolongamento de uma prática 
de poder. Vive-se à procura do amor como se fosse um alvo militar. Fetichiza
se-o, como se fosse um território que deva ser militarmente tomado. Uma ener
gia mal aproveitada, que trata o outro como se fosse uma fortaleza que nossa 
paixão tem que rondar, preparando-se para o assalto. 

Os vínculos com o poder criam um brilho falsificado, identidades fanta

siadas de si mesmas, que fazem o corpo atuar como simulacro e não corno 
profundidade do desejo. Identidades de superfície que negam o amor como 
sentido, para exaltá-lo como indiferença. O amor tomado por seus arremedos. 

Quando comprometemos os afetos com o poder, nós nos tornamos figu
rantes de uma representação cênica empobrecida pela presença de gestos de 
sedução. Signos conjurados para serem absorvidos por si mesmos. Um afeto 
desprovido do outro. Uma sexualidade somente teatralizada. 

O sedutor não está apaixonado por ninguém. Apaixona-se apenas pela 
possibilidade de ficar capturado nos signos de sua própria sedução. Purpurinas 
afetivas que brilham sem densidade, como espelhos de um Eu que não ama 
para não assumir o vazio de sua identidade. 

A viagem de volta foi extremamente demorada. Havíamos começado a 
olhar-nos a partir das saudades. O leve prazer geral que aparece quando co
meçamos a necessitar a presença desconhecida do outro. De algum modo ten
távamos adiar o momento da despedida. O deserto de um adeus não querido. 
A tortura e o silêncio de minha partida no entardecer. 

Aproveitei o tempo do vôo para rascunhar algumas idéias para a minha 
próxima palestra so?re a pós-modernidade. 
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Embriagado de Paula, pensei centrar o debate na crítica à atual incapaci
dade do homem para amar. 

• Vivemos em um tempo cultural em que a falta do amor impede de 
realizar o projeto emancipatório da sociedade. 

• Do meu ponto de vista, a pós-modernidade é um ambicioso projeto 
para implementar a capacidade amorosa como instrumento político que per
mita rever os valores da modernidade. Um percurso cujo sentido se irá encon
trando na desconstrução da identidade simulada que nos habita: um espaço 
de sedução generalizada que nos vai condenando a um trânsito que ameaça 
ser irreversivelmente totalitário e afetivamente morto. 

• Em todas as formas de sedução existe urna paródia que esconde os 
mecanismos autênticos do que é enfeitado pela sedução. Assim, convivemos 
com verdades que simulam responder a urna visão harmônica e progressiva
mente objetiva do mundo. Também com formas de poder que se ú10stram como 
símbolos ostensivos e fetichizados de uma democracia falsificada e falsificado
ra. Ironias das práticas artificiais do poder, que exacerbam os signos manifes
tos de uma autonomia que não passa de um incremento sedutor. Sem esquecer 
as visões do afeto fundadas numa seqüência de espelhos enganosos: a sexuali
dade negada como vínculo. 

• A pós-modernidade necessita de uma aliança de afetos que permita 
fazer do amor o sentido. Fazendo, assim, do amor uma instância transfom1adora. 

Infelizmente, carências muito fundas nos levam para uma procura afetiva car
regada de ansiedades destrutivas. Tentamos o amor abdicando da autonomia. 
Permitimos que os sentidos do outro tomem nossos corpos. Assim, termina
mos fazendo do que amamos uma utopia inútil. O sentimento de que não exis
tem mais condições para a realização da autonomia e do amor aparece assim 
como uma designação forte da pós-modernidade. 

• Reaparece assim, na cultura; a possibilidade de inaugurar um outro 
tempo simbólico, um novo idioma emancipatório. Configurações imaginárias 
que permitam às vítimas da modernidade dar um salto de libertação: o indiví
duo discutindo-se corno sentido de si mesmo. O pós-modernismo, como em
brião de uma teoria emancipatória da cultura, descobre o desejo nos bastido
res ·da linguagem, redirecionando os sentidos para o âmbito da sexualidade. 
Seria uma tentativa de transformação semiológica de um mundo fascinado 
pelos discursos que o idealizam. 

• Nesta ordem de idéias, a pós-modernidade dá sua primeira oportuni
dade a uma semiologia do desejo, entendida como uma releitura crítica das 
formas ideológicas da cultura moderna. 
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Dir-se-ia que estamos diante de um trabalho de simbolização criativa, 

de prazer elaborativo que dissolve os mecanismos que perturbam o acesso à 

vida. Seria algo assim como o despreendimento de uma sociedade idealizada 

como aberta pelo surgimento progressivo de uma forma social que encontra o 

sentido de sua abertura na autonomia, no antagonismo e na apropriação 

libidinal da vida. 

• Frente ao mundo onde o poder, a solidão culpabilizadora e a indife

rença instalam-se soberanos, temos que repensar o amor como uma dimensão 

simbólica emancipatória, um trabalho de afetividade sem com pulsões mágicas 
que podem permitir a preservação das condições vitais da espécie pela preser

vação - à margem dos magnetismos perfeitos - dos desejos. 

• Na pós-modernidade, coloca-se pela primeira vez a questão da di

mensão política do amor. Começa a pensar-se o amor como uma dimensão 

simbólica emancipatória: seria urna mudança do valor1dos valores que pode 
permitir a preservação da condição humana pela conservação dos desejos. Eles 

compensariam, como condição de sentido, o declínio do mundo supra-sensí

vel com poder de obrigação e gozo (gratificação idealizada). É o triunfo do 

desejo como inscrição prévia da subjetividade. 

Só criamos espaços de transformação social se previamente criamos es

paços simbólicos a serviço do desejo: urna capacidade de construir laços amo

rosos contra a informatização da barbárie. 

Desta maneira, iriam preparando-se as condições para a transformação 
do mundo através de um discurso, que mais que racional, é in1plicitamente afetivo. 

Não duvido em afim1ar que o moderno se diferencia simbolicamente do 

pós-moderno pela possibilidade, que este último oferece, da representação dos 

afetos. A única possibilidade de evitar o eclipse das significações. Um modelo 
forte do humano, de acordo com o qual a linguagem não estaria cortada do corpo. 

Transcender-se-ia, desfa forma, o discurso da racionalidade cartesiana 

que é sempre um discurso de fantasmas, isto é, discursos de amor para um 

outro impossível. 

Estamos diante do viés positivo da pós-modernidade. 

O avião está pousando no Rio. 

Estou pensando em novas possibilidades para o mundo, tomando como 

ponto de partida duas visões contrapostas da solidão. 

Por um lado, a solidão aparece como um terrível pesadelo. O mais pro

fundo mal-estar frente à vida. O maior sintoma de nosso extravio frente ao mun
do. É a solidão como sintoma de um profundo isolamento, de um desesperado 
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espaço interior vazio de significados. Este é o conceito de solidão (como falta de 
expectativas) que se apresenta como um dos lados negativos da pós-modernidade. 

Poder-se-ia pensar positivamente a solidão aceitando-a como um mo

mento enriquecido de busca da própria identidade. Uma tarefa de encontro 

criativo consigo mesmo. É o tempo de aceitação da própria personalidade sem 

penas, castigos, ou simbioses desesperadas com os outros. 

A solidão como um exercício de valentia. A coragem de saber que se 

vive e não a simples coragem de viver. 

Estando só, tenho a oportunidade de recuperar aspectos de minha iden

tidade que estavam hipotecados em vínculos ortopédicos com os outros. As
sim, os momentos de solidão podem servir para a descoberta de nossas 

indiscrirninações destrutivas. Saberemos melhor como viver se aprendemos a 
tarefa de fazer de nossa solidão um ato emancipatório. Não se conquista ne

nhuma forma de autonomia se não se passa previamente por uma dimensão• 

positiva da solidão. As pontes para a vida precisam de uma instância de soli
dão onde o homem possa começar a sentir a si mesmo porque pausadamente 

deixou de estar no mundo como um território ocupado. Clandestinamente to

mado por outros corpos e outras vozes que o sustêm como uma placenta ideo

lógica. Desta forma, estamos adquirindo um sentido de solidão à idéia de de

socupação do corpo de seus fatores alienantes. Não mais como lugar que nos 

isola. Ficamos com a solidão, que nos ajudará a desmistificar-nos simbolica

mente. Esta solidão nos leva à emancipação e ao amor. 

Combinamos fazer juntos uma longa viagem. Programamos partir do 
Rio, tentando chegar a Buenos Aires. Tinha uma enorme vontade de mostrar a 

Paula o lugar em que nasci. Queria que ela descobrisse os bares, as ruas, os 
cheiros e os mistérios de Buenos Aires através de meus olhos, de minhas lem

branças encantadas. 

Dentro de poucas horas nos encontraríamos no Galeão para começar 
urna desafiante travessia pela utopia de uma paixão. A viagem por uma fanta

sia feita liturgia. 

... Tempo de espera, sobrecarregado por um efeito de fascinação. Essa 
instância em que o desejo se carrega de necessidades, de um estranho apetite 
que nos permite fu.gir da experiência de nossa finitude. 

Fascinados, caímos na tirania do simbólico. Um templo de fetiches. O 
Outro como o desejo do rosto de Deus. O ingresso a um santuário de ícones, 

que evitam a angústia, negando a oposição entre o materno e o feminino. A 

bengala devoradora. 
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Chegamos. Ficamos inicialmente conhisos. Logo à noite e o mar permiti
ram recuperar uma tranqüilidade que preparou todo o clima de nosso primeiro 
desvelamento integral. Meu ingresso numa esplendorosa catedral gótica. 

Vibrações. Transferência de energia. Os corpos acoplando-se como que
rendo imitar encantados vasos comunicastes. Logo, a serenidade de um des

canso sem ressacas. Fragilidades compensadas. 

Ela não sabe que tem dentro de si urna elegância animal. 

A vida transcorrendo como um sentimento. A experiência com o outro. 
O impulso de compartir tudo que eu sou. A plenitude de um afeto alcançado 
no mergulho numa ternura diferenciada. Uma curiosidade emancipatória, um 
encontro de cumplicidades. Urna absoluta satisfação com meu próprio corpo. 
A teimosa determinação de não roubar a dignidade ao desejo. O passeio ao léu 
por um corpo predisposto. A viagem exploratória para recuperar a capacidade 
de ver a vida. Um amor de gigantes com a pretensão de voltar a fundar •a 
humanidade. A compreensão do que é preciso desprender-se para poder co
meçar urna nova travessia pelos sentimentos. Paula, como depositária 

engrandecida dos enigmas da vida. 

Sentia-me montado num meteoro ou cavalgando sobre um raio ver
de. Como urna criança, sentia-me na pele de um super-herói: absolutamen
te onipotente para vencer a resistência de Paula para amar-me (que meu 

inconsciente intuía). 

É muito provável que minha fantasia, poderosa, arrastava Paula, convi
dando-a a aceitar a ilusão de que me amava com a mesma intensidade de meu 
desejo. Certamente, o sonho era meu. Ela, devorada por um furacão, não sabia 

se queria aceitar meu sonho como próprio. 

O amor do pensamento? 

Eu nunca livrei nenhum combate edípico. R~nunciei documente a meus 
desejos de criança. Abdiquei de ser um moleque de rua para ficar toda minha 
infância aos pés da cama de minha avó, enquanto ela lia velhos livros ou fazia 
a sesta. Foi um tempo em que não consegui exercitar minha sexualidade 
transgressora. Renunciei a todos os meus desejos, achando que assim poderia 
preencher plenamente arcaicas experiências de satisfação. Dei para ela minha 
infância como tributo. 

Minhas brincadeiras persistentes, quase obsessivas, mostravam toda a 
onipotência de um sonho solitário. Batalhas e competições travadas por perso
nagens de chumbo e atletas de cartão. Venciam sempre os meus favoritos. Ti
nha um enorme gozo (mistura de satisfação e angústia) em montar uma cena, 
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que eu decidia sem estar nela. Eu nunca brinquei com uma bola, meus bone
cos, sim. Uma forma indireta de confirmar minha capacidade sem limites para 
satisfazer necessidades alheias. 

Com as mulheres, tentei repetir a mesma coreografia inerte. Ficar aos 
pés de suas camas e não transgredir. Dei-me a elas corno tributo. Sempre exa
gerando fragilidades para satisfazer seus desejos fálicos, seus desejos de con
trole. Talvez este seja o motivo que me leva a constmir sonhos fantásticos so
bre as mulheres que amo. Construir histórias que simulo, dominar desde um 
lugar que me permite simular, participar, que me permite ser um ganhador de 
ficção. Espero não estar repetindo com Paula esta cenografia de arremedos. 
Espero que dela não conserve, no futuro deste desejo, unicamente a lembrança 
de uma ilusão vivida corno um engano perfeito. Devo preservar-me para não 
encontrar a morte em Paula. 

Foz do Iguaçu. O litoral catarinense e sua serena solidão de junho. In
verno atravessado em um campo gaúcho que rejeita sua condição binacional. 
O primeiro contato de Paula com Buenos Aires, uma cidade que sabe muito 
bem esconder sua melancolia em noites carregadas de transeuntes. A paixão 
cntremésclàda com xícaras de café e tangos nos bares da Calle Corrientes. Cardei 
e suas angústias ultrapassadas em várias décadas. Crises de identidade que os 
tangos sempre confirmam em letras que sustentam a esperança em algumas 
utopias fracassadas. Sempre à espera de ver chegar o passado. A compulsão à 

repetição que marca de tristeza as ruas da cidade. Todos como que querendo 
descer de um sonho impossível. 

Buenos Aires é uma cidade melancolicamente surrealista. Os contrastes 
que organizam o clima de sua super-realidade abonam dialeticamente inci
dentes vitais. E como se as pessoas só conseguissem encontrar sua libido no 
limite de um desespero. 

Inicialmente isto afetou muito a Paula. Uma atmosfera que terf!linou 
transformando a viagem numa polifonia de momentos mágicos. Retrospec
tivamente, tudo ia adquirindo outras conotações. Estávamos nos descobrindo 
no interior de um campo magnético. O mais interessante foi como conse
guimos ver entre vinhos e ruas carregadas de tristeza, o sentido de uma 
história de amor e os caminhos que é preciso evitar para assegurá-la em 
suas fortalezas emocionais. 

Preocupávarno-nos com a torpe inexperiência dos homens para amar. 
Eles não têm a ousadia para desabrochar um horizonte de sentido que não 
sucumba sobre o vazio dos símbolos cheios de intenções tranqüilizadoras. Tí
nhamos medo das certezas que castram no espelho das ilusões perfeitas. Não é 
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possível amar fechando-se no brilho de uma ilusão perfeita, em sua aparência 
embelezante: o abismo onde rnerguil1ou para sempre o pássaro esplendida
mente alegre da incerteza. (Eu, particularmente, tenho medo dos tênues anún
cios de minha libertação). 

Queríamos situar-nos além dos efeitos letárgicos das castrações adquiri
das: as fugas da falta inaugural provocadas pelas aparências de sua satisfação 
cultural, este vazio de pensamento provocado pelas idéias invasoras. O vazio 
da alma que vai sendo determinado pelo lado macabro das verdades. 

Inicialmente nos construímos como espécie vital graças a uma castração 
que impulsiona a libido. Logo vamos adquirindo castrações secundárias que 
vão sendo provocadas pela aquisição de discursos que nos despersonalizam. 
O psiquismo obnubilado através de uma sobrecarga de representações que 
inscrevem as interpretações do mundo na ignorância e na dependência. Fica
mos então castrados por excesso de significações, por sentidos que, longe de 
permitir a inscrição semiótica dos afetos, constroem a avaliação alienada de 
nossas circunstâncias: o delírio de ficções narrativas que nos estabilizam iner
tes em meio de ignorâncias perfeitas. Uma experiência de castração que surge 
de um excesso antes que de uma ausência. 

Nossa conversa nos estava envolvendo num jogo de mútuas ilumina
ções. Sentíamo-nos reciprocamente renovados pelas idéias do outro. Ambos 

estávamos entendendo como a aquisição de um determinado tipo de cultura 
pode constituir-se num forte processo de castração, como determinada forma 
de satisfação, aparente, da falta primordial termina por acrescentá-la. Trata-se 
dos sentidos da ignorância. Essa instância das representações que organizam 
as leituras impostas da história. Sentidos que impossibilitam o acesso do ho
mem ao conhecimento. Sentidos que inauguram o cruel paradoxo de admitir 
que temos de readquirir eroticamente falta de significações para tentar apagar 
a castração derivada dos arremedas de uma certeza racional. 

Com as certezas racionais simula-se a superação da ignorância para 
reforçá-la a favor dos insensíveis processos de dominação. 

O poder precisa da ignorância para repetir-se. Os dogmas e as ilusões 
perfeitas nascem desta necessidade. Daí o valor de uma iconoclastia das ver
dades que permita a obturação aparente de nossas carências, amplificando
as macabramente. 

Urna instância infralingüística invisível que nos arrasta para uma depen
dência total a um esquema imaginário de sentidos: a garantia de uma estabiliza
ção impotente. O narcisismo apaziguado pelo prolongamento simbólico com o 
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pai da pré-história, como condição da reprodução do poder. Ele precisa de uma 
castração multiplicada pelas aparências de saberes que sinrnlam sua superação. 

Para enfrentar-nos com os excessos tanáticos da cultura, é preciso um 
salto da linguagem que nos desloque para a construção de um conhecimento 
que, denunciando os mecanismos da amplificação castradora, os sepulte. 

Assim, aprendemos a lidar com um vazio que não é mais que o esvazia

mento - por outras palavras - de um excesso de sentido, de desejos alienados. 
Desta fom1a, recuperaríamos, num ato de esvaziamento, uma potência castrada 
pela presença extenuante de um saber de certezas tenebrosas, censor do desejo. 

Paula concordava com minhas idéias sobre os efeitos castradores dores 
das verdades perfeitas. Porém, não aceitava uma concepção da falta inaugural 
que a situasse como um motor da libido, impulso e fundamento da cultura. 
Achava totalmente inadequado idealizar a falta como potência realizadora, 
isto é, mostrando uma castração como potência erótica ou exaltando as frustra
ções como impulso criativo. É, dizia, uma forma de condicionar nosso psiquismo 
para que pem1anentemente sinta que o que falta é mais importante do que o 
que se tem. Porque desta maneira instala-se um descontentamento libidinal 
insuperável. No hmdo, uma maneira de redução da capacidade erótica, aprisi
onada por um horizonte de frustrações. Uma apresentação negativa de nosso 
potencial criativo, condicionado desta maneira por um ideal de completude 
que sempre se frustra. Por que não aceitar os limites de nossa espécie e tolerar 
que temos um potencial erótico que nos ajuda a nos transcendermos num con
tato enriquecedor com os outros 7 Para Paula, seria bom admitir que crescemos 
superando nossos limites, sem conseguir mmca o esplendor de uma completude. 

Interessou-me o ponto de vista de Paula. Comecei a dar-me conta de que 
poderia explorar a idéia de não ser preciso pensar a superação de nossos limi
tes como uma forma de obturação de nossa frustração. Porque isto pode levar
nos a instalar um ideal de completude sempre fracassado. E não é bom para 
nossa libido aceitar que ela sempre se frustra em suas tentativas de superação 
das frustrações. Frustrar a superação de uma frustração gera sempre submis
são.Trata-se de um mecanismo instalador da melancolia. Um mecanismo que 
pode perigosamente deixar submetido o desejo à sua frustração. 

Muitas vezes, as fantasias são "inversamente proporcíonais" às suas pos
sibilidades de concretização. Em muitas oportunidades, as fantasias são "direta
mente proporcionais" às suas frustrações. Quanto mais frustrados nos sentimos, 
mais perfeitas são nossas fantasias. Inúmeras vezes nossas maiores paixões reco
brem carências abismais como uma forma de tomá-las suportáveis. 
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Em geral, poderíamos dizer que as ilusões tornam suportáveis as frus
trações. Temos ilusões no interior de nossas desilusões para sobreviver nelas. 
Este transporte direto da frustração para uma forma de ilusão perfeita nos leva 
a revalorizar melancolicamente momentos do passado- que nos frustraram no 
instante em que os vivíamos - postulando-os como benéficos. Sentimos sauda
des de uma perda idealizada que nos compensa das frustrações do presente. 
Uma "retro-idealização" que torna improdutiva a memória, impedindo-nos 
aprender do passado. Ele nunca pode ser vivido como ilusão perfeita ou como 
devir recuperável. Nisto radica o mecanismo da melancolia, um desejo susten
tado, ilusoriamente, na perda. 

Aconteceu com meus amores passados. Quando me encontrei abalado 
por urna frustração de meus afetos, tentei sempre reconstruir, como momentos 
exclusivamente gratificantes, alguma história do passado. Esquecia que a his
tória idealizada do passado continha outros componentes que me frustraram. 
Sempre idealizamos as histórias passadas precisamente naqueles pontos em 
que o presente se mostra ingrato. 

Com as frustrações coletivas ocorre algo similar. ldealizamos homens, 
projetos, expectativas e possibilidades como uma forma de tornar suportáveis, 
digeríveis, as frustrações comunitárias. Sonhamos batalhas ganhas para admi
nistrar uma "insuportável realidade" que nos derrota, que nos separa do que 
amamos. Organizamos onipotentemente as ilusões para fazer de conta que 
podemos ganhar algumas batalhas. 

lncorporamos a nosso psiquismo a crença na realização das ilusões, 
internalizamo-las através dos simulacros de sua realização para sentir-nos" ga
nhadores de ilusões". Uma forma de não colocar o corpo no mundo, arriscan
do-nos na dura tarefa de ir construindo - com nossa responsabilidade e nossa 
criatividade - essa conflitividade chamada realidade. 

Os sonhos têm que servir como fantasias eficazes. E, para isto, têm que 
projetar criativamente uma situação que, embora não exista. Possa vir aconte
cer num futuro mediato e transformado. 

Por certo esta eficácia se desvanece quando fazemos da fantasia uma 
expectativa de situações perfeitas, de mágica e instantânea realização. Fantasi
as que nos engaiolam na falsa crença de que, se desejamos uma transformação 
do mundo, então esta acontecerá. Desta maneira, só conseguimos ficar impedi
dos de assumir qualquer compromisso com o agir transformador. Perdemos a 
chance de empregar nossa energia libidinal para a produção da alteridade. O 
mundo não se transforma conosco, depositando toda nossa energia na cons
trução de um sonho inconsistente em sua perfeição. 
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Os juristas são peritos na construção destas armadilhas. Por exemplo, 
uma teologia racional chamada "Estado de Direito" permite acreditar no do
mínio sócio-histórico das condições de justiça, paz e segurança. Proposta, por 
sua vez, baseada numa multiplicidade de jogos semióticos invisíveis que pro
vocam o efeito de fazer acreditar no funcionamento anônimo e imparcial do 
direito na sociedade. Sabe-se que nada disso existe, salvo como tentativa de 
um enclausuramento significativo que torna impensável o questionamento da 
estrutura social protegida pelo direito, que inviabiliza a possibilidade de uma 
auto-alteração da sociedade. Um sonho de racionalidade que se apresenta à 

margem do poder dos homens para subjugá-los a esse mesmo poder. Com um 
sonho semelhante, convertido em credo, outorga-se à sociedade um imaginá
rio totalitário. Uma proposta do sentido social que sugere um universo supra
histórico de garantias e concretizações à margem dos conflitos. Tudo fica 
internalizado como realizado. Indivíduos magnetizados pelas palavras da lei, 
um gigan'tesco sonho semiótica onde repousa a tirania do direito. Indivíduos 
iludidos pela crença de que basta a enunciação em leis de determinadas con
quistas para que estas encontrem automática materialização na história. A for
ça de uma esperança coletiva que deixa inalteradas as frustrações. 

Os sonhos perfeitos trazem consigo o perigo de converter-nos em via
jantes exclusivos de uma fantasia sem vínculos conflitivos. Viagem masoquista 
que submete, que nos perde nos falsos anúncios de uma harmonia sagrada. 

Seria interessante ver o Estado de direito como uma moral masoquista 
dos dominados: o gozo obsessivo numa crença frustrada. A existência em um 
sonho insatisfeito pode provocar um gozo de não-realização que assegura as 

condições que determinarão seu fracasso. O amor ao dominador. 

O discurso sobre o Estado de direi to também poderia interpretar-se como 
urna "instância fálica da linguagem" (diria a mesma coisa em relação a qual
quer ideologia, a qualquer utopia perfeita). 

Pessoalmente chamo "instãncia fálica da linguagem" a uma particular 
forma de organização simbólica que se auto-apresenta como um fetiche. lsto 
gera nos receptores dos discursos um furacão de expectativas fálicas: compor
tamentos infalíveis, uma inclaudicável potência nos resultados, um briil10 per
pétuo e sem fraquezas, uma permanente predisposição à satisfação das de-· 
mandas, o êxito sem dificuldades, o triunfo sem batalhas nem conflitos. 

Quando uma linguagem cumpre uma função fálica, reduz a zero a opor
tunidade da autonomia. 

O psiquismo autônomo não coloca invólucro numa idéia de invulne
rabilidade. O homem autônomo não é um homem homini erecto. Ser autônomo 
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não é renegar as fraquezas ou os erros. Simplesmente é uma capacidade para 
auto-interpretar-se. 

Os políticos de ofício também prometem sonhos, renovam ilusões e tor

nam suportável o fracasso. Na política profissional predominam e sobrevivem 

habilidosos ilusionistas que constroem fantasias de transfom1ação da sociedade 

pelo simples recurso de remoçar a imagem de velhos fracassos. Antigos políticos 
carregados de reiteradas fmstrações surgem aliados a projetos que sempre rene

garam para aparecer como autênticos portadores de novas esperanças. Sucedeu 

no Brasil com a república prometida por Tancredo Neves, está acontecendo ago
ra na Argentina com as promessas de uma "revolução produtiva" feita por aqueles 

que sempre ignoraram as penúrias operárias. Renovam-se fantasias abortadas, 

apela-se para sonhos insatisfeitos do passado, como se o tempo na história não 
existisse. Simplesmente um desejo mágico para sustentar a opressão. 

Hoje acordei sentindo-me nas garras do medo. Insistentemente me per

guntava se não estava fazendo de Paula urna fantasia devoradora. 

Passei toda minha vida repetindo vínculos com mulheres devoradoras. 
Eu abria-lhes a boca, gozava em ser engolido. Todas foram mulheres que en

contraram satisfação em submeter-me, em receber-me como tributo de uma 

vitória - inexistente - contra um rei todo-poderoso. Com todas me deleitei no 

sabor masoquista de uma indiscriminação. Nunca consegui amá-las no claro

obscuro dos encontros e das distâncias. Nunca me permiti o direito de ser amado 

por fragilidades não dramatizadas, pela coragem de minhas fraquezas. Foram 

mulheres que me submeteram fazendo-me confundir suas expectativas fálicas 
com a procura da autonomia. Queriam que eu fosse intermitentemente vitori

oso, infalível na resolução do dia-a-dia. Queriam fazer de mim um objeto sem 
limites para sua satisfação fetichista. Elas tiveram essa possibilidade porque 

eu as enxergava perfeitas. Eu as construí como deusas infalíveis, ignorando 
que se comportavam como deusas carentes. Desconheci o fato de que os deu

ses não se entregam, não se doam nem desejam compartir experiências. Só 
esperam cultores para iniciá-los na dialética das mútuas devorações. 

As deusas carentes nunca conseguem presas ingênuas. Seus objetos fálicos 
também são cruéis devoradores. Empregam as armas da fragilidade tentando 
devorar o outro pela solicitação de uma satisfação insaciável. Eles também 

querem ser deuses carentes. Acompanha-os sempre a pretensão de transfor
mar a deusa infalível numa contínua função de maternagem. Estamos diante 

do macabro contraponto do fálico e do maternal. Jogo onde sempre um fica 
demasiado complacente e o outro demasiado agressivo. 
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Constantemente me vi envolvido em amores tormentosos. Cativante
mente destrutores. Intensamente condicionados pela lógica de um masoquis

mo transgressor. De uma fascinação provocada pelo impulso de produzir uma 
ferida criativa na melancolia. Tentei amores que estimularam a turbulência de 
meus afetos, incitando-me a vivenciar as dificuldades corno se fossem intensi

dades. Assim criei o efeito de uma vitalidade onde só existia a renovada resis

tência à destruição da autonomia de meus afetos. Amei e respirei a vida ten
tando, desesperadamente, exercitar a liberdade de meus sentimentos. Unica
mente conquistei seus simulacros. Aparências que tomaram conta de mim, fa

zendo-me acreditar na soberania de meus desejos cada vez que modificava as 
condições de meu submetimento. Sentia-me vivo e criativo em cada oportuni

dade em que conseguia transgredir a dominação. Como se Eros não pudesse 
desenvolver-se dando as costas a tânatos. 

Como escritor, me acrn~tece a mesma coisa. Meus livros foram outras 
tantas mulheres com as quais procurei relacionar-me, construindo "efeitos 
vulcânicos". Aceitei um vínculo com a escritura onde esta se me aparecia como 

resultado de uma criatividade entendida como gesto de resistência: sentidos 

palidamente dependentes de uma melancolia fissurada, tenuamente obturada 
por uma aparente tentativa de transgredi-la. 

Em meus livros brinquei de transgressor com a mesma onipotência em
pregada em minha infância para brincar de crizidor aos pés de uma cama. Nunca 
entreguei a energia de minhas emoções para tentar - sem o peso das frustra
ções - a liberdade de meus sentimentos. 

Tenho até ;igora, no inventário, um acúmulo de caminhos errados. lsto 
porque sempre me propus liberar meus desejos num trabalho de resistência às 
frustrações. Ignorei que poderia ser criativo sem ter que vencer frustrações. O 

homem pode ser feliz sem necessidade de sentir que está saindo de um pesa
delo, sem reduzir a felicidade a um sentimento de alívio. 

Lamento sentir-me o escritor de uma grande ausência. 

Possivelmente esteja escrevendo com um pessimismo condicionado pelas 
circunstâncias que me rodeiam nesta Buenos Aires perplexa ante seu destino. 

Tenho muitos escritos onde sugiro transformações, revoluções interio
res, mundos conflitivos e melhores. Parti das coisas que me causaram dores na 
vida. Escrevi através de minhas feridas comprometidas, enfrentando com o 
corpo gritos narcísicos, estereótipos fetichistas, desencantos pós-modernos, fa
zendo luto das fantasias enclausuradas e da função devoradora do sublime. 

Coloquei meu corpo na escritura tentando aceder ao sentido de urna mudança 
que me colocara diante de minha própria identidade. Tentei expressar-me desde 
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meu corpo, não desde uma ciência que estilh;:iça o sujeito da enunciação. Meu 

corpo funcionando corno síntese do esquecimento, corno sabedoria vila! que 
apaga as pertenças teóric<is (que preservam a reflexão em seus limites) para 
facilit<ir uma interrogação que seja fruto e procura da convivência. Enfim, sín

tese compreensiva de encontros e desencontros resgatados como sentidos de 
uma sempre renovada possibilidade de mudança. 

Preciso escrever para encontrar-me, para saber sem complacência a com

plexidade de sentidos que vão modelando minha identidade, para fazer a 
reelaboração de minhas fantasias: a sublimação. Tento dar vivência às pala

vras para romper o fascínio das idealizações que me empobrecem libidinal
mente. Escrevo para entender os n~odos de investidura que marcam a minha 
história, para recuperar uma libido mal-empregada em batalhas inúteis, de
volvendo-a para uma apropriação mais erótica da vida. 

Escrevo para inteir.'lr-me das significações conflitivas que vão pem1itin
do liberar-me das dependências que tenho de mim mesmo. Escrevo para ter 
outra avaliação das condições que me hipotecam as minhas perdas. 

Na escritura me sublimo para aceitar, sem angústias, minhas fissuras, 
para aceitar as castrações como um componente de minha identidade. A escri

ta me permite empenhar-me numa transformação de minha identidade que 

não me deixe dependente de minhas frustrações, que não provoque o dispên
dio de minha energia libidinal num;:i pura dor. 

A satisfaçiio frente à vida precisa de uma considerável margem de libi

do não hipotecada às ilusões perdidas. É a criatividade que nos modifica por 
um sentimento de abertura, não de compensação a uma falta. Mudar é insu
bordinar-se diante de uma falta. Para viver é preciso não obturar nem neg;:ir a 
castração, simplesmente aceitá-la para poder ter desejos. 

Até agora me encontro brilhando sem limites. Minha voz ainda evoca 
·sabedorias e mistérios. Um inquietante portador de detalhes renovadores. 

Paula comporta-se com muita timidez, ternura e prudência. Farejo um 
perfil histérico e dominador, cuidadosamente contido. Suponho que Paula es
teja optando por deixar-se levar pela força de meu sonho sobre ela. A fluidez 

do desejo e suas inquietudes inaugurais. Sua libido inquietada pela possibili
dade de encontrar na representação de meus desejos algum personagem 
mobilizador. Projetando em Paula os homens que eu houvera querido ser (jún
to à síntese dos amores que não houvera querido frustrar) estava construindo
lhe uma máscara diferente e tentadora. Ela tem, por enquanto, o gozo de fazer 
de conta que minhas princesas existenciais a habitavam. 

Seremos cúmplices do mesmo sonho? 

• 316. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a orocura surrealista pelos lugares do abandono Co sentido e da reconstrução da subjetiviCade 

A pergunta me assusta. Aprendi que sem esse nível de cumplicidade os 
afetos se desg;:istam como o exercício de qualquer poder. 

Sentia na pele uma frescura de sombra, tudo como que fora do tempo. 
Detalhes menores que permitem sentir-se viver de verdade nessa demora deli

ciosa que brinda, generoso, o balanço do tempo. Ver as coisas como quem é 

visto por elas. O sabor da vida d;:ido, por contraste, pela harmonia inorgâruca 
que se cheirava passando pelo jardim botânico da cidade. A vontade forte de 
não m;:itar tudo o que ainda não é capaz de me matar. 

C1minh;:imos junto às gr;:ides do zoológico. Ausentes os visitantes, o /u

ror simulado do selvagem revela a elegância dos animais esperando sile1\io
sos a noite. As árvores sem folhas, secas, pareciam mãos desesperadas interro
gando ao céu sobre o não sentido da existência. 

O Patio Andaluz. O Rosedal e suas pontes na serenidade de um 

entardecer comovido pela invisível presença do assombro e da melancolia. Urna 
menina, mostrando-se para o tempo, tentava assegurar numa foto o momento 
de sua máxima esperança: a fotografia que a registra\·a, para sempre, em seu 
vestido de debutante. 

De repente, o acordar dos fantasmas. Vagas referências do passado, que 
brigam par;:i ter o privilégio de capturar-me. As mulheres que amei nesta cida

de, a infância de meus filhos. ivleu p;:ii. O tempo em que a vida não era a possi
bilidade de uma pura aceitaçiio. Minha própria infância perdida. O desamor. 

A violênci;:i. A tortura. As oportunid;:ides que niio foram. Fragmentos do já 

inexistente que passo a contemplar como quadros de um museu. A impressão 
de ser um quadro a mais. O peso de um tempo que volta para cobrar-me, 
impiedoso, sua imperfeição. O agora estilhaçado por minha impotência diante 
a um tempo que gostaria de rebobinar para corrigi-lo. A náusea dos olhos que 
ficaram sozinhos, sem força, para reparar instantes errados, para devolver à 

minha vida os desejos que não chegaram a tempo. 

Vejo, sem distância, que os únicos momentos que não quero diferentes 

foram os que passei junto a Paula. Ela é a folha de minha vida que não gostaria 
de ver reescrita. 

Tocar sua pele. Enxergar as transformações que o prazer provoca em 
seu rosto. Sentir circulando, por meu corpo, a energia que o prazer lhe provo
ca. Neg;:ir acordar completamente para poder continuar, juntos na cama, so
nhando seus sonhos. Vê-la dormir com um rosto de menina, despojado de 
todas suas máscaras guerreiras. Possuí-la vencendo as razões que controlam 
seus sentimentos. Cornprov;:ir a cada instante que eu amo essa mulher. 
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que possam ser vividos como gloriosos. Sinto-me acossado pelo desespero dian
te dos momentos tediosos, frente aos dias cinz<is e sem glória. Não suporto me 

perceber vivendo como se unicamente estivesse vendo p<issar o tempo. Tenho a 
compulsão de estar permanentemente participando do movimento do mundo. 

Vivo sobressaltado como um furacão errante. Não paro nunca de viajar. 

Paula me confessou que tinha a mesm<i compulsão por fazer cois<is e que 
detestava sentir a mais leve indicação de que estava tendo um vínculo tênue 
com a vida. Sentia-se drognditn dos efeitos especiais. Necessitava deles como 

uma forma de htgir de seus lutos acumulados. Empregava-os para não pensar 
no sentido que tinha que atribuir a seu trabalho e à sua sexualidade. Estava 

convencida de que nossa compulsao a fazer era nossa maior defesa maníaca. 
Uma fórmula sem memória para simular as sublimações, agi tos, para matar os 

pensamentos, confundindo ocupações com densidades. Os olhos de Paula se 
encheram de l,ágrimas, sentia que vivíamos embriagados de atividades autistas, 
provocando fatos que unicamente gratificavam nosso narcisismo de morte. 

Nada do que fazíamos servia para conquistar nosso bem-estar subjetivo. Ficá

vamos perdidos e perdíamos a oportunidade di<inte do tempo que só transcor
ria. Não podíamos tentar fazer com ele o luto de nossas utopias perfeitas. 

Hoje o novo presidente dos argentinos decidiu virar criança. Comprou 

o sonho de todos os garotos do mundo: jogar futebol na seleção de seu país. 

No caso de tv1enen, o sonho se realizou com o complemento da figura magné

tica de Maradona. 

Menen declarou :ios jorn:ilistas que não podia pedir mais n:ida à vid:i. 
Havia conseguido ser presidente e jogar junto a l\faradona. Não falou de como 
ele e Maradon;:i h:ivi:im conseguido levar até os limites extremos do possível a 

perversão de um simulacro circense. Uma mentira perfeita. O blefe de um pre

sidente que faz de conta que cumpriu, num time de futebol, a função de um 
grande estrategista. Correndo o gramado com o número 5 nas costas, sentia-se 
um novo Ardiles ou um novo Zito, distribuindo o jogo diante de onze :idversá
rios complacentes que não exercitavam nenhuma marcação sobre ele. 

Uma noite com pretensões surrealistas, que não esteve à altura do 
surrealismo: nenhuma iluminação pagã para transformar o mundo. 

Menen viveu sua noite fora do tempo. Negou seu envelhecimento cum
prindo o sintoma mórbido de uma cultura que deseja perder-se nas ilusões 
passadas, sentir que adquire a sua potência revivendo antigas expectativas, 
organizando uma vida que se deixa determinar pelo que já não pode ser. 

Jogando futebol, Menen revelou, sem muitos enfeites, o rosto de um 
folclore vazio, extenuado em seus gestos de persuasão. Urna paródia de anti-
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gos mitos. O peronismo f~11t<isiado de si mesmo. O cruel simulacro de um 

movimento popular que havia encontrado como identidade histórica o direito 
a ler direitos e a justiça social para os socialmente excluídos. Agora estamos 

diante de uma versão que eu chamaria "pós-moderna" do peronismo. Roçan
do no grotesco, o peronismo recompõe suas velhas alegorias ativando uma 

sobressignificação que, por pitoresca, resulta fascinante. 

Atos extremamente graves e infantis são superpostos a uma irrealidade 
que já não é da ordem do imaginário, pertence a um super-realismo que seduz 
pela força de uma visibilidade excedida. Urna transparência com más inten

ções. A repressão absoluta que vem de uma representação da realidade que 

não dá margem para poder intervir com uma percepção crítica dela. 

Os argentinos, diz-me Paula, estão começando a conviver com a 

estereofonia de suas crises, dentro de urna obscenidade irremediável, que faz 
um fetiche das transparências revelaolas. 

Transparências e solidariedades fetichizadas para levar adiante uma 
hegemonia neoconservadora, de receitas ortodoxas, sem limites nem condi

cionamentos. O povo, pergunta Paula, já nem sequer se lamenta. As pessoas 
estão como que submersas num grande gueto. Esperam, como os judeus, a 
morte em silêncio? 

Talvez os argentinos tenham um presidente que ganhe, junto a Margareth 
Tatcher, o Prêmio Nobel da Paz. 

iv!enen está começando a construir uma nova forma de mitologia 
peronista, onde a irrealidade absoluta se oferece como presença real (por exem

plo, a irrealidade de seu potencial futebolístico). Simulacros com uma presen
ça garantida no real que vão se afirmando, fazendo-nos acreditar que nos estão 
permitindo aceder a "algo mais" do que estamos habituados a ler, mais do que 

pudéramos desejar. Uma super-realidade sugestiva que nos vende a idéia de 
que por seu intermédio sairemos de nossos níveis de carência para um estado 
de bem-estar: as faltas satisfeitas e ainda um excedente sobrando. É o efeito 

more de que fala Umberto Eco e que Menen parecia haver compreendido muito 
bem. É a utopia impossível tornada mais real que qualquer realidade. A mági

ca ilusão das verdades absolutas que Menen consegue personificar como pres
suposto invisível de seus argumentos retóricos. É o presidente encarnando uma 
realidade more, melhor que qualquer realidade possível. 

Junto ao jogo aparentemente ao descoberto de um tecido econômico em 
crise terminal, Menen apresenta-se como un~a fantasia elaborada por múlti

plos gestos que provocam o efeito de uma possibilidade quotidianamente com
partilhada. Outro ingrediente da alienação super-realista que sustenta uma 

• 329. 



,-,---
LUIS ALBERTO WARAT 

Paula est;:í convertendo-se, no passar dos dias, em minha pequena 

consciência mor;il e minha cúmplice poética. Desejo poder encontrar, jun

tos, o novo perdido. 

Estou ialando de urna mulher que está conseguindo devolver-me uma 

intimidade encantada com a linguagem. Ela está ajudando-me para capturar 
poeticamente a vida. Um corpo feito romance para liberar os sentidos longe 
dos códigos que organizam burocraticamente ;i sensibilidade. 

Vejo em Paula um sentimento dedicado e inesperado que contagia a 

paixão por uma certa surpresa significativa. 

Sempre tive a impressão de _que não pode existir o amor sem um jogo 

inesperado dos significados. Sei que existe um outro paraíso nas incertezas. 

As culturas opressivas que nos tocam viver tentam adormecer o amor 
pela vida, suprimindo as surpresas significativas, encerrando a criatividade 

1 
entre qu;itro p;iredes lógicas. 

O amor, como a democracia, demanda sempre a presença de um sentido 

inesperado. A "Grande Quimera" está nas incertezas. 

Espero que Paula seja assim. O que termino de dizer não seja tão-só 

urna personagem que construí para suportar minhas faltas, impedindo que o 

passado se constitua como diferença do presente. Indiscriminados eles esti

mulam a repetição. 

Fomos ao cinema. Vimos um filme que conta as vicissitudes de um es
critor de guias turísticos p;ira viaj;intes acidentais. Homens que querem viajar 

pelo mundo tendo a sensação de continuar no lugar de origem. Turistas ací
dent;iis que pretendem transitar pelo mundo protegidos pelos seus costumes 
rotineiros. Turist;is que pretendem viajar pelo mundo como se não tivessem 
viajado. Seres acidentais que vivem corno catastrófico o desafio do diferente. 

Viajantes patológic~s não só para fazer turismo. Sôfregos com dedicação ex
clusiva que choram desolados quando a rotina de seus dias deixa de proporci
onar-lhes arremedas para sua identidade. Adultos de máxima fragilidade que 
empregam a indiferença como uma rn;:íscara guerreira que os protege de um 

mundo sentido como radicalmente hostil. 

Viajantes sem identidade que negam as diferenças que organizam o tem
po para hipotecar seus sentimentos a um território de h;:íbitos estáticos, sem 

consciência da vida como temporariedade. 

Os viajantes acidentais amam as indiferenciações. Não têm liberdade. 
Esquecem que para serem livres precisam de uma vitalidade filha das incerte
zas inscritas nas diferenças. 
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Saímos do cinema. Falei a Paula que eu não queria ser na vida um 
amante acidental. Negava-me a ficar afogado numa ordem de esterilidades 

estabelecidas. Dispunha-me a encarar o amor como um viajante transgressor. 

Um eterno errante. Sempre de partida de todos os submetimentos. O caçador 
do inesperado, que não aceita amar na indiferença, viajando pelos sentimen
tos do outro corno se nunca houvesse saído dos seus. Pretendo ser um mili
tante, um combatente de minha própria vida, um criador de mim mesmo, 

disposto a romper a densa capa de submetimentos que eu e os outros alinha
vamos para isolar-me da vida. 

O turista acidental não repara que o risco do imprevisível é parte da 

vida. Ele se perde por não intuir que o maior risco que corre é o de ficar 

esterilizado em seus costumes, rnaniático de uma ordem que não faz outra 
coisa que alentá-lo en1 sua onipotência. Acredita poder controlar tudo para 
terminar desacreditando-se como sujeito da ação. Com seus medos, rejeita os 
fracassos e os erros corno dados de sua liberdade criadora. Vistos positiva

mente, os fracassos permitem a redefinição dos costumes, convertem as con
tradições em transformações. 

O turista acidental nunc;i muda porque não aceita viver suas situações 

limites, que põem em xeque os costumes, os enclausur;imentos, as repetições, 
para situar-nos diante da responsabilidade de nossa própria criação. Os que 

viajam acidentalmente pela vida estão trocando sua identidade pelo passado. 

O passado detido como miragem de urna situação futura revela urna 

idealiz;ição que impossibilita os projetos idcntificatórios. É a posse de um 
sentido do passado que anul;i o valor positivo dos conflitos identificatórios. 
Par;i nos encontrarmos com nossa identidade é preciso que o "Eu" adeqüe 
seus ideais a uma realidade potencialmente n5o complacente e permanente

mente em estado de mutação. O passado idealizado nega estas duas condi
ções. Ele transforma-se numa forma de gozo do pensamento como substitui
ção do prazer do corpo. 

Viver implica o investimento antecipado do tempo fuh1ro. Supõe a pos
sibilidade de sua representação antecipada, ao inverso das idealizações (dos 

fantasmas), os ideais antecipam um território que não se sente automaticamen
te realizado pela sua simples representação. Os ideais repetem a categoria do 
possível, além de inscrever-se numa experiência de futuro reconhecida como 

diferente das conservadas como lembranças. 

Aceitar o futuro sem fantasmas do passado é ter a esperança de transfor
mar a realidade sem angustiar-nos por anular o que já foi. 

• 319 • ____ ..:; 



LUIS ALBERTO WARAT 

A morte do pensamento passa, inúmeras oportunidades, pela angústia 
de querer transformar o passado para construir o futuro. Unicamente 

redefinimos o sentido do passado investindo nos ideais que possam construir 

0 futuro como novidade. Para isso, temos que superar a nostalgia pelo tempo 
morto, aceitar o que a experiência primária ignora: a mudança como desejo de 

viver. Aceitar que nossos desejos têm também um lado feminino. lsto é, o de
sejo de reencontrar a felicidade como tarefa inacabada, como uma reposição 
(aceita como diferente) do instante original da felicidade. O lado feminino do 
desejo é nossa possibilidade de pensar com prazer a idéia de uma mudança 

que nos conduz para o desconhecido. 

A distância intransponível éntre o prazer vivido e o prazer esperado 

n5o pode conduzir nossos desejos à impossível procura de um passado per
dido para sempre. Não existe lembrança da felicidade originária, só uma 
intuição que será vital sobre a condição de reencontrá-la alteradq nos mil e 

um rostos do tempo novo. 

Para podermos amar, temos de admitir que a felicidade originária está 
perdida como memória. Que dela só temos uma intuição confirmada nos cor

pos que amaremos, sabendo que eles não são o retorno da felicidade perdida. 
A mulher que ama no presente não pode ser um íantasma, não pode converter

se num objeto de espera (impossível), num objeto da lembrança perdida. Amar 

é consagrar criativamente um instante. 

O tempo é implicante. O tempo é implicante porque é necessário que 
tudo aconteça sem a saudade do que já desapareceu. O que vai acontecendo de 
novo tem que ser vivido, apagando a dor das experiências passadas. Quero 

tocar a serenidade sem ter o dedo molhado de lágrimas. 

Depois de jantar num diminuto restaurante defronte ao pomposo Cen
tenário da Ricochete, falamos da depressão. Para Paula, a depressão é sempre 
conseqüência de uma ansiedade afetiva mal-resolvida. Sua própria experiên

cia a levava a pensar que entramos em depressão quando não suportamos mais 

nossas carências afetivas. 

Coincidi em parte com ela. Vasculhando minhas lembranças, acho que 
meus desesperos também têm a ver com os momentos em que me desencontro 
com o sentido de minha vida, quando me descubro mergulhado num vazio 
de desejos entediados, quando minha memória se perde no sentido do futu
ro, nos momentos em que o passado aparece como uma dura amarra. E como 

se o passado fora urna âncora tanática que densamente enturva a procura de 
minha identidade. 
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Penso que a angústia tem muito a ver com o medo que provoca a neces
sidade de encontrar-se consigo mesmo. A angústia é a fuga diante dessa possi
bilidade. O medo de entrar dentro do próprio "Eu" e descobri-lo vazio, sem 

história. O grande desafio da meia-idade passa por esse mergulho na própria 
identidade. Uma travessia que unicamente pode ser feita se ainda se têm for

ças para construir afetos. recuperar laços intumescidos e reinventar sonhos. 
Quando ainda se têm forças para apostar no futuro do amor, o passado readquire 
seu sentido. Nunca o sentido do passado está na memória, ele está sempre nos 

afetos do presente. Se eles são vitais, o passado reencontra o sentido. Assim 

vivo meu amor por Paula, intuo que ela está começando a ser o sentido de meu 
passado, ela está começando a preencher minha identidade. Perdê-la agora é 

como perder meu passado. 

Sem ela só ficaria o inventário das ausências. Por isso, ela também pode 

ir convertendo-se num perigo. 

O sentido do passado é sempre móvel, depende de como nos vai fluindo 

a vida. As lembranças do passado formam um santuário fantasmagórico se em 
nosso presente não conseguimos incorporá-lo a uma consciência de si, se nosso 

presente não é competente para recuperá-lo de uma transferência alienaste, de 

uma representação idolátrica. 

O amor das autonomias pode transformar nossa memória em esperança 

temporalizada. 

O trem dos anos 90. 

Quem sou 111/o sei 

quem fui morreu. 

(Fernando Pessoa) 

Pertenço a urna geração massacrada. Projeto de dominação fundado 
no terrorismo de Estado roubaram a melhor década de nossas vidas. Muitos 

tivemos que aprender a construir no exílio a trama mais significativa de nos
sos afetos. Livramos a batalha .crucial de nossos sentimentos longe da histó
ria familiar. Alguns aprendemos a ser pais muito longe do aconchego cotidi
ano de nossos filhos. O exílio de nossas vidas. Ninguém nos devolverá o 

tempo, os sonhos que não puderam ser sonhados, as noites de solidão numa 
morada alheia. Para a maioria, estar exilado é como existir vendo viver a 

vida dos outros: a dolorosa melancolia de um pálido sentimento nascido do 
fervor existencial dos outros . 
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Nossos corpos são signific:intes que assumimos com toda a carga que 
uma sociedade pode outorgar-lhes. É a herança obrigatória de uma história, os 

bens do pai: uma cultura e seus mitos que devemos fazer nossa para que nos 
pertença. O exílio é o despojo sanguinário dos bens de nossos pais. Ficamos 

impedidos de transformá-los para que nos pertençam. Nega-se, assim, a possi
bilidade de produzir novas significações. O desejo impedido de adquirir sua 
herança cultural. O exílio obriga a compartir a herança dos outros ... Um dia 
descobre-se que eles também foram usurpados, que uma monstruosa polícia 

do poder também se apoderou dos bens de seus pais. A herança deles é igual
mente um exílio. Nesse momento começa-se a viver um segundo exílio; logo, 
chega o terceiro, aquele que vi,·em os exilados, que decidem voltar. Eles veri

ficam que os que ficaram também foram roubados de sua herança. Compro
vam que o totalitarismo faz do patrimônio de nossos pais sua pilhagem de 

guerra. Essa é a base de sua conquista. 

Existe também um quarto exilio, provocado pela atitude psíquica de ig
norar o passar do tempo, de negar-se a fazer o luto de uma história para sem

pre perdida. E o exílio dos que voltam sem conseguirem ser sujeitos de uma 

palavra inesperada. 

O exílio cria um vazio signiiicativo que não pode ser preenchido recu

perando os fantasmas, os sonhos que velam os tempos e os corpos perdidos. O 

exilio cria um vazio da linguagem, e com isso permite que se negue o que nos 

impediram ser para afirmar as ~'otencialidades do vir-a-ser. Os exilados decre
tam a morte de seus pensamentos, negando-se a ver o efeito transformador do 
exílio, que, ao devir diferença, pode converter-se num instante mítico de uma 

nova iundação. O corpo do exilado que retoma a sua cultura portando a dife

rença, portando a dispersão do significado: a prática de um transeunte que 

traz consigo os interrogantes do novo. 

Precisamos evitar ser exilados por nossos fantasmas. O pior dos exílios é 

o do tempo: 0 passado legível dos sentidos que pretende voltar como leitura 
tanática do novo. É o efeito mortífero que não considera o escritível como a 
paixão da linguagem e o novo simbólico como a paixão da vida. 

A vida está apaixonada pelo novo. O exilado - deserotizado simbolica

mente - nega isto fazendo de seu exilio o lugar do tempo perdido - um 

monastério. O silêncio monástico do significado. 

Todo exi1io é perigoso se se fica exclusivamente como um porto de saudades. 

O papel de vítima é narcisista. É o sonho dependente do mito do saber 

eterno. O sonho de voltar, tanaticamente, para o útero dos sentidos. 
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Existe uma canção espanhola que fala de uma mulher, abandonada por 
seu namorado, que ia por anos à estação para esperar o trem que o traria de 

Yolta. Um dia o namorado retornou e ela não o reconheceu. Continuou à espe

ra de um rosto que já não existia. 

Está por passar para nós o trem dos anos noventa ... 

Buenos Aires sempre convida para conversas que tocam fundo nas emo

ções e nas razões. Conversas de meia-noite nos bares ou perto de uma recon

fortante lareira, contando sempre com uma boa taça de vinho e convivendo 
com um povo que está passando por um agudo clima apocalíptico em sua, 
cultura: supermercados saqueados, uma neurótica inflação, permanentes ame

aças cor verde-oliva, estereótipos perdidos que não se asseguram em nenhum 
esquema referencial dos presidentes que convivem cordialmente sem atrever

se a estabelecer nenhuma atitude ousada, políticos de gabinete que têm, frente 
aos despossuídos, as mesmas atitudes das damas de beneficência. Angústias 
derivadas de sentir a perda de todas as ilusões (não existe nada mais terrível 
para Freud que a perda de uma ilusão). Uma situação de absoluto risco indivi

dual e social, uma sociedade à beira de sua decomposição econômica, política 
e social. Uma angústia também acelerada numa profunda crise de identidade. 

Perdidos por um extremado sentimento de perda, os argentinos vivem o de

sespero de um futuro que não faz sentido. Vítimas de suas necessidades mais 
elementares, sobrevivem em Buenos Aires homens ameaçados em seu destino 

e em suas identidades coletivas. 

Paula estava fortemente impactada pela forma como os portenhos de
senvolvem seu narcisismo de morte, deixando-se devorar pela figura de um 
"Outro" carismático, de um "Outro" que debilita a força que deveriam ter para 
suportar a imagem desmistificada de sua comunidade. 

Os argentinos deveriam tentar sair do fosso negro de sua melancolia, 

sussurra-me Paula antes de iniciar um alegre jogo de carícias. Era como se me 
estivesse mostrando o valor da alegria como superação das frustrações. 

O espaço político de uma sociedade não pode prescindir do campo aberto 
pelos desejos. 

O político, como sentido de uma forma democrática de sociedade, será 

eclipsado pelo totalitarismo se não encarar de frente a possibilidade de garan
tir uma vida psíquica amadurecida pelo desenvolvimento vital da palavra. 

O político é sempre o lugar no qual se realizam as autonomias (indivi
duais e coletivas) como relação de abertura e crescimento com os outros. O 
político é sempre relação de vida. Terreno do simbólico, onde as normas de con-
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vivência (jurídico-morais) podem se tornar criação, transformação emanci
patória: o triunfo do desejo como motor da autonomia. 

A legalidade que se vai configurando no espaço político é sempre 

transgressiva das grandes ilusões dos saberes absolutos, com poder de obrigação e 
segurança. O fondamental é compreender como temos que intervir na palavra 
para conquistar um processo de transfonnação fenmdo nos vínculos humanos. 

O político não pode deixar de ser terapêutico. Seus espaços simbólicos 
têm de permitir a realização das possibilidades inibidas pela dureza de um 
imaginário perfeito. 

É difícil imaginar a den10cracia sobre o predomínio de angústias 

desintegradoras, desejos mágicos, depressões esterilizadoras e carências que 
nos fazem sentir os conflitos e as incertezas como se fossem situações infernais. 

Necessitamos de políticos em atitude terapêutica, predispostos para 
uma transferência amorosa. O futuro dos direitos humanos descansa nessa 
possibilidade. 

Pensando desde a psicanálise, os direitos humanos - acompanhando uma 

idéia de Kristeva - compreendem mais o direito ao desejo ouvido que o direito 
de calcular a vida. Trata-se do direito do homem a fundar sua moral no elo 

doador de sentido que voga através da expansão do desejo como instigador de 
novas formas de criação (nos outros e em mim). 

Antes de mais nada, o homem tem direito a uma possibilidade de vida 
melhor. Para isso, tem de ser garantido o direito à transferência de seus dese

jos. O direito ao amor é o valor existencial que mais preocupação deve desper
tar numa futura prática política dos direitos humanos. Eles, como suporte sim
bólico da democracia, têm que assumir "meu desejo do outro" como instância 
realizativa da solidariedade. A eficácia vital dos direitos do homem são 

indissociáveis de uma dimensão ética, que é da ordem da ligação amorosa do 
desenvolvimento vital da palavra. 

O tango nos inspirou para uma longa conversa sobre a temporalidade. 
Paula não conseguia subtrair-se do impacto que lhe causou descobrir no 
tango mitologias que implicavam uma negação do tempo (começando pela 
afirmação sempre renovada de que Cardei cada dia canta melhor. .. ) e um 
terror à mudança. 

Destinos trágicos que se repetem numa centena de letras que os argenti
nos escutam obsessivamente como se fora novidade, trazendo para o presente 

as sensações de uma época que já não existe. Saudades melancólicas 
presentificadas como estereótipos de uma identidade patológica. Dramatizações 
de uma dor vivida como catástrofe pela falta de auto-estima. . 
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No tango os personagens ficam convertidos em "cachorros sem dono", 
seres em um desespero sem saída. 

No tango as perdas são sempre exterminadoras. Letras que não assu
mem a dor como experiência de conflito e superação. A dor sempre como soli

dão. O tango não deixa perceber que numa a ti tu de vital o sofrimento não pode 
ser o desencadeante da deterioração. A dor vira tema de um niilismo exaltado. 

É uma apologia a um futuro apresentado como angústia sem esperanças. 

Escutamos um tango que se autoproclama "macho", isto é, fálico, 
taná tico e totalitário. 

No imaginário do tango não há lugar para o valor potencializador de 

um desejo de reparação. Os personagens perdem as esperanças por não pode
rem assimilar que para acreditarem neles mesmos teriam que se comprometer 
com as reparações, não com as culpas. 

Estou falando de um tipo de letra que identifica sempre dor e castigo. 
Perde-se o objeto amado, perde-se o sentido da própria existência pelo azar de 

um destino empenhado em maltratá-lo, em castigá-lo com a dor. 

Apologia de seres sem autonomia. Reforço do desejo mágico de um ou
tro obrigado a fartar as demandas. Descarte da solidão como tarefa para nosso 
auto-encontro: a solidão como fértil possibilidade para não cair na tentação de 

procurar nos outros nossa identidade, de não usar o outro como prótese. Per

de-se no tango o sentido da solidão como tentativa de entender que o futuro 
não pode ser o simples desejo de retomar ao passado. 

Falando de tangos, terminamos conversando sobre o totalitarismo e 
a democracia. 

Todo totalitarismo assenta-se na negação da temporalidade. A consci
ência da temporalidade é a condição de produção dos sentidos das transfor

mações sociais e individuais. Através da temporalidade sabemos que não exis
te uma identidade societária como essência realizada e que ninguém tem pa
tente de corso para invadir-nos em nome de sua proteção. 

Os sentidos democráticos reivindicam a temporalidade como condição 
primária para a realização do projeto identifica tório de urna comunidade. 

A apropriação de uma pretensão identificatória precisa levar em conta o 
não-retorno do passado corno condição vital para o funcionamento da demo
cracia. O futuro que esconde a simples pretensão de retorno do passado é tota
litário. Estaríamos diante de um fút-uro alienado. 

Paula me lembrou que em alguns de seus trabalhos Piera Aulagnier diz 
que o homem pode encontrar-se preso em um sistema social e de poder que lhe 
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impede pensar livremente esse sistema, a relação com o poder, a posição e as 
referénciils identificalórias às quais o sujeita. Tendo assim que se voltar para a 
alienação, como uma forma de tornar suportável a negação de seu pensamento. 

A imobilização do tempo, comenta-me Paula, seria uma forma de alienação que 
gera a ilusão da realização presente e futura dos ideais do pensamento. No 
fondo, uma forma de preservação de um imaginário parental que permita a 
encenação idealizada da realidade. Trata-se de um imaginário sustentado na 
infiltração de uma instância simbólica que mostra verdades imobilizando-as. É 

a circulação de um poder de morte sobre o pensamento que emancipa. 

Como nas primeiras representações infantis temos uma instância sim

bólica que lenta constituir o devir identifica tório através de um discurso dito 
pela voz de um outro inquestionável. Muitas vezes, esse outro esconde-se na 
forma de um discurso lógico, consistente, que outorga aos indivíduos a ilusão 

da posse de uma verdade compartível. 

Poderíamos, diz-me Paula, construir a inexistência da realidade a partir 
de um modelo que em sua perfeição imobilizadora rejeite nossa adequação 

frente aos imprevistos da vida. 

A vocação totalitária determina a negação do tempo para submeter-nos 

a um modo atávico de vida, para negar nossa oportunidade de intervir no 

mundo através de nossa própria identidade. 

Sem tempo, somos seres em projeto, dependentes dos desejos mági

cos de realização, esterilizados em nossa vontade de intervir para transfor

mar um sistema que nos nega como existência, que bloqueia a percepção do 

ego como tempo. 

O submetimento totalitário assenta-se nos modos nos quais consiga, 
exitosamente, deter o tempo. Impede-se, assim, que o homem possa tomar
se a si mesmo como projeto. Perde-se a dimensão do que significa a realiza

ção dos desejos. 

Alguns dias depois, passeando pela Calle Florida, observamos dois ve
lhos fantasiados de cantores de tango. Eles estavam se esforçando para conta

giar a sua melancolia simulada. Escolhemos um banco da praça San Martín e 
aproveitamos o fim da tarde invernal para uma conversa sobre os contrastes 
culturais entre argentinos e brasileiros. Os primeiros com tendências à melan

colia, e os segundos, à euforia. 

Paula não encontrava diferenças profundas. Melancolias e alegrias, 
que no fundo refletiam uma mesma fuga diante da vida. Fascinados pela 
tristeza ou pelos estados de exaltação oferecem dois caminhos para um 
mesmo encontro com um narcisismo de morte. Dois mecanismos suspeitos. 
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Uma mesma proposta para garantir a vigência de adereços protetores: o 
retiro em si mesmo ou o desborde embriagador. A rejeição ou a invasão do 
objeto, para não pensar nas possibilidades concretas de transformar o mun

do. Mínima ou máxima tensão para substituir a carência pelo simulacro. 
Dois artifícios para evitar os movimentos sublimatórios que permitem à 

pulsão realizar-se através de novos destinos. 

Falei de euforia sem fundamentos (alegria do nordestino que não tem o 
que comer, ou do favelado que pula no carnaval). Disse para Paula que é só a 

expressão de urna defesa maníaca. A aposta na alegria com a esperança de que 
esta, por si só, solucione rnilgicamente o mundo. 

As crianças exercitam suas defesas maníacas chorando ou gritando. Acre
ditam que desta forma se produzirá a satisfação instantânea, mágica, de seus 

desejos. Os adultos, por vezes, reproduzem a mesma estratégia. 

Em outros fnomentos apelam a mecanismos mais complicados. Recor
rem às ilusões perfeitas, proclamam aos quatro ventos seus pensamentos como 

se estivessem realizados, e sentem alegrias compulsivas e desmedidas (como 
as que eu sinto por Paula). 

Gritos, lágrimas e estados de exaltação. Formas alternativas para negar

nos a sublimação dos significados. Este recurso que o "ego" conquista para a 
nominação dos afetos. Faltando este recurso, falta o amor. Ele só existe quando 

conseguimos o acasalamento do sentido com o sentimento. Amar é fazer o 

esforço de representação do irrepresentável. Não é possível amar se não se 

conta com a possibilidade de reelaboração da fantasia. Não se pode esquecer 
de Freud que vê a fantasia como transformadora da realidade, a ponte que 
permite o passo do desejo à realidade. Por isso, o amor demanda uma intrincada 

alquimia que não deixa a fantasia perder-se em seu secreto sonho de perfeição. 

Para amar é preciso representar as condições que no mundo exterior 
possibilitem instâncias concretas de satisfação. 

Comentei com Paula que, em termos de meu narcisismo de morte, me 
sinto binacional, oscilo entre a melancolia e os estados de exaltação. Lágri

mas e alegrias engrandecidas que me permitem fixar-me nos ardores, per
dendo as densidades. 

Discordo de Barthes, arder e durar não estão em disjunção forçada (Frag
mentos de um Discurso Amoroso). É possível a duração ardente. A intensida
de numa densidade de vida. 

Estranhamente meu desejo é dominado pelos ardores compulsivos, por 
urna louca necessidade de tentar experimentar a cada dia estados de intenso 
brilho: Uma imperiosa dem_anda de ribaltas, de produção de acontecimentos 
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disponibilidade psicológica para sentir que o presidente pode, em qualquer 
momento, estar junto a nós tomando um chimarrão ou escutando uma partida 
de futebol pelo rádio. Ele como fetiche da transparência absoluta. Nenhuma 

referência a qualquer tipo de reivindicação sociopolítica, nenhum apelo de jus
tiça para os excluídos do sistema. Unicamente uma retórica de passividades 
mágicas, de fetiches neutros e neutralizadores. Um novo tipo de discurso 

populista, talvez pós-populista, de contemplações politicamente anestesiadas 
e desejos encarnados na figura de um grande irmão. Aliança fraterna que se 
pensa sustentável na neutralidade e no silêncio. Um discurso que aborta as 

rebeldias e anula as transformações. Com o grave perigo, completa Paula, de 
ter que procurar logo um inimigo, o "diferente mágico a quem possa atribuir
se-lhe a responsabilidade pelas mudanças fracassadas. 

Enquanto nossos olhares se acariciavam como querendo reter o prazer 
de uma metáfora compensativa, PauJa me falou de suas idéias sobre a existên
cia de um desejo negro. 

Ela o identificava com o desejo da outra mulher que ela mesma é sem 
atrever-se a ser. A Lilith, urna feminilidade anterior a Eva, que Paula sentia, 

cada vez que seu corpo tinha de se debater contra as mil engrenagens que censu

ravam o seu prazer. Incluindo a extrema solidão que um corpo de mulher sofre 

quando se convence de que só tem prazer porque sente o prazer do outro. 

O "desejo negro" é uma figura da linguagem que Paula ideou para falar 

do prazer sem censuras, que seu corpo tem direito a experimentar, exercendo 
um masoquismo empanturrado de moralidade. O "desejo negro" ficaria além 
de todas aquelas encenações do prazer que impedem a mulher conhecer o ero
tismo de seu corpo, sua incessante procura do "mais ainda". 

Paula estava tentando verbalizar uma referência para o ponto mítico em 

que poderia manifestar-se a máxima libertação do desejo. O lugar alegórico de 
onde poderia falar-se de um prazer arcaico: o sentido do prazer antes de qual
quer forma de repressão. O prazer da mulher antes da cultura. 

Em contrapartida, poder-se-ia falar de um "desejo branco". Este seria a 
expressão dos mecanismos pelos quais a economia libidinal é capturada pelo 
narcisismo de morte: o branco como desejo neutro, como ausência total de cor 

e de emoções libertas. É o desejo convertido em um transeunte com culpas, o 
desejo transformado em fetiche, em urna necessidade sem identidade. Q,dese
jo sem diferenças, fora da temporalidade. 

, O desejo branco tem muito a ver com as formas figuradas do sentimen
to. E uma forma de desconhecimento do prazer. Nesta direção, ele aponta aos 
n1odos em que podem se representar os fingimentos perfeitos. Além de suas 
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aparências, constitui a mais sutil aboliç3o do "ainda mais" do prazer. Isto por
que consegue representar-se como a realização absoluta de todas as deman
das. É um prazer que se representa sem nenhuma necessidade de procura. 

Sinto-me novamente angustiado por um tempo que está passando. A 

viagem está chegando ao seu fim. Paula está se convertendo em tempo. Não 
posso suportá-lo. Expressão de necessidades, desejo decretar que o tempo não 
passa por Paula nem por meu corpo. Quero instrumentar minha paix3o em 
termos de imobilidade, unir-me a ela fora do tempo. Um pacto de dependên

cia para não crescer. A libido estancada. O desejo de viver albergado na nega
ção da irreversibilidade do tempo. Nego que somos tempo para fazer de mi

nhas simbioses afetivas um falso referente de identidade. Padeço as alterações 
do tempo corno um anúncio do aniquilamento de um sonho que preciso asse

gurar na imobilidade de uma perfeição. 

Quero continuar urna relação complacente com Paulq. Gostaria de exer

cer tudo o que eu sei para impedir que minha submissão seja profanada. 
Queria ignorar que, sendo complacente, não se faz nunca algo interessante 

para os outros. Seria bom ignorar que com as transformações se impedem as 
perdas. Sei que é impossível amar sem resgatar a própria possibilidade de 

pensar sem indiscriminar-se. 

Estou capturado pelo temor de urna descontinuidade que desminta a 

minha fantasia. Desde o lugar das minhas razões vejo com clareza que o 

enclausuramento mítico no outro determinou sempre, em minha vida, contro
les e profundas agressões ao meu psiquismo. As feridas de minha história, 

entretanto, não suportam a discriminação do tempo. Não tenho dúvidas de 
que só poderei amar a Paula se conseguir discriminar-me do tecido de deman
das impossíveis que me deixam aos pés de uma cama. Não se pode matar o 

tempo esperando assim que magicamente o tempo não consiga matar-nos. 

Paula já partiu. Terminara!TI os refúgios clandestinos do amor. Lugares 
que a viagem se encarrega de construir para que os amantes se esqueçam do 
trânsito impiedoso de seus tormentos quotidianos. Terminou esta ardente via
gem em que nada impediu que nos procurássemos constantemente para sentir 

melhor os mínimos estremecimentos do desejo. Esta instância de fantasia que 
. surge entre os acontecimentos e suas representações para ir fom1ando um invisí

vel realismo mágico. O tempo que foge das figuras estremecedoras do passado e 
dos abismos do futuro, permitindo-nos fazer um espaço com tudo que somos. 

Nesta viagem construímos um espaço surrealista com os afetos, ficando 
complacentes diante da originalidade de nossas cumplicidades fantasmáticas. 
Através de algumas imagens pudemos conquistar a originalidade de uma re-
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lação afetiva. Debilitamos os estereótipos, ficando reciprocamente tomados pela 
imagem inocente do outro. Tratava-se de uma inocência surrealista. De uma 
inocência carnavalizada, que permite pôr o outro fora de si mesmo, fora de seu 

próprio caráter, de suas próprias debilidades e contradições. O rosto de um 
desejo está sempre (en)coberto de inocências surrealistas. 

Sonhei que havia ido viver na cidade onde Paula mora. Instalando-me 

com todo o conforto numa casa onde ainda não haviam sido construídas as 
paredes nem colocado o teto. Rodeado de móveis novos, ficava à espera de 
uma Paula que nunca chegava. Às vezes, anunciava que vinha deixando-me 
sem forças para as tarefas normais, condenado a um ofuscante dever de amor. 

Por momentos surgia imprevisto um teto que se derrubava sobre mim. Logo o 
teto desaparecia, ficando a sala abarrotada de vidrinhos cheios de diferentes 

venenos: ciúmes, medo da perda e a angústia diante da velhice de meu passa
do. Corria para a cozinha à procura de outra garrafa ,de vinho para preencher 
seu copo vazio. Subitamente, a casa era tomada por um louco conjunto de vo
zes e rostos de amigos que me gritavam que ela nunca entrou em minha casa e 

que não esperara que suas paredes fossem levantadas. 

Um mago invade a sala, estende seus braços, e as paredes e o teto da 
casa ficam prontos diante de minha passividade contemplativa. De imediato a 

cz1sa fica absolutamente vazia. De pé, no meio da sala deserta, observo como o 

espaço solitário vai se transformando em uma pequena gaiola onde ficam um 
pássaro azul e um imenso tucano. A porta da gaiola se abre, o tucano bica o 

pássaro azul, impedindo-o de voar. 

Acordei com a sensação de que havia tido um sonho que me falava de 
minha persistente antecipação delirante da realidade. O sonho me interpela
va sobre os modos que me antecipo aos acontecimentos, tentando forçá-los 

para que sucedam conforme os meus desejos. A loucura de uma antecipação 
apavorada, diante de um .mundo que pode frustrar o desejo. O delírio de 
uma antecipação que frustra, precisamente por ser uma antecipação sem 

mediações. É uma viagem pelo túnel do tempo querendo assegurar o rumo 
do futuro. Sempre me instalando no tempo, esperando que alguém, magica
mente, faça as minhas escolhas. 

Paula está ausente. Outros lugares e outros afetos a demandam. Os 

demônios da linguagem me capturam. Palavras e imagens que me magoam, 
tentando apagar o realismo mágico provocado pela viagem. A utopia fugiu. 
Falsifico-a pelo sofrimento. Comporto-me como um sujeito mal-desmama
do, incapaz de ver alimentos além do seio. Minha única ocupação é a ausên
cia de Paula. A mesma demanda infantil. A falta de Paula exprimindo-se 
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como um desejo de não preservar-me vivo, como uma perda de meus pensa
mentos identificatórios. 

Vivo cada ausência de Paula como negação definitiva do prazer. Penso e 

sofro obsessivamente os futuros encontros sem conseguir administrar suas in

certezas. Escasseiam os momentos de trégua. O prazer de meu corpo perdido 
entre meus pensamentos. Não consigo pensar-me na ausência de Paula. Busco 
a verdade sobre mim mesmo na imagem dela. 

Sem dúvida a mais fatal das ausências é a revelação do outro como mi

ragem, como um não-existente que esperamos como se espera Godot. 

Paula está ausente na medida em que eu não consigo construir minha 
própria resposta frente ao destino, à lei e ao desejo. 

Por momentos, estremeço achando que Paula joga estrategicamente o 
espaço de suas ausências. Reconheço, em pequenos incidentes de sua conduta, 
sua necessidade de ser objeto de minhas necessidades. Por vezes, sinto se'u 
desejo de alienar-me, incitando-me a uma procura p11ssio11ad11, estimulando as 

fragilidades que a demandem como o efeito de uma droga. Um gozo de poder, 
um triunfo que Uie permite ter a ilusão de uma prova e de um auto-reconheci

mento do valor excepcional de seus pensamentos e de seus atos. É como se 
Paula quisesse sentir-se uma legisladora imperial, que precisa ser preservada 

dos riscos de qualquer luto. 

Paula deseja ler um \'\'erther em sua vida, um sôfrego marcado por uma 
patologia passional em seus investimentos Jibidi11ais. Desta forma, ela conse
gue participar de uma experiência de excesso, confirmando seu poder, outor

gando a seu narcisismo o estatuto de urna deusa. Pretende ter o lucro de um 
espectador sem responsabilidades. 

Por momentos seu discurso a situa no lugar de uma vítima forçada a 
suportar a minha paixão. Esquece que, através de seu papel de indutora, con
segue conservar a serviço de seus interesses narCísicos, praticamente toda a 
sua libido. Eu invisto toda a minha libido na história, poupando a Paula esta 
tarefa. Ganhando o direito à sua ausência. 

Estranha álgebra da paixão: Paula aumenta obsessivamente sua presen

ça quando consegue estar mais ausente. Assegura sua presença na ausência. 
Ela trabalha com mestria suas ausências para encontrar-me mais apaixonado 
em cada retomo. O seu esplendor é a minha morte. 

Ela chora com freqüência porque não tem força para amar além da 
teatralidade de seu "mundinho" cotidiano. Seu heroísmo sou eu, sua servi

dão, o pai. 
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Ela está desorganizada, não tem a coragem de aceitar suas covardiils, 

que é como ocultar na casa de um estrangeiro o medo de não pertencer mais a 
um sistema. A feliz rotinil de um prisioneiro que se nega a assumir seu ser 

desiludido como o sentido da esperança. 

Paula está sempre um passo antes da liberdade, um passo antes do novo, 

um passo antes do que se chama ilmor. Urna ternura posta entre aspas. 

A paixão pode ser um sonho que tenta se desenvolver fora de qualquer 

senso de realidade. Um sonho excedido, excessivo. Uma fantasia tornada uma 
mentira perfeita. Imagens do outro idealizado que exclui o apaixonado como 
desejo. Neste caso, só existem as im_agens. Uma teia de tiranias que bifurca o 

sentido e o desejo pilra que emirja a fragilidade como estereótipo. 

Para alienar-se numa relilção passional, é preciso que o sofrimento seja 

permanentemente realimentado como esperança. 
1 

A paixão pode gerar um estado de dependência que exige a encenação 

antecipada do sofrimento como um desejo mal-sucedido. Isto está começando 

a me acontecer a respeito de Paula? 

Sinto-me na necessidade de me transformar no agente ativo de minha 

própria infelicidade. Procuro desvalorizar-me ante os meus próprios sonhos para 
poder autoconsumir-me como fetiche de meus sofrimentos. Ser, através dos meus 

sofrimentos, o substituto eficiente de Paula como necessidade. Capturado pelos 

signos que eu mesmo construí para poder ler-me em estado de reclusão. 

Quero sentir-me objeto de minhas próprias necessidades para não ter 

dúvida sobre a necessidade dela. O poder de vida que atribuo a Paula precisa 
ser mantido através de uma idealizaçZio de meu sofrimento. Obrigo-me a viver 

a cstereotipação de meu sofrimento. 

Quando estou apaixonado, ofereço-me, precedendo toda demanda. 

Na paixão, amamos sufocados pelas tentações dogmáticas. Os objetos de 
amor vão se transformando em objeto de necessidade, em produtores onipoten

tes de identidades figuradas. Simbioses viciosas, toxicomanias afetivas, depen
dências à própria dependência. O pacto de não crescimento. O sopro de uma 
destruição que chamarei de pasión adictiva (termo sem tradução adequada). 

Um estado perigosamente patológico em que se renunciam os ideais por 

um prazer vivido como obrigação. 

Na pasión adicti<'ª o outro, convertido em necessidade, domina a cena 
como única razão de vida. O sujeito apaixonado só vive na espera do objeto 
estereotipado como necessidade. Reduz a sua vida a uma espera. Um território 
de fascinações onde não existe a temporalidade. E uma paixão onde se rejeita a 
porção de realidade que se compromete com a própria relação identificatória. 
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Na psicanálise encontrei várias pistas (Piera Alaugnier, entre outros) para 
entender como a paixão, juntando-se a uma fantasia desbordada em suas fina
lidades, adquire o estranho poder de deslocar os afetos e o prazer para o cam

po das necessidades. 

A necessidade é uma afirmação mortífera para a resolução de conflitos 
identificatórios. Projeção cega no projeto (presumivelmente) já realizado do 
outro. Projeção louca de um futuro pleno que é resolvido pela negação de nos
sa conflitividade na miragem da não-conflitividade do outro. Segue-se um longo 

túnel sem escolhas. As necessidades nunca são eletivas. 

Não quero perder de vista, para o final destas anotações, que a paixão 
tem uma duplicidade de sentidos. Por vezes, serve para representar-nos a 
transmutação do prazer em necessidade. Entretanto, serve também para conotar 

a intensidade indispensável para movimentar os sentimentos na escolha de 
um objeto de amor. 

A paixão é sempre sustentada por urna forte carga da libido. Energia 
que pode ser desenvolvida através de contrapostas atitudes simbolizantes: corno 
potência de realização dos ideais e como impulso das debilidades que configu

ram dependências. No primeiro caso, é fonte do prazer, no segundo, o compo
nente de uma frustração capturada. Em outras palavras, os dois sentidos têm a 

ver com a possibilidade de a libido na vida ou com a realização de um fetiche 

arrogante e mortífero. 

O vínculo do amor sai fortalecido pela paixão quando esta consegue 
ficar a serviço dos ideais identificatórios, quando serve como estimulante para 
pensar e atuar os ideais. 

Ardentes apaixonados como Werther encontram a morte (antes de qual
quer possibilidade de suicídio) na medida em que confundem o mundo e suas 
possibilidades com uma Carlota destinada a cumprir a imagem parental idea
lizada, destinada a deixar Werther prisioneiro de seu território parenfal. Vin
culando-se a Carlota, Werther nega a se conectar com a vida. Werther finge 

pensar obsessivamente em Carlota corno uma forma de arremedar palavras 
para ocupar-se obsessivamente de si mesmo. 

Werther precisa ser centro de atenções, inclusive para ele mesmo. Ele é 
sempre o centro do mundo como rect1rso autista para negar o mundo. Carlota 
sempre foi Eco. 

Em \'Verther não existem pensamentos, só rumi1iações, imagens que cir
culam numa ronda viciosa que o assegura em sua onipotência e não o deixa 
aceitar a castração e o passo do tempo no registro identifica tório. Werther não 
consegue atribuir significações a seus sentimentos. Viciado e111 Carlota, decre-
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ta a morte de seu pensamento. Ele con\'erte Carlota num simulacro letárgico 
de suas possibilidades de pensar. Carlota é, para Werther, um sentimento fan
tasiado de sentin1ento. Uma afetividade excedida em suas funções gue termi

na produzindo os mesmos resultados que uma falta total de afetos: a minada, 

o homem sem janelas para o mundo. 

A paixão pode desenvolver-se dentro de urna estrutura gue responde 

à mesma economia psíquica da alienação, da ideologia. Em todos estes su
postos cancela-se a capacidade de produção de um pensamento autônomo. 
O empobrecimento do ego por uma pulsão idealizante que situa a questão da 
castração fora da relação desejo-ideal. Um ímpeto paradoxal gue decreta a 

morte do pensamento. 

Há muito tempo gue tenho projetado fazer algum trabalho explorando a 

relação desejo-saber. lncursionar no gue chamaria de urna "semiologia do dese
jo" para fazer uma releihira do ideológico a partir deste lugar. Uma tentativa de 
compreender o ideológico como um processo de empobrecimento libidinal, um 

abismo do simbólico onde se perde o desejo corno o ser do sujeito. 

Acredito gue detendo a minha pulsão de saber no saber da pulsão pode

ria tentar saborosos esclarecimentos sobre a genérica afirmação marxiana da 
"falsa consciência". Marx sabia do que estava falando. Com o tempo, a afirma

tiva ficou bastante banalizada, precisando de alguma revitalização em suas 

referências. Vê-la, por exemplo, como um fenômeno de alienação, de expansão 
projetiva do narcisismo de morte, de fetichização discursiva (através de obje
tos puros, idéias perfeitas - utópicas), vendo como existe um SJber-paixão que, 

negando a falta, negJ-nos as referências identificatórias, colocJndo o pensa
mento no limite de sua desintegração. 

Estabelecendo como centro de gravidade interpretativa a paixão que 
impulsiona o narcisismo de morte poderia estabelecer-se o paralelo entre o 
ideológico e o imaginário exuberante e destrutivo do sujeito que faz de seu 
desejo de amor uma pasión adictiva. Uma mesma potência alienante regula ambos 

os casos. Carlota era para Werther uma instância ideológica. 

Reviver no simbólico uma vivência arcaica de satisfações possíveis. A 

paradoxal saudade por um objeto gue nunca existiu na cena real. Nesta neces

sidade se assenta a origem do processo de idealização dos ideais, a origem das 
diversas formas em que se manifesta a falsa consciência (nas relações econômi
cas, afetivas, jurídicas ou de poder). Daí parte o homem para negar simbolica
mente a castração inscrita em seus ideais. Negação gue o leva a representar-se 
um estado a-conílitivo, sem faltas, onde o desejo pode encontrar o "estado 
puro" de suas realizações perfeitas. A idealização é uma supressão simbólica 
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dos conflitos, a transformação dos ideais em uma instância de arremedos sem 

faltas. A idealização é sempre a aparência da necessidade satisfeita. Homens e 
relações simbólicas onde se podem encontrar a certeza e completude: a volta 

do hermafrodita primordial. 

Estamos diante de uma dimensão fantasmática que nasce da necessi
dade primordial de contar com um "outro gue cuide", de ser determinado 
pelo "desejo de cuidar do outro" devendo-se levar em conta a onipotência de 

um ego que se engana, admitindo a possibilidade de ser plenamente cuida
do, preservado da conflitividade, amparado por um "projeto guardião" de 

sua energia libidinal. 

Nos cuidados primordiais encontra-se o primeiro investimento anteci

pado do tempo, o primeiro ideal do ego, o primeiro cuidado do ideal. Uma 
pulsão de saber o .futuro feito pelo "outro que cuida", o porta-voz primordial. 

As sucessivas procuras do investimento antecipado do tempo (o projeto de 
futuro dado pelos ideais) têm que renunciar aos cuidados do "porta-voz", que 
é sempre uma função identificante cristalizada na origem: um coágulo na iden

tificação. Uma necessidade narcísica de pertencer, gue serve de suporte ao de
sejo de fusão abortiva (da criatividade). Isto produz um efeito de clausura, na 

medida em gue o projeto do futuro (os investimentos do ideal) volta à origem, 

impedindo criar, impedindo renunciJr a um desejo de certeza. Ora, esta volta 
é basicamente caracterizada por uma regressão a uma origem à qual se atribui 

a função de um saber absoluto. 

Assim, a capacidade de pensJr (um ato de criatividade) fica substituí
da pela ideJlização de um discurso que é fantJsiado como um retomo do 

porta-voz originário. 

Temos, assim, um sujeito que não cresce porque não pensa, porque 

f,ica prisioneiro de um passado que debilita o presente e nega gue nele já 
exista o futuro como investimento do ideal. Temos então um sujeito 
ideologizado, portador de uma falsa consciência que precisa, inoportuna

mente, de um outro que cuide. 

O discurso em estado de encantação organiza-se através de um forte 
vínculo entre o poder e o sentido. Ele revela um poder inscrito em suas signifi

cações, gue permitirá logo a eclosão de seus usos para instrumentalização do 

poder das instituições. 

Essa dinâmica (do poder do sentido, que serve ao poder das dominações 
instituídas) assenta-se, por sua vez, na inscrição prévia do êxtase passional no 

discurso paixão e idealização, corpo e poder. Inscrições do discurso que vão 
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permitir o emprego dzis significações para a prática da dominação. Para os 
mascaramentos que fecundam o sentido totalitário de uma forma de sociedade. 

Assim, pode-se dizer que o poder do discurso "como instrumento para 

o exercício do poder social" pressupõe a inscrição, no discurso, do desejo de
voto. Ele faz o terreno que o ego precisa para dispor-se favoravelmente à per
suasão totalitária. 

O desejo devota-se no discurso pelo reinado persistente do édipo, pela 

possibilidade que o discurso tem para efetuar a transferência imediata para o 
lugar do desejo materno, para o estado do gozo inaugural providenciado por 
nossa estada imaginária no territóri() matemo. . 

O desejo devoto é a persistência fantasrnática da fusão originária que 
pode se re-atualizar imaginariamente nos discursos, marcando nossa depen
dência a certos tipos de significações. 

O poder exercita-se no simbólico, provocando a saudade por um territó

rio materno perdido. A ideologia, como dimensão simbólica, não deixa de ser 
a tentativa da satisfação imaginária de uma saudade, a compensação simbólica 

da saudade por um gozo perdido. É o poder aproveitando-se de nossas sauda
des edipianas. Alienando nossa libido num discurso de plenitude (em senti

dos que simulam sua concretitude) ficamos dominados às sombras de uma 

identificação secundária que rememorará aquele momento em que nossa mãe 
nos satisfazia plenamente, antecipando-se com seu discurso um futuro sem 
indeterminações conflitivas. 

Perdido o sonho de um futuro construído na negação da czistração, 
nasce a necessidade de sua compensação imaginária. Ela é deslumbrzida 

pela tentativa de fixação em vínculos de sentido que possam funcionar como 
objeto de urna devoção, numa transferência explicitamente idealizadora: A 
paixão devota (adicti<>a) corno ausência da mãe. Nenhuma gênesis da ideo
logia pode ser compreendida escusando sua função como repositário desse 
vazio que não foi aceito. 

A idealização é um sintoma de um luto que não foi feito, mostra que só se 

pode superar ao avalista original aceitando a castração no registro identifica tório. 

Na idealização nota-se o triunfo dá onda expansiva do narcis_ismo de 

morte. Este pode atingir seus objetivos tanáticos, projetando-se em elementos 
externos (pessoas são instâncias discursivas) que ficam estabelecidas como fe
tiches: Objetos simbólicos que têm por destino a negação do ego como devir 
(mudança da imagem, dos afetos, imprevisibilidade da pulsão de saber e do 
percurso do desejo). O fetiche despoja o ego de suas diferenças, incapacita-o 
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como diferença de si mesmo. Desqualifica seu ser como seqüência de diferen
ças. Tira do ego sua temporalidade. 

A tarefa identificatória é a atividade do pensamento que parte da possi
bilidade de reconhecer a temporalidade do ego. Isto é, perceber-se como proje

to identifica tório. O fetiche impossibilita este projeto, situando o identifica tório 
fora da temporalidade: Um ego repetitivo, sem diferenças e sem incertezas. 

Um ego tomado pela ideologia que foge do princípio de realidade. 

A particularidade da falsa consciência consiste em ser uma consciência 

fetichizada, uma consciência que não se reconhece como um devir de diferenças. 

A ideologia é um desejo de retorno ao passado. Ela é a ausência de um 
desejo de não retorno às identificações originárias.O discurso ideológico nega 
a auto-antecipação do ego como diferença dele mesmo. Faltando esta auto
antecipação, não existe o trabalho do pensamento. 

A obscuridade pe~sistente do ideológico aponta para a criação de um 
estado de alienação onde a carência e o conflito somem magicamente pela for

ça da palavra que simula resolvê-los. 

Na alienação, como nas paixões devotas (adictivas), escamoteia-se o con
flito pela ilusão de que toda possibilidade de sofrimento foi suprimida. Evita

se, assim, que o indivíduo enfrente a carência e as fragilidades de sua auto
estima, para intervir no mundo produzindo as condições de uma satisfação 

que seja algo mais que um gozo do pensamento. 

Na alienação, nega-se a fertilidade da falta e a potencialidade simboli
zante do Outro. A capacidade de pensar e de relacionar-se eroticamente com o 

sentido fica substituída por uma instância de suposições internalizadas como 
já realizadas. Uma onipotência projetada e um domínio exterior que decreta a 

proibição de pensar. A carência de urna carência que produz a morte do pensa
mento. E o saber que ocupa, por transferência, o lugar do pai idealizado. 

O simbolismo alienado decreta a morte do pensamento por não incor

porar o limite corno condição de sentido. E a prática de enquadramento da 
linguagem, filha do medo da castração. O fascínio por um sentido que nega 
sua inconcretitude pela grande ilusão da univocidade. 

Existe na alienação uma fascinação feita de uma transcendência, que no 
fundo não transcende. 

AssiIT1, aparecem produtos simbólicos universais que determinam aos 
sujeitos como seus efeitos simbólicos. Assim, o sujeito termina sendo produ
zido por uma teia de fantasias perfeitas, e não corno efeito de sua sexualida
de. O homem como efeito teológico. Um templo de imagens estrangeiras para 
matar sua identidade. 

• 339 • 



LUIS ALBERTO V/ARAT 

A ideologia, como formação simbólica, ligada ao desenvolvimento deli
rante de uma sociedade, compõe um mundo de representações que não deixa 

lugar para a idéia de uma sociedade completamente histórica. É dizer, destina
da a uma experiência explícita do real como temporalidade, capaz de abrir 

espaço para o novo e aceitar o questionamento contínuo de suas instituições. A 

ideologia se determina como um domínio simbólico que converte a domin<1ção 
em expressão da lei, os ideais em figurações de uma fantasia que se supõe 
realizada sem as ameaças das indeterminações e as verdades em generalida
des de um saber que completa imaginariamente a unidade. Poder, lei e saber 

são conjugados pela ideologia para escamotear do registro do real o inespera
do das diferenças; serve, assim, c01í10 prática alienada das identidades. Uma 

identidade que não encontra seu reconhecimento através do relacionamento 
com um Outro presente no real como diferença, mas que é indissociável de 

uma produção ins_titucional que encobre o enigma de sua forma política na 
rigidez de suas idealizações exitosas. Uma lógica da dissimulação que afasta 

qualquer ideal emancipatório do princípio de realidade. 

Enfim, a ideologia marca a inserção de uma prática da lingt1agem na 
ordem das soluções imaginárias: O movimento do acabamento do saber, po

der e lei, que se fecham sobre seus entrelaçamentos discursivos, simulando a 
conquista da totalidade. 

Assim, o processo de engendramento do espaço social se dispõe ideologi
camente de modo a dissimular a divisão social e a inconcretitude inscritas em 
sua temporalidade. É um espaço social que se institui através da negação do 

princípio de realidade: É a manifestação de uma distância opaca entre o discurso 
e o Outro (como diferença indeterminada), o regime totalitário do imaginário. 

Ora, a democracia, como regime do imaginário, precisa tornar a institui
ção do espaço social sensível à realização descoberta dos ideais. Isto nos con
fronta com a determinação de um tipo de sociedade onde a configuração do 

que nomeamos como real fique como resultante de uma temporalidade liberta 
das idealizações (das ilusões que provocam o congelamento do tempo). Para 
isso, é preciso uma nova articulação dos espaços simbólicos da lei, poder e 
saber, desta vez organizados sobre o comando do princípio de realidade. Seria 

o reconhecimento de si mesmo através do reconhecimento do Outro corno di
ferença indeterminada. Desta maneira, estaríamos diante de um imaginário 
que não estaria mais submetido aos efeitos de uma ilusão que impede colocar 
o pensamento em contato com o instituinte. 

A respeitável opinião que chamamos verdade encontra-se (em sua re
ferência para a compreensão do homem e sua sociedade), alimentada - em 
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inúmeros casos - por uma paixão viciada nas iluminações canônicas. Uma 
verdade mobilizada pela energia de uma embriaguez chamada dogmatismo. 
É o tesouro de uma simbolização condenada à repetição, condenada a um 

empobrecimento libidinal. 

Nossas relações com a verdade podem fazer dela um fetiche. O 
mimetismo pagão que se manifesta num movimento de abandono das ativida

des do pensamento. O fluxo da vida represado em benefício de um poder en
carnado em um porta-voz e num texto que esgota os interrogantes. 

O pensamento será sempre surpreendido e dispensado de sua capacida

de criativa, morto como investimento. 

O dogma fez do pensamento um eco mortífero que conduz irremedia
velmente à fetichização. Ele situa as verdades no campo das necessidades, ins

tituindo a censura. 

A matriz escolástica das verdades} seus saberes solenes, dizem respeito 
à censura, sobre um eíeito de fascinação. É a ideologia com pasión adictiva, que 

situa o poder como objeto de necessidade. 

No dogmatismo as palavras se mantêm à distância, exercitam em bloco 
sua teatralidade para fazer circular as verdades e fundamentá-las como "Pala

vra Legítima". Entramos na ordem de um âmbito simbólico preestabelecido 

como espaço da letra-morta (não separável de um portador primordial, fálico 

e privado de sua sexualidade). 

O dogmatismo projeta a idéia escolástica de um Grande Ego que resolve 
o conílito num paradigma que abala o monopólio de uma Palavra expropria
da. É o círculo onde tudo está dito. 

Decidi passar um tempo junto a Paula e seu quotidiano. O convívio 
começou a ser diferente. Continuamos podendo viver, um pelo outro, uma 
imensa ternura. O estado do primeiro encantamento - dos primeiros rabiscos 

afetivos, a mútua embriaguez exploratória que confere ao outro a perfeição, 
esta hiper-realidade com que reciprocamente os desejos se adequam aos ob
jetos - havia terminado. Entre blocos de cimento, viadutos e prolongados 
engarrafamentos, estávamos experimentando o desafio da continuidade, este 

estado onde fica ameaçado o prestígio das descobertas iniciais. Ameaçados 
pela decadência, pelo debilitamento do brilho irradiando. Estávamos nos de
batendo para dar à nossa paixão um desenlace dialético: transformando a 

necessidade em prazer e as idealizações num espaço de cumplicidades que 
facilitam a realização dos projetos identificatórios. 
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já deixamos de nos reconhecer nascidos um para o outro. Perdi a ex
pectativa de tornar Paula "o meu Outro". Quebramos o espelho. Estamos em 

plena batalha, cada um lutando contra as armadilhas de sua história. A graça 

da paixão é breve. 

Por momentos não consigo curtir São Paulo. Fico nova-mente prisioneiro 
de Paula. Vivendo à sua espera. Um tempo em que posso sentir seu corpo, uni
me a ela em um sensual estado de êxtase que apaga todas as referências e os 
estímulos da cidade. O mundo, então, não existe além de Paula. Fico sobre as 

asas de uma mulher alada que me controla pela trama invisível de uma paixão 
para devotar-me. Meu tempo novamente congelado na espera.Tudo o que vejo 

no mundo relaciono com ela. Então não sei bem por que me levanto nem por que 
vou dormir. Nada existe a não ser essa fome sem saciedade de meu desejo. 

Existe certa tendência, no encontro natural dos sentimentos, para asse
gurar seu futuro através de uma dupla construção simulada: mostramos nossa 
história coroada de lauréis e atribuímos ao outro glórias que não tem. É o pra
zer de uma sedução narrativa que evoca a primeira sedução da mãe. Também 

é a lembrança do primeiro projeto de futuro que a mãe produz. 

Desenvolvemos desta forma um narcisismo sem fronteiras que ameJça

rá o vínculo multiplicando a demanda de imagens capturadoras (em muitos 

casos imagens que supõem o outro como nosso ideal já realizado). Pensamos 

assim o vínculo afetivo incorporando-lhe baluartes ietichizados que aprisio
nam a paixão na compulsão das necessidades. 

Para nos encontrJrmos com a instância passional do amor, temos que 
efetuar um trJbalho de luto pelo imaginário que nos induziu a uma dependên
cia devota. Uma tarefa que permite colocar no mundo a libido enJmorada, 

carregar de vida nossa fantasia. 

No amor, não se deixa de fantasiar. Simplesmente os sentimentos e os 
sonhos entram numa dialética de excessos controlados, de reparações e apelos 
criativos que começam a assumir, aos poucos, a mesma função de uma cura 

analítica. O amor é sempre um vínculo de fantasias. 

Ao se estar enamorado há uma paixão transformada numa utopia que 
sabe de seus conflitos e que aspira a um dar-se que perdura negando a conste
lação de captura de nosso delírio inaugural. 

A experiência de amor não aceita o apaixonado excessivo. Isto era o que 
Paula me dizia cada vez que conseguia reunir-se à classe das amantes "sufici
entemente boas", entrar um pouco como uma Gradiva em minhas infatigáveis 
imagens excedidas. 
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Barthes fala da Gradiva para poder expressar, na encarnação de uma 

personagem, a importância de um componente simbólico que possa ser intro
duzido nas ilusões exageradas de uma paixão para ir transformando-a num 

dar-se ativo no mundo. 

A Gradiva é um sentido que torna conta de um imaginário tomado pelos 
fetiches para ajudá-lo a fazer o luto desses estereótipos capturadores. Ela é 

urna imagem metafórica que serve para mostrar a função dos afetos do Outro 

no processo identificatório. Ela personifica a sublimação. 

Simbolicamente, a Gradiva ocupa um lugar muito parecido ao do 

terapeuta. Representa o processo pelo qual o Eu aprende a lutar com seus dese
jos, não deixando que eles se percam num imaginário idealizante. Transferen
cialmente seria a amante que ocupa o lugar de uma mãe suficientemente boa. 

Freud falava da Gradiva para alertar sobre a importância de não subes

timar o poder curativo do amor no delírio. 

A Gradiva como figura de bem-estar ataca a força expansiva do narcisismo 

de morte, mostrando a importância da castração na fom1ação dos ideais. 

Eu nunca tive urna Gradiva em minha vida. Carências primárias mal

resolvidas me levaram a viver sempre o amor na desmesura compulsiva de 

umJ p11sió1111dictiv11. 

Corno Gepeto fui um construtor de sonhos. Inventei mulheres que amei 

como personagens dos meus sonhos. A angústia bate em mim quando vejo que 

a personagem começa a interferir com autonomia em minha fantasia. Talvez 

uma tentativa de defender-se de meus sonhos vulcânicos. 

Pr!"sumo que as mulheres que amei contaram com o suficiente instinto 
de vida para permitir-se não entrar além das periferias de meus sonhos. Res
guardaram-se para poder fugir quando se sentiram radicalmente ameaçadas 

por meu imperialismo afetivo. 

Vejo-me pertencendo na classe dos homens mágicos, aqueles que 
conseguem com muita facilidade vender suas ilusões, comprometer os 
outros nas maravilhas de algumas fantasias que terminam invadindo de 

irrealidade o quotidiano. 

Sou um perfeccionista de meus sonhos. Isto os torna perigosamente es
tabelecidos no lado masculino do desejo. Irrenováveis, nada criativos e com

pletamente incompetentes para adaptar-se às incertezas. Sempre constmí so
nhos totalitários, distantes de uma instância de significações abertas e conectadas 
ao Outro para garantir as possibilidades de uma renovação transformadora 
dos sentimentos. Mantive com as mulheres que tentei amar relações que. ne-
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gando a criativid::ide, as deixJva na triste figur::iç5o de uma princesa encanta
da. F::iltou-me coragem para criar uma fantasia que as ajudara a ser inquietan
tes princesas existenciais. Isto é, mulheres que deixam sempre no Outro um 

inesperado ingrediente significativo: o sentido que nos resgata de nossas ca
vernas mais secretas. UmJ princesa existencial provoca, com muita finura, o 

rumor transformador da linguagem. Carrego o amargo sabor de pressentir 
que esmaguei o potencial de muitas princesas existenciais comprometendo-as 
com meus sonhos imobilizadores. 

As princesas existenciais propõem uma co-autoria para as leituras do 
mundo, n5o se permitindo ficar prisioneiras de um modelo de amor que as 
transforme em objetos contemplativos. 

Toda Gradiva é uma princesa existencial que introduz "um princípio de 
impertinência" na ordem fechada de urna fantasia simbólica. 

A Gradiva, corno "princesa suficientemente bo~", facilita uma viagem 
das emoções como um exercício de cumplicidade e ternura que não deixa o 
Outro perder-se. A Gradiva trabalha na reelaboração das idealizações, conver
tendo suas debilidades em ondas transformadoras. 

Quando uma Gradiva toma conta de nós, começa a denunciar o nosso 
pavor pelo crescimento. Ela nos mostra como nos custa aceitar nosso ser como 
temporalidade, aceitar que para crescer temos de renunciar ao gozo de um 

discurso ma temo que antecipava nosso futuro - escamoteando as imperfeições 

- através de urna visão reconfortante de um mundo que seria, para nós, alado: 
um futuro tranqüilizado que nos magnifica. 

A antecipação materna de nosso futuro é uma viagem de iniciação que 
n5o pode perdurar. Sua persistência é nossa negação. O desafio que implica 
o doloroso encontro com nossa identidade exige a negação de nossa necessi

dade materna. Esta ruptura marca a possibilidade de constituição do princí
pio de realidade, visto conio ponto de fuga de toda ordem simbólica tran
qüilizadora, passivadora. 

O princípio de realidade supõe, para mim, várias coisas. Em primeiro 
lugar, vejo-o como uma forma de quebra do discurso materno que antecipava 
nosso futuro. Seria pôr de lado a originária perfeição do que viríamos a ser. Em 
seguida, vejo-o como uma convocação para afastarmo-nos de todos os proces

sos de idealização, que funcionam como sublimes arremedas da primeira an
tecipação do futuro, do primário e primeiro vir a ser. Urna negação dos saberes 
como certeza e totalidade. Logo, eu o situo como um material de conhecimento 

que aceita a construção do simbólico e o trânsito do desejo através do reconhe
cimento de seus limites e impossibilidades. Vale dizer, transformando 0 en-
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canto de uma perfeição prometida numa meta com imperfeições: a 
temporalidade re<ibilitada. E termino pensando-o como reconhecimento de um 

Outro que nos afasta dos perigos de um imaginário interiorizado como simbiose. 
É a presença do Outro marcando a possibilidade de um reconhecimento de si 

mesmo na permuta da fusão necessitada pelo prazer que pode dar a escalada 
de superação do limite. 

A fusão imaginária com a mãe é uma transferência narcísica. E o filho 

ocupando, no lugar da mãe, o lugar do filho. Na hisão, a mãe é também o duplo 
do filho. Na fusão é "penetrada" narcisicamente, negada como parceira, deseja
da como lugar do nada. No tmiverso narcísico não há Outro e, portanto, não há 

possibilidade de realização do prazer. Este precisa de um Outro que permita 
uma transferência não narcísica do Eu. É dizer, o Eu ocupando, no lugar do 

Outro, o lugar da diferença, o lugar de sua própria castração. Este lugar é o 
princípio de realidade. É o lugar da Gradiva. É o lugar da democracia. 

Os grandes apaixonados, "os suficientemente bons", sabem que para pre
servar "os dias eleitos" do amor, têm de rernmciar a ocupar para o outro o lugar do 
brilho transferido. Eles têm de preservar-se para não serem o simulacro de tm1 
luto impossível. Uma obturação falsificada pela ilusão transferencial de haver en

contrado alguém que sabe novamente a totalidade de seus desejos e prazeres. 

Os momentos afirmativos do amor requerem a parceria em urna transfe

rência que aceita como perdida a lembrança da "primeira mamada". A força 
dessa saudade e a rejeição de seu luto podem levar à necessidade de aceitar-se 
como "a sombra falada" pelo ser amado. 

O amante "suficientemente bom" é o que rejeita ser o objeto dessa trans
ferência ilusória. Ele garantirá o amor do pnrft'1111ire, negando-se a ser sua 
sexualidade complementar. Frustrando a ilusão mortífera de ser o possuidor 
de um saber mágico sobre o corpo, a dor e o desejo do outro. O grande aman

te sabe que o "bem querer" não precisa de um "bm}1 saber" sobre o outro. Ele 
não é uma espécie rara de necrófago, n5o pretende alimentar-se com pensa
mentos em decomposição. 

Os que pertencem à classe dos grandes amantes não permitem que o ou
tro realize seu desejo de dar morte à sua al"ividade de pensar. Ele não pode dei
xar-se invadir pelo desejo, que o outro tem de entregar-se a urna "mortífera ple

nitude". O grande amante não pode ser o lugar da trégua, tem que se femininizar, 
aceitar o papel de Gradiva e lutar para ser constantemente reconJ1ecido come o 

Outro do outro. Isto é, tem que ser para o outro, na relação transferencial, o lugar 
da castração: o parceiro da incomplet11de, o agente ativo que não permite a im
potência do pensa-mento do outro. Desta maneira, está aceitando amar brigan-
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do pela libertação de seu parceiro. Intui que seria "mal-amado" se concordasse 
em ser objeto de urna necessidade. Pressente que corre um grande risco toleran
do ser o dono da totalidade do pensamento. O resultado seria sempre um diálo

go de mortos. O presente do amor procura-se num intercâmbio esperado e in
vestido por ambos os parceiros. Cientes de que se pode violentar o princípio de 
realidade tendo Siludades de uma memória impossível ou concordando em ser o 

duplo falsificado de um porta-voz, que já é impossível. Neste segundo pressu
posto, o falso porta-voz termina rejeitando sua própria castração, na ilusão de 
obh1rar plenamente a falta do outro. Negando ser reconhecido como o Outro, 

inverte o desejo de fusão contra si mesmo. Decreta a morte de seu pensamento 
no desejo de ser a plenitude do outro. Encontra a própria saudade da perda 
inaugural na imagem desejada de sua perfeição. 

A vida demoníaca de um sujeito apaixonado é conseqüência de sua nula 

capilcidade para fazer o luto das certezas perdidas. Fazendo este luto, en~ra
mos no princípio de realidade. A primeira tentação de Eros. 

Paula me adverte constantemente sobre suas dúvidas de amor. Não sabe 

se me ama. Duvida de que tenha capacidade de amar. Insiste que não apren
deu o que é amar. Evoca sua história para me alertar que sempre termina 

anestesiando seus desejos, desencantando-se das pessoas que acreditou amar. 

Com tristeza proclama que toda re!Jção está condenada a um triste final de 
melancólicas lembranças. 

Um discurso inconscientemente camuflado que funciona corno fonte de 

meu deslumbramento. A mecânica de minha vassalagem. Pois, para que a de
pendência de um objeto de necessidade se manifeste na sua pureza, impõe-se 
que se faça sentir como um lmnkcr invulnerável. 

Negando nosso futuro, Paula se torna disponível - e de maneira privile
giada - para a idealização de minha paixão. 

Urna sinceridade escandalosa que me submete a um Olimpo de solidões 
desprotegidas. Fico dependente de uma instância de decisões aristocráticas. 
Opções que preservam Paula dentro de um cálculo de energia sem culpa e sem 
lutos. Eu fui alertado, sofro, portanto, por minha conta e risco. Para ela o luto 

não existe como possibilidade, já que antecipou o abandono, situando-o como 
destino. É uma sedução pós-moderna apoiada em obscenas transparências. 

A sinceridade escandalosa que Paula reitera dia após dia irrompe como 
urna alegoria super-realista. Isto é, uma visibilidade amplificada que ofusca a 
visão. O excesso que faz perder o sentido. A alta fidelidade que atordoa. A 
cena obscena do real. A que faz um fetiche da transparência. 
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Quando se comunica uma verdade, aceita como duplo transparente do 
mundo, os acontecimentos ficam expostos a uma solução final mortífera para o 
pensamento: a absorção sem Eco do desejo. A paralisia do imaginário. A im

possibilidade total para que o Outro possa conceber-se a si mesmo como 
partícipe de um encontro renovador. A sinceridade escandalosa faz do exibidor 
um ser onipotente e do receptor uma totalidade silenciada, não existente. 

Paula comporta-se como se não habitasse seu próprio corpo. Fica espe

rando que os outros messianicamente satisfaçam seus desejos. Por momentos 
reproduz o mito de Narciso e fica esperando ser amada por todos sem muitas 
responsabilidades eqüitativas. Quer ser amada sem cobranças. Anestesia sua 

afetividade diante dos conflitos para poder administrá-los sem culpas numa 
demanda incondicionada. Pede falicamente o amor. Por vezes quer acordar 
mudada pelo amor dos outros. Processa sem conflitos, na fantasia, deixando 

latente um conjunto de lutos que a levam a reiterar o recurso a certas defesas 
maníacas (o controle mágico do mundo). Ela tem medo de ver no amor o nome 
da vida. Seus sentimentos assumem o tamanho de suas salvaguardas. Tão ca

rente que só o amor de todo o universo poderia consolá-la. 

Paula até agora só conseguiu desenvolver o lado masculino de seu desejo. 

A masculinidade, mais do que desejar, demanda ser desejada. Precisa 
do feminino como instância de reconhecimento, como confirmação narcísica. 

O lado masculino supre a perda edípica pelo amor de si próprio. 

Numa relação dominada pela masculinidade, o Outro passa a ser uma 

possibilidade de atravessamento para constituir o próprio corpo como objeto 
de necessidade. 

A masculinidade do desejo é fálica, conformista e incapaz de fertilizar o 

novo. Centrada em si mesma, instala os sentimentos numa fusão quieta. A 
fusão com um sonho imobilizado e sem carências. 

Quando se encontra o lado feminino do desejo, o projeto identifica tório 
começa a comprometer-se com a procura do novo: o ser na busca do suplemen
to do prazer e do sentido. O prazer como lugar da libertação da energia simbó
lica no rumor do múltiplo irredutível da linguagem. 

O feminino é enquanto ignora o pleno significativo e se descobre 
semiologicamente criativo. Vale dizer, a feminilidade como suplemento da 
masculinidade para realizar a "política da palavra". 

O feminino é sempre uma falta fértil das linguagens: o invisível simbó
lico da diferença. 
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O feminino manifesta-se, no simbólico, como despertar das diferenças. 
O masculino corno discurso da imobilidade, uma falta suprida, ilusoriamente, 
na repetição e nas certezas alienadas. Simbolicamente, o masculino reproduz o 

amor como ideologia. O feminino resolve, na incessante repetição do novo, a 
criação do possível. 

O lado feminino do desejo constitui-se nas possibilidades de transfor
mação do Eu: desmanches de cenas estereotipadas e de normas e valores con
gelados fora do tempo. É o lado do desejo que permite estabelecer (através dos 
ideais) o vínculo de amor com nós mesmos. Ensina-nos a ser solidários com 
nosso próprio projeto identificatório. Revela, para cada história, o sentido do 
"mais, ainda" que se está procura-ndo. 

O lado masculino do desejo é h1do o que não aceita mudanças, não com
porta a incorporação do desejo na temporalidade. 

Poder-se-ia dizer que o lado feminino do desejo é o resultado do mascu
lino posto em crise para hmdar nossa própria dialética de libertação. O antído
to contra os riscos do previsível, os riscos da onipotência. 

O feminino é o lado criativo do desejo que impulsiona o espaço que 
nos impede de ficar capturados nzis seduções narcísicas do Éden (o masculi
no por excelência). 

O masculino é o lado do submetimento. O masculino nos faz pagar o 
preço de uma consciência que não é consciente de sua opressão. 

Trazendo o direito à tona, diria que ele organiza um ca'mpo simbólico 

apoiado no lado mzisculino do desejo. Mobilizzi o social negando as incertezzis, 
o novo significativo. 

O lado mzisculino do discurso jurídico acaba facilitando a passagem de
lirante das crenças que edificam para a lei seu cenário de ilusiones adictivas, as 
que tornam o poder impecável. 

Assim, o lado masculino do discurso jurídico se define corno instância 
lógica que torna possível, para cada sujeito, a pasión adictiva ao poder: a paixão 
pelo censor. 

Basta percorrer os métodos de interpretação da lei para observar como 

se propaga a submissão através de. um poder (a palavra magistral) que se satis
faz corno mortífero objeto de necessidade. 

A lei cumpre seu imaginário censor desfigurando o desejo, negando o 
prazer por uma apologia da falta que sugere a submissão a uma palavra subli
me, completa como compensação do que está castrado. 
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Manejando o (in)desejável, a lei enuncia a censura. Recorrendo para isso 

às vestes protetoras de um imaginário que manipula a submissão, 
condicionando a sexualidade às dependências mesmo, aceitando a inércia de 

urna representação acalmada do conflito. Invoca sentidos que tudo prevêem, 
matando desta forma o indispensável das identidades: seu "mais, ainda". 

Notemos que a grande glosa que determina os sentidos da lei (e a trans

forma num objeto de necessidade) é uma necrofilia para os pensamentos e as 
pulsões, que determina o gozo e o culto do poder. Este continua desfrutando 
os encantos do mundo, enquanto morrem os que se entregam adictiuamente à 

sua fantasmagoria. Como morrem os que se apaixonam, repetindo \Verther, 

enquanto as suas Carlotas continuam desfrutando da vida. Uma comunhão 
canibal que necessita sempre de um apaixonado sem lugar e condenado à morte. 

Os espaços simbólicos que sustentam os efeitos sociais da lei desenvol

vem-se num universo de idealizações. Respondem à estrutura alienante das fan
tasias perfeitas. Vale dizer, daquelas fantasias que negam a inscrição positiva da 
castração na temporalidade. Trata-se de fantasias que não aceitam a incompleh1de 

como componente irrecusável de toda tarefa de reconstrução da sociedade. 

Para que uma sociedade possa estar "bem consigo mesma" precisa acei

tar-se incompleta, imperfeita e enriquecida por uma legião de incertezas. Seri
am sociedzides que aceitam o Outro corno diferente, aceitando-sem pavor- os 

antagonismos que forçosamente têm que decorrer da aceitação do Outro como 
diferente. Em outras palavras, seriam sociedades que hmcionariam adequan

do-se ao princípio de realidade. 

O senso comum - através do qual os juristas imaginam o funcionamento 
da lei na sociedade - não aceita, para a sua discursividade, uma concepção da 

temporalidade que assuma a castração como elemento que a constitua. 

Os juristas tentam desenvolver um discurso que enuncia a tranqüilida
de de uma vida social amparada pelas palavras de uma lei que simula prever 

todas as possibilidades de conflitos: a famosa segurança jurídica. A fundação 
de um território onde as diferenças são negadas e as incertezas são simbolica
mente absorvidas em nome de uma lei que consegue subordinar as instâncias 

do poder a seus significados: é uma enciclopédia disfarçada em clara violação 
do princípio de realidade. 

Desde os tempos inaugurais do marxismo, um número considerável de 

juristas (que simpatizam com esta visão de mundo) insiste em perguntar-se 
pelas condições de uma prática do direito que possa estar a serviço da transfor

mação da sociedade. Não se pode afirmar que suas respostas sejam satisfatórias. 
Há alguma coisa no imaginário jurídico que atrapalha o compromisso do direito com 
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o processo da a11to11omi11. Sinto que o que atrapalhLJ as práticas do direito é um 
imaginário obstinado em funcionar à margem do princípio de realidade: tex
tos secretamente amados que facilitam as condições da dominação, adaptando 

os conflitos às incertezas, às limitações do homem ao manto protetor de urna 
palavra harmonizadora. Sempre querendo reduzir o Outro ao Mesmo. 

Suspeito de que o começo de todo uso emancipatório do direito pode ser 

encontrado através de sua adequação ao princípio de realidade, cultivando a 
força organizativa de nossos limites e aceitando a intervenção do Outro em 
suas diferenças. Procuro dizer que os usos emancipatórios do direito precisam 
encontrar no princípio de realidade seu fundamento de legitimação: substitui 

o contrato social pela "aliança dãs diferenças", por um contrato assumido a 
partir da castração. Isto é, um direito que tente a sua realização desde os ideais, 

afastando as idealizações. Assim, teríamos a lei organizando o sentido demo
crático de uma forma de sociedade. 

Confesso que me resulta muito proveitoso fazer um exercício de releitura 

de Lefort a partir do princípio de realidade. Reexaminando características que 
ele atribuí à democracia como dimensão simbólica da política, descobri que 

eles também podem ser lidos como uma reivindicação de um espaço social 

consagrado pelo princípio de realidade. Vi, no pensamento de Lefort, a reivin
dicação de uma idéia de democracia que precisa ser entendida como o reen

contro do homem com o princípio de realidade. Estaríamos desta maneira di

ante de homens que aceitam suas vozes sem o apelo a metáforas exatas que nos 
vêm da cultura oficial: o lugar das respostas uniformes que mascaram as divi

sões e <is diferenças presentes no real. 

Lefort parle da exigência do reconhecimento - ao contrário do que afir
mam os sonhos de transparências - do social como divisão e da legitimidade 

do conflito que dela decorre. Preocupa-se pela instituição humana, desenhan
do as possibilidades de ocupação de um lugar imaginário, de onde as coisas se 
desvelaram tais como são. Isto significa dar-se o direito de colocar com autono

mia nosso corpo no mundo, aceitar a experiência da impossibilidade de uma 
clausura (reveladora) do saber, tolerar os sinais da indeterminação do sentido 
na história e não idealizar as questões do tempo. Enfim, trata-se de questões 

lançadas para partilhar uma concepção da história que por princípio possa 
abrir lugar para o novo, permitindo a identidade do sujeito a partir do lugar 
do Outro. Quer dizer, a procura da autonomia a partir do princípio de realida
de, a partir da negação da nossa consciência como uma consciência fetichizada. 

Estou me procurando. Pretendo recuar das idealizações que me ofus
cam. Tento pô-las em crise para poder encontrar-me com as disponibilidades 
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do amor. Transformar minhas paixões desmedidas num amor que seja uma 
meta que me sirva para poder ir acercando-me - com toda a carga de imperfei
ções que surgem do ato de viver - ao que eu desejo ser. Gostaria de vencer o 

medo de apropriar-me de mim. Entender que postergar-me é o maior dos pe

rigos. Preciso fugir da depressão que expressa meu desconsolo por não ter a 

coragem de encontrar a minha identidade. 

Buscar a identidade através do amor exige renunciar a criação de um 

mundo mágico onde se debilita a auto-estima, degradam-se o pensamento e o 
sentido do vínculo com os outros. Basta de máscaras encantadas que sirvam 

para esconder minhas zonas infernais. 

Sem dar-me conta, converti-me numa ausência para mim mesmo. Caí 

na pior das solidões, a solidão que surge quando não contamos com nós mes
mos como companhia. O grande mal-entendido com a vida. A impossibilida

de radico! do amor por não poder tomar-nos como projeto. Quando sentimos 

falta de nós mesmos, falta-nos tudo. 

A responsabilidade frente à vida começa pela construção do ideal de 

si mesmo. 

É muito mais importante tomar consciência da vida através do amor do 

que compreendê-la através da morte. 

Berlim sem o muro. Carros, abraços, estrelas e bandeiras vermelhas tin

giram a Avenida Paulista comemorando a passagem de Lula para o segundo 
turno. Participo com Paula, sob uma renitente chuva, em meio aos petistas, de 

uma passeata que expressava a multidão de um desejo de ser feliz. Gastei vári
os filmes tirando fotos que preservaram para o futuro, em toda sorte de situa

ções, a cúmplice solidariedade de inúmeros transeuntes desconhecidos: a eu
foria de três décadas contidas. A imagem de um guerreiro operário, o grito de 
festa dos desprotegidos, a queda de velhos fetiches, confundiam-se em meu 
imaginário com o corpo de uma mulher que me provoca constantemente para 

a descoberta de minha sexualidade. Sentia que não estava conseguindo dife

renciar a emoção política da ternura animal. 

Quando as comemorações diminuíram, entramos num cinema para as
sistir a mise en scene da Insustentável Leveza do Ser. Horas depois, continuáva

mos ligados às ilusões e às decepções, às atrações e às simetrias que emanam 

das personagens de Kundera. 

Estou absolutamente capturado por Sabina, seu chapéu coco e discreta 

doçura que imprime a seus jogos sedutores. Gosto da armadura de ternuras 

que constrói para preservar-se inacessível. 
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O chapéu coco impõe-se dentro de mim, repercute - da mesma forma 
que em Sabina - como um cortejo de ecos, toda uma variedade interligada de 
significados. Um rio semântico num objeto negro. O emblema do murmúrio 

narrativo que carrega de sentidos a vida de Sabina. Quem não percebe o movi
rn.ento semântico que pode reunir o chapéu, desconhece SabinLJ. Poderá com
preender o sentido lógico de suas palavrLJs, mas sem ouvir as fantasias e os 
fantasmas de seu desejo. 

Assim, o chapéu coco representa em primeiro lugar o clamor do lado 
mais imperceptível, do traço mágico que organiza, como uma partitura, a vida 

de Sabina. Penetrar pouco a pouco as significações do chapéu coco é iniciar-se 
no mundo de Sabina, é aprender a- decifrar os sinais de seu imaginário. 

Em segundo lugar, o chapéu é o símbolo de uma originalidade delibera
damente cultivada por Sabina. Ela não podia abrir mão de sua refinada sensi

bilidade erótica. Gostava dos homens que tinham competência para não pre
encher o acontecimento amorosos com lugares-comuns. Atraíam-lhe os homens 
que podiam ler essa mensagem em seu chapéu. Em terceiro lugar, ele é o ícone 

de uma leveza que satisfaz o destino da pulsão de morte. O símbolo de uma 
sedução que não consegue investir no outro. O auto-erotismo primário presen

te para facilitar a Sabina sua fuga da História. O chapéu como o acessório de 
um;:i liberdade simplesmente ilusória, de uma autonomia mal-entendida, como 

um Si absoluto, uma mônada, um corpo que se fecha aos outros. É a leveza de 

uma autonomia simulada, sustentada em um erotismo excedido em suas fun
ções por inscrever-se no corpo do outro como marca de seu próprio potencial 

sedutor. É ;:i leveza do princípio do prazer, que por estar a serviço da primeira 

ilusão, encobre o sutil compromisso da autonomia com o outro. Já que os seres 
autônomos são aqueles que conseguem ter vínculos criativos com os outros; 
daí que não exista autonomia quando o corpo se fecha ao outro, foge dos con
flitos, das diferenças, das dúvidas; quando foge do desejo de encontrar-se cri
ativamente no desejo do outro. Sabina e seu chapéu é todo um símbolo da 
leveza dos afetos que não cobram nada nem querem ser cobrados. Momentos 

de prazer que não aceitam o outro como fonte de sofrimento. A satisfação sem 
as feridas de uma história. Enfim, o chapéu sendo símbolo de uma sensualida

de onde o prazer do corpo ignora o prazer do murmúrio narrativo do outro. 

Sabina torna-se inacessível ao amor, ignorando que ele é uma troca 
de chapéus. 

Em quarto lugar, o chapéu - masculino, de feltro duro - acentuava em 
Sabina a possibilidade de trair o encanto magnífico de sua feminilidade, incor
porando um ingrediente fálico a seu corpo. Vejo o chapéu transformando-se 
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assim no símbolo de um desejo de trair, a metáfora do fascúuo de Sabina pela 
traição (que derivava, por deslocamento, da traição fálica de sua feminilidade). 

Sabina não tem nenhuma tendência à fidelidade, não se prende a ela. E 
a traição que a seduz como capacidade de transgredir a fabricação kitsch dos 

afetos. Para Sabina, trair é sair da ordem e partir para o desconhecido. Ela só 
tem capacidade para participar, através da traição, no fluxo do novo. Sabina 

queria no fundo trair o Pai traindo sua feminilidade. 

Antes de deitar, observei Paula por alguns momentos. Os movimentos 
de seu corpo me revelavam, como nunca, que ela tinha uma enorme vontade 

de brincar com um chapéu. 

Em seguida, no limiar do sonho, lembrei-me de Teresa. Ela é um outro 

rosto do princípio do prazer. Tem em comum com Sabina a persistência de 
uma afetividade excedida em suas funções, que termina num exacerbado cum

primento da pulsão de motte. 

A necessidade que Teresa tem de Tomás é tão intensa que a levou a 

uma desinvestidura de todo outro objeto. Para Teresa, o desejo de Tomás 

tem de ser satisfeito só pelo desejo dela. Propõe assim um vínculo exclusivo 
não-criativo dos afetos, uma densidade insustentável. Teresa intui a necessi
dade de apropriar-se de um pouco da leveza de Sabina. Fracassa, deixando

se capturar por seu excesso. 

Tenho vontade de ficar com Paula num longo abraço, transmitir-lhe si

lenciosamente meu desejo de brincar de chapéu no interior de um vínculo de 
afetos, numa troca onde o erotismo seja minha tem um como ternura dela. Quisera 

ter com Paula uma possibilidade de amor que nos permita sentirmo-nos reci
procamente privilegiados, sem o peso de uma exclusividade insustentável e 

sem a leveza de um corpo inacessível. 

Madri: chuvosa tarde de sexta-feira na Gran Via. Um deputado da ETA 

ri1orre assassinado antes de assumir no Parlamento espanhol. Vinte anos de
pois, num outono de Praga, consegue-se a condenação de um aborto de Pri
mavera pelos tanques. Discute-se no PC! se sua bandeira tem que perder a 

foice e o martelo. Minha alma de judeu errante levando-me à Espanha para 
uma curta viagem de trabalho e olvido. Tentativa de sublimar um insuportá

vel amor de tango. Adentro ao Callao para assistir a terceira versão de "San
gue e Areia". Saudades de Rita Hayworth, Tyrone Power e Rodolfo Valentino. 
À saída do cinema, a efervescência pré-natalina expandida pelos arredores 
da Pucrta dei Sol. El Corte Inglês transformando sua fachada num grande pre

sépio que inclui um eletrônico Quixote programado para estimular a forçada 
alegria que costuma encerrar o ano. Cheiro de multidão ao léu; cheiro de 
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gente jovem. Los A1adrilcs estão vivos. Um solitário músico mendigante tenta 
trocar em pesetas seu improvisado Concícrto de Aranj11ez. Paula irrompe em 

meu pensamento corno uma Gilda morena. Esta identidade me desconcerta. 
A imagem de uma sensualidade impenetrável me desperta uma intensa von

tade de escrever. Procuro uma taverna perto do Teatro Real, bebo cerveja e 
como ostras, enquanto procuro esboçar algumas idéias. 

... Gallardo morre dessangrado numa sevilhana Plaza de Toros, porque 
apaixonou-se por uma mulher que corria atrás da aventura sempre renovada 
da traição; uma Carmem de Bizet que desprezava o parceiro, anunciando-se -

fria e constantemente - como um objeto sem exclusividade: a fêmea que nunca 
aceitou sua sexualidade como un'i vínculo de afetos. Crueldade de uma sedu

tora que não tem nenhuma ética do limite. Prazeres perigosos procurados jun
to a uma Dona Sol que substitui o chapéu coco de Sabina pelo furor e pelo fogo 

de um capote. A gr~nde matadora que quer embriagar suas presas até a morte. 
Um capote destramente manipulado para enamorar, através de uma morte 
anunciada, a um parceiro que mostra uma indomável aparência de poder: o 

desejo de ter prazer no clima selvagem de uma tarde de touros, o desejo de 
encontrar a satisfação reduzindo a zero a força amorosa do outro. O prazer de 
urna fúria aquietada por urna oferta negada. 

Quem tem alma de toureiro, como Dona Sol, troca a beleza do inespera

do pelo encanto hipnótico de um acaso carregado de riscos. O êxtase que pro
vém da expectativa de fazer do outro um joguete à espera da morte. 

Gallardo ficou seduzido pela sua morte anunciada. Destino trágico de 
todo amante apaixonado que aumenta ainda mais seu desejo de exclusividade 

quando o objeto de sua paixão, impiedoso, se anuncia como não-exclusivo. 

... uma voz me diz que eu nunca tomei conhecimento das vezes em 

que Paula anunciou seu desejo de não ser uma mulher exclusiva. Eu nunca 
vi seu capote? 

Existe a possibilidade de que esse capote unicamente esteja em minha 

imaginação. No momento em que o sentimento de perda turva a beleza de 
uma história, torna monstruoso o objeto perdido. 

Sinto Paula como uma fotografia nascida de uma dupla exposição. As
sim, fico sem saber se alguma crueldade afetiva foi perpetrada à sombra de 
uma discreta penumbra. No fundo, não sei se o que me custa é aceitar a dúvida 
no discurso do porta-voz primordial. 

Kundera escreveu q1;e aquilo que é esperado e que se repete todo dia 
não é senão uma coisa muda. Somente o acaso tem voz. Tentamos interpretar o 
acaso como as ciganas lêem no fundo de uma xícara o desenho deixado pela 
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borra do café. Barcelona talvez seja, com Salvador, as únicas cidades onde te-

11110 a impressão de que me pode acontecer alguma coisa absolutamente ines
perada: o instante que pode ser interpretado como mensagem. Em Barcelona -

com suas marcas superpostas de épocas remotas, de uma cidade que muda e 
permanece - tive a manifestação de um acaso total. Pela primeira vez, desde 

que conheci Paula, senti a mágica de um excesso de fogo por outro endereço. 
Nuria: esbelta morena de rosto meigo, que surgiu como uma aparição, com 
toda a carga de ardor e sensualidade que imagino na mulher espanhola. 

Havia ido pela manhã, sem maior interesse, a um encontro de trabalho 
na Universidade. Tinha de ultimar os detalhes de minha participação numa 

mesa-redonda sobre a democratização do Leste europeu. Faltavam dois dias 
para o evento e estava, no momento, muito mais interessado em rever nünhas 

lembranças de Barcelona. Nunca imaginei que a coordenadora dos trabalhos 
fosse uma mulher, por cúmulo bonita e inq\iietantemente inteligente. 

Para que um sentimento seja inesquecível, é preciso que os acasos se 
juntem, desde o primeiro instante, na cumplicidade de um silêncio. 

Lembrei-me, enquanto acertávamos os detailies do painel, do primeiro 

olhar de Paula prometendo u1T1a nova cadência da vida. 

No começo da tarde, caminhamos sem destino determinado. Bebemos 

um jerrz na Co11fitería de la ópera, como sempre cheia de estranhos personagens. 
Passeamos, desprotegidos, pelas Ramblas, em meio a uma chuva gostosa. Ter

minamos o dia num dos cafés defronte ao cais. 

A chuva havia aumentado. Meu encanto por Nuria aguçou minha per

cepção da beleza. Comecei a juntar poeticamente pequenos detalhes: o rádio 
tocando velhas canções de Marlene Dietrich; a camareira - com cara de "meu 
lugar é em Hollpvood" - servindo-nos indiferente; Nuria, com o rosto mo
lhado pela chuva e a blusa aderida ao corpo insinuando um provocativo mis

tério, a oferta de algumas figuras de promessa. Tudo nela lembrando as ima
gens de sensual altivez que me designam a terra andaluza. Penso em Paula; 
não havia tido em toda a tarde nenhuma culpa. Unicamente uma tênue sen

sação de estranheza pelo fato de sentir-me acariciado pelas palavras de outra 
mulher. Uma paz que começava a tomar conta de mim ao perceber outros 
olhos que dizem te quiero. 

O debate na Universidade foi interessante. Quando intervi, expressei 

minha falta de entusiasmo ante o súbito surto de democracia que havia torna
do conta do mundo. Sustentei que presumivelmente o fim da guerra fria mar
que o início de 1111 caliente ornltmniento das condições de produção de uma "hiper
realidade democrática". Um imaginário que, ostentando o brilho do sol, exal-
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tará o encontro da Europa com seu potencial imperial. Assistiremos o triunfo 
europeu da razão iluminista, enquanto o Terceiro iv1undo continuará condena

do às trevas. O lado obscuro da nova configuração democrática do mundo 
desvela o avesso de sua história, mostrando a solidão terrível de homens que, 

ingenuamente, se comprazem com as novas estratégias arranjadas à sombra 
de um terço do mundo com fome. 

Bush e Gorbatchev negociaram na tempestade maltesa o fim da guerra 
fria. A natureza mostrando rnetaforicamente, e sem fingimentos discursivos, o 

que o encontro de cúpula pôde estar encobrindo. Na encruzilhada dos cami
nhos mediterrâneos, em meio a un_:ia chuva que rompeu as amarras dos navios 

negociadores, talvez nasceu urna nova defesa maníaca para um mundo que 
continua acreditando nas soluções mágicas e instantâneas. Agora, acordando, 
subitamente, num território de novas "seguranças". 

O totalitarismo disfarçado de Ocitlente, confundindo a crise do socialis
mo burocrático com uma volta fracassada ao seu humanismo intolerante. 

Novamente foi premeditada uma forma de democracia sem que seja 
aceito o Terceiro Mundo como diferença. Novamente premeditou-se uma 

idealização que nos exclui. 

As contradições do socialismo não serão superadas por uma volta às 
contradições do capitalismo. 

As contradições da democracia não serão superadas embriagando o povo 

com uma hiper-realidade, imaginária e simbólica, que expresse a tentativa de 
absorção da sociedade pelo sistema de poder. 

Em minha intervenção enfatizei que não bastava falar do desperdício, 

da inércia e do autoritarismo burocrático para raciocinar em termos de urna 
reflexão condenatória do totalitarismo. Existe toda uma fantasmagoria de vir
tudes capitali~tas, um kitsch democrático, corno diz Kundera, inteiramente dis
ponível para produzir os mesmos efeitos na tentativa de construção de urna 
sociedade intimamente identificada e subordinada ao sistema de poder. 

O mundo encontra-se dividido em duas grandes culturas totalitárias que 
nos embelezam, provocando-nos para que fiquemos comovidos com acordos 
ideológicos que nos fazem comportar corno se nenhuma instância perversa 

existisse (essa ilusão perfeita é o kitsch para Kundera). Idealizações que permi
tem a divisão do poder, falando de comunismo e de democracia ocidental, 
para afastar de nosso campo visual tudo o qu~ a existência humana e esses 
sistemas de poder têm de essencialmente inaceitável. Surgem, assim, fantasias 
extremamente simplificadas e estereotipadas que podem ser rapidamente com-
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preendidas pelas multidões e que provocam lágrimas coletivas. Idealizações 
que nos fazem viver fascinados pelos duplos falsificados do mundo. 

Vivemos imersos num kitsch capitalista e num kitsch comunista que não 

foi afundado pelo acordo flutuante de Malta. Temo que tacitamente se haja 

acordado uma amplificação da temperatura kitsch do mundo. 

A última década do milênio garantirá o direito ao futuro da humanida

de através da radicalização da democracia. Com efeito, pensar nessa 
radicalização é procurar um sentido que tem de surgir como uma resposta 
afastada de todas as infelizes inocências, que, como um biombo que dissimula 

a morte do desejo e do pensamento, pregam os defensores da fraternidade 
falsificada (à esquerda e à direita). 

Os quarenta anos que se seguiram à segunda guerra mundial foram uma 
época marcada pela imposição de uma versão kitsch da História, da consciên

cia de classe, dos direitos humanos, das práticas jurídicas ocidentais, do saber 
das ciências e do amor, dentre outras tantas coreografias simbólicas e imaginá
rias onde se ignoravam os detritos do mundo. 

Durante todo esse período, os dois lados da disputa coincidiram na ne
cessidade de sustentar seus domínios a partir de uma pomposa simetria de 

hiper-realidades desvairadas, de um perfil kítsc/1 erguido como garantia abso
luta de tranqüilidade. Alegorias de uma sociedade ideal que mobiliza senti

mentalmente multidões forçadas a comoverem-se, a darem a vida pelo ideal, 

enquanto os campos de extermínio, as crianças abandonadas e as legiões de 

famintos persistem sem despertar uma só lágrima de compaixão. 

Desta forma, uma grande paz é fingida por um sistema de princípios 
cada vez mais abstrato. 

Como diz Eco, estamos diante de uma situação tipicamente neomedieval, 
urna vietnamização de territórios ecologicamente devastados e militarizados 

por urna fragmentação de infinitos feudos particulares. Um triunfo do kitsch 

político, essa soberba caminhada rumo a difusas procuras abstratas da 
fraternidade, da igualdade e da justiça. As lágrimas artificiais que os homens 

manipulados pela mídia gostam de derramar, para comprometerem seu corpo 
apenas com a harmonia gloriosa das palavras: fantasias perfeitas, construídas 

unicamente para curar algumas urgências da consciência. 

Talvez nunca mais veja Nu ria. Seria vão tentar fazer a crônica detalha
da das intensidades, dos raros acordes que perpassaram meu corpo nos oito 
dias que ficamos juntos. Agora que Nuria, a pessoa de Nuria está bem longe 
... sei que dela só terei na memória, ancoradas pelo maravilhoso, algumas de 
suas frases e comentários. Elas estarão prontas a se congregarem, formando 
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urna pequena narrativa, em cenas sêrnicas onde melhor ficarão preservados 
o tom de sua voz e o sentido de seu encontro, cuja ressonância em mim per
manece intensa: 

Juan, aceite que você também se necessita. Que é você quem tem de se 
perdoar. 

Eu serei sempre o resultado de tudo o que enunciei. Meu último amor é 
a síntese de todas as minhas renúncias anteriores. 

Olha meu rosto, isto é o que existe, esquece o peso das outras coisas. 

Unicamente gosto das saudades criativas. 

O reconhecimento do outro é a condição de tua palavra. 

Por que não páras de viver sempre na profunda procura de ti mesmo? 
Deixa de lado o espírito judaico e tenta a felicidade sem preocupar-te tanto 
com teu próprio sentido. 

Teus excessos de cortesia não me comovem; sinto-os com um traço auto
ritário de teu caráter. 

Eu me sinto urna blues woman, porque vivo como uma encruzilhada o 

encontro entre a realidade e o desejo; minha decisão sobre o que devo querer 
está sempre colocada como uma opção entre dois caminhos. 

O nosso foi muito bonito porque tivemos desde o início urna forte vivência 
do fim; a consciência do fim deu sentido à nossa pequena história. 

A ideologia é o lugar onde não se admitem as próprias fragilidades 

Os preconceitos são como os muros de Ávila: protegeram tanto a cidade 
que não a deixaram crescer além de suas fortificações. 

Não permitas que o efeito de Édipo governe seu astral, porque as coisas 
ruins acontecem quando se espera por elas. 

Os americanos devem entender que a ecologia não é somente sensibili
'.?ar-se pela camada de ozônio; é também não tratar os povos do Terceiro Mun
do como se ainda fôssemos colônias. 

Meu corpo é emoção, desordem, entrega. Tudo no meio de um tre
mendo medo de ser invadida ... Estou tentando evitar pagar um excessivo 
imposto à vida. 

Aceitar a vida passa pelo desafio de deixar-se capturar por ela, apesar 
dos sobressaltos do mundo e o nada final ... quem aposta ao acaso começa a 
entender a vida. 

Encontrei em Nuria muitas coisas que desejei ter com Paula. Ela repre
sentou, fugazmente, a Paula esperada. Talvez as águas mediterrâneas que gos
taria de beber no mar da Bahia. 
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Nuria, um sentimento que partiu sem nunca ler ficado. Como ela mes
ma diz, nos encontramos numa encruzilhada e não optamos pelo mesmo cami

nho: as dores do blucs. 

Hoje faço cinqüenta anos. Muitas vezes tentei imaginar o que sentiria na 

data em que oficialmente o calendário decretasse meu trânsito para o quinto 
dígito da vida. Por vezes pensava que iria estar tomado de uma melancolia 
inconsolável, supunha que ficaria estilhaçado dando o adeus definitivo à mi

nha juventude. Em outras ocasiões tranqüilizava-me a aceitação de que iria 
ingressar em uma fase de íntima serenidade, com um balanço muito bem feito 

de meus desejos. O projeto identificatório posto em dia corno uma sinfonia: 
motivos explorados a fundo e desenvolvidos num ir e vir de tons alegres e 

tristes até sua explosão gloriosa de maturidade plena. 

Pensava que nesse dia iria dar uma grande festa, que reunia todos os 
meus amigos e amores. Calculava uma data cheia de fantasmas felizes e novas 
expectativas. Nunca imaginei a realidade deste dia. Nunca pensei que estaria 

só em Córdoba, que iria que fazer um brinde solitário por mim na capital de 
um antigo império, beber por meus sonhos tendo por única companhia minha 

própria intimidade. 

Está chovendo muito neste dia andaluz. A judcría está molhada. Per

maneço um longo tempo no silêncio da mesquita. Entro num pequeno café. 

Peço um jcrez que saboreio devagar. Defronto-me com as sobras de um tem

po milenar e sinto-me feliz. Nuria estava certa, é muito bom aprender a per
doar-se. Pela primeira vez na vida estou começando a acreditar, sem reser

vas, em meus desejos. Sinto que não precisarei mais projetar-me nas promes

sas de urna princesa encantada. 

Os pátios. As torres amarelentas e floreadas, os reflexos dos cravos, o 
imperialismo teológico que erigiu uma catedral no interior da mesquita. O ar 

bolorento, solene e medieval da judcría congregaram-se -:- na perduração de 
suas imagens - dentro de mim, oferecendo-me uma catarse de infinita rique

za. Cinco ou seis figuras de linguagem que permitem - abstraídas da 
multiplicidade dos tempos vividos - minha inscrição imaginária no movi
mento geral do mundo. Penso que um dia eu também serei o resíduo narrati

vo de um espectro de figuras de linguagem. Unicamente um nome ligado às 
várias imagens que ficaram de mim nos outros. Impõe-se dizer que, no mo

mento, meu corpo não deixa de ser o lugar de urna narrativa, a fantasmagoria 
derivada de uns poucos nomes. Corno a rcchcrche de Proust, pode-se afirmar 
que minha identidade originou-se nuns poucos nomes, encontra-se formada 

por uma narrativa que serve apenas para internalizar, através de um número 1 

reduzido de imagens plenas, os outros que me constituem. Inquieta-me sen-
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tir que com a morte minha pequena narrativa interior se esvairá. Eu perdura

rei como fragmento esparso na narrativa interior dos outros. Minhas figuras 
ficarão desembaraçadas - como as imagens de Córdoba que interiorizei - da 

densidade de todos os nomes que me deram vida. 

Lembro-me das mulheres que me constituem. De algumas delas manti

ve por algum tempo uma psicose alucinatória de meus desejos. Perdi o respei
to pela realidade para fazer prevalecer o ilusório de sua existência. De fronte 

aos restos do passado cordobês, sinto que consegui desmantelar a imagem 
desmensurada de quase todas elas. Está ficando ainda Paula como resíduo de 
todas as minhas renúncias? Acredito que minha vocação íntima para viver per

mitir-me-á superar o "delírio de insignificância" que Paula me inspirou. Posso 

dizer que não espero mais rejeições, desprezos e castigos. Hoje celebro meus 
cinqüenta anos tendo fé em poder desligar-me de meus perdidos objetos de 

an1or. Isto porque agora sei o que perdi desses objetos. 

Estou saindo de uma longa inutilidade causada pelos sufocos de meus 

desejos. Aspiro a não ser meu "Eu" perdido com cada objeto perdido. Começo 
a entender que as imagens íntimas do outro me constituem à margem da me

lancolia, se as seleciono a partir das diferenças criativas, e não tomando como 

critério meu próprio investimento narcísico. As mulheres que amei não podem 
perdurar em mim através das imagens que as representem, abandonando-me. 

Deixei de ser filho da tristeza. 

Ao cair da tarde deste solitário dia sei que atingirei a sabedoria de mi

nha quinta década se consigo conservar as imagens íntimas das mulheres que 

amei, livres de qualquer idéia de abandono. 

E a hora de jantar. Detenho-me junto às colunas romanas que restaram 

em Córdoba; sólidas e enigmáticas escondem absolutamente sua função ori
ginária. Nada dizem do lugar onde primitivamente serviram. Unicamente 

sugerem a beleza de uma harmonia. Um velho reza de joelhos no pórtico de 
uma igreja contígua. Estou em paz. Chego satisfatoriamente aos cinqüenta 

anos porque sinto que minha vida pode ser modelada com o mesmo prazer 
que um artista experimenta na confecção de suas obras, outorgando-lhes um 
sentido e uma forma estética progressivamente iluminada, transformando

as, por sucessivas-aproximações, numa harmoniosa unidade de composição. 
Uma unidade nada linear, fruto de um espírito impertinentemente livre, 
marginal. De um espírito, diria, que consiga aceitar-se como produto de suas 

perdas. Pleno, longe da perfeição. 

Consegui perdoar-me pelos objetos de amor que perdi. Eles continua
rão em mim sem o peso de nenhum juízo moral. Não me importarei mais em 
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conservá-los reduzidos às suas partes boas ou más. Não serei um Werther 
que se suicida para provocar o homicídio do outro mau (porque o abandona) 
que está dentro dele. 

Como no bl11es, os objetos de amor estão nas encruzilhadas. 

Celebram-se com sabedoria os cinqüenta anos quando nos sentimos 

preparados para proteger a nossa vida de todas as interpretações melodra
máticas (incluídas as proprias) que a cercam tentando condicioná-la. O gran

de desafio consiste em poder defender-nos da interpretação kitsch da vida; 
tentar escrever o destino de nossa afetividade como uma pequena e poética 

obra de arte, evitando introduzir os objetos de amor como figtiras de uma 
narrativa melodramática. Enfim, proteger nossa vida do pastiche valorativo. 
Como Beckett, espero poder exercer a arte inigualável de ser eu mesmo lá 

não é mais preciso esperar a Godot. 

Estou voltando ao Brasil. Antes do embargue, fico sabendo do desmoro
namento de Ceausesc11 (convertido no General Noriega da perestroika) e da 
nova covardia do Rambo do Ocidente no Panamá. A década acabando domes

mo modo como a inaugtuou Reagan. Agora um grotesco álibi, a invocação do 
fantasma da droga esgrimido para que "o Império do Bem" possa ignorar seus 

compromissos de entrega do Canal. Há duas semanas do encontro de Malta, 

uma prova convincente do espaço vampiresco que separa a fraternidade de

clarativa dos melodramáticos valores do Ocidente das concretas atitudes de 
um exercício político da dignidade. A retórica de Malta rapidamente falida 

diante deste novo gesto da desvergonha imperial de Washington. Sob as raja
das das metralhadoras, os americanos pretendem impor a democracia nome

ando um Presidente que tem de tomar posse num edifício em ruínas, rodeado 
por tropas estrangeiras e centenas de cadáveres carbonizados. Outra prova do 

kitsch americano que permite a seu exército funcionar corno os bons samaritanos 
de um presuntivo império do bem. 

Sem muita memória e sem nenhum senso de simetria, Bush congratula

se pelo desfecho da Romênia. Com total impunidade discursiva celebra a que
da do último dos dinossauros stalinistas e começa a implementar no Panamá a 
doutrina Brezhnev da soberania limitada. A vertiginosa queda da ortodoxia 

romena contrastada com a afirmação da ortodoxia americana. Agora teremos 
um presente natalino made in USA: a promessa de uma paz garantida pelas 
mesmas fantasias macabras que legitimaram a intervenção soviética na 
Tchecoslováquia. Bush e sua Timisoara às avessas. 

Tudo indica que se vai produzir a superação da divisão Leste-Oeste. Po
rém, todos parecem querer que o Sul permaneça como está. O novo Plano 
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Marshall nos pode presentear com urna pobreza ainda maior. Na América Lati
na a política militarizada, a desnacionalização de seus povos e a privatização da 

economia e do Estado perdurará após o acordo de !\falta. Panamá é um inci

dente que permite ler nosso destino e os planos de neocontrole que estão sendo 
gerados por nossos "Irmãos da Morte". Continuaremos sem ter nosso lugar no 
mundo. Brasil e Argentina também foram excluídos do acordo de Lomé. 

Estou voltando a um Brasil que acaba de decretar a morte de urna de 

suas mais significativ;:is ilusões. A porta de Brandenburgo reaberta também 
aqui corno signo inequívoco de que neste país continuará vigente um tropical 

poder prussiano. 

Faltam poucos dias para o fim da década. A morte de um pequeno pla
neta vem sendo anunciada há um longo tempo. Nos anos oitenta, a tecnologia 

alterou substancialmente nosso cotidiano. A utopia, cm sua dimensão mais 

imediata, tentou fazer com que a tecnologia passasse pelo consumo. Os aci
dentes ecológicos começaram a mostrar o equívoco de uma visão que tentava a 
privatização das crises ambientais. Agora pode perceber-se com nitidez a im

possibilidade de intervir nas crises ecológicas sem tentar a superação da crise 
social provocada pela radicalização do capitalismo e ;:i persistência suicida das 

formas de empobrecimento determinadas pelo comunismo hermético. 

A crise ecológica é mundial e sistêmica. Ela não é produto de erros oca

sionais. Não estamos ameaçados pelos descuidos ecológicos. O perigo vem de 
uma crise psicológica, ética e social de proporções alarmantes. A solução não 

chegará limpando JS ruas de garrafas e lixo. O mundo não encontrará sua 
"cura" com acordos de cúpula ou pela imposição de uma legislação protetora. 
É preciso limpar a alma de um mundo carente de uma urgente e profunda 

mudança estrutural. O que mata é nossa concepção de vida, nossa incapacida
de de sublimação, nossa apatia frente a uma lei de mercado que nos fez trocar 

a solidariedade pela concorrência. 

Demandará uma grande dose de sensibilidade entender que não supe
raremos as crises ecológicas enquanto vivermos confundindo o crescimento 

psíquico com o crescimento econômico. Não desafiaremos a destruição do pla
neta. Não haverá uma superação ecológica enquanto formos incapazes de lo
grar que o capitalismo possa diferençar-se de uma operação de rapina. 

Vinte e quatro de dezembro. Desejar feliz natal tornou-se hoje uma pia
da política. Em meio a uma desatada neurose de shopping, pela ansiedade 

pelo p·apel de presente e pelo ar etílico, o mundo mostra sua desapiedade e 
crueldade. A paródia de uma fraternidade de telenovela - de parentes trocan
do seus melhores desejos, coroados de luzes de neon - resulta difícil de manter. 
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A euforia pelos muros derrubados rapidamente foi transbordada (com simé
trica precipitação) pelas terras massacradas do Panamá e os sessenta mil mor
tos da Romênja. Menem, Collor os outros imitadores latino-americanos de Felipe 

González amparando sem muitos disfarces um capitalismo selvagem prome

tendo muito mais prosperidade para aqueles que sempre a tiveram. Uma este
reotipada troca de bons ;:iugúrios que ficará diluída numa noite de amor e guerra. 
O último natal da década celebrado em meio a combates, altos consumos e 
escassas esperanças. As mães da Plaza de Mayo dando como presente o anúncio 

da identificação do cadáver de uma mulher que foi assassinada (pelos que hoje 
se quer indultar) com disparos dirigidos ao ventre, onde já estava situado, em 

posição de parto, o bebê que levava em seu corpo. A política, como diz Rino 
Formica, continua sendo "sangue merda". 

... Que estas festas nos inundem de paz e felicidade agora ao longo de 
toda a década ainda sabendo que no interior da Argentina oito crianças se 
incendiaram desesperadas no interior de uma delegacia de menor, porque 
haviam -entre outras torturas - sido obrigadas a ter relações sexuais entre elas 

para divertimento dos policiais que estavam obrigados a protegê-las.Tudo para 

não pensarem em protestar, para que aprendessem desde pequenas a aceitar 
em silêncio sua exclusão da sociedade. Os anos em nove de nossa próxima 

história podem ser o caldo premente onde se queime a consciência do huma
no. Eu não sei por que vou brindar esta noite. 

Vinte e cinco de dezembro. Acordei sabendo que o casal de ditadores 

romenos foi fuzilado para que continue a ausência de todo debate e se assegu
rem ao novo governo todas as decisões sobre a transição. Noriega refugiou-se na 

embaixada do Vaticano, enquanto nas ruas continuavam os cadáveres decente
nas de pan;:imenhos que morreram por uma pátria que nunca os considerou. O 
inconformado fantasma do Vietnã substituiu neste Natal o ingênuo Papai Noel. 

A maior parte das notícias que se lêem nos jornais parecem preparadas 
para o dia dos bobos (que é festejada, em todo o mundo com exceção do Brasil, 
no dia 28 de dezembro). Os anos em oito acabam sem alento, insinuando, po

rém, algumas esperanças: a implantação de uma esquerda de massas no Brasil, 
o avanço - sem lirismos - de uma consciência ecológica que ultrapassa os cui

dados ambientais, e o abalo do horizonte ideológico que condicionou, nas últi
mas quatro décadas, o ritmo dos conflitos. ., 

Espero que não fique como uma lenda do dia dos bobos a perspectiva 
de resgatar a democracia e os direitos humanos de suas duplas determinações 
defom1antes (as do capitalismo imperial e as do stalinismo socialista). 
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Fugindo do humor negro da História, desejo que na próxima década 
consigamos derrubar o maior dos muros: o que divide as imensas legiões dos 
que foram excluídos da História e os donos de seu destino. Um sonho que só 

irá além do desejo de um bobo se evita a repetição de intervenções como a do 
Panamá na medida em que elas reforçarão os ideólogos saudosistas das estru

turas totalitárias da guerra fria. 

O último dia da penúltima década do milênio. Sinto o peso de uma data 
onde todos ficam como que obrigados a prestar contas a um tempo que avança 

implacável. Obrigados a festejar a passagem do tempo e fazer o balanço dos 
afetos vitoriosos e dos desejos não-realizados. As esperanças recarregam suas 

baterias, e uma longa estrada de tráições volta à carga na espera dos próximos 
passos de nosso desejo, tentando atraí-los, corno um vício, e seduzi-los a ficar 
na ordem com as mesmas pessoas e com as mesmas palavras. 

O balanço do ano tende sempre a deixar um sabor amargo porque o 
êxito ou o fracasso da luta contra a insatisfação é habitualmente medida 

por um padrão que só valoriza os desejos transformados em obrigações. 
Festa sem muita criatividade, confirma o hábito que as pessoas têm de aco

modar-se às formas ritualizadas de expressão dos afetos. O que mais me 
perturba na celebração de fim de ano é a confirmação de uma tendência, já 

generalizada, de organizar a alegria para que ela não transborde e se mani

feste por canais imprevistos. Festas carregadas de códigos silenciosamente 
pactuados, códigos que não poderão ser minimamente violados sob risco 

de provocar nos outros o espantoso sentimento de haver sido abandona
dos. A íntima calidez dos afetos que se encontram em liberdade é substitu

ída por um ritual que nos liga aos outros pela obrigação: uma embriaguez 

que rapidamente se transforma em angústia. 

Posso dizer isso de outra forma: temos mamado um modelo irreal de 
felicidade. Aspiramos a levar uma vida emocionalmente satisfatória fazendo 
andarem nossos desejos conforme o modelo de expectativas cuidadosamente 

coaguladas. Procuramos o intercâmbio dos afetos como se eles só pudessem 
vir como ressaca de um prévio - e nunca bem enunciado - contato de senti

mentos. Formas já feitas de amor que não podem ser transgredidas, um plano 

supra-real - acima de uma paisagem pantanosa - que .invalida toda emoção 
que tenha uma origem diferente. A pátria sempre imprevista do amor conver
tida numa ameaça à estabilidade dos sentimentos: o amor que desaparece a 
loucura dos hábitos obrigados, que pesam e não são a vida. 

A festa de final de ano confirma a visão de amor como um trabalho 
remunerado com a culpa. 
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De repente, tenho vontade de ver Paula, ter a oporhmidade de dizer-lhe 
que lamento viver por ela urna paixão que a afoga, cercando-a por todos os 
lados. Urna paixão que acreditava bobamente num modelo de emoções previa

mente calculado. Paula, tenho vontade de comportar-me corno um corpo capaz 
de tomar-te, com fúria louca, nos imprevistos de teus desejos, de expulsar para 

longe a vulgaridade de todo hábito de amor. Quisera que meu corpo aprendes
se a amar-te sem decepcionar-se com teus comportamentos não-estabelecidos. 
Sempre tu fugiste dos afetos imobilizados e eu não tive sensibilidade para acei

tar-me íntin10 partícipe dessa coragem. Posso perder-te por não te aceitar como 
uma promessa sem garantia. Ai, se eu pudesse entregar-me a esse chamado! 

Estou esperando por mim mesmo, por minhas incertezas, para poder 

entregar-me ao chamado de teus imprevistos ou ao de alguém com quem pos
sa dar os passos encantados dos aprendizes da intimidade. O oposto à solidão 
é a última c;umplicidade diante do imprevisto. 

A três horas do fim de uma década, preparo-me para colocar meu corpo 
no mundo, que se abre sem reservas para um objeto histórico não-identificável 
(OHNI). Para uma ordem coletiva disposta à invenção. 

Tudo indica que, de maneira diferente dos dez anos que esta noite se 
despedem, a história começará a aceitar seu imprevisível. Desejo estar à altura 

deste tempo inusitado- onde novos nomes virão para nomear a perdurabilidade 

entre os conflitos entre opressores e oprimidos (até há pouco chamada luta de 

classes) -, e sei que para isso tenho de aceitar a imprevisibilidade de minha 
história, os imprevistos de meus amores. Velas ao mar, navegando as mais 
profundas águas. Alguma coisa está acontecendo no fundo do oceano. Temos 
de acomodar-nos a muitas tormentas, renunciar muitos cantos de sereias, aban

donar a tentação de querer condicionar a realidade aos prognósticos idealiza

dos e às fantasias reitera tivas. Sei que teremos de mudar. Sei que não se pode 
mais esperar a satisfação a partir de um coágulo de expectativas reiteradas. Eu 
e todos os homens do mundo, porque é impossível que a história consiga acei
tar seu imprevisível enquanto os homens não conseguirem imaginar criativa
mente seus afetos e o surrealismo cotidiano da sobrevivência. 

Apostar no futuro do homem é apostar em sua capacidade de improvi
sação diante dos imprevistos. Saber viver é poder aceitar-se imprevisto, acei
tando o imprevisto do outro. 

Não se trata de fazer o luto da concretude de minha história com Paula. 
Mas o luto do Werther que tornou conta de mim para sustentar uma Paula que 
funciona corno um significante fascinante. A Paula que me capturou é o resul-
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ta do do Werther que tomou conta de meus desejos, embutindo-os numa fanta
sia que conduz os afetos para sua morte. 

Sei que só me salvarei negando ao Werther que carrego. É muito 
mais importante tirar meu Werther interior do que esquecer Paula. Ele a 
fez uma Carlota. 

A realidade do Zlmor é sempre uma fantasia realimentada. Uma fantasia 
vinculada. A realidade do amor está sustentada pela fantasia do Outro. O amor 

perde sua realidade quando o Outro retira sua fantasia, deixando nosso desejo 
prisioneiro de uma auto-ilusão que o vai engolindo. É o mundo interior de 
Werther que construiu suicidamente seu sonho de amor, dispensando o sonho 

de Carlota. O sonho de amor é sempre o encontro de duas fantasias. O sonho 
unilateral é delírio. 

Tenho que sair do lugar em que perdi meus sentidos, do lugar em que 
idealizei Paula como um significante magnético.Não posso mais viver um ima
ginário solitário. O lugar da morte. 

Agora sei o que Ulysses sentiu escutando o canto das sereias. 

Entreguei para Paula um cheque em branco sobre meu capital simbóli
co. Seu corpo passou a ser o provedor de meus sentidos. O tempo perdido 
nela. Não encaro mais idéias para construir a temporalidade como espaço de 
auto-reconciliação. Neguei que o desejo precisa de um processo e não de um 

objeto terminal. Caí na estupidez de aceitar que Paula podia ser tudo, de re

pente e para sempre. Apaixonei-me com desmesura para não aceitar a perda 
de minha onipotência. Pretendia amZ!r sem rastros de minha temporalidade. 

Instalei-me em Paula para fugir do tempo. Desta forma, fiquei com 0 

sentimento de perda do futuro. No fundo, uma renúncia ao amor, que deve 
encontrar-se no registro dos ideais como ma triz erótica para que o narcisismo 
de vida possa escolher os investimentos e os objetos que o satisfaçam. 

Paula, com sua juventude, me fazia esquecer minha finitude. Perdido 
em sua juventude estava começando a desaprender a viver. 

Na meia-idade é preciso a reconciliação com nossa história. Precisamos 
saldar as contas. E não podemos deixar que outro as pague. Desta forma, esta
ríamos abdicando de nossa consciência de finitude. O Outro nunca pode fixar, 
em ininha vida, o sentido de minha consciência de morte, que é o sentido futu
ro de meu passado. 

Sair de Paula não é entrar na anomia. É poder sentir que uma mudança 
está passando por meu corpo e que escolhi ser seu protagonista. 
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Iv!inha musa está sangrando. O amanhecer é impiedoso, não perdoa os 

sonhos da noite. Ela está se juntando com os sonhos que minha mãe cantava 
para mim no berço. 

Navegando, perdi-a. O brilho de seus olhos me acompanhará como 
saldo positivo. Parto com muitas coisas boas. Não dá para fazer um tango 
com minha tristeza. Inventei, por um tempo, um anjo para acompanhar-me. 

Uma fada boa que não me deixou irresistivelmente enfeitiçado por um lugar 
vazio. Continuo a viagem sozinho, sem perder-me. A descoberta de uma 

decepção que me fecunda. 

Afasto-me novamente de uma princesa que meu pensamento encantou. 

Não quero repetir o equívoco de um desejo calcinado por uma lembrança im
possível. Pelo amor dos começos. Aquele amor que exclui a criança da ordem 
da temporalidade. 

Deixo, sem espírito de voltar, um território matemo de fetiches silencio
sos e demandas excessivamente acalmadas. Quero deixar de me sentir culpado 

por haver crescido. Não quero mais voltar a ser para outras mulheres um peque
no fetiche perdido. Quero afastar de mim a idéia de que só poderei conquistar o 
amor de uma mulher dentro das condições que possam satisfazê-la plenamente. 

Puros gestos de submissão que determinam a indiferença possessiva do outro. 
Não pretendo mentir mais para mim, acreditando que recupero a memória de 

meus primeiros passos, tentando satisfazer plenamente o desejo do outro. 

Não quero chorar uma perda de amor, fazendo que minhas lágrimas 

não me deixem ver o que perdi. Paula tem que entrar em meu passado preser
vando, em minha história, o sentido de seu futuro. Tenho que me exilar dela 
para apropriar-me de mim. Estou serenamente voltando a Salvador. Nenhum 
sacerdote me acompanha. 

Retomei a São Paulo para entregar a Paula uma cópia destas crônicas. No 
começo ela teve muito medo. Sabia que a leitura poderia condená-la a não me 
esquecer. Lemos juntos grande parte dos manuscritos. Foi uma delicada e tema 

cerimônia de adeus. Conseguimos ter a dignidade de um final que soube con
servar a beleza dos primeiros momentos de nossa história. Oferecemos nosso 
amor à evanescência de um ato esplendorosamente estético. Nenhum gesto apres

sado de despedida. Recuperamos parte do desejo intumescido por minha pai
xão devota, devastado por esta criança enamorada pela origem que nos perdeu. 
Dois corpos serenos que conseguiram encontrar-se, febris, até o fim. Os dois 
entendendo que no amor não existe o ponto final como uma nomeação do dis
curso. Estávamos nos separando para poder deixar nossa afetividade liberta das 
rotulações. Daqui em diante nossos sentimentos não poderão ser mais nominados . 
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Seremos duas pessoas, para sempre, jogadas no mundo e com seus afetos invisi
velnwnle comprometidos. Nosso futuro estará vinculado pela perda de todos os 
modelos. Continuaremos vivendo, um para o outro, como a síntese de nossos 

amores. O corpo invisível de todos os rostos que amaremos ... 

No amanhecer, Paula me levou até o aeroporto. Na despedida, ela 

me disse: 

- Você deixou de ser meu prisioneiro. 
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POR QUEM CANTAM AS SEREIAS 
Informe sobre Ecocidadania, Gênero e Direito * 

Capítulo I 

Uma Cartografia Anterior à Navegação 

1.1. Cinzas e Purpurinas 

1.1.1. Este texto ocupa-se do fuh1ro do sociopolítico e da subjetividade em 
um ambiente seriamente ameaçado; trata de um futuro próximo: os vinte anos 

vindouros. A intenção não é a de se estabelecer uma futurologia especulativa de 
cunho escatológico. A tentativa pode ser melhor caracterizada como uma exi

gência para a justificação concreta de uma visão do futuro. Proponho, copiando 

um termo de Bunge, a construção de um foturível que seria - como ele mesmo 
define: um foturo possível imaginado por alguém. Um esforço para tratar de 

responder à pergunta: "que futuro nos espera?" Especialmente no que se refere 
à ecologia, à cidadania, à subjetividade e à produção social de verdades e valo
res. Os mal-estares, tensõ~s e buscas, associadas a estes cinco "ingredientes" na 
encruzilhada terminal da modernidade. No fim de nosso século, muitos se per

guntam o que podem esperar os homens do próximo milênio. 

Os futuríveis são perguntas sobre o futuro que não esperam respostas, 

que sirvam mais como revelação transferencial de uma problemática, do que 
como indicador de soluções. Perguntar para armar uma perspectiva que per
mita buscar os sinais do futuro; sinais que podem servir para tratar de modifi
car esse futuro em lugares de transferência ecológica. Perguntas sobre o futuro 
para sugerir que as coisas não estão presas aos determinismos, são evitáveis. 

• Publicado em Porto Alegre: Síntese, 2000 . 
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Examinar o dado para escapar de suas fronteiras, a fuga até os melhores im
previstos e preferências do amanhã. 

Um futurível ecológico é urna reflexão sociopolítica, ético-biológica e 

desejante, sobre os critérios de produção do mundo que possam ser vistos como 

aptos para garantir as condições de possibilidade do futuro. Um paradigma 
ecológico, uma utopia, um desejo que se nega a aceitar que a negatividade é o 
seu objeto. Um compromisso de solidariedade com o amanhã: uma forma de 
solidariedade com as gerações que nos seguirão, para que possam viver em 

condições dignas de liberdade, saúde e existência material. O Direito do ama
nhã que deve ser ética e legalmente protegido como direito fundamental das 

gerações vindouras. Sem dúvida, Õ lugar onde começam a se juntar os Direitos 
Humanos com a ecologia. O Eco-Estado de Direito. O futuro da democracia 
existencial depende do estabelecimento deste lugar de encontro. Urna cultura 

que necessita ser feita pelo entrelaçamento d~ amores que nos constih1em como 
sujeitos e como parte de um povo. O futurível ecológico deve ajudar-nos a 
enfrentar o drama de nossos amores, deve dizer-nos o que se pode tratar de 
fazer com nossos afetos perdedores. 

Nos dias atuais, os homens se encontram desprotegidos em suas entra

nhas, em seus sentimentos profundos. Existem poucos guias para mostrar saí
das. Os homens não buscam seus destinos querendo fazer as coisas que amam. 

Guiam-se pelo êxito. Tratam de fazer o que lhes pode proporcionar êxito. Seus 
modelos são os vitoriosos, pouco importa a origem de seu êxito. 

A fama outorga carisma, elimina a falta de ética na conquista do êxito. 
Em urna perspectiva ecológica as coisas devem mudar. E preciso entender que 
os modelos são as coisas que amamos. Se um homem é tomado corno modelo 

deve ser pelo modo que realiza as coisas que ama, não pelo êxito que conse
guiu fazendo as coisas que o comprometem com o amado. As gerações futuras 
não podem receber corno legado um deserto de ofertas. 

1.1.2. Estamos diante da possibilidade de desenhar, acompanhando de 
Bunge, três modalidades de futuríveis para o mundo que se inicia no ano 2000: 
a) a extinção da humanidade; b) o retomo à barbárie; c) o avanço de uma soci

edade mundial solidária, eqüitativa e austera (emancipação ecológica: o 
paradigma ecológico da transmodemidade). 

O primeiro futurível pode ser caracterizado como um homicídio: a 
extinção total e final da vida, o fim da biosfera. 

Contudo, a aparição de novas formas sociais e de afetividade homicidas 
não é previsível porque não se pode deduzir inteiramente do que precede. 
Temos sintomas, isto sim, para esperar que nossa espécie entre em urna etapa 
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de decomposição sem retorno. No momento temos que nos preparar para esta 
possibilidade. Existem oporhmidades para que tudo mude amanhã. 

Para Edgar Jv1orin, a.humanidade vive urna crise que ele chamaria de 
agonia, isto é, um estado trágico e incerto em que os sintomas de morte e de 

nascimento lutam e se confundem. Um passado morto que não termina de 
morrer, um futuro nascente que não consegue nascer. Uma agonia que pode 
nos levar para uma saudável metamorfose geral, se tomarmos consciência, 

desta agonia. 

Preocupado com os perigosos rumos de um mundo que ameaça 
globalizar (mundializar) a autodestruição, Morin, todavia, mostra sua fé na 
realização de um mundo no qual todos os homens se preocupem com o esta

do das coisas. Morin conserva alguma esperança num processo de mun

dialização sem exclusões. 

1.1.3. O fator que mais estimula, nos tempos atuais, a busca dos futuríveis 
é, sem dúvida, a angústia. Todas as pessoas pensantes percebem que nos en

contramos imersos num processo de mudanças profundas que não são apenas 
tecnológicas, atravessam todas as instâncias da vida. Estamos diante de um 
amanhã de alarmantes alterações que ameaçam a realidade socialmente 

construída na modernidade. Como conseqüência da decadência das ideologi
as tradicionais, dos sistemas de valores a elas relacionados e do modelo de 

conhecer e participar do mundo, as pessoas se deram conta de que haviam 
sido rebaixadas no significado de suas vidas, com graves perigos para a conti
nuidade do político, do social e do subjetivo, sobre condições "sustentáveis" 

de dignidade. Uma fantasia de pânico sobre o destino do desejo e do sentido, 
num mundo de emoções sumárias e poucas respostas éticas. E o medo causado 
por um "espetáculo civilizatório" empenhado na minuciosa mutilação dos sen

timentos e pensamentos. O sinal de alerta contra uma "euforia de mercado" 
que estremece o mundo, antecipando a "solução final" da "burguesia tardia": 

o homem dos vínculos desgarrados, magnetizado pelo vazio significativo de 
corpos sem qualidades, condenados aos seus próprios impulsos autodestrutivos. 

Contamos com indicadores que sugerem a existência de um mundo que 
insinua se transformar, ignorando se a autonomia será seu ideal de destino. Um 
tempo p·aradoxalmente letárgico e demasiado rápido que vai gerando povos 

ambivalentemente fixados em posições de violência e de indiferença generali
zada. Uma sociedade cada vez mais discriminatória que encurrala o homem 
provocando o temor de ter, como única saída, o salto no vazio (de sentido e de 
desejo). A implosão da existência na totalidade de suas dimensões. Homens 
que agonizam como parte de um circuito de entretenimentos e de simulações. 
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Uma época em que a proximidade com a estupidez provoca a fantasia (ou o 
pressentimento) da catástrofe global dos modos de existência, a catástrofe da(s) 
forma(s) de civilização que nos coube viver, fenômenos de desequilíbrio 

ambiental que ameaçam a continuidade da vida; uma progressiva deterioração 
das relações individuais e coletivas; a violência e as trivialidades de uma massa 

que está se devorando a si mesma; a inutilidade de comportamentos motivados 
pela vaidade; o vazio de uma cultura que unicamente mostra a teatralidade de 
suas propostas; as palavras e os gestos de solidariedade desaparecendo junto 
com mui tas espécies animais e vegetais (Gua ttari); a perda do sentido dos con

flitos e a implosão do espaço político. Tudo mostrando o mal-estar de uma for
ma de civilização prisioneira de suãs próprias tendências destrutivas. 

Nos anos vindouros teremos que lutar contra a estabilização reacionária 
do capitalismo, teremos que enfrentar um sindicalismo que crescerá em 
conservadorismo e condições bárbaras de trabalho, dentro de um mercado re

finadarnente civilizado e tecnológico. Veremos crescer diante de nossos olhos, 
o ódio discriminatório provocado pela ameaça da reinscrição social dos que 

estão socialmente excluídos da tecnologia produtiva. Podemos ficar submergi
dos numa xenofobia coletiva que alimentará o ódio frente à qualquer forma de 

justiça social. Um retorno à Auschwitz que não foi unicamente um projeto de 

extermú1io dos judeus, também pretendeu ser um programa de disciplina para 
toda a classe operária. 

Não esqueçamos que os excluídos do sistema produtivo têm uma fun

ção no mercado de trabalho como mão-de-obra disponível, que têm, ademais, 
um efeito dissuasivo extraordinário sobre o resto dos trabalhadores. 

Castoriadis fala de um capitalismo de pesadelo regido por quatro ver
bos: produzir, consumir, racionalizar (a economia, a produção, a educação, as 
verdades, os valores, os desejos, tudo, sem exceções) e dominar (a natureza, a 

sociedade, os vínculos, as informaç.ões, até a morte). Os dois primeiros se 
complementam para corrigir a idéia de Marx sobre a expansão do capital, uni
camente regulada pela acumulação: o capital também se expande (com 
irracionalidades e derrotas) exigido pelo consumo. Os dois últimos verbos vis

tos como um sonho que derivou em catástrofes ecológicas, inevitáveis porque, 
em.definitivo, é muito relativo o que se dominou, como é relativo o que se 
racionaliza num sistema cada vez mais irracional que nos compromete num 
onanismo televisivo e num conforto mínimo e banalizado. 

Frente à irracionalidade crescente do sistema (continuo acompanhando 
o pensamento de Castoriadis) surgem pálidas respostas, maneiras menores de 
fazer política; faz-se política defensiva, corre-se atrás das grandes e graves con
seqüências da irracionalidade do capitalismo, mas não se tocam as causas: man-
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dam-se alimentos e roupas à Sarajevo ou à Somália, grupos ecológicos contra os 
massacres amazônicos, movimentos de protesto contra a violação dos Direitos 

Humanos; evidentemente, é melhor que o esquecimento em frente à urna tela 
de televisão, mas não se resolvem os problemas. Estes comportamentos de po

lítica defensiva são utilizados como urna prótese para o vazio político. 

Os produtos de consumo e os sinais de sua instituição social instalam 
uma plataforma totalitária primária. O consumo é uma instituição fetichista, 
uma cosmovisão imaginária que estabelece uma nova dimensão de salvação 

pela graça dos objetos. O consumo surge, assim, como um sistema de valores 
ideológicos que se impõem por meio de coerções sociais inconscientes. No fun

do, trata-se de uma nova ordem semiológica que funcionaria como o sistema 
de parentesco ou de casamento nas remotas sociedades primitivas. Seria, con
forme Baudril!ard, um sistema generalizado de intercâmbio e produção de 
valores codificados, no qual todos os consumidores encontram-se reciproca

mente implicados. Presos por suas ilusões depositadas nos objetos. Esperanças 
consumidas que fazem do prazer um simples efeito residual dos signos. Por 

isso, o homem transmoderno fica com seu prazer hipotecado no próprio con
sumo, obrigado, diminuído numa difusa sensação de curiosidade. 

A sociedade de consumo convida a experimentar o amor, ou a Jesus 

Cristo, com a mesma e indiferente curiosidade com que sugere provar um 
novo sabor de chocolate (basta percorrer a Via Dolorosa, em jerusalém, para 

comprovar a vingança dos comerciantes expulsos por Jesus; cada esquina da 
via foi convertida em um mercado onde a dor é um produto a mais na barra

ca de ofertas: as pessoas terminam não podendo distinguir a devoção sagra
da do consumo). Os sentimentos convertidos na curiosidade, transformados 
em sua própria paródia. 

A pulsão de morte triunfando por intermédio dos objetos. A aceitação 

do outro, como diferença integradora, perdida em rel!=!ções de objetos 
alucinantes. Vinculados aos objetos de consumo determinamos a ausência 
mútua de uns e de outros. Nossos objetos de amor trocados pelos objetos de 
consumo. Estamos muito perto de chegar a um ponto no qual o consumo 

pode tomar toda a vida, em que todas as atividades quotidianas resultem 
invadidas, climatizadas pç)[ vínculos articulados de objetos, totalitariamente 
homogeneizados pela milagrosa mentalidade de consumo. Então, nos encon

traríamos possuídos pelos objetos (de pensamentos mágicos que controlari
am a vida com base na crença da onipotência dos signos). Um retorno à sen
sibilidade primitiva, ao reflexo de uma satisfação simulada que alimenta a 
banalidade cotidiana. Simples práticas de exorcismo que beatificam a aquisi

ção de objetos, negando seu vú1Culo com o trabalho, com a produção e com a 
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sublimação. No centro do consumo unicamente pode existir a simulação de 
uma transparência, urna obscenidade que esconde urna felicidade abstrata, 
definida pela resolução mágica dos conflitos. Assim estaríamos diante de 
uma metafísica objetivada que se manifesta corno urna ordem de manipula

ção dos signos que ocultam a ordem econômica, política e sexual da produ
ção de bens. E corno um direito natural dos objetos, um fantasma de amor 
construído pela idealização de um consumo generalizado, que se converte na 
fonte exclusiva de todo prazer. Objetos que tratam de negar as mudanças e a 
história, desprezando o desejo para o registro das necessidades. Certificado 

de morte outorgado por um prazer de objetos que substitui o prazer do pen
samento. Eros deslocando para os .objetos a responsabilidade e a eleição das 
representações, permanecendo numa atitude de gozo contemplativo. O eu 
alienado das expectativas de um prazer que pretende ser satisfeito no silên
cio do desejo. Assim, a realidade é reprimida, impõe-se a negação dos confli
tos, outorgada por urna transferência na qual os objetos ocupam o lugar de 
nossas impossibilidades; objetos no lugar de nossos limites. 

O que caracteriza a sociedade de consumo é o desejo inconsciente de 
não pensar mais no mundo exterior e em nossas faltas, doando à uma hiper

realidade brilhante a própria atividade de pensar. A hiper-realidade em subs
tituição do prazer do pensamento. 

Falando a partir da rnetapsicologia, posso dizer que o prazer do pensa
mento é obtido pela surpresa de um sentido descoberto em urna permanente 
interrogação do outro. 

O desejo de consumir cria urna espécie particular de autismo cultural 
que nos devolve a urna situação de infantilismo primário. Morre, então, a con

dição necessária à sobrevivência do sujeito como entidade autônoma: a possi
bilidade de renunciar à onipotência mágica do pensamento, como capacidade 
de separar o possível do real. 

No consumo o eu perde a possibilidade de investir com autonomia, à 
medida que renuncia ao caráter eletivo do prazer, transferido para o terreno 
da necessidade. A experiência analítica mostra que a capacidade autônoma de 
investir termina quando o eu não dirige suas demandas de prazer para o eu 

dos outros, quando pe_rde a possibilidade de pensar a relação com os outros 

como fonte simultânea de prazer e sofrimento. Assim, encontrar-se-ia vivendo 
um estado fantasmático, em que não haveria lugar para os componentes de 
realidade que não se comportassem conforme o poder do fantasma. 

A autonomia é sempre um vúKulo de prazer. Esta possibilidade se esfu
ma quando a cultura nos obriga a transitar por um espaço neutro, onde os 
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objetos existem e nos brindam um certo gozo com a independência da fonte 
conflitiva que é o eu dos outros. 

O alucinado mundo do consumo devolve aos homens urna representa

ção fantasmática que os coloca novamente no espaço de suas primeiras elei
ções pulsionais. Privando toda possibilidade de distinguir o prazer e o amor 

experimentado, do prazer e do amor sonhados. 

Em um certo sentido, estou querendo dizer que a autonomia será sem

pre negada se o homem organiza a economia de seu prazer de_ ª.cardo com u~1 
catálogo obsessivo de consumos, delegando aos objetos adqumdos toda a ati
vidade do pensamento. É a certeza mágica de um prazer que ignora o trabalho 
e os conflitos que determinam seu destino sempre compartilhado. 

1.1.4. Confesso meu temor diante de um mundo convertido em um es
petáculo de uma viagem sem objetivos. Uma cultura fascinada pelas triviali

dades, as simulações e o consumo de um tempo sem pontos de referência. 

Sinto uma profunda preocupação quando vejo uma diversidade de ros

tos sem singularidade e uma multiplicidade incontrolada de signos que nos 

invadem, deixando-nos num vazio lingüístico (objeto da semiologia ecológi
ca, ver último capítulo). O colapso de nosso sistema de existência, transfor

mado em uma ortopedia alucinatória (que prepara, entre alardes tecnológicos 
e banais necessidades de consumo, a fascinação pela morte das identidades, 

a ausência de valores e o desaparecimento do espaço político). As últimas 

cenas de um naufrágio 7 

De fato, caracteres patéticos de urna existência que deixa de apostar na 
renovação do sabor pela vida, na criatividade e no projeto de autonomia; uma 

forma de cultura que sendo incapaz de pensar-se como uma coisa positiva, 
pode nos levar à uma sociedade na qual o homem matará e morrerá por muito 
pouco (Castoriadis). A radicalização da barbárie, o segundo fu turível. Na rea
lidade, este retomo já começou com o ocaso de uma modernidade esgotada em 

seus sonhos, valores e instituições. Nossa vida, todos os dias, humiil1ada pela 
emergência caótica das trivialidades e pela ofensa contra a política como cria
ção do devir das autonomias. Trivialidades que escondem uma economia de 

números indiferentes às necessidades sociais, para realizar, estatisticamente, 
um mercado sem lugar para o encontro (público) do desejo mais mtimo de ser. 

As "maravilhas" de uma nova ordem mundial que não deixa de ser 

uma forma perversa de se referir à desordem dos afetos, dos saberes e dos 
poderes que realizam a infâmia discriminatória com que se encerra o milênio. 
Falo da própria discriminação dos modos de vida: os vínculos demolidos e os 
homens magnetizados por sua própria aparência e por suas performances feti-
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chistas. O delírio da busca de metas sem conseqüências e um tempo sem me
mória. A desintegração de uma sociedade que está sendo condenada por qual
quer sonho de diferença. 

Os donos do mundo, gosto desta idéia de Bunge, brutalizados por suas 

próprias conquistas territoriais e econômicas, se desinteressariam pela ciência, 
artes e humanidades, se romanizariam, fundando a sociedade das trivialidades. 

Em numerosos pontos do globo, aponta Morin, surge uma grande 
barbárie nascida da aliança entre as formas antigas sempre virulentas de 
barbárie (fanatismos, crueldades, desprezos, ódios, alimentados mais do que 
nunca por religiões, racismos, na~ionalismos e ideologias) e as novas formas, 

anônimas, fechadas, burocráticas, tecnocientíficas da barbárie, que se desen
volvem em nosso século. A aliança com diversas formas de barbáries, selada 

em Kolyma, Auschwitz e Hiroshima, se tornou universal e é ela que ameaça a 
humanidade em sua sobrevivência e em seu devir. 

Para Morin, no contexto do capitalismo mundializado, na globalização 
dos costumes desenvolvida junto à difusão mundial da civilização técnica oci
dental burguesa e individualista, surgem grandes resistências dentro de antigas 

culturas, que têm medo de perder sua identidade, e esta resistência se traduz 
freqüentemente no retorno ao nacionalismo que atualiza a barbárie. Um medo 

de perder a identidade somado à perda generalizada da esperança, provoca um 

retorno ao passado e à religião (associado à violência e ao nacionalismo). 

1.1.4.l. O caso mais extremo de retorno à barbárie, quase impossível de 
imaginar e tolerar, termina de ser produzido pelos auto denominados 

talibaneses (que na língua pashtu quer dizer estudantes do Corão), guerreiros 
que conquistaram (escrevo isto em 13 de outubro de 1996) a maioria do 
Afeganistão, impondo a shària, uma bárbara e retrógrada interpretação da lei 
islâmica que foi estabelecida há mais de um milênio pelas primeiras gerações 

de juristas muçulmanos, como única fonte de legislação: os médicos não po
dem prestar assistência às pessoas de sexo oposto; as mulheres estão proibidas 
de estudar e trabalhar; o resultado é uma condenação à morte, em médio pra
zo, das mulheres afegãs (enterradas em vida por um excesso de proibições de 
uma cultura que considera inservível o feminino). 

Said Ghaissudin define a mulher como uma flor que deve ser regada e 
mantida em casa para que só um a veja e lhe fale. Não deve estar fora de casa 
para que outros não a olhem, devem ser mumificadas; ainda, estabelecem en
forcar os homicidas, amputar as mãos dos ladrões, lapidar os adúlteros e pas
seios humilhantes para os autores de pequenas faltas. O novo governo Taliban 
(que confunde governar com proibir) obriga a pauladas, a rezar e a ingressar 
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nas mesquitas afeg5s. São proibidos as fotos de pessoas, os computadores, a 
televisão e o cinema. A droga também está proibida, ainda que os talibaneses 
tenham sido financiados com o ópio, a heroína e o haxixe. Formas de saciar a 
morbidez, convertendo a morte num espetáculo gratuito. Ordens bárbaras que 

servem para cobrir o vazio delirante de um país devastado. Os ícones e aceno
grafia de outra noite de barbárie na história da humanidade. 

A ditadura do absurdo que ameaça se expandir em vários outros pon
tos do mundo islâmico deste fim de século. A vitória é celebrada colocando-se 
o cadáver dos chefes inimigos nos lugares de mais trânsito. O mórbido da 

morte convertido num espetáculo público. 

No mercado de Sharara milhares de homens realizam miseráveis negó

cios em containers oxidados de barcos. Cabul, convertida numa cidade onde 
as pessoas passam o dia todo circulando para conseguir 20 dólares por mês. 
Ao mesmo tempo, caravanas de militares de aspecto temível passeiam pelas 

ruas como os senhores da guerra (de perto se descobre que são um bando, 
armado, de vagabundos, mal nutridos e frágeis adolescentes desesperados), 
como os guerreiros que semeiam terror nas ruas da Monróvia, Libéria. 

Mas o horror não terminou aí: parte da comunidade internacional que 

apostava no triunfo dos talibaneses, olha-os como uma força de choque capaz 
de dar estabilidade ao país (combatendo uma anarquia que o mesmo ocidente 

favoreceu com um empenho digno de causas melhores), reduzindo as possibi

lidades de que os interesses geopolíticos da Rússia na Ásia Central terminem 
saindo vitoriosos: uma dose de fratura no débil ventre islâmico de uma Rússia, 
agora, sem as transparências gorbachovianas. Outra vez mais o ocidente é cego 

para medir as conseqüências: uma aliança iraniana-afegã, o impacto do êxito 
do islamismo mais retrógrado sobre os estados muçulmanos moderados do 

Oriente Médio, podem ser os indicadores da assombrosa capacidade do oci
dente para conspirar contra seus próprios e melhores interesses (sem esquecer 
que a destruição dos televisores e computadores efetuadas pelos talibaneses 
pode ser uma metáfora do rechaço ao consumo e às liberdades que promove a 
sociedade capitalista do Ocidente). Sem esquecermos que também estão em 

jogo os interesses paquistaneses pelo controle do tráfico de cocaína e o futuro 
gasoduto que está projetado para ir desde a Turcomênia até o Paquistão atra
vés do território afegão (existem muitos interesses na rota do gás: turcos, irani
anos, importantes empresas como a Mitsubishi, a Exxon, incluindo uma em
presa petroleira argentina que financiou muitos interesses, inclusive os 
talibaneses). A barbárie retorna sempre como um choque de civilizações. Ela 
pode ser a nova racionalidade dos conflitos no mundo (Samuel Huntington). 

• 377. 



LUIS ALBERTO WARAT 

Existem outros lados do problema que quero levantar: 

iv!ais além do conflito de civilizações e da necessidzide de respeitar zis 
diferenças do outro, apesar da soberania sobre tradições e credos a que os 
muçulmanos têm direito, e a compreensão que sua lei, a shària, não é igual à 

jurisprudência codificada ou consuetudinária do Ocidente, a realidade ética 
do mundo, o ponto atual dos direitos humanos, exigem o reconhecimento de 
que certo número de comportamentos civilizados se mundializaram de tal modo 

que nem Alá os pode ignorar ou atacar. A ecologização dos Direitos Humanos 
impõe seu cumprimento, inclusive nos pressupostos em que democraticamen
te ou por atos de fé religiosa trata-se de violentar. No presente, o universo dos 

Direitos Humanos está acima e limila as interpretações tanto do direito oci
dental como das interpretações da shària. 

Temos que perguntar ao Ocidente a razão que faz com que o islamismo, 
ainda em sua versão mais bárbara e ignominiosa, aparece como a relio-ião 
mais dinâmica. Onde está a impotência do Ocidente para acalmar as ang~sti
as dos homens? 

Tampouco podemos esquecer da Libéria, da Bósnia, da Somália, do 
Burundi, de Ruanda, do Zaire ou do Timor Oriental. O prêmio Nobel da Paz 

não é nenhuma solução. Nenhum prêmio elimina il bilrbárie. Serve unica
mente para que os jornalistas coloquem seu olh<1r e nos notifiquem do pro

blema. Sem um prêmio ou uma canção nada é notícia. O pior que pode acon
tecer aos refugiados afegãos dos campos de Jzilalilbad, é que os jornalistas 
passem longe da caravana dizendo que essa gente deixou de ser notícia. Po
dem apodrecer no deserto. 

No conflito étnico da República Popular do Congo, ex-Zaire, zintigo 
Congo Belga, agora ameaçado de desintegração, existem milhares de refugia

dos que fogem da guerra e que estão à beira da morte pela fome e sede, diante 
a desídia mundial: 800 mil crianças podem perecer antes que termine este mês 
de novembro de 96. Os milhares de refugiados reduzidos a escoU1er, não entre 
a vida e a morte, mas entre fom1as diferentes de morrer. E não devemos esque
cer que as missões humanitárias que se estão organizando podem transfor
mar-se em uma recriação iluminada do velho colonialismo. 

, No Timor Oriental, o regime indonésio, encabeçado por·Suharto, man-
tem 200 mil prisioneiros, um terço da população, desde que decidiu, unilate
ral.mente, a anexação do Timor. Para que serve que o Papa diga que reza 

noite e dia pelo Timor, se Sua Santidade não complementa suas rezas com 
nenhuma ação diplomática? 
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Na Libéria, estampas atrozes de uma das guerras mais cruéis. Terrn de 
ninguém, ruas fantasmas, cheias de cal iça e restos de cadáveres carcomidos. O 

que pode ser uma guerra de liberação convertida num sinistro carnaval de 
sangue. Grupos armados que violaram centenas de mulheres e recrutaram, à 
força, milhares de meninos. Um soldado caminhava como um macaco por uma 

rua da lv!onróvia. De seu peito pendia um pênis recém arrancado de um inimi
go e, de sua boca, a mão de outra vítima. 

lv!ais de 100 milhões de mulheres e meninas de 28 países africanos so
frem diferentes tipos de mutilação genital. Um rito da barbárie que já ceifou 
milhares de vidas e escraviza as mulheres. Há impossibilidade absoluta para 

que as muU1eres submetidas ao rito possam pensar em seu próprio prazer se
xual. A prática implica em amputar parte dos genitais externos: o clitóris, os 

pequenos e os grandes lábios, o que impossibilita o prazer da mulher. O obje
tivo é reduzir o sexp à obrigação conjugal. Em carne viva, as meninas são sub
metidas a um processo de costura (só é deixada uma pequena abertura do 
tamanho de um fósforo para deixar passar a urina e o sangue menstrual. Um 

estreitamento artificial da vagina que incrementa o prazer sexual masculino, 
servindo a costura como um cinto de castidade de carne). 

Nada mais bárbaro que as histórias de horror dos 250 mil menores que 

lutaram em 33 conflitos mundiais entre 1995 e 1996. Muitos deles com 7 zinos de 
idade. São usados até em missões suicidas para detectar minas explosivas (há 

uma infinidade de meninos com pernas destroçadas) e executar tarefas de espi
onagem. As meninas são submetidas à escravidão sexual para entretenimento 
das tropas (especialmente na Guatemab e na Colômbia). O recrutamento se pro

duz mediante levas entre os mais pobres e marginalizados que desde cedo são 
explorados e abusados por forças regulares e irregulares. Não só no Afeganistão, 
na Colômbia, na Croácia, na Libéria ou no sul do Líbano existem soldados ou 
militares menores de 15 anos; também na Grã-Bretanha e na Irlanda do Norte há 

adolescentes que fom1am parte das forças que combatem contra o IRA. 

Um comandante do sul do Líbano descreveu que os meninos são massa

crados como moscas. E que no combate se comportam como crianças, se exci
tam e não sabem se proteger dos bombardeios. Acreditam que é um filme. Os 
sobreviventes jamais na vida se adaptam à paz, aprenderam a brutalidade como 
regra de vida. (Diário Clarin - Argentina, 2/11 /96) 

Quando minha filha Florencia leu esta notícia, escreveu este poema: 
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Os pássaros param seus vôos 

promovendo o silêncio e a aflição ... 
as montanhas choram neves ... 
os caminhos se fecham ... 
os barcos naufragam gritos 
de protesto ... 

as flores perdem suas cores.,. 
as nuvens tornam-se cinzentas ... 

as aves emigram sem vozes ... 
as árvores movem seus galhos 
acusando suas tristezas ... 
a terra seca os campos se 
tomam áridos ... 

os músicos calam seu canto ... 

as mãos de um povo se unem 

Silêncio ... acaba de morrer outra criança 
em alguma guerra ... 

(Florencia Warat) 

Trainspolting, outro retorno da barbárie. Espelho do horror de uma de

terioração progressiva, a renúncia às oportunidades de viver e a vitória de 
uma deterioração física, afetiva, societária de gente que tenta escapar de seu 
desespero, usando suas veias para viajar o mais longe possível da sua realida
de. O suicídio coletivo como sintoma social. O prazer de evitar a realidade. A 

angústia enfrentada em estado de anestesia. Os infernos da deterioração. Cor
pos infectados, descuidados, maltratados, tomados pela Aids, constituem a 

cartogra'fia de um horror progressivo, que ao ser intuído nos desgarra. Horror 
que não se inicia quando a agulha atravessa as paredes de uma veia. Unica
mente ponta de uma cadeia de um estilo de vida sem vida e com alguns pou

cos beneficiados. Uma profunda tristeza como única característica cultural: a· 
cultura da tristeza profunda. A falsa alegria dos estimulantes. A fuga com al
gum narcótico que ajuda a fugir da tristeza existencial (da profunda incapaci
dade de suportar qualquer dor da existência, qualquer frustração). 
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A alegria se recupera com um projeto de vida (que educa nosso desejo), 
adquirindo uma capacidade de transformação (grupal e de si mesmo), ordens, 

sonhos que constroem limites. 

As duas barbáries (dos fanatismos e da técnica científica) hoje presentes, 

são formidáveis desenvolvimentos de crueldade. As formas antigas de barbárie 
se manifestam nos assassinatos, nas torturas e nas fúrias individuais e coleti
vas. As formas tecnoburocráticas da barbárie são expressadas no anonimato, 

na transformação dos valores em produtos, na decomposição do espaço do 

político, do espaço do social e do espaço da subjetividade. 

Temos, lamentavelmente, que reconhecer que a barbárie está na civili
zação, no desenvolvimento conjunto da ciência, da técnica, da economia e da 
burocracia que criaram uma barbárie civilizatória. Pelo que é necessário pres

supor transformações prohmdas nas relações humanas e na subjetividade, como 
saída desta barbárie. O problema está, precisamente, neste ponto. As transfor

mações profundas são possíveis, mas quase improváveis. 

1.1.4.l.l. Mas também existe outra forma muito mais virnlenta de barbárie 
civilizatória estabelecida pela inscrição no poder de diferentes grupos mafiosos 

que confundem a arte de governar com uma escabrosa trama de corrupção. 
Sob o disfarce do funcionamento democrático das instituições e em nome da 

lógica brutal do mercado globalizado, lutam entre si diversos grupos mafiosos 

que manipulam juízes e fiscais; colaboram estreitamente empresários de duvi

dosa fama, conseguindo apagar modalidades tradicionais de exercício dopo
der. A guerra entre máfias que estão criando novos impérios econômicos-polí
ticos (que estão desprezando os grupos consubstanciados com suas tradições 

de poder econômico e político) embasados na corrupção, com todas as formas 
imagináveis de fraudes, com o submundo da droga e da prostituição e o apoio 
magnetizador de uma frivolidade altamente descartável: a barbárie frívola. 

Políticos que se frivolizam e efêmeros famosos que se politizam para 
executar uma prática de governabilidade embasada num permanente exercí

cio de todo tipo de ilicitudes. O funcionamento ilícito de todas as instituições. 
A menenização do mundo como barbárie. A Holly>vood latino-americana da 
política (o menenismo é um flagelo em expansão, um paradigma de barbárie 

que a Argentina exporta para o mundo). 

Por seis meses existiu um Menen andino, chamado Abdala Bucaram, 
fugaz presidente equatoriano que em sua combinação de política e frivolida

de se atreve a ir muito mais longe que ó presidente dos argentinos: fez o 
bigode num vulgar programa de televisão, apresentou ante 15 mil pessoas 

·um ridículo disco de salsas, pretendia também gravar outro com Menen e 

• 381 • 



LUIS ALBERTO WARAT 

recebeu no palácio do governo, Lorena Bobbitt (uma americana famosa por 
ter cortado o pênis de seu marido, com ela também dançou publicamente 
salsas e merengues). Bucaram chegou a ser detido por consumo e tráfico de 

drogas durante seu exílio no Panamá. The Wall definiu sua trajetória como 
uma mescla de paranóia, grandiloqüência e alarde. Também o chamou de 

Mick Jagger da política equatoriana. O chefe do principal hospital psiquiátri
co do Equador afirmou que Bucaram tem uma personalidade borderli11e 

(fronteiriça). Em cena, Bucaram canta, declama, dança e imita cruelmente 
seus adversários. Uma vez acusou um inimigo de ter um esperma agudo 
(Diário Clarín, Buenos Aires, 27 de outubro de 1996). 

O tragicômico Bucaram é um· precedente de menosprezo aos manda

tos que as sociedades outorgam a seus representantes. Comportando-se como 
um personagem do realismo mágico, desses que não aceitam fronteiras entre 
seus desejos, ódios, obsessões e devaneios e o curso do real, Bucaram logrou 
constituir-se em um escândalo sem trégua. Não se privou de nada e seu po
der de trivializar tudo é incomparável (inclusive superior ao de Menen). Com 

uma sólida ignorância apresentada como virtude, conseguiu elevar as for

mas mais absurdas do mau gosto à categoria do espetacular. Conseguiu fa
zer da corrupção ato digno de comemoração como quando nomeou um de 

seus filhos diretor da Alfândega e organizou uma festa para celebrar a con
quista de seu primeiro milhão de dólares. 

A Argentina menenista constitui o melhor exemplo da barbárie frívo
la. Um poder exercitado por quadrilhas que operam mafiosamente. As bar
ras bravas (torcidas de futebol organizadas) chegando até o coração dopo

der. Embriagados de poder, fama e um estilo prostituído de viver, dividem a 

Argentina enquanto o grosso da população se perde nos tristes rituais de 
suas vidas cinzentas, destroçadas e de uma imensa solidão (homens que ne
cessitam de mais coragem para se levantar da cama do que para empunhar 
uma arma). O brega como uma forma de fazer política. E o absurdo do poder 

da barbárie que cobra uma preço inusual. O absurdo de certos poderosos que 
precisam, podendo tudo, recorrer ao falso carinho de nudistas de cabaré de 
casas de quinta categoria, ou aos aplausos submissos de alguns bêbados que 

se dizem amigos. Recordemos que o ambiente menenista faz festas com tra
vestis, drogados, jogadores de futebol, juízes suspeitos de corrupção, 
fraudadores, traficantes e outros marginais. 

Um clima que se Camus houvesse conhecido, ambientaria em Buenos 
Aires seu famoso Calígula. Nada ficou do impulso trabalhador do peronismo. 
Os herdeiros dos senhores feudais anteriores ao peronismo estão vindo como 

uma horda de marginais e executam çom perfeição o que seus antepassados 
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sempre desejaram. O plano de exploração do menenismo (disse Osvaldo 

Coreano, no Jornal Página 12) é tão devastador e vergonhoso que só é compa
rável com o que as tropas nazistas impuseram aos países ocupados na Europa. 

Pobre gente que nunca pediu a Lua, só reclamou um pouco de felicidade. Um 
pouco mais de felicidade que era o que Peron lhes havia prometido em 1945. 
Claro que como um bom discípulo de Calígula, Menen quer a Lua. 

Estou me referindo ao que gostaria de chamar de barbárie caligulizada. 
Um modelo social perverso e promíscuo. O poder e a política am1ando um circo 

patético no qual os bufões do rei se fazem ricos e famosos para sustentá-lo. 

Existem muitos tipos de talibaneses que nos rodeiam. Todos eles prati
cam o cinismo como forma de fazer política. O cinismo como barbárie. A cari
catura sinistra do liberalismo. Uma história em esperança, países rotos. Se to

dos os anos morrem mais de dez milhões de crianças como conseqüência da 
desnutrição, é insuportável que outros vivam no confprto. Com certeza, reco
nheçamos, a fome dos outros não se soluciona fazendo dieta. Soluciona-se de

monstrando as armadilhas da globalização: um mundo que marcha para aso
ciedade de 20 e de 80 por cento. Só 20 por cento da população serão utilizados 

pela economia globalizada. É o que agora começa a ser chamado de turbocapita

lismo: um modelo caótico que vai destroçando as bases de existência de Estado 
funcional, da democracia, da política e da gestão ambiental. O capitalismo 

globalizado já não necessita fazer concessões para dar base às lutas que tive
ram com o socialismo nos tempos da Guerra Fria. 

O patético é entender que a globalização descansa em um capitalismo 
obcecado por desmantelar todas as conquistas sociais, sem recordar o sangue 
que custaram, e sem se preocupar pelo fato de estar criando, em escala mundi
al, um ambiente favorável ao surgimento de políticas recessivas profundamente 

antidemocráticas e nefastamente fascistas. 

A mundialização não é um caminho de uma única direção para um fu
turo melhor; mas uma encruzilhada de sendas em que muitas ações aparecem 
em forma de pesadelos coletivos menos toleráveis. 

No mundo globalizado a política está apoiada sob a economia. Enquanto 
os políticos experimentam os movimentos das eleições oferecendo programas e 
slogans quiméricos, os mercados mundiais, a Internet, e o ritmo furioso do co

mércio fazem com que as pessoas entrem em um jogo global em que os represen
tantes eleitos são meros apostadores. Daí a sensação prevalecente de que os po
líticos e as ideologias carecem de interesse e são irrelevantes. Bill Clinton enten
deu isto. A gestão flexível sobre a política fim1e se adapta aos ventos econômicos 
e aos progressos tecnológicos que estão mudando a maneira com que as pessoas 
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se cornuniG1m. Clinton pensa que se não pode combater a globalização, melhor 
é unir-se a ela: ao estilo de Disney, de fanáticos por computadores, que falam 

inglês e comem hamburger, enquanto os diplomatas americanos se reciclam, em 
sua grande maioria, em vendedores internacionais. 

Sem dúvida, a globalização pode resultar em um problema. O escân
dalo dos fundos para a reeleição do presidente mostra o ingresso, à Casa 
Branca, dos interesses indonésios. Mal desenhada a linha entre política naci

onal e comércio global. Na arrecadação de fundos pode acontecer transgre
dindo as regras, mas é uma transgressão que mostra que os eleitores do pre
sidente americano são globais. Mostra que a economia e a política america

nas se torn;iram cada vez mais internacionais. Na mundialização não há es
paço para falar-se de um Asinngnte. 

Os americanos estão melhor dispostos para o mercado global, ainda que a 
redução empresarial para assegurar a compe~ividade internacional afetou a 
muitos cidadãos americanos. As idéias universais, que inspiraram o êxito da 

revolução francesa, foram mudadas por idéias globalizadoras que destroem fron
teiras, as banem como vestígios exóticos de um mundo velho. Claro que a 

globalização não é uma simples americanização: os Estados Unidos são uma 

sociedade m;iis flexível com relação aos interesses econômicos. Ninguém se põe 

a chorar porque parte substancial da tecnologia americana é dirigida por coreanos. 

Em outras partes, na Europa especialmente, na França, onde sempre 
existiu a idéia da importância da planificação política, nota-se um profundo 

mal-estar pela impotência dos políticos sobre as exigências da integração eco
nômica européia. As forças da aldeia global representam para os franceses 

um demônio ameaçador, construído pelos arquitetos do ciberespaço, as me
sas de dinheiro de Wall Street, e o banco central da Alemanha. A nova con

signa é o horror ecor.i.ômico, que não é mais que uma disposição de forças 
mundializadas que cjeram aos franceses a sensação de que já não controlam 
seu destino. A França, como outras nações européias, se encontra frente a 

uma rendição iminente de sua soberania. Nasce uma moeda européia 
unificada, e o controle das políticas fiscais que a respaldam ficará com um 

banco central europeu. Enquanto que nos Estados Unidos o poder da Reser

va Federal está compensado por um governo federal poderoso, não haverá 

governo europeu que atue como contrapeso do Banco Central Europeu, no 
qual a influência da Alemanha seguramente será dominante (idéias expres
sadas por Roger Cohen. Diário Clarín - Buenos Aires 24/11-96). 

Para cruzar a ponte do século XXI, pensa Clinton, não é mais necessário 
distinguir o.s republicanos dos democratas. 
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A globalização nos está ameaçando com o fim do trabalho. Novas 

racionalidades e novas tecnologias são impostas ao processo produtivo que 
tornam irrisório o trabalho. Uma ameaça de desemprego estrutural. Temos 

que despertar a globalização do pesado torpor de cobiça que dorme há várias 
décadas e informar-lhe que as coisas não andam como deveriam e nem sequer 

são como aparentam. 

Qual é o sentido da vida em um mundo carregado de horrores, de 

invejas, de solidão, de desamparos, de genocídios, mas também de peque
nos gestos de amor que levantam meu ânimo e me mostram que nem tudo 

é miserável na vida 7 

Alguns falam de narcocracia: um poder que simula lutar contra as dro

gas, quando no fundo propõe um combate usado para reprimir inimigos. Sem 

esquecer o que está sendo chamado de fenômeno de copenetração: uma polícia 
que, tratando de infiltrar agentes no mundo da droga, termina infiltracja por 
esse mundo sinistro. 

Eduardo Pavlosky, um psicodramatista argentino que admiro, disse 

que existe um apogeu do cinismo que se incorporou como natural e óbvio em 
nosso cotidiano. Está se produzindo a subjetividade do cinismo. Uma sorte 

de exibição obscena e sem pudor do ato desonroso. A falta de pudor agrega, 
não só amortiza, mas parece neutralizar a falta. Cínicos que são protagonis

tas, sorriem diante da evidência que os acusa inexoravelmente. O cínico não 

se enoja nunca; mantém sempre um tímido sorriso porque sabe que é pode

roso em sua obscenidade. 

Já não é mais necessário, ironiza Pavlovsky, suicidar-se por desonra; a 
revelação impudica e pública é o grande antídoto. O que fascina é a capacida
de de transformação da desonra manifesta no mesmo ato do cinismo obsceno. 

Exibe-se aquilo que deveria se ocultar. Perdesse então a percepção ética. Fica
se preso na malha intersticial da estética do cinismo (a estética da barbárie, eu 
diria). A magia cínica é mestra em saber exibir tudo. O cinismo é sempre uma 

exibição pornográfica. Existe também uma justiça cínica que mostra obscena
mente que não vai condenar ninguém. Finge-se que não se está fingindo que se 
está fingindo, dizia o psiquiatra inglês Ronald Laing, para enrolar a malha 

fundadora do cinismo (extraído, mais ou menos fielmente, do Jornal Página 
12, do dia 30 de outubro de 1996). 

O menenismo é o peronismo feito barbárie. Nada das velhas conquistas 

sociais que geraram a mobilização popular mais poderosa da história, nada da 
consciência de dignidade que Perón havia corporizado, tudo isto agora está 
lançado no lugar das recordações que não convém reativar. A melhor homena-
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gem que podemos fazer aos peronistas, disse lvlenen para comemorar os 51 
anos do famoso 17 de outubro, é não confundir lealdade com nostalgia. 

O mesmo menenismo é o exemplo paradigmático do que gostaria de 

chamar de barbárie caligulizada: a política abraçada a um paradigma prosti

tuído. A prostituição do poder e da política, executada num clima em que o 
poder e a política são muito similares ao delito. A prostituição que encobre o 
pragmatismo de um imaginário jurídico que quebra a função social de seus 
principais fundamentos, princípios e representações para proteger funcioná

rios denunciados por episódios de corrupção. Surgem complexos mecanis
mos para assegurar a impunidade dos amigos do poder. Basta citar a nova lei 

do Ministério Público da Argentina ê a lei de flexibilização laboral (o fim do 
Direito do Trabalho). 

Justiça e política entrando numa relação perigosa. A simulação do jurí

dico para esconder a generalizada crença de que a justiça se converteu numa 
mera arma política de proteção aos calígulas e daqueles que o sustentam. Um 
esforço para ocultar a percepção de que existem juízes sumamente permeáveis 

aos interesses deste circo patético. As formas de mediatização do jurídico, da 
justiça como dimensão da política do cinismo. O jurídico e o político como (no) 

lugares onde o sentido destas duas dimensões se perde, vai-se permitindo a 

substituição do sentido por sua simulação. Uma justiça degradada: com agen

tes de segurança disfarçados (trocam suas identidades para investigar um caso 
de narcotráfico, por ordem de um juiz que tem, sob sigilo, seus dados reais. 

l\1uitos destes agentes têm um passado de ilicitudes e se parecem demasiado 
aos grupos de tarefas que os militares argentinos implementaram para realizar 

seu projeto de estado genocida), protegidos por um simulacro de legislaç:ío, 
inventam pro\'aS, fabricam culpados e deixam todos os cidadãos com a amar
ga sensação de que a qualquer momento, qualquer um de nós pode ser a pró
xima vítima. Uma justiça em estado de extrema suspeita determina a degrada
ção generalizada do social e do político. 

A Argentina vive espantada pelo desprestígio generalizado do poder 
judiciário. A quebra caligular do Estado de Direito. O que dá valor ao Estado 
de Direito não é a aplicação severa das leis e o acatamento dos falos da justiça, 

mas sim.a convicção por todos compartilhada de integrar, solidariamente, uma 
comunidade baseada em valores éticos e jurídicos. No Estado de Direito a 

majestade da justiça se assenta tanto sobre a dignidade formal das instituições 
corno sobre a dignidade moral dos juízes que integram o Poder judiciário (algo 
que na Argentina está sob profunda suspeita). 

A justiça argentina está mediatizada e encurralada pelos fantasmas de 
uma máfia estrutural. As formas de mediatização da justiça têm como princi-_ 
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pai estratégia uma exibição mórbida e pornográfica de detalhes contraditórios 
que levam à saturação dos consumidores de notícias; eles terminam sempre 
num alto grau de indiferença pela saturação. 

A pornografia do sentido é igual à pornografia do corpo, gera indiferen

ça por excesso, provoca o fastio por algo que está excedido em suas funções, 
algo que se comporta como urna célula cancerosa. 

É importante não confundir a mediatização da justiça com a dimensão 
jurídica da política. A primeira é uma encenação cínica da relação direito
política; a segunda é a forma de realização democrática da política (que por 

outro lado é a única forma de realizar e preservar o espaço da política). Vol
tarei a falar sobre este assunto. 

Na Argentina menenista a mediatização da justiça alcançou um tal grau 
de cinismo que provocou um alarmante grau de suspeita e de falta de 
credibilidade no poder judiciário. Os argentinos puseram todo seu sistema 
judiciário sob suspeita. A justiça deixou de ser confiável.. Cinicamente, o go

vernador da província de Buenos Aires, Duhalde, candidato à sucessão de 
lv1enen, chegou a afirmar que: os processos de transformação não podem se 

concretizar com uma Justiça contra o Governo; as reformas propostas pelo 
menenismo não se teriam realizado sem uma afinidade ideológica entre o Go

verno e o Poder Judiciário (todos os diários argentinos de 1-11-96). O fim do 
Direito. Se não há ordem jurídica, há máfia. 

O problema mais alarmante do caligulismo político constitui o risco, 
bastante provável, de urna afeganistanização globalizada. Depois de um 
tv1enen ou de um Bucaram aumentam extremamente as possibilidades de 

que cheguem os talibaneses. Quando uma sociedade chega a conviver com 
uma ética à deriva, é muito provável que cheguem os defensores de um 
fundamentalismo ético que faz da orgia de proibições, sua prática política. 
Outra versão da lei de segurança nacional. 

A caligulização da barbárie, o auge de seus fingimentos, a esquizoa
fetividade que se desenvolve, sem dúvida, criam novas formas culturais que 
alteram a percepção do tempo e do espaço, provocam um vazio de sentido 

como parte de uma encenação anestésica do sentido, da razão e das emoções. 
Ao longo da viagem das palavras, no atual contexto de realidade global, para 
os (no) lugares que são espaços de abolição do sentido, espaços desprovidos 
de significação (um tema de especial interesse para uma semiologia ecológica, 
dedico a ele um capítulo deste livro). 

Vivemos em uma geografia em cujos mapas os meios de comunicação 
substituem as estradas de asfalto. Uma alteração que não é uma simples mu-
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dança de roupa, é uma mudança de vida. Inclusive as atu<Jis formas de 
mediatização apresentam como característica uma debilitação da relação en
tre 0 indivíduo e o meio. A mídia não funciona mais como instauradora de 

sentidos. A força ideológica da mídia está caindo vertiginosamente. A 

mediatização perde sua relação de determinação de normas de comportamento, 
de estilos de vida. A mediatização perde aceleradamente seu caráter 
imagológico. Começa a existir um campo de mediatização que funciona como 
(não) lugares de significação. Uma mediatização sem mensagens começa a 
alarmar. Os suportes tecnológicos dos meios estão perdendo sua capacidade 

de gerar processos de construção de sentidos. Os meios estão produzindo in
diferença receptiva, como conseqüêi1cia da trivialização e a provocação de 
uma olhar pornográfico sobre os acontecimentos. As notícias se trivializam e 
se mesclam com dados de uma sexualidade mórbida, que traz como conseqü
ência a exibição obscena do sentido. Um deslocamento de detalhes, de dados 
insignificantes, que fazem perder de vista o núcleo profundo de um desastre 

moral no centro do poder. O caso Coppola, na Argentina, o demonstra sem 
atenuantes. Detalhes sobre a vida de um par de prostitutas ocupam o centro 
do espetáculo_ televisivo, ocultando o que Maradona e outros trat<Jram de de

nunciar. O vínculo carnal do poder com o crime. 

Os o-randes e massivos meios de comunicação estão tratando, diria foro 
çando, um processo de legitimação do poder através da frivolidade. 

Ao longo da histórià se tratou de legitimar o poder vinculando-o a um 

fi.mdamento divino. O poder realinndo-se em seu vínculo com a divindade. O 
poder fondado em uma distância divina. Distância, discrição e diferença no exer

cício do poder. As frivolidades da coroa ocultadas como segredos do poder. Os 
sentimentos da realeza não podem ser mostrados. As debilidades dos monarcas 
são razões de Estado, não podem ser transparentes. Os romanos diziam que a 
mulher de César deve estar acima de qualquer suspeita. Os reis,_ quando pecam, 
não podem perder sua virtude. Se perdem a virtude, perdem o poder. 

Agora as coisas não são mais assim. A frivolidade diviniza o poder. 
Trata-se de impor à realeza a obrigação da frivolidade como condição de 
manter o poder. 

A morte da Princesa Diana é uma prova do que estou dizendo. Os meios 
pretendem vender a idéia que a casa de Windsor não poderá conservar o po
der se não se frívolizar, se não adotar um comportamento que reproduza o 
lado frívolo da Princesa; pede-se à casa real que adote a versão mediática da 
princesa dos corações. 
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De acordo com os meios de comunicação, o povo da Inglaterra produziu 
uma revolução de lágrimas, forçando uma mudança no comportamento da 
monarquia. Não creio, minha leitura é outra. 

A estúpida morte dos dois amantes, que buscavam esconder seu amor 

do racismo inglês, constitui um grande exemplo da força da frivolidade na 
reprodução do poder. 

A frivolidade de sua morte divinizou a princesa. Seu grotesco fim a san
tificou (ela não escapou a alta velocidade porque tinha vergonha de seu amor 
inter-racial, com um homem que pertencia a uma família que teve negada a 
nacionalidade inglesa?). 

Os meios de comunicação querem uma rainha da Inglaterra que possa 
ser capa da revista Caras, querem vender as frivolidades da coroa inglesa, têm 

inveja das revistas espanholas do coração, que podem fazer bons negócios com 
sua casa real (os meios de comunicação do mundo inteiro criticam a casa real 
inglesa e se desmancham em elogios à monarquia espanhola, tomada como 
exemplo de uma monarquia de final de século). 

O que os meios de comunicação chamam eufemisticamente "a necessida
de de um contato direto de Elisabeth 11 com o povo" não é outra coisa que uma 
demanda de frivolidade. A monarquia moderna, comentam os meios, necessita 

estabelecer um contato mais freqüente com o povo e sentir-se mais cômoda com 
seus súditos. Na intenção dos meios, isto quer dizer: converter-se em uma mer

cadoria fútil, facilmente consumível pelos leitores de revistas românticas. Ser 
matéria de consumo para uma cultura de corações trivializados. Homens que 
precisam sobreviver sustentados por textos do coração, que não estão unicamen
te em determinados tipos de diários e revistas, estão em todas as partes. 

A morte de Diana mostrou a sádica necessidade de menenizar a casa 
real, de exigir-lhe que se mostre em público." A rainha abre o seu coração para 

os leitores de nossa revista", é o título sonhado por quase todos os editores. 

Uma princesa se converteu em mania mundial. Sua vida foi oposta a 
de Eva Perón e sua morte provocou um efeito místico bastante parecido (Evi

ta foi uma mundana pobre que chegou ao poder, Diana foi uma princesa que 
se fez mundana). 

O poder precisa ser frivolizado para que possa· ser consumido. A hiper
realidade do poder necessita transformar a dominação em magnetismo. A ide
ologia em trivialogia. A circulação pura do poder precisa da frivolidade de 
suas imagens. O corpo frívolo do rei, seu terceiro corpo. 
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A princesa morreu nas mãos de um chofer embriagado que substituiu a 
sua fada protetora, transformando a sua morte em um fragmento interminável 

do reality show. 

Os meios que se colocam mais além da imprensa marrom simulam sus

peitar de si mesmo para ampliar a força magnética das catástrofes trivializadas, 
devoram tudo, inclusive se apropriaram dos produtos dos meios marrons si

mulando condená-los (creio que é o clima para que os fotógrafos sejam proces
sados), enquanto empregam dezenas de páginas mórbidas, com fotos do auto
móvel destroçado, dedicam reportagem a vários ex-amantes da princesa e usam, 
cinicamente, a crítica dos semiólogos e dos antropólogos de meios de comuni

cação para poder multiplicar o mórbido simulando descobrir o que denunci
am (a forma mais cú1ica de mostrá-lo). A transparência da má-fé, dos meios 

que negam sua cor marrom, revelando sua eficácia. Os meios canibalizando-se 
entre si para garantir a reprodução de sua circulação pura. 

Os meios necessitam camuflar suas simulações, disfarçá-los, envolver a 

frivolidade com um manto pi:sitetor de uma dignidade roubada de outros lu
gares mais nobres que o da circulação pura. Por isso, encobriram a frivolidade 

da própria vida da princesa, seu fascínio pelo mundo das bobagens que se 

consomem, mostrando-a como uma segunda Madre Teresa de Calcutá (que 
morreu quase ao mesmo tempo e recebeu uma décima parte da atenção dis

pensada a Lady Oi, inclusive teve seu maior destaque quando os meios mos
travam suas fotos junto à princesa de Gales). A princesa não era nenhuma 

segunda Rosa de Luxemburgo, era uma dama de beneficência de acordo com 
o império neoconservador, uma monárquica laborista que cumpriu (com du

vidosa eficácia) o trabalho de beneficência destinada a todas as primeiras-da
mas. As mulheres dos monarcas estão obrigadas a fazer beneficência (a mu
lher de Cardoso está fazendo mais que a princesa). Diana era embaixadora da 

Grã Bretanha, não fez outra coisa que cumprir com seu dever. 

O sonho de Diana nunca foi o de questionar a monarquia, a assumiu 
tratando de acomodá-la ao consumo do povo (os meios dizem que Diana tra

tou de aproximar a monarquia do povo, outro eufemismo). Lady Di queria 
viver fora do sangue azul inglês, que é por tradição, sangue frio; queria esca

par da fleuma monárquica para aproximar-se da cultura em que estamos 
imersos (queria que os príncipes comessem no Me Donalds). A Princesa de 
Gales queria aproximar a monarquia inglesa da cultura das simulações, queria 
aproximar a monarquia da frivolidade dos meios. Ela se aproximou tanto des
sa cultura de meios, que lhe resultou fatal. Todas as versões de sua morte (a 
versão anti-mídia, as versões conspirativas, a versão melodramática) indicam 
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um mesmo responsável, ou se se prefere, um mesmo autor intelectual de sua 
morte: a cultura de simulações em que estamos imersos. 

A princesa foi uma pessoa com sérios problemas de comportamento, 
que desfrutou de uma dupla vida como os personagens de muitas historietas. 

Uma vida frívola e outra aparentemente carregada de solidariedades heróicas, 
como a vida de Batman. 

A cultura da imagem está como condenada a realizar-se através da 

frivolização magnética da fotografia (em sentido amplo, entendida como qual
quer forma de congelamento de imagens dos acontecimentos, ou se se prefere, 
entendida como acontecimento congelado). 

O sangue amarelo mesclado com o azul, uma forma pós-moderna de 
radicalizar a barbárie. 

, 1.1.5. Este texto tem por objetivo interrogar os "sinais do novo", explorá
los preliminarmente, com o fim de ressaltar suas prováveis implicações nega
tivas e continuar conservando um olhar de esperança sobre o futuro da condi

ção humana. Algo assim como apostar na crise dos mal-estares deste fim de 

século, para apostar no futuro. Trata-se de poder escutar um ideal de autono

mia, sem os desígnios negativos do devir da condição moderna que se 
interiorizam, ameaçando com a desintegração das identidades, o fim do social 
e a decomposição do político. 

As sociedades modernas, comenta Castoriadis, se constmíram baseadas 
em dois projetos antinômicos: um de dominação capitalista, o outro, anterior, 
de autonomias, individual e coletiva, que nasceu na Grécia, desapareceu com 

o Império Romano e voltou com as primeiras burguesias da Europa Ocidental, 
mobilizou o Renascimento e o século das luzes e foi retomado pelo movimento 

operário que antes de ser controlado pelo marxismo, era um movimento 
emancipador. Recentemente encontramos este espírito no movimento feminis

ta e nos movimentos juvenis. Mas o que se constata hoje, é que tudo acontece 
como se este projeto houvesse sofrido um eclipse. Desde 1950 e, apesar das 

manifestações como as dos anos 60, vemos a população submergir-se na apatia 
e na privação. De tal modo que só resta em pé o projeto capitalista. Não esque
çamos que resta firme como um pesadelo. 

Na possibilidade de recuperação do projeto das autonomias se .encontra 
as razões que estmturam o terceiro futurível, o da emancipação ecológica. O 
futurível ecológico trata de extrair meios de ação indistintamente terapêuticos, 
antropológicos, semiológicos, políticos, econômicos e éticos, quer dizer, meios 

que tratam de representar o objetivo perseguido: o pacto social da 
transmodernidade, que é um pacto pela autonomia, pela utilização da fala 
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erotizada, pelo respeito à democracia como condição existencial e a aceitação 
dos imprevistos do mundo. O futurível ecológico como paradigma da 
transmodernidade; enfim, um pacto pelo predomínio dos instintos de vida 

sobre os instintos de morte (o pacto pela vida como novo pacto social, rigoro

samente trabalhado por Francisco Garrido na ültima parte de sua tese de dou
torado apresentada no programa de Doutorado do Departamento de Filosofia 
do Direito, Moral e Política da Universidade de Granada, Espanha). 

O futurível ecológico, como paradigma transmoderno, não tem respos
tas, mas busca-as com três tipos de movimentos: 1) de desconstrução do devir 
dos mal-estares da modernidade; 2) nos terapêuticos que permitem escutar as 

queixas que desejam uma saída; 3) no-devir político da ecocidadania (os cuida
dos políticos diante dos mal-estares ecológicos): a desconstrução do devir ilu

sório do saber, da subjetividade e dos poderes da modernidade (que foram: 
saber, subjetividade e poderes, causas predominantes no esgotamento da con

dição moderna) e a escuta terapêutica do aparato psíquico; desconstrução e 

escuta efetüadas a partir da experiência política que enfrenta o mal-estar 

autodestrutivo instalado na cultura moderna. 

O futurível ecológico é uma palavra transferencial que trata de devolver 

a voz e o sentido a angustiados fabricantes e consumidores de imagens que 
sofrem da impossibilidade de imaginá-las; o esforço para dar novamente voz a 

um imaginário que está mudo. 

O futurível ecológico, como uma das dimensões da linguagem, do devir 
político dos mal-estares ecológicos, incorpora, em suas diversas falas, a críticz1 

ao futurível da extinção da humanidade e ao futurível do retomo à barbárie (jzí 
apontados nas páginas anteriores). Sem estas incorporações será impossível o 
trabaU10 de desconstrução (saber, subjetividade e poderes). 

O paradigma ecológico da transmodernidade é urna utópica visão de 

mundo, implica na proposta de transformação de todo um modelo de cultu
ra, outra concepção do político, do econômico, do Direito, da subjetividade e 
do desejo, da palavra, da produção do saber (ciência e epistemologia), da 
estética, da saüde etc. 

É óbvio que a modernidade e a pós-modernidade também têm seus 

paradigmas. Ambas geram mal-estares (somados ao esgotamento da condição 
moderna). O paradigma ecológico da transrnodernidade representa uma pro
posta de esperança, um desejo de superação dos outros dois aludidos: uma visão 

de mtmdo nascida da crítica dos paradigmas existentes, somada a uma hipótese 
de constmção de um modelo de transformação e autonomia. Seria uma proposta 
de ecologização, em todas as suas instâncias, de um modelo de cultura. 

• 392. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

É importante esclarecer que o paradigma ecológico da transmo
dernidade comporta diferentes propostas, urna variada gama de instâncias 

de análise. De minha parte proponho um paradigma ecológico transrnodemo, 

que chamarei de ecocidadania. 

1.1.5.1.0 trabali1o que agora apresento como livro, é uma proposta de 
esperança porque parte da hipótese da continuação de nossa espécie e a con
vicção de que ao longo do tempo, triunfarão as pulsões de vida em sua guerra 

contra nossas próprias tendências destrutivas. Ocorrendo ao contrário, por 
qualquer que seja a razão, toda reflexão sobre o futuro perderia, de antemão, o 
seu sentido. Estamos, como um velho blues-man, numa encruzilhada de cami

nhos: o ser ou não ser da humanidade. Ensaiar, nessas circunstâncias, qual

quer hino entusiasta que nos instale no limbo de uma beatífica idade de ouro, 
é urna forma de praticar o cinismo. Tampouco tem sentido somar-se ao coro 
dos profetas apocalínticos (que pronunciam frases que vão em direção do sen
tido comum romântico). Dois messianismos suspeitos: o extravasamento em

briagador ou o melodrama ecológico que no fundo refletem uma mesma fuga 

diante da vida, uma mesma defesa maníaca para não pensar nas possibilida

des concretas de transformar o mundo. 

No mesmo sentido, Fernando Garrido (em sua excelente tese doutoral 

na Universidade de Granada, Espanha) disse: convencionamos assinalar a época 

moderna como a época que acumula maiores responsabilidades nisso que de
nominamos "crise ecológica". Desta maneira, a "crise ecológica" é uma crise 

epocal, mas uma crise epocal que ameaça converter esta época na época termi
nal. Mas há que se advertir e insistir na natureza epocal da crise, não para 

frivolamente deduzir que é passageira, de acordo com uma teleologia da his
tória que sempre tem final feliz, senão para remarcar a evitabilidade das con
seqüências autodestrutivas. A "crise ecológica" não é nem inevitável, nem 

consubstancial à existência humana; tampouco um acidente azarado e passa
geiro. A visão fatalista -apocalíptica (é inevitável) e a visão otimista-tecnocrática 
(sempre houve crise e a humanidade sempre soube seguir adiante), ainda que 

pareçam diagnósticos diferentes, convergem nas mesmas conseqüências soci
ais e políticas, pois anibas produzem um mesmo resultado: a passividade, a 

submissão, a dimensão do pensar e do atuar. 

Antecipar os horrores do futuro só serve se nos conduz a uma nova aposta 
com a vida, se nos permite reinvestir na própria identidade, se nos ajuda a 

reinventar sonhos: uma esperança que se aceite incompleta. Nossa aposta no 
terceiro futurível: uma sociedade solidária, eqüitativa, democrática (Bunge não 
o disse) e austera (a humanidade tem condições de sobreviver milhares de 

anos se alterar seu desmedido estilo de consumo, planificando, de forma soli-
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dária com as gerações futuras, a eficácia dos recursos que emprega, evitando 
seus impulsos à derrota). 

1.1.6. É duro ter que admitir que o pessimismo é a única forma de per
sistir nos caminhos da esperança. O futuro é sombrio, a esperança vai-se tor

nando, cada vez mais, uma expectativa dolorosa. Vivemos em circunstâncias 
que fazem do otimismo uma atitude que pode alienar, uma forma de negarmo
nos a lutar por uma sociedade futura que torne possível a autonomia e o traba
lho pessoal, criativo. Sem otimismo, podemos escutar os sinais positivos do 

novo. Olhando os perigos, podemos tomar conhecimento do que é, para nós, 
inaceitável corno destino. Falo das possibilidades de urna catástrofe existencial 

sem nenhum fantasma terminal. Preliro falar da catástrofe corno um horizonte 
trágico e criativo que pode levar-nos à descoberta de novas condições de exis

tência; o desamparo de uma cultura que toca fundo e pode obter deste sofri
mento o reenf;:mtamento pela vida, as surpresas do tempo e a escuta poética do 
outro. Um reencontro, a partir da angústia, com o sentido vital. 

Longe estou de querer identificar melodramaticamente a catástrofe da 
modernidade com o fim da humanidade. Meu pessimismo não é radical, é um 

condimento da esperança. As tendências destrutivas não conseguiram a vitó

ria final. Tenho que pensar a catástrofe para encontrar alguma forma de resis

tência que evite o crescente empobrecimento sociopolítico, que nos rouba toda 
a força de participação, suprime o sentido transformador dos conflitos e impe

de que se reconheçam os atores e os espaços de luta. A catástrofe do político, 
que é também uma forma de simulação ao infinito, arrasta o social para a sua 

própria impossibilidade: neurose de caráter (dificuldade de viver) e neurose 

narcisista, junto a imensas zonas crônicas de fome, pobreza e marginalidade. 

Chegamos, assim, a uma idéia de catástrofe configurada como o efeito 

especial de transrealização do mundo que deixa de ser um espaço de discipli
na (mostrado por Foucault) para converter-se num espaço de dissuasão do 
social e do político. O espetáculo de urna realidade em estado de êxtase (redo
brada) que brilha pela fascinação de seu excesso (hiper-realidade). Falo desta 
catástrofe para colocá-la em crise, criticar seus temidos efeitos. Uma forma de 

questionar o trânsito da modernidade até suas formas decadentes: a transmo

dernidade como destino artificial da modernidade. A catástrofe semântica do 
já inStituído e o fim dos princípios. O desafio da morte que só pode ser contes
tado pela busca coletiva e individual da criatividade para realizar, por outros 
meios, o inacabado projeto de autonomia. 

Já é quase rotina assinalar os efeitos do impacto tecnológico, a 
globalização da economia e do consumo, no clima cultural cotidiano. Enquan
to seus efeitos sombrio~ aumentam de volume, e os clamores críticos mobili-
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zarn muito pouco (permanentemente acusados de ficarem presos em melancó
licas recordações dos anos e ser mais histéricos que históricos). O pensamento 
crítico como se fosse obsessivo melodrama fora de hora. Para alguns críticos, 

isso pode ser certo; contudo existe uma força contra o desencanto que permite 

sair da desesperança e encarar o novo como projeto: um convite à abertura, à 
participação e ao diálogo. 

A sociedade planetária em seu conjunto transformou-se num imenso e 
múltiplo grupo de risco para a própria condição humana. No momento, viver 
num planeta de risco já não é estar contaminado pela morte. A situação exige a 

valoração absoluta da prevenção. Um pensamento que trabalhe o sentimento 
da catástrofe como momento de liberação, e não como fantasma que impeça os 

processos de transformação. A fantasia da catástrofe presente na condição 
transmoderna deve também ser interpretada como reflexo de um estado 
depressivo que provoca o abandono (i,ndividual e coletivo) do futuro e do ou
tro como objeto de investidura. E o desencanto por um contexto de adições à 
própria imagem. O tédio de um tempo vivido como presente contínuo. Um 

mundo que não suporta ficar sem ideologia, sem muitas das crenças rígidas 

que formavam o imaginário social compartilhado da modernidade. Assin1, a 
busca moderna da plenitude cede seu lugar para atitudes coo/ que pressupõem 

a perda do sentido da vida, da continuidade histórica e do conflito (desvaneci
do pelo sentimento de que tudo leva ao mesmo resultado). Um intercâmbio 

fácil, leviano de afetos, objetos e metas que, longe de acalmar as angústias de 
perda ou abandono, superdimensionam-as num sentimento radical de perda. 

Um desejo de não-desejo. A indiferença para não ter sofrimentos. O retorno 

fantasiado num tempo anterior à angústia que acompanha o desejo enquanto 
falta. O deserto preferido ao risco da falta. Deixando de lado todas as certezas 
acumuladas, presumo que o novo seja a descoberta de que o homem tem, como 
primeiro compromisso existencial, o dever de ser amoroso, de criar, pelos afe
tos, o sentido da vida, imaginando a felicidade. 

O mundo assiste a configuração de novas lutas que redefinem sua espe
rança de liberdade. As crenças, utopias, lutas e sentimentos da modernidade 

vão se estilhaçando. Muitos se perdem na decomposição das grandes convic
ções. Outros apostam, com renovadas forças, em uma atitude diferente frente 
à vida. Resistem e tentam despertar aos desiludidos. O novo é buscado com 

uma atitude de esperança surgida corno resistência e desejo de superação de 
uma cultura, a moderna, que terminou ameaçando nossa espécie com uma 
catástrofe ecológica e uma planificação totalitária das sociedades. Desta forma, 
começa-se a apostar em um sentido do novo, visto como expressão distante de 
toda idéia de progresso e de suas ingênuas promessas de um futuro radiante 
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(produzido pela razão e conduzida pela técniczi). E o novo, marcado por um 
esforço de abertura que nos alija de uma racionalidade monolítica que se foi 
transformando em uma ditadura das versões imaginárias do mundo. E o novo 

alijado das predeterminações derivadas de um "já dito desde sempre" para 
apostar em múltiplas e fragmentárias versões de alteridade. 

Com esta idéia do novo, pretendo marcar os sentidos e pensamentos 
que trato de englobar com o termo transmodernidade das autonomias. Práti

cas e idéias frágeis como uma escultura de areia. 

1.1.7. A transmodemidade não é somente um" cambalacho" de trivialida

des e simulacros, também é a exp~essão do novo e do criativo. No saber 
transmoderno, as verdades relativizam-se, as certezas entram em declive e as 

convicções que nos iludiram com a plenitude desvanecem-se. Já não há espaço 
para cultivar as utopias perfeitas, o fazer da expectativa revolucionária, urna 
princesa prometida. Está começundo o eclipse do império dos sentidos já-ditos 

desde sempre. Um eclipse que deve ser aproveitado por um trabalho de 
criatividade para intensificar o olhar crítico. Isto significa urna aposta nas exce
lências da autonomia corno produtora da subjetividade. Nesse ponto, um rechaço 

da catástrofe como expressão do abandono das visões completas e o ataque aos 

intelech1ais que se apoderaram das verdades. Os donos do saber, freqüentemente, 

usam a palavra "catástrofe" para referir-se à perda de seu império. 

A condição transrnoderna, como culh1ra das simulações (das cópias que 
não tiveram nunca um original) não conseguiram (todavia) terminar com o 

potencial transformador, privar-nos radicalmente do prazer do pensamento, 
ou substituir os sentimentos pelas intensidades impessoais e flutuantes. Novos 

pólos de valoração e singularidade podem ser estimulados; o espaço 
sociopolítico (dizimado) pode ser restituído. Existe uma multiplicidade de cam

pos de valor não derivados do lucro capitalista (poéticos, amorosos, éticos, 
desejantes) que podem ser descobertos. Uma variedade, sempre em aberto, de 
cartografias emancipatórias que permitam o estabelecimento de uma sorte de 
sentido ecológico do político: o político como pulsão de vida, ou seja, o predo
mínio de uma prática política do amor (pulsão de amor) por sobre as práticas 

de poder derivadas das pulsões destrutivas. Práticas produtoras de singulari

dades, que sirvam para a fom1ação de uma sociedade de autogestão em que os 
homens tenham acesso à sua autonomia. Uma lógica cultural, diria, ecológica, 
como expressão da alteridade e repúdio de toda a tecnologia do inerte. Uma 
cultura que, sem ter horror do novo, permita a continuidade (ou o retorno) dos 
vínculos de solidariedade. O político também é a busca do amor. 

Resulta claro que uma reconstrução radical da sociedade, pela via da 
ecocidadania, devém ser adquiridas, sem nenhuma armadura mental, deman-
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das míticas ou verdades quietas. O fantasma do saber absoluto não faz uma 
revolução, mumifica-a. A revolução faz-se por uma transformação contida na 
idéia de autonomia. A revolução que consegue seguir sendo uma revolução. 

1.2. Autonomia. Alienação. Temporalidade 

1.2.1. A existência de indivíduos e sociedades autônomas que aspiram à 

autonomia depende de um trabalho do eu sobre si mesmo que permita o en
contro do sentido da vida na descoberta de nosso autêntico querer; o encanto 

(não o encantamento) com o próprio desejo. Perdemos o sentido da vida quan
do esquecemos o vínculo erótico com ela (o prazer pela superação do que já 

está dado), substituindo-o pela alienação. 

Perdemos o sentido da vida quando não aprendemos a viver no tempo, 
deixando-o escapar com gestos inúteis que não falam das pretensões autênti
cas de nossos desejos; quando fazemos do tempo o espetáculo (hiper-realista) 

de nossa própria identidade por medo de saber realmente o que somos. ivlen
timos à nossa própria intimidade para não nos inteirarmos o que somos (o 

homem chanta, como diriam os argentinos). Uma forma de desaproveitar o 

tempo, consumindo-o com o que realmente não somos. 

O sujeito autônomo não é um ser absoluto, uma mónada, é o resultado 

de um devir de subjetividades, um múltiplo de sublimações conflitivas e in
certas. Um sujeito autônomo, na medida em que consegue ter vínculos criati

vos com os outros. A autonomia é, nesse sentido, urna possibilidade de 

aceitarmo-nos no tempo. 

Na medida em que começarmos a incorporar o predomínio do tempo 
em nossas vidas, teremos a oportunidade de compreender que constmímos 
nossa identidade como temporalidade no enfrentamento do mesmo como di

ferente, é a negação de um tempo idealizado como sempre identicamente de
terminado. Um não-tempo sem lugar para os incrementos do desejo. Um tem
po idealizado, da mesma forma que os objetos que construímos numa relação 

de paixão. Um tempo não de relógios, mas de bússolas. 

O próprio da temporalidade é um fazer sempre mais além de possíveis 
predeterminações, algo que não é só indeterminação, mas, sobretudo, o 

surgimento de novas determinações, de novas diferenças. O tempo deve ser 
sempre uma distância criativa. 

A autonomia é um aprendizado dos processos que tratam de entender e 
realizar os abismos do próprio desejo. Ela é uma luta contra as próprias menti-

• 397 • 



LUIS ALBERTO WARAT 

ras, o encontro com a "Flor de meu segredo", de acordo com a interesszmte 

proposta de Almodôvar. 

A autonomia pode ir resolvendo-se por meio da construção do tem

po pelo desejo. O tempo deixa de ter a densidade da existência quando não 
se busca vivê-lo como sentido da própria identidade. Não se consegue vi
ver a vida (como temporalidade) fazendo o espetáculo de nossa identida

de, comportando-nos como se estivéssemos respondendo às exigências de 
um diretor de cinema. 

É neste ponto onde aparece, com toda sua força, a questão do amor como 

ato inaugural da autonomia: a reivindic;ação do valor vinculante da libido para o 
estabelecimento dos vínculos de reciprocidade, que não corram o risco de situar 
os objetos de afeto no lugar do ideal. A autonomia é impossível quando a reali

zação do amor é substituída pela paixão amorosa (o encantamento), que nos 
converte em dependentes (adidos) de um objeto hipn©tizante dos sentimentos. 
Objetos que nos obrigam a transfom1ar nossas ilusões em idealizações (lugares 
onde se pode obter a satisfação imaginária do desamparo). A autonomia é im

possível, se o homem continua sendo produtor de figuras onipotentes. 

Em uma relação de amor encontramos sempre em um espaço em bran

co, uma possibilidade de inscrição das ilusões em um trabalho do pensamento. 

Uma forma para que a ilusão não suprima a tragédia da castração, fundando 

uma aposta, a potencialidade de realização incerta dos desejos. 

O amor é sempre um trabaU10 sobre os limites. Os que se amam estão 

sempre em um permanente jogo de administração recíproca dos limites. No 
amor, dá-se sempre o difícil jogo da administração dos limites. Na paixão, por 
oposição, perde-se toda a noção de limite, não se sabe mais impô-los, nem 

aceitá-los. A paixão é a perda do sentido do limite. 

1.2.2. Octavio Paz afirma que toda transformação deve começar pela 
linguagem. Tomando como referência esta afirmação, diria que toda tentati
va de reformulação do homem e de suas formas de mirar-se na sociedade 

de\·em começar por uma alteração semiológica (simbólica e imaginária) que 
decrete a importância da autonomia na formação das ilusões, das leis e das 
verdades. A conjunção de elementos afetivos, simbólicos e imaginários que 
aceitem o outro como o lugar do novo, da diferença e do limite. A diferença 

do outro como condição do sentido e do desejo (ver o capítulo em que falo de 
uma semiologia ecológica). 

O princípio da autonomia é o capital de realização de uma cultura da 
emancipação que se manifesta no trabalho dos homens para conquistar a solida
riedade e a autogestão coletiva do poder, da lei, do saber e do desejo. O projeto 
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de uma sociedade que revoluciona a si mesma, radicalizando a democracia, que 

só será possível, afirma-se, como pré-condição, a busca da autonomia. 

Castoriadis afirma que o objetivo da autonomia é o destino do homem, 

porque presente, desde o início, ela constitui a história, mais do que é constitu

ída por ela. A hipótese é que esse destino será inalcançável se não se toma o 
outro como imaginário constituinte de nossa própria singularidade. 

Na perspectiva que me coloco, poder-se-ia ver a autonomia como um 

desejo de história. Um tal desejo não é simples, porque surge na relação com o 
imaginário radical, devendo ser compreendido como uma ação a realizar-se 

em solidária harmonia com o fazer-se dos outros. 

A autonomia, como desejo de história, é um desejo do outro. Estabele

ce a possibilidade de eleger na encruzilhada, colocada pelo princípio do pra
zer, pelo princípio da realidade (ocupar-me-ei deles mais adiante). Decidin

do pelo predomínio do segundo, estaríamos renunciando ao fantasma da , 
onipotência do pensamento, tentando buscar-se como sujeito que se reconhe

ce em um tipo de coexistência que exige a supressão de sentidos absolutos: a 

abolição da alienação. 

A autonomia, como realização histórica do outro, é uma cunha que 
pode introduzir-se no social pela resistência política dos excluídos. Esse é o 

sentido da autonomia que preciso resgatar como elemento estruturador da 

ecocidadania. Vítimas do espelhismo consumista, presas da apatia, os ho

mens da transmodernidade dependem da autonomia como um desejo do 

outro. Necessitam sair da captura consumista e suas enganosas satisfações. 

As fantasias, que são conseqüência de um psiquismo infantil que não conse
gue enfrentar o mundo que o frustra. 

Nestas condições, pode-se compreender que a perspectiva emancipadora 
da autonomia não busca a eliminação dos conflitos, unicamente enfrenta todas 

as ilusões que abortam - com ficções tranqüilizadoras - a ação criadora da 
história. O assassinato do pensamento. 

Minha preocupação básica, em termos de ecocidadania, passa pela re

flexão sobre as condições de possibilidade de uma forma de sociedade onde a 

autonomia seja seu sentido e seu destino. 

Dito de outro modo, creio que uma sociedade que procura a autonomia 

como seu sentido só é possível por intermédio de uma radicalização ecológica 
que, à margem de qualquer lirismo fracassado, recupere uma política de paz e 
dignidade, para uma sociedade eticamente meU1or. Isto é fundamental para uma 
América Latina onde o capitalismo sempre foi antidemocrático, onde sofremos 
constantes invasões norte-americanas e inumeráveis golpes de estado (Eduardo 
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Galeano disse que os Estados Unidos não padeceu nenhum golpe militar porque 
em sua Capital não há urna embaixada norte-americana) e onde sempre trata
ram de fazer-nos pagar as conseqüências de todas as estafas históricas. 

1.2.3. O assassinato do pensamento é sempre o resultado de uma pala
vra que nega a falta como lugar de criatividade, que nega a capacidade 
transformadora que existe no irrepetível. O pensamento morre porque é exila
do do tempo, porque não se interpreta o tempo como devir. O pensamento 
morre quando congela o tempo passado como objeto presente, corno objeto 
que vem, no interior de nós mesmos, a representar completamente o ideal do 
eu. A morte do pensamento é a impossibilidade da autonomia. 

Existe um grande paradoxo nã alienação: a palavra que nega a falta para 
deixar o sujeito em um estado de radical castração, imobilizado no tempo e 
esterilizado em seus impulsos criativos, pela adesão a um saber de certezas. O 
homem fica, então, duplamente castrado pela construção de um sonro fálico 
que o frustra na afirmação de urna idealização sem batalhas e sem conflitos. A 
fantasia devoradora da temporalidade. 

Pela aceitação da temporalidade, o eu está em condições de entender 
que o maior risco que corre é o de ficar congelado em suas certezas, de mãos 
atadas a uma ordem heterônoma, que não faz outra coisa que o dominar pelo 
alento de sua onipotência. 

No entendimento alienado, busca-se um lugar ontológico para o tempo; 
isto significa a possibilidade de ser como determinação absoluta. O milagre 
que substitui a angústia de castração, abrindo as comportas para que passem 
os senhores do mundo. Eles precisam de uma concepção totalitária do tempo, 
um já-dado, desde sempre, que lhes possa assegurar o lugar de seu domínio. A 
possibilidade da impossibilidade do ser, outorgada por uma estrutura de cer
tezas que é, no fundo, um rechaço às diferenças e à temporalidade como proje
to de vida (que aponte para urna constituição a inscrever). 

A determinação do ser pelas verdades absolutas provoca um estado 
de infantilismo, um total despojamento do ser, uma vez que permite que um 
ponto de vista atemporal predomine como guardião heterônomo da história, 
desejos fixados na rotina das verdades que não permitem duvidar. Essa es
pécie de anonimato que faz com que os homens se percam no meio dos ou
tros. O eu que desce ao nível dos fatos para confundir-se com eles. A perda 
total do discurso como va.lor singular. Em nome de verdades originárias, 
consideradas como absolutas (sem desvios temporais), pode-se conseguir a 
dominação do eu pela eliminação do valor das diferenças (normatizadas nas 
regularidades das "verdades"). 
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Estamos diante de um jogo de heteronomias que surgem diretamente 
da informação circulante. De um pensamento inerte que leva à sombra a refe
rência dos corpos (dependem de urna imaginação absolutamente divorciada 
do desejo). O homem, negado corno produtor lingüístico, transformado em 
um autômato inexpressivo, sem o outro que faz, do vínculo, o sentido. Foi 
negada a existência corno transferência discursiva. 

Em um mundo alienado, o outro é transformado em uma idealização 
que funciona como um lugar de captura para sujeitos impossibilitados de fa
zer o duelo das convicções inaugurais. Um coágulo mortífero nas origens. O 
outro, no lugar do já estabelecido desde os começos, cristalizado em um tempo 
idealizado que elimina o presente como corte, origem da alteridade, levedura 
incerta do que está por vir. E a alienação instalada no rechaço do presente com 
(irn)pertinência que possa mostrar os interrogantes de urna leitura transfor
madora do mundo. A alienação testemunhando sempre um movimento 
simbiótico que impossibilita o desenvolvimento do desejo como falta. 

A superação, ou o fortalecimento da estrutura alienànte dos vínculos 
sociais, depende do peso e da posição que se atribui ao discurso do outro. Quer 
dizer, das possibilidades que se tenha de ver o outro, como tempo e corno falta. 
A alienação é sempre urna forma de inibição do outro como fonte de diferença, 
conflito e dúvida. O outro desenraizado do tempo por sua transformação, em 
um fetiche revelador do absoluto. 

Acompanhando o pensamento de Piera Alaunier, chamarei de aliena
ção urna situação relacional na qual o eu remete a totalidade de suas represen
tações, de seus pensamentos, ao juízo exclusivo de outro, que pode ser visto 
como o único com poder para atribuir-lhes sentido. Assim, a alienação é sinô
nimo da perda sofrida pelo eu de todo direito de gozo e de todo direito de 
juízo sobre a sua própria atividade de pensar. Representa um fantasma que 
põe em cena o assassinato da atividade do pensamento frente a um eu que se 
converte em testemunho vívido desse crime infinitamente repetido. F~ntasrna 
que ignora a contradição insuperável sobre a qual fracassa sua realização: o eu 
e a atividade do pensamento são os dois elementos que compõem uma mesma 
e única entidade (em "Sentido Perdido", pág. 120). 

De minha parte, considero que o próprio da alienação é a existência de 
um outro em mim, um discurso estrangeiro que se intemaliza, principalmente 
para transformar em idealizações as expectativas de futuro: uma ilusão que se 
atribui à função de definir, para o sujeito, a realidade e o seu desejo. E o discur
so do outro, comportando-se como um conquistador, que obriga a ancorar o 
discurso do sujeito em uma transferência fetichizada. Diria que, na alienação, 
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o outro busca ocupar o lugar de um saber absoluto, de um saber que funcione 
como pré-constituinte de um universo de significações dadas com anteriorida
de aos sentidos vacilantes da história. 

Resumindo: o homem alienado é aquele que não se aceita no tempo. O 

homem autônomo, ao contrário, seria a expressão de pulsões que encontram o 
prazer inscrevendo-se no tempo, fazendo predominar o princípio de realidade 
(ver Freud) que é, em sua radicalidade de sentido, a aceitação da alteridade (o 
outro como diferença) e do destino temporal do prazer (tempo de bússolas). 

O homem autônomo, como aquele que consegue administrar suas im

possibilidades, que consegue aceitar seus limites, suas faltas. Lacaniamente 
falando: a autonomia corno aceitação.da castração. 

Esta análise impõe-se quando se compreende que a identidade precisa, 
para constituir-se, reconhecer-se em urna temporalidade que o eu precisa dis

criminar-se como diferença dos outros para encontrar-se corno diferença cria
tiva. Assim, o eu pode surgir, saindo do campo de sua indiscriminação (a fu

são imaginária com a mãe), percebendo-se distinto do mundo e dos outros. 

Deste modo, a autonomia pode ter corno referência a possibilidade de aceitar
se como tempo, corno diferença cambiante, em urna eterna busca. O eu au tôno

mo por sua criatividade. Um eu criativo, porque não tenta interpretar o senti
do do presente como reprodução do passado. 

Quando se fala de criatividade no tempo, estamos tratando de fazer re

ferência a urna nova configuração na ordem das representações, sensível às 
oportunidades de conservar o surgimento da alteridade como possibilidade 

do novo, de transformação da história, e não como milagroso e mágico ato. 

O mais característico da temporalidade é a alteridade, um constante fa
zer-se mais além das possíveis predeterminações. Tal configuração do vir a ser 
não deve ser vista como se fosse somente indeterminação; também deve ser 
vista corno surgimento de novas determinações, de novas diferenças. Nesse 

sentido, para Castoriadis, a temporalidade mostra-se corno auto-alteração da
quilo que é, que só é na medida que está por ser. 

1.3. A modernidade idealizada 

1.3.l. A transrnodernidade, em seu sentido positivo, é urna ordem polí

tica com alta carga afetiva, que exprime certas atitudes com relação a um pas
sado que requer algumas distâncias. E o desejo de uma descontinuidade frente 
a urna forma de vida que está determinando uma série de efeitos sombrios. 
Seria urna ruptura da continuidade moderna que tenta encontrar seu próprio 
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caminho por meio de uma apropriação reflexiva da história e por urna análise 

prospectiva sobre os perigos do amanhã. 

O transmodernismo representa um impulso de emancipação protegido 
pela crítica às idealizações criadas pelo projeto da modernidade. Urna negati

va ao santuário da razão. Supõe a ruphira das condições que determinam a 

construção das identidades na modernidade. 

Acompanhando os surdos da racionalidade moderna, surgem atitudes 
"trans" que reinvindicam uma impostergável reconstrução do homem e da 

sociedade. Não é fácil identificar as frentes. Existe unicamente a unanimidade 
no desejo de tentar realizar um projeto de autonomia sem mitos devoradores. 
Por trás do sentido emancipatório da transrnodernidade, existe o desejo de 

reconstrução de mundos vitais. Possivelmente uma crítica a um exagerado 

aburguesamento da razão e de seus espaços vitais alienados. 

A modernidade foi produtora de um específico âmbito simbólico que 
impregnou as relações entre a lei, o poder e o saber, deixando capturado o 

desejo em suas redes. Urna linguagem que inaugura as imensas possibilidades 
das configurações técnicas (incluindo suas possibilidades de dominação e des

truição). Uma linguagem que não deixa de estar carregada de sólidas imagens 
promissoras, de iluminadas propostas totalizadoras: o núcleo ideológico espe

cífico da modernidade que serviu para a produção institucional de coativas 

univocidades. Uma mítica vencedora que determinou a morte das sociedades 

teocráticas, sem impedir o ressurgimento das moradias fetichizadas e das op

ções totalitárias para as respostas vitais. 

A transrnodernidade está descobrindo o desejo nos bastidores da lin
guagem, redirecionando os sentidos para o âmbito da sexualidade (gênero). 

Desta maneira, o desejo começa a funcionar como urna modalidade 
emancipatória dos discursos, uma intenção de transfom1ação serniológica de 

um mundo encantado pelos discursos que o idealizaram. Neste ponto, a 
transmodernidade pode ser identificada como uma releitura crítica das formas 
de alienação da modernidade, das paixões desmesuradas com as quais ela ten

ta moldar uma subjetividade sem criatividade. 

1.3.2. Transmodernidade é um termo polêmico e ambíguo. Inventei esta 

palavra tentando, inicialmente, propor duas linhas de·sentido. Uma negativa, 
que aponta aos perigos e mal-estares que perpassam todo o social, a morte das 
identidades, uma hiper-realidade, que faz do emaranhado dos elemen.tos si

mulados um grau muito mais sofisticado de alienação. Uma linha de sentido 
que nos fala de uma sociedade perdida nos objetos e signos, sem referência 
significativa, com efeitos comunicacionais que negam o homem como produ-
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tor dos sentidos, eliminando totalmente a possibilidade de estabelecer uma 
relação entre desejo e linguagem, o que implica, em termos freudianos, a volta 

ao estado mítico da horda primitiva. Este é um estado em que não existe a 
função simbólica do pai (da linguagem), em que não existe a aliança fraterna, 
nem a culpa e, portanto, uma nova impossibilidade para estabelecer a distin

ção entre natureza e cultura. No fundo, uma forma de falar do paradigma da 
pós-modernidade (conforme a terminologia posterior que emprego). 

Pode-se supor que a passagem da modernidade para um tipo de soci
edade caracterizada pela informatização do cotidiano e do consumo comuni
cacional provocará uma cultura do vazio existencial. Deste modo, entraría

mos em uma forma de sociedade que pode deixar o indivíduo sem forças 

para iniciar o processo de sua diferenciação com a realidade externa. O fim 
da fantasia por uma forma de intercâmbio dos signos sem conteúdos, sem 

destino e sem sentimentos. 

No futuro, poderá existir uma totalidade exterior absolutamente alheia 

ao eu. Uma distância que decretará a morte das identidades, impedindo a pro

longação semiológica do homem com o mundo. 

Estaríamos, assim, submergidos em uma cultura baseada no mais além 

do ideológico e de toda possibilidade de diferenciação do outro. O homem 

pós-alienado em sua própria imagem, em uma era do vazio. 

Na condição pós-moderna, vista corno a era do vazio, está plena doso

nho perfeito (alienação moderna) para o sonho suprimido, o pesadelo de ter

mos que enfrentar um eu convertido em espaço flutuante. O perigo da morte 
da cultura que se está produzindo pela existência de homens (cada vez mais) 
colocados diante do perigo de ser reduzidos à sua imagem, sem referências: 

homens ocupados com a publicidade de sua própria aparência, imagem que 
funciona como simulação da autonomia. 

No imaginário de uma cultura de sonhos suprimidos, as pessoas vivem 

permanentemente profanadas por seu próprio look, que funciona como imagem 
estrangeira, que se incorpora à nossa interioridade para substituir o outro por 
uma sucessão de atos sem destino. É o mundo transmodemo, quando se excede 

em suas vulgaridades e nega - de forma absoluta - a necessidade de reconhecer
se no outro (para poder construir nossa identidade). O outro desaparece com
pletamente da cena. Ninguém nos olha. Deixamos de existir para o outro. 

Surge o perigo de um estado de auto-simulação, que coloca a domina
ção mais além da alienação (que precisa do outro) em uma pura identificação 
com signos sem sentido. Vivem como em um filme de Godard, entre ruídos 

que parecem palavras. 
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Na pós-modernidade, podem-se encontrar indícios do surgimento da 
pós-alienação, um estado que não necessita da existência de alguma utopia 
idealizada como condição das identificações norrnalizadoras, só a presença do 

look como fantasia de um mundo unicamente definido pela exclusiva relação 

entre signos, não pela relação do eu com os outros. A marcha de um mundo 
que começa a ser definido pelos sentidos e informações que circulam fora dos 
corpos (ignorando-os). A heteronomia sem vozes, unicamente nas calças. 

As idéias (na condição pós-moderna), comenta Lipovetsky, são avassa
ladas pelas mudanças. Os gregos tiveram influência durante séculos. Pode 

nomear-se agora uma ideologia com uma influência de séculos? Já não somos 

capazes de inventar sistemas, fontes de sentido capazes de alimentar o futuro. 
Recorda "o caso dos faraós que construíram as milenárias pirâmides, ou da 
Idade Média, que produziu as catedrais". Afirma que nenhuma criação mo
d~rna (pós-moderna, diria eu) chega aos pés de uma Catedral. Vêem-se coisas 

boas, mas nada sublime. A arte de antes era religiosa, absoluta. Hoje temos 
uma arte funcional. Isso desaparecerá dentro em breve. Não é algo que provo

que o sentimento do sublime. 

Partindo deste ponto de vista, poder-se-ia dizer que o social está corren

do o risco de retroceder para uma forma de ordenação que pode levar o ho

mem para um estado de indiscriminação com relação à massa geral das sensa

ções. Uma forma de fuga da vida, que representaria a máxima ingerência do 
princípio do prazer na cultura. Existirá, então, um eu impossibilitado de esta

belecer seu processo de realidade, impedido de efetuar o combate contra o 
externo repressivo. 

Estamos diante da ameaça de uma (des)socialização progressiva, de uma 
pulverização psicológica do homem, provocada por um excedente de comuni

cação que pode decretar, como denuncia Baudrillard, o fim do social pelo re
púdio à carga de sentido proveniente da pulsão de vida. O rechaço radical das 
representações afetivas. 

A cultura refletida no paradigma pós-moderno, mais que em nenhuma 
outra modalidade passada, nega a si mesma no desprezo da vida que devia 
organizar e garantir. Um trabalho de aniquilamento social que poderá ser feito 

por uma cultura que rechaça seu destino. O terror simplificador de urna cultu

ra que rechaça toda dialética de sentido e a reduz a um jogo magnético de 
signos que se consome em uma aparência simulada. 

Quanto ao sentido da transmodernidade, vejo-o dado pelos espaços 
de transferência afetiva, onde se tenta a autonomia, o prazer do pensamento 
e o valor emancipatório da alteridade (o outro como condição de 
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temporalidade, isto é, da instituição filosófica e social do tempo, sem escusas 
metafísicas). Em síntese, o sentido positivo da transmodernidade dado pela 

aceitação do predomínio do princípio freudiano da realidade como realiza
ção histórica da autonomia e da democracia. A ecocidadania como realização 

histórica desse princípio. A ecocidadania como projeto de realização do sen
tido positivo da transmodernidade. 

Seguindo uma idéia de Lipovetsky: existe um valor positivo no efêmero, 
na medida em que impede, com sua mobilidade, a permanência dos pensa
mentos absolutos. O efêmero libera-nos dos sonhos totalitários. 

A sociedade do efêmero não sjgnifica, para Lipovetsky, urna sociedade 
niilista, há um embasamento de valores comuns, há ideais. Pode-se se citar um 

só livro que hoje legitime a idéia de escravidão? Isso leva a pensar certos valo
res como interiorizados. A igualdade, mais além de qual seja hoje o drama da 

miséria, é um valor aceito. Quer dizer que não se pode afirmar hoje que estamos 
no reino do vale-tudo. Decerto que a ecologia está entrando nesse embasamento 
de valores comuns. 

Várias razões levam-nos a dizer que o transmoderno não conduz neces

sariamente a um grande processo de decadência. Temos sociedades menos 

sublimes, sem sonhos perfeitos. Mas, ao mesmo tempo, temos a espiral da au
tonomia privada (falta a espiral da autonomia coletiva). As pessoas buscam 

sua verdade e seu desenvolvimento pessoal. J\1uitos começam a ter vontade e 

possibilidades de ser diferentes, buscam caminhos individuais e a experiência 
extraordinária que inaugura o domínio técnico-científico. Portanto, não é a 

decadência. A aventura humana pode estar recém começando. Devemos tra
balhar ecologicamente, expandir os caminhos da ecocidadania para que essa 
aventura humana, longe de começar, não termine. Temos que evitar de con

verter-nos em vacas sem cincerros. 

Ajustando a terminologia, prefiro falar de um paradigma pós-moderno 
carregado de efeitos negativos, e de um paradigma transmoderno que estaria 
formado por uma visão de mundo em prospectiva, que fala das possibilidades 
positivas de superação, de um modo simultâneo dos efeitos negativos ou sinis
tros do paradigma moderno e do paradign1a pós-moderno. 

1.4. Direito do amanhã. A Ecocidadania 

Há vários anos venho pensando que uma nova aposta na vida coloca
nos diante de três tipos de questões: as que se referem aos diferentes ambien
tes, a cidadania e ao saber e as que logo vêm somar-se: a subjetividade, a ética 
e a estética. Instâncias divisíveis e articuláveis para uma das poucas perspecti-
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vas que nos restam a fim de tentar recompor a ordem social, política e desejante 

sobre novas bases que levem em conta a produção da singularidade nos mais 
variados domínios. Um modo de entender a vida que leva em consideração 

todas as escalas individuais e coletivas de (re)singularização, naquele que abar
caria, desde a vida cotidiana até a reinvindicação de uma democracia sustentá

vel. Toda uma redefinição de atitudes que inaugurariam novas visões do pen
samento em todos os seus campos. Estou apontando para um trabalho co-ex

tensivo que possa outorgar novas armas de análise para desequilibrar o pensa
mento acomodado, fazendo-nos ver o que permaneceu oculto nos modelos do 

saber instituído. Sem dúvida, uma boa maneira para alterar as velhas modali
dades de entender o mundo. Lugares disponíveis para funcionar como as "ou

tras" (em trabalhos anteriores chamei de "reserva selvagem") que, nos dife
rentes tipos de saber, permitem dizer o que não pode ser dito. Fazer do saber 

uma proposta de esperança. 
1 

Proponho a denominação de "ecocidadania" como referência globalizante 

de uma resposta emancipatória sustentável, baseada na articulação da subjeti

vidade em estado nascente, da cidadania em estado de mutação e dos ambien

tes no conjunto de suas implicações. 

A "ecocidadania" representa uma mudança ética, estética, política e fi

losófica profunda. Seria a possibilidade de criar um novo eixo emancipatório 

(para a autonomia individual e coletiva) que possa ocupar, na tarefa de recom
posição permanente da sociedade, o lugar dos antigos e já trivializados valores 

emancipatórios. A gênese da nova história: uma atitude na produção da subje
tividade e da realidade que se identifica com o novo emancipatório, com o 

"outro jovem" que as pessoas levam dentro de si como se fosse uma reserva 

selvagem. E no contexto amplo do conflito em que existe o novo (como eman
cipação) com o velho (como pólo de captura) que situo minha concepção de 
"ecocidadania", como uma forma que possa servir-nos para reaprender o mun
do através de, basicamente, seis objetos de análise: os ambientes, a cidadania, 

os saberes, os valores, a dialética do gênero e o desejo. Seis pontos de vista que, 

funcionando integrados (como ecocidadania), permitirão recompor os objeti
vos do conjunto dos movimentos sociais (como redes) nas condições irreversíveis 
da transmodemidade (o homem nunca voltará a ser o que era na modernidade). 

O princípio particular da "ecocidadania" aponta para a promoção de 
uma investidura, afetiva e de cuidados, em diferentes territórios (práticas e 
saberes), coletivamente considerados (principalmente em redes e movimentos 

sociais). E um princípio de constituição do "Eros grupal''. É importante regis
trar que este "Eros" não se apresenta como uma quantidade abstrata, 
corresponde a uma reconvers~o de subjetividades que originariamente reali-
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zariam um trabalho de singularidade própria das buscas propostas pelas prá

ticas (ou paradigma) da "ecocidadania". A projeção da autonomia como senti

do de uma forma de sociedade. 

A "ecocidadania" como uma necessidade de compreender as transforma

ções, as resistências e as transgressões que precisam ser efeh1adas para garantir o 
nosso direito ao futuro, para comprometer o homem na preservação da existên
cia em todas suas modalidades e a supressão de uma forma de sociedade que 
acelera a invisível atuação das tendências destrutivas (pulsão de morte). 

Uma resposta filosófica global para nossa profunda crise civilizatória: a 
autonomia centrada na alteridade que_permitiria aos indivíduos tornarem-se, 
num só tempo, cada vez mais solidários e diferentes. Num certo sentido, estou 

tratando de afirmar a ecocidadania como um direito do amanhã que não re

presentaria urna resposta súbita, dada de uma só vez; ela resultaria de mil 
revoluções moleculares do sistema de valores existenciais que iriam infiltrando
se em redes (rizomáticamente) por todo o tecido social e no devir dos desejos. 

A ecocidadania desenvolveria idéias e práticas destinadas a inventar 
maneiras cotidianas de ser, novas micro e macro maneiras coletivas de viver, 

buscaria formas de aceitação da alteridade e dos vínculos. Nada de um mode

lo de sociedade pronto para usar, só uma ecoética e uma ecoestética, cujos 
objetivos teriam que ver com a instauração de valores não derivados do lucro 

ou do consumo. Uma pátria existência que privilegiaria o sentimento corno 

produtor da realidade social, o sentimento corno interesse coletivo. 

A ecocidadania, do modo como eu a entendo, trata de fazer transitar suas 
formas de ver o mundo, desde os paradigmas cientificistas até as práticas (os 

recorridos) ético-estéticas. Um percurso sem porto seguro para levantar uma 
cartografia composta de referências e fluxos de sentido, intensidades afetivas, a 
partir dos quais os indivíduos posicionar-se-iam para tratar de manejar a 

potencialidade produtiva de sua subjetividade (em termos de singularidade). 

Quando proponho que se fale de uma ecocidadania, estou pensando em 

um recorrido psicanaliticamen\e orientado. Para meu gosto, a ecocidadania (a 
partir de seus seis lugares básicos) deve ser entendida como um trabalho 
cartográfico sobre o desejo. Isto porque o desejo seria o núcleo impulsor do 

devir das autonomias. 

O desejo," ecosóficamente" falando, tem que ver com todas as formas de 

vontade de viver, da vontade de criar, da vontade de amar e de inventar uma 
outra sociedade (como percepção do mundo e ordem de valores). O desejo, 

entendido como disponibilidade para a construção da realidade, sem ser vivi
do na clandestinidade de um clima de culpa. Seria o desejo abordado como 
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um operador simultâneo de intensidades e sentidos. De tal sorte que o desejo, 
em seu pleno funcionamento (hipotético), poder-se-ia converter em uma in

cansável fabricação do mundo. Ou seja, o contrário de um sentido negativo do 

caos. O que caotiza (negativamente) urna existência não é o desejo em seus 
movimentos, ao contrário, o caos, corno negatividade, advém da impossibili

dade do desejo para estabelecer suas conexões: o fato de não poder deixar-se 
afetar pelas intensidades que estão sendo vividas, para buscar sentidos de um 
modo cada vez mais vibrátil. O boicote do desejo que se experimenta sempre 
como uma perda do sentido. 

Falo de um desejo que se encontra na produção da realidade (sendo 
fundamentalmente essa produção). O desejo como uma maneira de inventar o 
mundo, ou de reinventá-lo, revolucionando as estruturas estabelecidas. 

Temos, então, uma formulação original de ecocidadania como uma eco
logia política do desejo, que ressalta a •instância da subjetividade (e da 

intersubjetividade) como condição reguladora de todos seus circuitos 
semióticos. Quer dizer, uma "ecocidadania" que trata de fazer transitar a tota

lidade de seu pensamento com referência às questões da subjetividade: a eco
logia e a cidadania, vistas também como instâncias de realização da subjetivi

dade: uma cartografia do desejo como potência de vida, transformadora das 

condições de existência e construtora da realidade; o desejo como produtor de 
novas conexões: o feminino por excelência. 

1.5. A ecocidadania do desejo 

Existe, sem dúvida, uma vinculação estreita entre a "ecocidadania" e as 

questões de gênero; isto é, a interpelação recíproca do masculino e do feminino 
como "condição redefinitória" do sentido da ecologia política. O gênero, como 
aqui o entendo, apontaria à busca de novas relações do homem com seu corpo, 
com suas fantasias e com a temporalidade. Teríamos, assim, uma ecocidadania 

do gênero, destinada a efetuar um trabalho pedagógico que possibilite um 
crescimento emocional, a descoberta do lado criativo de nossos desejos como 

antídoto para uma pulsão de morte intrapsíquica, permanentemente à esprei
ta, esperando destruir nos momentos em que os territórios de Eros perdem sua 
consistência e vigilância. 

O gênero promove a realização do desejo e da sexualidade como fatores 
de carga e descarga dos fluxos de qualquer natureza que circulam no campo 
social, produzindo cortes dos mesmos fluxos, bloqueios, fugas e retenções. O 
gênero aponta para os processos de constituição da autonomia e dos desafios 
que se impõem para a continuidade da vida, isto é, a pretensão de usar o gêne-
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ro como uma semiologia da transmodernidade; uma semiologia do gênero que 
considera a dialética do desejo como condição de sentido na constituição da 

realidade, a semiologia que possa aceitar que o ser humano e a linguagem 
constituem o fundamento do desejo corno relação inaugural. O gênero atraves
sando as questões da subjetividade que, de sua parte, atravessa as questões 

ecológicas e de cidadania. 

1.6. O sentido da vida 

Os problemas mudaram, as grandes questões da modernidade (verda

de, objetividade, ideologia, poder, etc.) estão sendo substituídas por uma grande 
preocupação, que ameaça ocupar o centro de todo debate finisecular: o sentido 
da vida, nossos vínculos com ela e a própria possibilidade de sua continuida

de. A "ecocidadania" parte dessa discussão. 

A expressão "sentido da vida", como é usada aqui, encontra-se relacio

nada com nossa própria experiência cotidiana. Refiro-me a ela como vazio exis

tencial e perda de qualquer sentimento de satisfação. O sentido perdido da 
vida como resultado das perturbações de experiências culturais transrnodernas. 

Isto diz respeito, sobretudo, ao tédio existencial, expresso como falta de inte
resse pelo outro na vida pública e privada. A apatia de homens sós, instalados 

em sua própria imagem. O tédio como fonte da patologia social. O primado do 

marketing como substituto do valor da vida. 

O fim da modernidade coloca-nos diante do esgotamento do estilo de 

vida por ela proposto. Essa é uma das razões do atual sentimento de vazio 

existencial. A pós-modernidade, todavia, não encontrou sua própria proposta 
de estilo de vida e ameaça-nos com o vazio (muitas vezes expresso como an
gústia ecológica, sentimento de catástrofe). Está faltando uma nova estética de 
vida que nos facilite o reencontro com o sentido da vida. Chamo de 

transmodernidade os caminhos para esse reencontro. 

Por estética de vida entendo um sentido do estético como comporta
mento que permite promover a escuta daquilo que estamos em vias de conver

ter-nos, ou seja a sustentação de nosso próprio "devir-outro". Uma estética do 
comportamento que permite realizar a subjetividade reprimida, ou a diferença 

em nossa própria subjetividade, que pode chegar a abalar-nos. Um trabalho 
sobre o diverso que provoca outras direções para a vida. A estética que nos 
ajuda a abrirmo-nos para a vida. Um vôo da subjetividade na produção do 
"sabor do saber". Um modo de conciliar razão-subjetividade-sensibilidade, 
.tudo para transformar o estado de vida dominante e estático. A estética como o 
encontro entre razão e sentimento. 
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Por estilo de vida entendo o modo pelo qual organizamos o devir do 
desejo como sentido; portanto, a proporção que lhe toca o desejo na cons
trução da realidade como sentido. Mas também entendo como estilo de vida, 

do ponto de vista da auto-realização dos indivíduos, considerando sua busca 
de uma vida mais feliz e melhores condições materiais de existência. No 

fundo, as condições que determinam o desenvolvimento, a democracia e a 
subjetividade sustentável. 

Intimamente, creio que o estilo de vida da transmodemidade estará de
terminado pelo gênero. Sua dialética poderá determinar a maior revolução em 
nossa vida individual e incidirá também na vida social. Será o gênero o que 

nos permitirá reencontrar o sentido da vida? Aposto que sim. 

A necessidade do cuidado de si mesmo seria a emergência de um esti
lo de existência inteiramente novo, dominado pelo cuidado de si mesmo. 

Indivíduos que se disponham a cuidar de si de todas as formas do maltrato: 
em relação ao meio ambiente, ao poder e ao afeto. A ecologia como cuidado 
da vida; a cidadania corno cuidado frente aos poderes que fundamentam a 

exploração e a alienação; a subjetividade como cuidado que permite liberar 
os afetos reprimidos. 

Chegamos, desta forma, ao amor como cuidado. O amor é sempre urna 
forma de cuidado. Amamos a vida quando a cuidamos; encontramos a solida

riedade quando cuidamos do outro; desenvolvemos nossa subjetividade quando 
cuidamos que nosso desejo não fique prisioneiro de nenhum objeto. 

Resumindo: podemos estabelecer algumas garantias para a continuida
de da vida, aprendendo a não ser maltratados. A pedagogia que transmita 
cuidados no lugar de verdades. A ecopedagogia. 

A "pratica do cuidado" é uma forma de forçar o poder para que encon
tre limites. A dimensão política do cuidado passa pela necessidade de dizer 

não ao poder que nos maltrata. Impondo-lhe limites, tratando por todos os 
meios de evitar que fiquemos atados por uma estrutura cesarista. Por aí passa 

o sentido da palavra cidadania: pelo controle do limite, o que parece essencial
mente antagônico às praticas delega tivas da democracia. Por aí começa o sen
tido mais amplo de cidadania como urna forma solidária de encontrar-se, au
tônomos, frente à lei, de exigir o cuidado público da vida. A cidadania como 

urna questão ecológica e de subjetividade: o mundo e o outro como limite que 
me constitui autônomo. A cidadania como um reclamo ético-estético-político 
por urna melhor qualidade de vida social; a possibilidade de algo mais digno 
para o conjunto de uma sociedade . 
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A idéia de um poder com limites é precisamente o que dá fundamento à 
minJ1a proposta de ecocidadania: o sentido da vida como uma forma de pôr e 

de ter limites. A lei como sentido que evita a produção de sociedades perver

sas, pouco vivíveis. A lei do direito como limite. 

1.7. Democracia, Direito e governabilidade 

1.7.1. A governabilidade, como um poder sem limites, (sustentado pelo 

argumento de que o Estado não funciona em estrito cumprimento da lei, a 
eficácia plena no cumprimento do Direito positivo, determinando a ineficácia 
do Estado) leva a um processo no quãl a forma jurídica é desestimada - sem 

lugar. Creio que é um modo de estabelecer, por conseqüência, a desestimação 
da formação política na vida das sociedades. O suporte do político é sempre 
jurídico. Uma idéia simples, mas poderosa: o político é_iurídico ou deixa de ser 

político. O problema é entender por que e em que é sentido. Minha opinião é 
de que não se pode falar de uma forma política para as circunstâncias de uma 

sociedade onde não se manifeste, ao exercer o poder, a existência de limites. 
São momentos em que se pode, inclusive, falar de democracia (comparativa

mente com o estado de terror que existiu na América Latina nos anos 70), mas 
não de política. A democracia vazia, despolitizada, que não mobiliza; a demo

cracia que alterou substancialmente o sentido (que sempre a comprometia) da 
palavra representação, aproximando-a de sua significação teatral (a represen

tação como atuação, o que representa como personagem de um espetáculo). 

A política como olhar passivo, inativo, sem sujeitos, o povo como pla

téia, com direito a opinar sobre o que está vendo (principalmente por TV). "A 
telecracia" e a "fotocracia" (um acontecimento é considerado real quando se 

tira uma foto do mesmo, como a invasão norte-americana no Haiti. As tropas 

desembarcaram com gestos guerreiros para um grupo de fotógrafos america
nos que os estavam esperando). Uma democracia sem cidadania e sem cida
dãos. Uma democracia de sujeitos desordenados que não encontram sua iden

tidade e não sabem participar, porque não sabem pôr limites entre uns e outros 
e entre as instituições. Assim, perderam o sentido dojurídico, que é basica
mente a idéia da existência de limites: a lei que me ajuda a encontrar a identi
dade, negociando desejos, deveres, sentidos e poderes. A lei que organiza o 

desejo e o sentido, impondo sua presença como contraponto. 

Para Gilles Lipovetzky, passamos das democracias ideológicas com um 
Estado forte, com visões muito grandes da história, às democracias comunica
cionais, mediáticas e bastante despolitizadas. E, se é certo que a democracia 
agora é mais estável, também é verdade que está reestruturada por essa lógica 
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da comunicação. Já não somos democracias militantes. Somos democracias 
administrativas e comunicacionais. 

O grande efeito do Direito, enquanto função social, é a existência da lei 

como limite que se impõe como gramática do vínculo social (a negociação 
social estabelecida em referência à lei, não provocada por acordos clandesti

nos). Um limite que pode negociar ou contestar, mas que, se não existisse, 
impediria a construção do próprio sentido do político - que não passa pela 

conquista do poder, mas pelo processo de auto-institucionalização do social 
(que não existe à margem do jurídico). A falta de lei geraria a fantasia social 
do caos (como negatividade). 

Nas duas últimas décadas, prosperaram na América Latina críticas às 
teorias jurídicas dogmáticas. Elas reivindicavam a importância da dimensão 

política do jurídico. Essas teorias acabaram em um grande excesso no final dos 
anos 80. Terminaram deixando todo valor ao jurídico enquanto lei. O político • 

passou a adquirir um peso tão grande, por sua concepção do direito, que che
gou a anular o papel da lei na administração de justiça. Assim, trataram de 

exaltar um poder sem limites para o exercício da magistratura. Pregaram a 
existência de um poder judicial desnudo (poder sem regalias prévias). Juízes 

do excesso, sem sentido de limite, em uma relação muito perversa com a apli

cação da lei. A decadência de um sistema de administração de justiça? Não sei. 

Reivindicar o caráter político do jurídico teve importância estratégica 
contra o "estado de terror" como disparador de novos tempos democráticos. 

Foi um argumento de saída de um horror da história, que não vale para as 
democracias de poderes ilimitados e aparências representativas que estamos 
vivendo. Frente a elas, importa reivindicar o valor jurídico do político como 

uma forma de sustentar, nas democracias de poderes excedidos, o próprio es

paço do político. Um poder que afeta a emergência da cidadania em seu con
junto, sem lesionar o núcleo substantivo de certos çlireitos individuais. Um 
poder que pode ampliar seu domínio sem necessidade de violentar, diria, os 

corpos. O poder que se expande sem sentir-se ameaçado pela liberdade de 
expressão, por denúncias de corrupção ou críticas de qualquer calibre. Um 
poder que começa despreocupar-se por castigar simplesmente não outorga 

direitos em nome d.a governabilidade em perigo. Trata-se de sociedades onde 
o democrático, em relação a alguns de seus sentidos historicamente mais dese
jados (podemos falar, ir e vir, as pessoas não desaparecem como na rotina do 
poder), permanece intocado e em convívio com um difuso e teatral exercício 
de poder: os que mandam querendo usar a lei só em seu benefício. Um uso 

cesariano do Direito, que invade o espaço do político, anulando todo poder
cidadão - a cidadania como o outro coletivo da lei. A cidadania só inscrita no 
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corpo messiânico de César. É curioso, agora contamos com uma forma de soci

edade que não pode ser negada como democrática, mas que apresenta, simul
taneamente, características de uma formação autoritária (que não escuta o de

sejo dos outros, nem pretende negociar o seu). Nosso problema atual é o 
autoritarismo em democracia, não-lugar do público. E, nessas condições, o 
político adquire o sentido de uma busca de reinstalação do espaço público 
perdido. Faríamos política, tratando de reconstituir a cidadania. O caminho 

seria o da imposição de limites, a aposta no direito dessa maneira privilegiada 
de dizer não ao poder que maltrata. 

Estou falando da "democracia sustentável" corno um Estado de Direito, 

este último entendido corno imposiÇão de limites. Delimitações que, principal
mente, devem ser referidas às formas excedidas de governabilidade. Limites 
que devem surgir da incidência conjunta da cidadania e da forma jurídica. 

Aponto para um sentido de estado de direito que leve em con.ta o cho

que forçado da lei e da governabilidade nas formações democráticas da 
transmodernidade: a governabilidade exigindo algumas redefinições dos sen
tidos normativos, e estes impondo limites ao uso indiscriminado dos pode

res que governam. 

É evidente que a cidadania tem que exigir limites por intermédio do 

Direito, exercendo seu poder jurídico (em termos kelsenianos: a capacidade 

de colocar em movimento os órgãos jurídicos de aplicação da lei). A cidada

nia deve falar através da voz do poder judicial. Claro que os juízes tampouco 
podem fazer um uso cesariano de suas faculdades interpretativas. Não po

dem atender às questões de governabilidade ignorando a lei. Nesse ponto, 
aparece a importância da teoria jurídica; os juízes só podem atender às exi
gências de um melhor funcionamento do Estado, conseguem argumentos da 

teoria jurídica que os respaldem: redefinir, via teorias e conceitos, os senti

dos legais para justificar os interesses da governabilidade. Apelar às teorias 
jurídicas já é urna forma de estabelecer limites, de realizar o estado de direi
to. Pouco importa que os sentidos estabelecidos tenham uma forte coloração 
persuasiva. Resulta importante o simples fato de ter que, forçosamente, ar

gumentar. Ter que argumentar institui progressivamente, no imaginário so
cial, uma consciência dos limites (sem deixar de ser, ao mesmo tempo, uma 
forma atenuada de estabelecimento de limite). 

1.7.2. Quando se fala de estado de direito está-se querendo estabelecer 
um recurso que, inicialmente, vai do Direito ao poder. O Direito instituindo 
a autoridade, e não a autoridade instituindo a lei. Diferenciando-se do 
positivismo kelseniano, que vai do poder ao Direito (estabelecendo a eficácia 
como condição de validez do ordenamento jurídico), a concepção do estado_ 
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de direito estabelece um princípio de soberania corno fundamento da ordem 

jurídica, que, por sua vez, fundamenta o poder da soberania. Quer dizer, a 
cidadania podendo expressar-se por intermédio da lei como limite do exercí

cio do poder (governabilidade). As disposições do poder, que organizam a 

governabilidade, sendo unicamente válidas, representam o poder cidadão, 
seus valores e desejos. Urna dimensão jurídica da política. O direito da cida
dania na determinação do Direito, e seu direito a ter mais direitos (ampliação 

da esfera positiva dos direitos subjetivos, principalmente pelas normas que 
impõem deveres jurídicos aos órgãos do Estado). O direito ao Direito da ci

dadania. Nesta direção, e para mim, Direitos Humanos e cidadania são ex
pressões que vão adquirindo, dia-a-dia, significados fortemente equivalen
tes. Termos com os quais se termina dizendo o mesmo. 

1.7.2.l. O direito ao direito da cidadania adquire, uma importância mai
or devido à intensa quantidade de atos que, em nome de uma idéia distorcida 
de cidadania, exercitam o preconceito contra o estrangeiro, condenam as dife

renças e impõem a exclusão social de um outro vivido como ameaça. Por isso, 
é muito importante ecologizar o conceito de cidadania, romper com a 

estereotipação de sua concepção liberal, moderna. A idéia moderna de cidada

nia gerou um sentido negativo que é necessário questionar, do contrário, mm
ca conseguiremos chegar a um estado de cidadania. 

1.7.2.2. A concepção kelseniana de poder favoreceria as formas delega tivas 
de democracia (pensando o poder como a eficácia que condiciona a validez de 

um ordenamento jurídico em sua generalidade). Acolhendo as propostas do 
kelsenianismo, o conflito entre Direito e govemabilidade se dissolve. O Direito e 

o Estado identificam-se como processos de criação de normas jurídicas. O poder 
cidadão só pode aparecer na nonna fundamental como condição de sentido para 
a validez do ordenamento jurídico em sua generalidade. A govemabilidade é 

entendida como condição que o próprio ordenamento detem1ina para a divisão 
do poder dos órgãos na determinação dos sentidos nom1ativos no iJ1terior do 
ordenamento jurídico (poder de criar normas jurídicas). 

A questão do conflito entre a lei e a govemabilidade adquire outra colo
ração quando se pretende resolvê-la partiJ1do da concepção de estado de direi
to. Desse ponto de vista, os conteúdos e valores expressos pela cidadania de
vem ser considerados como critério de validez das disposições jurídicas. 

Claro que, quando se quer introduzir uma dimensão jurídica na políti
ca, não se está fazendo referência ao kelsenianismo. Não se está falando de 

como s~ pode conhecer juridicamente o político (isso se encontra fora do cam
po de preocupações), do que se está falando é da necessidade de reconhecer a 
cidadania (que fala através da lei) como condição ineludível da política. 
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Em uma sociedade, pode existir o Direito na política. Alguém pode 

mandar e ser genericamente obedecido, ter poder jurídico, sem que, através 

dele, exista a política como possibilidade social. 

O estado de direito como instância jurídica da política encontra-se refe

rido em um bloco de significados que diferem da configuração tradicional dessa 
doutrina. Aqui predomina a cidadania como condição de limite. Isto é, o esta
do de direito como "constituição imanente depositada na cidadania". O estado 

de direito como estado de cidadania. A fuga do poder que captura e um retor
no aos conteúdos do Direito como fundamento. Um estado de direito como 
devir da cidadania, vista como subjetividade (individual e coletiva) produtora 

de novas condições de existência, que· vai abrindo brechas e instala a esperança 

frente ao que captura. A cidadania como cuidado diante do poder que maltra

ta, não corno exclusão social. 

A doutrina tradicional do Estado de Direito (que em alguns de meus 

trabail1os questionei) representa uma projeção idealizada dos desejos decida
dania. No fundo, uma apelação ao efeito mágico das palavras, uma defesa 

frente às inseguranças da cidadania, que se sente protegida, pensando que as 

palavras idealizadas dão-lhe acesso a uma segurança impossível. Urna con

cepção que não permite perceber os limites que as práticas políticas impõem à 
realização do ideal (não-idealizado) do estado de direito. O princípio freudiano 

da realidade no político. 

Quando, agora, trato de fazer o elogio ao estado de direito, penso na 

possibilidade de transformar seus ideais em um projeto que possa realizar-se 

e sustentar-se no social, aceitando os limites impostos pela alteridade. Mas 
também colocando-se como alteridade, um poder não-idealizado. O jurídico 
corno o outro do poder. A lei corno limite na instância política. O estado de 

direito corno conjunto de representações que permitem perceber a dimensão 

jurídica da política. 

A concepção do estado de direito implica, também, o reconhecimento, o 

princípio do direito adquirido como suporte da própria possibilidade do fun
cionamento do Direito na sociedade. Quando se perde a referência deste prin

cípio, desvanece-se a presença do Direito na sociedade. Sem os direitos adqui
ridos, a estrutura jurídica entra em uma zona de imprevisibilidade descontro

lada. Não existe a possibilidade de que as normas continuem operando como 
sentidos deônticos dos atos de vontade, conforme a velha idéia kelseniana. 

1.7.3. Nos caóticos anos 90, "iluminados" presidentes latino-america

nos, com vocação imperial (Menen, Cardoso, etc.), em nome da governa
bilidade, tratam de ignorar reiteradamente os direüos adquiridos (o mais 
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triste é que nossos juristas não tratam de combater esse sacrilégio, aceitam
no como as novas formas de Direito na transmodernidade), levando o Direi
to às portas de sua própria impossibilidade. Não existem vozes que digam 

que, sem o princípio dos direitos adquiridos, a própria noção de proprieda
de privada torna-se absolutamente inviável. 

Existe uma gama de indicadores que permitem alertar contra a emer

gência, eu diria, de democracias marginalizadoras e discriminatórias ao ex
tremo. Configurações democráticas, na medida em que garantam velhas rei

vindicações liberais, mas que, ao mesmo tempo, expulsam, ou tomam-se in
tolerantes com camadas crescentes da população. Uma ira que vai crescendo 

com efeitos encadeados. O homem diminuindo sua qualidade de vida para 

responder a uma globalização que integra urna ordem arrasadora de produ
ção alienante. Trabalhadores frenéticos que não se permitem nenhuma pausa 
para viver e desfrutar, pelo menos, das coisas simples. Uma delirante ansie
dade laboral, absolutamente intolerante com o outro como pessoa. O outro 
só existe como objeto de lucro. 

A transfonnação dos valores, que favorecem a discriminação, são tão sur
preendentes que nos encontramos com a perversa situação dos discriminados 

convertendo-se nos maiores discriminadores, como uma forma inconsciente de 

tratar de resguardar sua precária situação nas sociedades de alta produção 

tecnológica. A democracia dos guetos fechados, que não admitem o ingresso de 
novos componentes de seu próprio grupo. O território dos desestimados; o terri

tório dos que não têm lugar no mundo e que discriminam com violência, ou 
raiva, para preservar o território de seu lugar no mundo, que é o único que 

possuem. E a pertinência virtual de lugar gerando formas reprodutoras de ex
clusão social. O imigrante que discrimina as novas ondas de imigração. A demo

cracia das tribos autodestrutivas; a miséria globalizada, enfrentada pela 
idealização democrática, abrindo a interrogação: quanta miséria suporta a de
mocracia antes de transformar-se em uma forma social totalitária? 

Resumindo algumas idéias: em termos de ecocidadania, a democra
cia é um devir cultural multiexpressivo, e não só um conjunto de garantias 
jurídicas. Touraine diria: "um espaço para reconciliar os distintos projetos 

de vida". Isto, para mim, significa: tudo o que preserva o encontro com o 
outro. A cultura da alteridade. A aceitação do outro como diferença que 

permite a realização das identidades. O outro para garantir o prazer do 
pensamento, os enfrentamentos de minha liberdade e a memória que me 
permite acessar aos bens do pai. 
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Na transmodernidade, o projeto identifica tório dos homens encontra-se 
ameaçado pelos mercados, o que poderíamos chamar de "Direito eletrônico", 

e pelo domínio acentuado dos aparatos técnicos. Preservar o homem, em seu 

projeto identifícatório, contra todas estas ameaças, é o atual sentido da demo
cracia. A democracia como realização das formas atuais da liberação. 

1.7.4. A democracia é o lugar da autonomia. Ela não pode ser considera

da sobre nenhuma outra condição que não seja a da aceitação do caráter anta
gônico dos vínculos sociais. Não podemos esquecer que a autonomia precisa 
ser entendida como o vínculo do eu com o conflito, deixando de lado as defini

ções que transportam o conflito para o campo das soluções mágicas. 

Existem os que pensam que os ingredientes totalitários de uma socieda

de desaparecem quando se impõe uma forma de democracia disfarçada de si 
mesma, reduzida a uma satisfação imaginária que encontra suas melhores ca

racterísticas em definições que apontam ao absoluto. Uma idéia de democracia 
que encanta por suas promessas e respostas absolutas que rechaçan1 o tempo e 
a criatividade. O triunfo de insatisfeitos fantasmas do futuro perfeito. 

A democracia não pode ser reduzida à liberdade negativa, à proteção 

ou resistência ao poder totalitário; deve ser definida corno resistência a um 
mundo globalizado em homogeneidades dissolventes e interesses de consumo 

maciço (confundidos com os interesses majoritários). Democracia é permitir a 

heterogeneidade em todos seus aspectos. A heterogeneidade que permite o 

reconhecimento do outro e a fuga do dogmatismo como conhecimento. 

Para viver a vida e no viver a morte é necessário fazer alguma coisa 

mais além de resistir, é preciso transformar a vida. Da mesma forma, para a 
democracia (corno forma de vida) é não viver o totalitarismo, para isso neces

sitamos fazer algo mais que resisti-lo; temos que transformar o poder que 
domina e exclui e transformá-lo em potência de vida, inscrevendo as pulsões 

amorosas no poder. 

Outorgando uma dimensão psicanalítica à democracia, diria que ela é 
uma proposta para a aprendizagem da vida, para o desenvolvimento do dese

jo de viver. Designa os lugares, as condições e os recursos que determinam as 

perguntas sobre o sentido da vida. 

Assim, o grande dilema democrático passa ·pela possibilidade (ecológi

ca) de reconstrução de nossa própria vida, como instrumento indispensável 
para a construção da sociedade das autonomias. Não existe uma sociedade 
realmente autônoma com indivíduos perdidos frente ao sentido de sua pró

pria vida (sem capacidade para potencializar seus afetos) 
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1.7.5. A democracia, tampouco, pode ser identificada com o apego en
cantado à lei do Direito e à sua eficácia. Em uma recente viagem à América do 

Norte, pude observar como os american:os têm um encanto desmesurado pela 
eficiência da lei. "It 's the law" é a frase que termina com qualquer argumenta

ção. Se é dito: é a lei, não há nada mais que discutir. O império absoluto da lei, 
somado ao encanto por uma tecnologia que a tornou absolutamente eficiente. 
No fundo, uma versão sinistra do estado de direito; a lei funcionando como 

negatividade democrática. O estado de direito, que provocou efeitos cancerí
genos, como uma célula excedida em suas funções. A falta, ou o excesso, con

duzem ao mesmo resultado totalitário. A lei corno poder sem limites, e não 

como limite ao poder. O governo despótico das leis como simulacro do estado 
de direito, como instância ineludível da política. A lei corno respaldo totalitá
rio para uma sociedade encantada por suas aparências democráticas. 

Vma conclusão que tive: a lei garante o funcionamento democrático de 
urna sociedade (no que o jurídico lhe corresponde) no núcleo de suas 
indeterminações; isto é, a lei serve à democracia porque contém uma cota res

peitável de indeterminações significativas; sentidos incertos, que em sua 

indeterminação, permite o funcionamento democrático das leis. Urna 
indeterminação que facilita a argumentação e o jogo persuasivo, sem o qual 

seria impossível o intercâmbio de sentidos da lei que condiciona o uso demo
crático do Direito. A inexistência da lei como sua ficção de plenitude significa

tiva (leis com sentidos completos e predeterminados) levam, igualmente, a um 
uso totalitário do direito. Penso, por isso, que o uso democrático do Direito 

pode estabelecer-se a partir da indeterminação do sentido que apresentam, 

forçosamente, as leis. As leis são democráticas se são imprecisas. O que resta 
saber: como se garante o funcionamento racional dessa margem de 
indeterminação? A resposta mais sincera: através da dogmática jurídica (em 
sua modalidade geral e em suas modalidades específicas). 

1.8. Uma concepção psicanalítica da cidadania 

Assim, situo o que antecede a ecocidadania. Com isso tratei de estabele
cer um tipo de proposta ecológica que, em primeiro lugar, se autopostula corno 
política e referida à lei e ao desejo, isto é, determinada pelas questões do direi

to e da subjetividade (principalmente corno gênero). Seria uma visão do ecoló
gico que apostaria nos caminhos da autonomia como resposta ao seu problema 
central: a continuidade da vida. A cidadania sustentável (como Direito e gêne
ro) como limite de um poder que cuida de si mesmo, descuidando da vida. 
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Pretendo, para concluir estas linhas preliminares sobre o sentido da 

ecocidadania, delinear uma primeira caracterização de cidadania em termos, 

diria, psicanalíticos. Nessa perspectiva, a cidadania seria o conjunto de práti
cas destinadas a revelar e realizar a normatividade socialmente reprimida (que 
esconde, por certo, uma subjetividade, um desejo, individual e/ ou coletivo, 

reprimido). Vou estabelecer, de forma mais clara, essa idéia. 

Em toda sociedade existe, junto à normatividade legalmente instituída 

(direito positivo) e à normatividade que expressamente vai socialmente se con
figurando, um terceiro tipo de normatividade, a reprimida, isto é: a norma
tividade que a sociedade ou a cultur~ não permite desenvolver; força-nos a 

ignorar, a esquecer sua existência num campo de inconsciência coletiva e/ou 
individual. Os agenciamentos coletivos reprimidos: o coletivo/individual cen
surado por ela, instituição imaginária da sociedade. Os indizíveis da lei. Seria 

.a normatividade que a sociedade, em sua busca de autonomia, não se atreve a 
realizar. Uma reserva selvagem de normas e alterações na subjetividade que, 

socialmente, não nos atrevemos a produzir. 

Partindo desta idéia, a cidadania seria o conjunto das práticas de ruptu

ra que permitiriam a realização social da normatividade em estado de reserva 

selvagem. Explico melhor: a cidadania nunca consegue expressar completa
mente seus valores e sentimentos. Ela contém uma dimensão imaginária que é 

sempre, em parte, reprimida. A outra cidadania que funciona como instância 
inconsciente é a instância da inconsciência coletiva; em parte, o que a socieda

de se nega a saber que sabe sobre si mesma; o que a sociedade é forçada, pelas 

práticas do poder, a ignorar sobre si mesma. Os não-ditos, o que o poder im
põe corno o que não pode ser dito: a potencialidade social, todavia, não mani

festa como atividade criadora da consciência antecipadora: a utopia concreta 
de transformação, a espera de um futuro melhor e possível. 

Por certo que dentro dessa reserva selvagem de cidadania habitam as 

substâncias de todas as formas de combate à miséria, exclusão social. Não se 
pode falar de cidadania para fazer referência aos homens desesperados pela 

miséria. Desses homens foi roubada a sua cidadania. 
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Capítulo II 

Qual é o Sentido Ecológico da Vida? 

2.1. O acaso dos sentidos da modernidade 

2.1.1. A modernidade estabeleceu horizontes de sentido; que constitu
íram cada indivíduo nas épocas como um fragmento dessas significações. Os 
sentidos da modernidade foram os produtores da realidade chamada mo

derna. Configuraram o mundo e as condições de existência da modernidade. 
Participamos da realidade moderna como uma parte de suas próprias signi
ficações. Fluxos, intensidades, rizomas dos sentidos da modernidade. Nossa 

subjetividade forjada co,rno uma porção da rede de significações da moder
nidade. Uma subjetividade coletiva que nos envolve como parte, marca o 
território existencial desde onde desejamos, desde onde buscamos o outro 

para amá-lo, dominá-lo ou exterminá-lo. Sentidos que se organizam em tor
no de dois pólos. Um que tenta nos capturar e outro que nos convida à auto

nomia. A alienação e a liberdade configuradas como partes que se confron
tam nos sentidos da modernidade. 

Não se pode falar de subjetividade humana sem fazer referência à ques

tão do sentido. Voltando o nosso olhar em direção à história, podemos notar 
diferentes formas de organização significativa da subjetividade e do sentido 

da vida. Muitas versões do mundo; que estabelecem suas próprias zonas de 
congelamento e desenvolvimento dos desejos. Versões que estabeleceram seus 

próprios registros de verdade, do sujeito e dos objetos. Variaram as formas de 
considerar o mundo, cada uma delas sentida como a realidade palpável. No 

. fundo, unicamente formas variadas de estar no mundo, pensando sempre a 
própria como autêntica e as outras como irracionais. 

Presumo que esse pensamento organiza um pólo de captura para os 
indivíduos. Somos capturados através da onipotência de sentirmo-nos porta
dores de um conhecimento que fala com maiúscula. Sentimos que pertence
mos a uma cultura que nos explica o exterior que nos rodeia. Não advertimos 

que nossos desejos produzem o exterior, que volta a nós organizando a 
subjetividade. Sempre uma volta em círculo, que cria uma ilusão (capturadora) 
de transcendência. 

A modernidade em nome da razão objetiva criou sua transcendência. 
Uma forma de conhecimento e um sujeito que conhece. Tudo isso está como 
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estancado, entrou em sua forma inercial. Ponto morto, sentidos esgotados 
que angustiam o desejo. Um estilo de vida que não mobiliza o desejo, que 
não revela nada novo. Um kitsch existencial, que provoca uma adesão, sem 

força de vida, os lugares-comuns que funcionam como sentido. O kitsch sem
pre é uma ilusão congelada que ocupa o lugar dos sentidos. Um pensamento 
que não envolve ninguém e nem deixa perceber as formas diferentes do novo. 

Uma vida sem apostas. 

A modernidade esgotou seus sentidos. Isso nos faz sentir vazios, captu
rados pelo vazio. O que chamamos "pós-modernidade" é esse sentido vazio. 

Uma modernidade esgotada à espera de outra sensibilidade (sentidos) 
organizadora do mundo. Um "entre:tempo" unicamente marcado pela fuga 

até o novo olhar que não chegou (transmodemidade). 

Estou colocando dois sentidos relativamente complementares da 
transmodemidade. O primeiro, como o ocaso da sensibilidade moderna (os 
ingredientes kitsch da modernidade como captura) - o que também pode ser 

chamada de pós-modernidade; o segundo, com os pontos de fuga que nos per
mitem ir até novos sentidos organizadores da subjetividade e do mundo. Falo, 
assim, simultaneamente da "transmodemidade" como significação saturada 

da modernidade, pós-modernidade e fuga até novos sentidos (que não organi
zam o mundo e a subjetividade corno algo asfixiante, sem nenhuma intensida

de de vida) - a transrnodernidade propriamente dita. 

Castoriadis observa que o termo modernidade revela uma atitude pro

fundamente egocêntrica. A proclamação: nós somos os modernos, tende a anular 
a legitimidade de todo desenvolvimento posterior. O componente imaginário 
do termo implica a auto caracterização da modernidade como abertura indefi
nida com relação ao futuro; sem dúvida, essa caracterização tem sentido so

mente no que se refere ao passado. Eles eram os antigos, nós somos os moder
nos. Corno devemos chamar aos que virão depois de nós? O termo moderno 

unicamente tem sentido para a hipótese absurda de um período que durará 
para sempre, e de um futuro que não passe de um presente prolongado. A 
modernidade corno sentidos "ditos para sempre". 

Estamos a espera de outro regime de sentido que possibilite os devires, 
os inéditos, os invisíveis. Os sentidos que não são da ordem do ser, mas do 

"entre" (Paul Pelbart). Os sentidos que transitam no entre nós de qualquer tipo 
de vínculo (com os outros, as coisas e com os elementos naturais). Seriam sen

tidos para a autonomia. Espaços reservados para as derivações ainda não pen
sadas. Os desvios de um já dito consagrado. Um entre nós de significados que 
reconsiderem as pergun-tas que uma sociedade pode formular-se sobre a vida. 
O entre nós que redescobr~ a vida e nos mostra como cultivá-Ia . 
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O sentido da vida como pergunta sobre novas condições de existência. 

Um desvio sobre os modos cotidianos de existir que a modernidade consagrou. 
Significações que possam revelar-nos as opressões e os caminhos da autonomia 

que a culhira consagrada não deixa ver. As possibilidades e as impossibilidades 
que tomaram invisíveis os modos de viver da modernidade. Um modo de viver 

que se tomou único como in1perativo; urna cultura esgotada, que nos desgarra 
oferecendo-nos um presente de transparências trivializadas (kitsch). 

2.1.2. As condições de vida futura, também, organizam seus sentidos 

atendendo um polo de captura e urna busca de autonomia. Por ora direi que 
a autonomia tem que ir se formando corno um modo de desacordo com nossa 

própria história. Um desprender-se da própria história para descobrir o que 

se pode chegar a ser. Um pensar sobre meu próprio desejo de ser reprimido, 
para o devir de nossa identidade por uma desconformidade com estabelecer 
o devir de nossa identidade. O caminho, para outra forma de nós mesmos, 
rechaçando a produção institucional da subjetividade. A subjetividade já 
institucionalmente consagrada. 

As trivialidades constituem o rosto cotidiano de nossas rotinas diárias. 
As banalidades do cotidiano nos capturam fazendo-nos perder a possibilidade 

de reconsiderar o sentido da vida. Sociedades indecentes, que optam pelo lu

cro em lugar da ética, não deixando espaço para questionar as condições de 

nossos desejos, sentimentos, vínculos e representações do real. O êxito feroz no 

lugar da utopia e o prestígio mundano no lugar da memória. A sociedade dos 
vencedores a qualquer preço. O mercado consumindo nossos sonhos. O di
nheiro determinando a lavagem do poder. Sociedades sem Estado, transfor
mado em serviço de vendas. 

2.2. A transferência das imagens dos desejos a trivialogia 

2.2.1. Refiro-me a um modo de ser vulgarizado, que nos instala na quie

tude das condições de existência. Os sentidos da vida constituindo a realidade 
como se ela tivesse urna única forma de ser. Os sentidos impondo-se com uma 
naturalidade trivializada, sem deixar chance para o devir das identidades. Uma 

realidade de qualidades esgotadas que, instalando o kitsch como condição de 
existência, não permite nenhuma mudança no estilo de vida: a realidade 

trivializada, que organiza um olhar sem nenhuma intensidade sobre os outros 
e sobre as coisas do mundo. O mesmo olhar - para desejar, sentir e pensar, das 
vacas vendo passar um trem. Olhares vazios, incapazes de criar outras realida

des, d.e produzir novos sentidos (pela mudança de lugar do olhar). Olhares 
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incapazes de encontrar outros sentidos que dêem novas formas a nossas condi
ções de existência. Todo um conjunto de pontos de alienação que possam de
terminar - em um futuro não muito distante, o fim do social e a fossilização da 

realidade. Uma espécie de ameba voraz que irá carcomendo os vínculos e as 

identidades culturais, com todas as conseqüências que resultam disso: a forma 
brutal de abolição dos projetos identificatórios, dos projetos sociais e políticos, 

pela celebração de sua realização simulada. 

Em suma, está se configurando um novo tipo de imaginário cultural, 

absolutamente despreocupado pela manipulação simbólica. Um imaginário 
que trata de intervir diretamente no controle dos sentimen-tos, trata de provo

car a ausência das ilusões que os reafizam e os renovam, para construir uma 
realidade virtual, que não depende do desejo como seu produtor. Uma reali

dade produzida na ausência do desejo. 

Falo de um importante po,nto distintivo da pós-modernidade ou 

transmodemidade negativa: a falta de ilusões e desejos que transformam uma 

sociedade de classes em outra classe de sociedade. A socie-dade dos homens 
que perderam sua humanidade na destruição de suas fantasias. Algo que não 

pode conseguir a pior das instituições psiquiátricas. Neste tipo de instituição 

só puderam intervir e controlar o corpo do louco, nunca em suas fantasias. 

O controle do indivíduo pela ausência de ilusões começa a ser produ

zido por meio de uma circulação imaginária das vulgaridades, o que chamo 
de trivialogia. Essa sinistra incapacidade de significar (pela circulação conti

nuada de vulgaridades) provocada pelo jogo de ingredientes frívolos, melo

dramáticos e estereotipados de comunicação. Do tempo das ilusões perfeitas 
(ideologia) ao tempo das fascinações vulgares, que instalam o vazio como 

impotência. O tempo dos gestos que nos usam como seus instrumentos. O 
kitsch que transforma o homem em enunciação dos gestos triviais. A verda

deira mone das ideologias. 

A trivialogia é um produto alucinado da pequena burguesia que apoi

ando-se em uma sensibilidade estereotipada funciona como ponte entre os 
valores da classe dominante e o inconsciente dos dominados. Uma mitologia 
melosa, inconseqüente e de efeitos sumários (respalda-da na estratégia do fa

zer de conta), que consegue a morte das ilusões e dos sentimentos, tudo pela 
inte~alização de um imaginário completo de emoções vulgares. Um mito an

tropófago para indefinidos macunaímas urbanos e teledirigidos. 

Por meio de seus códigos de conotações frívolas ou melodramáticas, os 
significantes trivializados projetam, em sua leitura do mundo, os estereótipos 
venais sobre a vida e a morte. A narrativa (sumária e fragmentada) da trivialogia 
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nunca é histórica. Ela não depende de um saber. No fundo, sua aparente insig
nificância esconde a ousada pretensão de ser considerada em sua própria 
descontinuidade, como a denotação pura da realidade. Uma denotação kitsch 

que constitui a realidade como simulação. 

A trivialogia desenvolve seus efeitos ao nível das imagens traumáticas 

(o trauma, para Barthes, é precisamente aquilo que interrompe a linguagem e 
bloqueia a significação). 

Ao propor a trivialogia como conjunto de formas discursivas substitutivas 
da ideologia, pretendo reconJwcer as particularidades específicas de nossos 

atuais meios de controle do outro. A chantagem sentimental da ideologia, que 
tende a desintegrar-se em um conjtmto de significantes trivializados: idéias 

significadas ao extremo, que só conseguem transmitir um sentido kitsch da 
existência. A ideologia convertida em um olhar artificial, frívolo; um olhar que 

só consegue idealizar o vulgar, estereotipar os sentimentos, ,desejos e valores. 
Palavras empregadas para provocar uma redução espetacular da vida interior. 

A trivialogia, diferente da ideologia, não se exercita pela arte da persu

asão. Ela depende de outro grande jogo retórico: a fascinação. 

A trivialogia enuncia uma visão vulgarizada (a)valorativa do mun
do, organiza um espelhismo de curiosidades bobas, que servem para alucinar 

o tédio cotidiano: a compensação melancólica das ilusões em sua grande 

ausência. Diria que o universo da trivialogia é o sonho vazio de uma espe

rança renunciada. Sonhos disfarçados de si mesmos, que anunciam um grave 
risco para a espécie: a transformação dos homens em uma obscura encar
nação de gestos tolos. 

Pressionados pelo stress, extremadamente impacientes por ganhar e con
sumir objetos desvalorizados, habitantes de um espaço e um tempo 

despolitizado, com sérias dificuldades para reconhecer uma fisionomia, os 
homens da transrnodemidade gradualmente prescindem da representação de 

sua vida psíquica. Permanecem inundados pelas imagens que substituem a 
interpretação do sentido. 

Na trivialogia os sentidos, as palavras não são, em absoluto, relevantes; 

importam as imagens rodeadas de consignas levianas. No fundamental, a 
frivialogia satura o homem de imagens que conseguem estandardizar sua ex
pressão. Imagens que afogam os estados anímicos no fluxo dos meios de co

municação, antes que se cheguem a formular em palavras. Arrebatamento 
alucinatório das imagens, promessa de uma vida de sonhos. 

A imagem tem o poder extraordinário de captar as angústias e desejos, 
de carregar-se com sua intensidade e de suspender o sentido. A imagem funci-
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ona só. A vida psíquica do homem transmoderno correndo o risco extremo da 

transferência de imagens dos desejos. Mais que uma variante da ideologia, 
esta modificação da vida psíquica antecipa o risco de uma nova humanidade, 
que haverá superado, com complacência autodestrutiva, a busca do sentido da 

vida e do próprio ser. Homens com novos mal-estares que evocam a impossi
bilidade dos psicóticos para simbolizar o insuportável. 

A ideologia reduzida a uma série de imagens e consignas vulgares (uma 
imagologia, como disse Kundera) só consegue mobilizar um sentimento kitsch, 
adesões e ódios que favorecem uma programação melodramática da existên

cia (o menenismo como expressão sentimentalóide do peronismo) que poderia 

favorecer a projeção externa do próprio fracasso existencial. Matar o que é es
trangeiro para não perceber a própria morte. 

Essa discriminação radical com a que se trata de justificar o fim do ho

mem pela realização infernal do mercado. O rornanhcismo democrático que 
acaba com qualquer pretensão de alteridade, a inquietante irrupção da extre
ma direita, o medo e o desprezo contra os imigrantes, não são mais que sinto

mas graves, condensadores, do poder imagológico, que vêem o sentimento 

pelo outro como seu pior inimigo. Um poder que faz com que os homens e os 

povos retrocedam até nacionalismos de obscurecer lealdades, medíocres rei
vindicações, como condição de expansão do mercado. A aliança de identida

des é nefasta para esse propósito. Precisa de ávidas e ressentidas réplicas hu

manas. Uma nova forma de disciplinamento social baseado na produção de 
rancorosos ;rntôn1atos. Personalidades culturalmente exiladas, que originaram 

respostas perversas frente aos que lhe recordam sua própria discriminação. 

A imagologia é toda a consistência significativa do discurso ideoló

gico reduzido a uma imagem simplificada, que pode ser mostrada na cami

seta da Benetton. 

2.2.2. Tento falar da trivialogia como uma série de imagens que podem ser 

chamadas melodramáticas, à medida que fazem do sentimento uma trivialidade. 

Minha idéia do melodramático não passa pela dramaticidade excedida 

em suas funções. Aponto para a simplificação dos sentimentos. O sentimento 
sem ilusão e o sentimento reduzido a suas marcas exteriores. O melodramático, 
corno o grito angustiado de homens sem nenhuma capacidade para criar víncu

los amorosos com os outros. Seres que só conseguem ver o estereótipo de uma 
tragédia no outro de seu desejo. Uma "imagologia" de esperanças difusas. Os 
vú1Culos trivializados em lugar dos encontros solidários e a aliança das identida

des, como uma fom1a de conseguir a estabilização reacionária do capitalismo. 
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Os vú1Culos melodramáticos são sempre uma simulação dos afetos, a 
simulação dos vínculos reais. Uma forma simulada das dimensões simbólicas 
do político, que se organizam corno se fossem uma grande letra de tango. O 

melodrama como negação do autêntico. No caso, um kitsch político que trans

forma os acontecimentos políticos em incidentes folhetinescos. 

Na trivialogia, como a proponho, encontramos o emprego de certos com

ponentes melodramáticos para a configuração de urna fantasmagoria de ele
mentos levianos: as formas grandiloqüentes do lirismo sendo substituídas por 
uma espécie de "idealização das frivolidades": Uma mitologia "pegajosa", in

conseqüente e de efeitos sumários (um efeito do "como se") que consegue a 
morte da sensibilidade pela internalização de um imaginário de vulgaridades. 

A trivialogia, pensemos no menenismo, consegue transformar a 

grandiosidade (ideológica) dos sentimentos nacionais (expressados no lirismo 

burguês) em um conglomerado de vulgaridades emocionais. Nesta hipótese, a ; 
trivialogia se transforma em "compadrio" mítico-popular (prepotência 
machista-mítico-popular) que lembra grandes letras de tango. 

O folhetim no lugar da ideologia. A triviologia como a redução da ideo
logia a um simples componente melodramático; ou seja, a urna série de frivoli

dades, imagens triviais ou gestos comovedores que ocupam o lugar da ideolo

gia. Urna dramaticidade, obscena, excedida em suas funções que está conse

guindo a transformação da discursividade ideológica em urna série de grotes
cos ruídos que recordam o cacarejo enojado de uma galinha (Kundera). A nar

rativa kitsch do mundo como vínculo político vulgar: a trivialogia. 

A trivialogia é mais forte que o real, contém um plus de instintos tribais 
que a transformam em uma hiper-realidade melodramática. Tambores de guer
ra que permitem o acordo dos afetos por meio de uma aglutinação de ilusões 

instantâneas, idéias sumárias, que tem maior influência nos comportamentos e 
preferências que a ideologia (o rock evangélico, o mundial de futebol transfor

mado em referente político, a solidariedade reduzida a imagem de um obreiro 
negro dando a mão a um operário branco e europeu). 

No fim, todo um imaginário que produz uma leitura kitsch do mundo, 

que é fundamentalmente uma perda radical da possibilidade de estabelecer 
vínculos representativos e projetos identificatórios (embasados em uma ética 

do outro e em uma relação entre o desejo e o discurso como forma de constitui
ção da realidade como sentido). 

Em sua conceitualização mú1ima e ampla a trivialogia pode como urna 

imagologia do melodramático, corno a organização, em imagens, das banalidades . 
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Entrando em detalhes posso detectar um núcleo de efeitos trivialógicos 

com características bastante particulares. A este núcleo chamarei de populismo 
melodramático. Assim estou situando um tipo particular e localizado de 

trivialogia como produto da pequena burguesia, que, apoiando-se em uma 
perspectiva da sensibilidade, funciona como ponte entre os valores da classe 

dominante e o inconsciente dos dominados. 

A trivialogia não é uma forma de hiper-realismo, ou seja, não é uma 
super-realidade que apresenta como magicamente já realizadas as expecta

tivas desejadas. O hiper-realismo permite crer na realização, de um modo 
mais brilhante do que foi sonhado, de uma ilusão idealizada. O hiper-rea

lismo é a realização excedida do i1usório de uma ilusão: a imaginação de 
uma outra realidade que tem a qualidade mágica de soldar a fratura entre o 

que se quer e o que se pode. 

A trivialogia aponta para realização de um imaginário sem ilusões Uma 

reconstrução fetichizada que busca a realização de uma estética das insignifi

câncias e dos sonhos instantâneos. 

Na trivialogia, a diferença do hiper-realismo, o sonho não se daria como 

já feito. O sonho é desestimado. Em poucas palavras, a trivialogia surge como 
uma realidade simulada, sem o pl11s de brilho da hiper-realidade. 

Em seu lugar surge o kitsch, os eufemismos venais como efeito. 

A trivialogia, como registro do imaginário, se transfom1a em um modo 

ilusório de significações. Uma cadeia dihisa de significantes, que provocam a 

forte aparência de urna ilusão. Urna forma que os dispositivos dos meios de 
comunicação encontraram para retirar o componente trágico da política, substi

h1indo-o por materiais melodramáticos: o poder como casualidade, sem pensa
mentos nem ilusões. Um registro de intensidades que reduzem a política a um 
espetáculo de comédia de arte. Uma forma exitosa de fazer política abortando 

toda possibilidade de transformação. É difícil imaginar um processo de transfor
mação da sociedade sem a interferência das ilusões. Elas são o componente do 

pensamento que pem1ite aclarar a obscuridade das fom1as alienantes da signifi
cação. A ilusão é sempre uma metáfora da transformação e da autonomia. 

Entramos em formas de sociedade onde se relativiza a importância do 

poder do ecÓnômico e aumenta o poder das imagens. Um poder, este último, 
sem memória (as imagens em velocidade não podem guardar a memória do 

passado, tendem a eliminá-la). As palavras são as que guardam a memória. 

As imagens, por outro lado, não são persuasivas, são capturadoras, o 
que não é o mesmo. Nas imagens pode existir indeterminação por um efeito 
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de montagem, mas é na palavra onde se logra a indeterminação de sentido 

que move o desejo. 

A imagens chegam à indeterminação das realidades que constroem. As 

fantasias interiores são as que constituem o desejo dos sujeitos. Seriam fantasi
as que se modificam e se frustram parcialmente quando se executam. Estou 

falando de um tipo de fantasia, que por sua realização imperfeita, não w1e ao 
sujeito com a fantasia, (pode unicamente chegar a confundi-lo). Agora existe a 
possibilidade de produzir fantasias artificiais, externas ao sujeito. Elas provo

cariam a desintegração do sujeito por uma sorte de integração total com o lu
gar (sem-lugar) das virtualidades. Seria o fim do desejo pela fusão do sujeito 

no objeto. O grau final da trivialogia. Um caminho que começou com a ideolo
gia, continuou com a trivialogia, para terminar na virtualidade: a trivialidade 

como virtualidade.(Um tema importante para a semiologia ecológica). 

Não se pode completar virtualmente uma falta, sem correr o risco de 

desintegração da identidade. 

2.2.3. Na ciência moderna neutralizou-se e desintegrou-se o sujeito no 

discurso, provocando efeitos de repressão na trama afetiva. Nas condições 
cibernetizadas da existência pode-se conseguir (no futuro) desintegrar o sujei

to em realidades virtuais e redes de ordenadores, que podem provocar a 

desestima do desejo (no lugar que não brinda lugar ao desejo). 

O fim do desejo e da ideologia. O fim da ideologia pela morte 

(desestima) do desejo. 

A ideologia foi sempre uma forma de impacto sobre o desejo. O desejo 
trabalhado pela persuasão, pelo argumento e pela idealização. Se a pulsão de 
morte triunfa sobre o desejo: então, não existe mais lugar para a ideologia. O 

fim do desejo é o fim das ideologias. No deserto não sobrevive o ideológico. 

Um novo funcionamento subjetivo, uma subjetividade de superfície, li

gada aos sentimentos de vazio, e a uma cultura tecnocrata sustentada na cons
trução de realidades que dificultam a fantasia, a criatividade, e a solidarieda
de. Uma subjetividade com novas modalidades psicopatológicas, difíceis de 

medir com olhares antigos. 

Um grande desafio para a psic;análise, para que possa sustentar o futuro 

de uma experiência, que se funda na fantasia, o desejo, e a permanente neces
sidade de construir com o outro novos objetos de amor. 

Tudo isto, suponho, para dizer que não é possível continuar fazendo 
epistemologia à margem de algumas fortes mediações (psico)analíticas. Os 
perigos de um desejo (des)iludido como condição de produção do saber e da 
ciência. Condena a investir como limite produtivo da ciência. Este é um vín-
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culo profundo entre ética e psicanálise. Não se pode permitir uma escalada 
científico-tecnológica que porte corno estigma a desestima do desejo, o triun
fo definitivo da pulsão de morte. Necessitamos de uma epistemologia preo

cupada em criar as condições de um conhecimento que assegure as relações: 

saber-desejo; desejo-objeto. 

Falo das condições de possibilidade de uma epistemologia do desejo, de 
uma epistemologia da alteridade, que tome o outro como condição de sentido 

e preservação de um espaço incompleto entre o sujeito e o objeto desejado. 
Volto a ocupar-me do tema no próximo capítulo. 

Em resumo: o espetáculo civiliza_ tório é cada dia mais brilhante, artifici

al e afetivamente indiferente. A transmodernidade, no sentido de pós
moden1idade, como realização kitsch da modernidade, nos acossa com uma 

sensibilidade marcada por certezas que apontam para o mesmo registro deli
rante do psicótico. Uma minuciosa mutilação da atividade do pensamento que 
revela urna alarmante tendência à supressão do homem enquanto significado. 

Os espaços de elaboração do mundo internorninados por ficções que se multi
plicam, em meio de emoções sumárias que convertem os corpos em desculpas. 

Estados de alienação violenta que antecipam o fim do social, a destruição da 

política e o consumo de uns pelos outros. 

2.3. As marcas do desejo no sentido 

2.3.1. No fim das modernas condições de existência, resulta insuficiente 

criar sentidos em termos de conceitos, elaborar saberes em que o desejo do 
homem fique neutralizado em nome da verdade. Já não basta explicar o mun
do, se esse conhecimento não melhora nossas condições de existência, nos dei

xa mais criativos e nos aproxima (de forma solidária) aos outros. Agora é pre
ciso saber para intensificar os rombos nos sentimentos e na autonoJ'.1ia. Conhe
cer colocando à distância nossas próprias condições de vida (e desejos de auto

nomia) nos deixa vulneráveis aos sentidos fascistas (que se apresentam como 
únicas opções da realidade e se tornam intolerantes aos outros sentidos possí
veis). Os sentidos fascistas provocam o efeito de uma realidade "desde
sempre-acabada", sem possibilid.ades para a alteração da vida. Uma realidade 

morta, alheia ao novo, que nos impossibilita entender outras possibilidades de 
vida, dizer o que é indizível pela instituição dos sentidos excludentes. 

Em outras oportunidades falei da importância de um olhar adâmico so
bre a vida e as coisas do mundo. Esse olhar apaixonado que teme uma criatura 

recém-nascida quando olha pela primeira vez as coisas. É importante não es
quecer esse olhar para continuar a vida com intensidade. Tratar de ver algo 
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pela primeira vez nas coisas que sempre olhamos, descobrir algo inédito em 
cada olhar repetido. O olhar que ajuda para que não fiquemos prisioneiros das 
banalidades capturadoras. O olhar virginal como fuga. A abertura da realida

de aos seus inesperados como autonomia. A abertura dos sentidos para suas 
outras possibilidades. A aceitação das diferenças. 

Em que consiste a pergunta sobre o sentido da vida? O que importa neste 
interrogante? Sem dúvida, é uma pergunta nascida da insatisfação pelas condi
ções cotidianas da existência. Ninguém se perg1mta pelo sentido da vida quan

do está satisfeito com sua forma de viver. A pergunta, então, encerra a busca de 
uma vida diferente, de novos sentidos para a realidade que nos envolve. É a 

busca dos sentidos da autonomia; a fuga de uma realidade capturadora. No 
fundo, uma antecipação poética de uma realidade nova, diferente. 

A resposta acerca do sentido da vida é sempre poética, aponta para a 
criatividade, ao novo e ao diferente. A resposta que esboça a chegada de outras 
formas de ser da existência. O sentido como pensamento poético que brinda 

urna interpretação possível sobre as causas da repressão dos sentimentos, de
sejos e representações. 

Formular a pergunta do sentido da vida é falar poeticamente do que foi 
reprimido no individual e no coletivo. 

Vivemos a agonia dos sentidos da modernidade. Um estado terminal 

que demanda um espaço para a poesia, para que ela possa desenhar um ho

rizonte de sentidos sustentados pela autonomia, os vínculos solidários e os 
saberes do querer: o devir como ser. O ser como uma possibilidade perma
nente de deixar-se surpreender pela vida, de optar pela renovação de suas 

condições de existência. Permitir o próprio devir como sentido da vida. Acei
tar a realidade como plural de sentidos e respeitar o devir dos outros como 
diferença: a autonomia. A dança das diferenças como sentido. O olhar que 
chama e provoca o imprevisto. 

Falo da vinculação da poesia a um processo de vida, a devolução da 

consciência individual e coletiva de uma função participativa. Uma aposta 
na potencialidade da imaginação poética como alavanca para a reconstru
ção do mundo. 

A poesia mostra o ser como produção. A poesia como reveladora da 
vida pelo reconhecimento do caráter castrador do paradigma cientificista da 
modernidade. A poesia tratando de devolver ao homem os poderes de sua 
liberdade. O nômade como atitude do pensamento. A cartografia que busca 
outros lugares de subjetivação. Uma forma de tirar-nos de uma pisei.na de águas 
explosivas para um encontro "caósmico" (Guattari) com diferentes planos de 
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existência. O grito do espírito dirigido a si mesmo, com a decisão de romper 
todas as cadeias da opressão: do trabalhador pelo patrão do aluno pelo profes

sor do sentimento pela verdade do feminino pelo masculino do desejo pela 

culpa. Opressões que a imaginação poética pode combater, cartografando os 
grandes enigmas do amor, da fantasia e da sexualidade. 

A poesia, comenta Morin, não é apenas uma variedade da literatura: 
é também o modo de viver na participação, o amor, o fervor, o rito, o baile, 
o canto, que efetivamente transforma a vida prosaica feita de tarefas práti
cas e utilitárias. 

2.3.l.l. Os sentidos e os valore? da autonomia precisam ser pensados, 
mas além da neutralidade do paradigma cientificista. Coincido com Guattari 
em sua busca de um deslocamento até o campo da criatividade-estética, que 

permita produzir valores e sentidos superadores da passividade existencial 
da burguesia tardia. Uma espécie de projeto da esperança que trate de criar 
campos parciais de subjetivação como lugar de unificação de relações de 
transversalidade. A manifestação privilegiada do sentimento e suas repre

sentações, que circula entre os corpos como poesia. O olhar inesperado que 

impõe um corte nos diferentes planos da existência, tratando de transformar 

o aniquilante em vital. O multiplicador dramático de uma pedagogia sem 
melodramas. A cartografia que trata de fazer estremecer as fronteiras que 

separam o sentido do desejo do pensamento dos especialistas. Uma razão 

ardente que nega as verdades solenes do cientificismo para reencontrá-las 

como marcas do desejo. A poesia como uma forma de conhecer o saber repri
mido, desordenando o opressor. A fuga do culpável compromisso judeu

cristão com o opressor. Urna atitude que recupera o surrealismo como imagi
nação, que potencializa a apropriação transformadora, tratando de chamar 
esteticamente o amor reprimido para libertá-lo. 

2.3.2. A pergunta pelo sentido da vida, também, é uma preocupação 
ecológica; urna preocupação de "ecocidadania". O objetivo da ecologia é o de 
criar melhores condições de existência. A "ocupação ecológica" passa pela 
tentativa de melhorar as condições ambientais, sociais e afetivas da existên

cia. Um objetivo que unicamente se poderá cumprir se o homem consegue -
individual e coletivamente, abrir-se para uma realidade de sentidos em per

manente estado de multiplicação. A ecocidadania vista corno um problema 
de vínculos que estabelecem os homens: entre si, com a natureza, de uma 
sociedade para outra. 

O indivíduo e o cidadãos não são outra coisa que sentidos multiplica
dos. A negação dessa multiplicidade nos deixa vulneráveis diante dos gran-
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des mecanismos de manipulação, fundamentados na imposição de urna rea
lidade de sentidos únicos. 

Quando o homem se descobre na multiplicação, percebe-se na 

pluralidade de sentidos, pode fugir da manipulação e tentar melhorar suas 

condições de existência. É uma boa fórmula para deixar se s1µ:preender pela 
vida, para apostar no devir, evitando o esgotamento das condições de existên

cia. Uma mudança na forma de vida. Transitar na corda bamba dos sentidos 

frágeis, para poder ser receptivo às diferenças. 

A ecologia unicamente poderá tratar de melhorar as condições de exis

tência, creio, se conseguir mudar a forma de vida dos homens: situar os indiví
duos no interior do conjunto de devires que vão configurando a realidade em 

permanente processo de transformação. Homens esgotados em seus valores, 
desejos e sentidos não podem produzir nenhuma melhora ecológica. As repos

tas ecológicas dependem de homens aptos para reconhecer sua própria 
alteridade. Homens que aceitem a diferença que está neles mesmos e nos ou
tros. Um ser no outro. Por isso falo de "ecocidadania". 

A diferença no ser surge quando se pode, mediante os sentidos inova
dores, pôr em crise a realidade irnobilizadora (a realidade construída pela pa

lavra final). Dar-nos conta que fornos feitos para ficarmos enquadrados. 

2.4. Uma política de vida 

2.4.l. O homem necessita viver melhor, viver sabendo cuidar de si e dos 
outros, evitando auto destruir-se, viver sem ser explorado, agredido, depreci

ado, ignorado. Viver meU1or é tratar de evitar que a angústia reprimida se 
transforme em agressividade, contra os outros ou contra si mesmo. 

O importante para viver melhor é poder conservar a memória (não his

térica) do amor (ver o capítulo sobre o horror o esquecimento). 

O homem necessita desenvolver as potencialidades de sua subjetivida
de, as potencialidades éticas, políticas, culturais e afetivas. Um desenvolvi
mento pensado em termos antropológicos e não reduzido a um pensamento 
meramente econômico. O desenvolvimento corno multiplicação de sentidos. 

Estamos acostumados que nos falem de desenvolvimento em termos 

exclusivamente econômicos, reduzindo o desenvolvimento ao crescimento 
econômico. Isto tem que ser esquecido. O desenvolvimento é desenvolvimento 

humano ou não é nada. Por isso, ternos que repensar ecologicamente a idéia 
de desenvolvimento, tratá-la de modo multidimensional, romper não só os 
esquemas econômicos, também os civilizatórios, os esquemas da cultura oci-
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dental, que pretendem tornar-nos prisioneiros de uma idéia de progresso 

como certeza histórica. 

Temos que fazer do desenvolvimento uma idéia incerta, completa, e 

que pode esgotar-se em si mesma, como todas as coisas vivas. O desenvolvi

mento também sofre o ataque do princípio de decadência e precisa ser per
manentemente alterado. 

É necessário fazer do desenvolvimento uma questão política, uma ques

tão de antropologia política ou ecologia política, no sentido de considerar que 
os problemas do viver tenham que fazer uma entrada generalizada na política. 

A política do fim do século tem.que enfrentar os problemas ecológicos e 

antropológicos fundamentais, transformar-se em uma política do homem, em 
uma política ecológica. O sentido da vida como uma questão política central; o 

sentido da vida, politizado como intento de saída para o devir do homem no 
inundo. Uma política totalizante que é levada a assumir o devir do homem: a 

política tratando da multiplicidade e complexidade dos problema humanos. O 

desenvolvimento como objetivo político maior. 

Como bem adverte Morin, precisamos distinguir a política totalizante 
(ecológica) da política totalitária. Esta última como conseqüência das propos

tas políticas revolucionárias, que invadiram a história com grandes promessas 

de salvação e transformação do mundo (promessas românticas), promessas de 
troca das condições de existência, que se converterem em respostas totalitárias 

sobre a totalidade dos aspectos da vida de uma sociedade. Seria uma preocu
pação política sobre o devir do homem, que não levaria em conta a autonomia 

como fator ineludível de uma política totalizante (cheia de solidariedades e 
centrada em uma política de responsabilidade planetária). É a política inva

dindo a educação e a educação invadindo a política. 

2.5. A ecopedagogia e o melhor viver 

2.5.1. Sem sombra de dúvida, o paradigma ambiental e o paradigma 

ecológico apresentam vínculos estreitos com a pedagogia e a política. A trans
formação ecológica-ambiental é, antes de tudo, pedagógica e política. As pes

soas têm que ser educadas para que possam produzir a transformação 
paradigmática rumo à autonomia. 

Os homens têm que aprender a aceitar as mudanças de mentalidade 
ecoambientais. As mudanças de men.talidade se aprendem, são frutos de uma 

atitude pedagógica diante da vida. Pessoalmente, não creio que nenhum tipo 
de militarização possa servir para impulsionar a mudança ecoparadigmática. 
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Aqui está se falando de uma mudança que unicamente possa surgir 
centrada na educação política, quer dizer, dependente de um específico proces

so político-educacional. A educação ecológica, a educação da transrnodemidade. 

A ecologia se realiza pela educação (educação ecológica: o que é neces
sário aprender para realizar as condições ecológicas para melhorar a vida). A 

educação precisa redefinir suas atitudes, fundamentos e princípios pela ecolo
gia (ecopedagogia, uma nova abordagem da educação dada pela ecologia). 

É óbvio que a mudança paradigmática buscada, não pode ser sustenta

da apelando-se aos modelos pedagógicos oficiais (adotada pelos poderes insti
tuídos) da modernidade. A pedagogia oficial da modernidade, em suas dife
rentes tendências, é improdutiva para produzir as alterações que nos levem à 

urna transformação paradigmática norteada pela autonomia. 

O paradigma da transmodernidade necessita de uma alteração radical 
do paradigma pedagógico oficial da modernidade: uma ecopedagogia substi
tuindo a pedagogia oficial da modernidade (POM). 

Nossa civilização está morrendo. Estamos esperando uma grande mu
dança. A seqüência interminável de mal-estares ecológicos, revelam a necessi

dade de um pensamento ecologizado para a organização global de nosso pla

neta. É o ambiente impondo seus limites ao nosso deambular antropomórfico. 

Para Guattari, a solução do problema não passa unicamente por nossa 

preocupação com o ambiente, pelo melhoramento da eficácia escolar, pela su
pressão das classes sociais, ou por tecnologias de comunicação pedagógica. 

f\.fais produtivas, reside na invenção de uma nova visão de mundo: a ecologia 
política como ecopedagogia. 

Assim, falo da educação repensada a partir de uma visão mais global da 
evolução do planeta. À educação servindo para inventar outro futuro para a 
humanidade e seu planeta. Uma educação baseada em uma consciência ecoló
gica de solidariedade. 

Voltando a Edgar Morin: este já não é um tempo de contestar as catás
trofes ecológicas. Nem para imaginar que por si só, o desenvolvimento 
tecnológico poderá resolver e muito menos terminar com os grandes desajustes 

que ameaçam arminar o que existe de bom neste planeta e na bioesfera. 

O sobressalto salvador não poderá surgir a não ser de uma enorme trans

formação de nossas relações com o homem, com os outros seres vivos e com a 
natureza. É necessário substituir uma cultura de competição e agressão que 
governa atualmente as relações mundiais por uma consciência ecológica da 
solidariedade A ecopedagogia como sobressalto salvador. Um novo modelo 
social de educação. 
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A educação tem um papel importante na reconstrução ecológica da 

sociedade. Uma visão social da educação inclui uma parte do rechaço crítico 

das teorias pedagógicas tradicionais e humanistas. Em última instância, a 
necessidade de começar de novo. A nova partida seriam os mal-estares eco

lógicos que encerram o século. 

O ponto de giro da ecopedagogia se inicia considerando-se que a análise 

dos futuros possíveis está na base do processo de aprendizagem. Se não pode
mos construir imagens antecipatórias não podemos aprender. A ecopedagogia 
descansa na prospectiva como elemento base da educação, principalmente em 

seu lado criativo, a possibilidade de i_maginar um futuro carregado de amor, 

cuidados e solidariedade de vários tipos. 

2.5.2. Em termos de saber a POM tratou de produzir e transmitir um 

tipo de conhecimento carregado de verdades absolutas, discursos completos, 
onde 0 sujeito da' enunciação se perdia no discurso (ficava diluído no emara

nhado de operações lógicas). Os professores, neste modelo, exibiam verdades 

transparentes, carregadas de sabedoria e fáceis de avaliar (bastava que o aluno 
reproduzisse, com maior fidelidade possível, a transparência magistralmente 

mostrada). A transparência do cientificismo, reforçada por uma pedagogia cien

tífica, por um cientificismo pedagógico. 

O saber carregado de verdades absolutas se encontrava reforçado por um 

tipo de relação entre professores e alunos carregada de distâncias soberbas, si

lêncios afetivos e desconhecimentos recíprocos. A transmissão de verdades sem 
história, sem desejos, exiladas do tempo e dos outros. O ensino de verdades 

enganosas, como as democracias que agora está vivendo a América Latina. 

Em linhas gerais, podem-se notar equívocos no âmbito dos conteúdos 
como nos modos de transmiti-los. O culto a uma racionalidade apresentada 

como único caminho para a autonomia, quando no fundo unicamente levou a 

nossa cultura para obscuros desígnios alienantes. É um modo frio e indiferente 

de transmitir os conteúdos carregados de verdades mágicas. 

No POM, os professores ignoram os alunos, comportam-se como se eles 

não existissem, melhor dizendo, não tomam conhecimento da sua existência. 
Eles vão à sala de aula para exibir-se, não se preocupam pelos alunos, não lhes 

interessa que o aluno aprenda. O professor é o dono do saber, o vínculo peda

gógico não existe. Como figuras repetidas, professores que unicamente podem 
escutar a si mesmos, tecer alianças de uns contra os outros, oferecendo-se à 

venda como produto de um virtual mercado acadêmico. 

2.5.2.1. A ecopedagogia afirma que a formação de um estudante é um 
trabalho social que se compromete com a criatividade. Criar para tomar cria ti-
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voo outro. Criar para abrir as comportas da autonomia. Pontes. Passos. Portas 

que a obrigação de repetir os mestres clausuram. 

Não existem devires de autonomia em uma pedagogia que proporciona 
condições implícitas de possessividade. 

O projeto da ecopedagogia aposta em uma nova fundação do entendi
mento humano, fazendo passar a ética pelo corpo para ultrapassar integral

mente os costumes opressivos. 

Estou falando da necessidade de uma consciência existencial transfor
madora, quer dizer, de uma força poética capaz do inesperado e competente 

para gerar condições simbólicas que permitem a formação de urna instância 
ética que possa transcender sua própria situação de alienação e submissão, 
lutando para transformar a sociedade, com plena consciência de que não se sai 
da situação descrita se não se combate com uma qualidade de vida diferente. 

O surrealismo corno pedagogia (e pont~ de transformação pedagógica que 
venho defendendo há mais de dez anos). 

A pedagogia surrealista nos provoca existencialmente tmindo o saber 

com o poético e o político. Um novo chamado ao poético que sofreu uma dupla 
desconfiança por parte dos virtuosos da política e das verdades. 

O poético permite descobrir a importância do espírito negativo, crítico. 

Por seu intermédio podemos aprender que uma certa negação, crítica, do esta

belecido é sempre necessária para a fecundação do futuro. 

Já o afirmei em outros trabalhos: desde os tempos de Bretón, os surrea
listas foram ecologistas sem dizê-lo. Pretenderam desenvolver a ecologia do 
imaginário. Trataram dos esforços da imaginação para combater os fantasmas 

da razão e das misérias de uma realidade institucionalmente construída. 

Os surrealistas mostraram o fantástico como uma instância ética. Rei

vindicaram o valor do fantástico como uma concepção do real maravilhoso, 
que não é outra coisa que a confrontação de uma utopia (incerta e conflitiva) 

com um real miserável, que fundamenta os projetos de dominação, apresen
tando-os como componentes naturais do mundo. 

O real maravilhoso é outro real da realidade oficial, sempre vista como 

natural, como objeto da ciência, como expressão do sensato. O real maravilho
so é também a expressão de uma necessidade vital: o desejo de viver. 

Para recuperar nossos vínculos perdidos com a vida temos que recorrer 
a um corpo maravilhoso. Ele será uma utopia interior que nos poderá ajudar a· 
vencer as disciplinas impostas ao corpo. O corpo maravilhoso é uma metáfora 

que fala dos lugares de resistência interiores, aqueles que podem ser con5truídos 
para enfrentar o corpo disciplinado . 
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O surrealismo ecológico, como forma ecopedagógica fala, então, da 
ética como uma instância do imaginário emancipatório, uma atitude que 
rechaça o paradigma grandiloqüente da racionalidade moderna: a racio

nalidade imposta pelos homens prudentes e as burocracias excedidas de or

dem: um sistema imutável que não respeita a alteridade nem a complexida
de dos territórios políticos e afetivos. 

Para a ecopedagogia, os caminhos da autonomia são os caminhos da 

aceitação dos próprios limites e dos limites dos outros. Uma prática política 
dos sentimentos. 

Tudo indica que o programa de pase, que qualifica a ecopedagogia como 
uma prática política dos sentimentos, tem de apoiar-se em uma proposta 
psicoterapêutica, uma proposta que prepara adequadamente para administrar 

as demandas de amor e as inscrições do desejo no simbólico. 

O professor convertido em uni ortopedêuta (simultaneamente psicólo

go e pedagogo) estaria comprometendo-se com a construção de uma 
simbologia amorosa que ajudaria aos alunos a aceitar e aprender em paz seu 

imaginário em falta. 

Aceitando que a ecopedagogia se desenvolve graças a um processo de 

transferências, temos que reconJ1ecer várias coisas: 

a) não podemos ignorar que o processo ecopedagógico é muito mais um 
encontro de inconscientes que a exibição coletiva de um discurso consciente. O 

ecoprofessor é muito mais que um manipulador de planos conscientes. Ele é 
um navegante do inconsciente, alguém que pode chegar a uns poucos alunos, 

aqueles que o professor logrou comover em sua reserva selvagem. Ensinar 
seria como pôr em diálogo duas reservas selvagens. Jogar com as chaves de 

um segredo deixando-o disponível para o roubo. 

b) o professor pode comover o aluno questionando sobre suas condições 
de vida e de amor, nunca brindando a transparência dos discursos da razão 

consciente. Um aprender que põe afetos em circulação. 

A ecopedagogia é urna revolução educativa que nos ensina a crítica. 

Que significa aqui a palavra crítica? Com certeza, meu desejo é alijar-me 
da expressão corrente. Uso-a conforme vários sentidos conjugados. Em pri
meir~ lugar, como impugnação, ou refutação. Não descarto o sentido kantiano, 
que vê a crítica como conhecimento, como esforço para entender os supostos 
alcances e os limites de um determinado campo temático, quer dizer, as condi
ções de possibilidade do próprio conhecimento. Outro sentido, vinculado ao 
marxismo, me faz empregar o termo crítica como desmascaramento. Principal
mente, quero empregar a idéia de crítica com<? distanciamento: a necessidade 
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de alijar-se da ordem do dado para poder entender e instituir a ruptura 
transformadora. A consciência dos mal-estares. 

Algo muito importante para o homem deste fim de milênio: esmagado 
pela falta de história e pela onipresença dos meios de comunicação, que arro

jam à nossa espécie uma torrente de informações e virtualidades que anulam 

sua subjetividade, que a transformam em um rebanho sem qualidades, acrítico. 
Uma sociedade que afoga a possibilidade de crítica para estabelecer uma or
dem de desmesurada exclusão, que condena à morte social. 

Por isso afirmo a importância de uma ecopedagogia apta para desenvol
ver o pensamento criativo, a distância crítica. 

2.5.3. No que faz o ensino do Direito, a modernidade se aproveitou dos 
efeitos magnéticos do cientificismo para inculcar nos alunos uma mentalidade 

jurídica obscura, repleta de segredos e silêncios que deslocaram permanente-

' mente os conflitos sociais para o lugar das abstrações cientificistas, tomando-
os assim menos visíveis e mais encantados. 

Falo de uma pedagogia encarregada de constituir um espaço encanta
dor onde todos fazem de conta que o Direito, em suas práticas cotidianas, fun

ciona como ilusoriamente sugere o discurso que dele fala. A caricatura jurídica 
do mundo de Iv!onteiro Lobato. 

Desta maneira, o ensino do Direito ajuda a constmir uma montagem mítica 
que gera uma relação imaginária entre o saber do Direito e suas práticas. 

A pedagogia tradicional do Direito transmite as chamadas ciências jurí
dicas, que são mostradas como se tratasse de un'. saber que não tem nada que 
ver com as técnicas do faz-de-conta que configuram o imaginário trivial do 

saber dos juristas. Um saber de verdades abstratas, que impedindo revelar o 
mundo simbólico do fazer de conta consegue produzir a linguagem oficial do 

Direito, que se integra com signifi~ados tranqüilizadores, efeitos fabulosos e 
intenções dissimuladoras. 

As fantasias de Monteiro Lobato realizadas pelo discurso das Faculda
des de Direito. Um campo simbólico que serve para dissimular conflitos que se 
desenvolvem fora da cena lingüística e são negados por um conhecimento con
vertido em uma potência independente, abstrata que se levanta por sobre o 

mundo de valores, injustiças e necessidades que deveriam ser considerados 
por o poder judicial em suas decisões. 

2.5.4. É claro que o saber que transmite a escola de Direito é institucional. 
Por esta razão, nenhum professor de Direito pode pronunciar legitimamente 
palavras de verdade se não é um filho reconhecido por um grupo de saber. O 
saber depende de patriarcas que sempre necessitàm de discípulos . 
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Capítulo III 

O Princípio do Prazer e o Princípio de Realidade: 
Projeções Pós-freudianas na Ordem Autônoma e 

Heterônoma de uma Forma Social 

3.1. Declaração de intenções 

3.1.1. Considero que toda reflexão sobre a ecologia dos vúKulos sociais, 

a reformulação radical dos modos ~ ver a vida, tem que começar por um 

abordagem sobre os dois princípios do acontecer psíquico. 

Pretendo fazer, tomando como ponto de partida os princípios que regu

lam o destino do prazer, uma apreciação crítica do f\1turo do homem e suas 

sociedades, de tal maneira que fiquem claros os interrogantes que irei formu
lando sobre os modos de produzir-se a reconstrução libertária do social e as 

possibilidades de vida de um sujeito cultural solidamente integrado. Um cha

mado à metapsicologia para tratar de extrair das mediações interpretativas 

que permitam compreender as transformações que precisam ser efetuadas para 

aarantir o direito ao amanhã da espécie humana. 
O 

Elegendo o princípio de realidade e do prazer, como primeiros i.nstru

mentos elucidatórios, traL:irei de estabelecer, de um modo provisório e aberto, 

minha posição em relação ao papel do prazer na configuração da autonomia e 

da alienação. 

Neste sentido, me interessa apontar a ilusão e o ilusório (o sonho e a 

fantasmagoria, as idealizações e os ideais) que podem estar presentes nas prá

ticas semiológicas e existenciais, levando em conta as substanciais transforma
ções que estão se produzindo nessas sociedades deste fim de século, ruptura 
geralmente denominada pós-modernidade (eu prefiro transmodernidade). 

Tratarei de destacar as dimensões semiológicas imaginárias e simbóli

cas que precisam ser inscritas nas ações sociais para comprometê-las com e 

estabelecimento da autonomia e a superação de uma forma de sociedade que 

acelera a invisível atuação da pulsão de morte. 

Assim, tratarei de móstrar referindo-me ao princípio do prazer e ao prin

cípio de realidade, as diferenças marcantes que se produzem, quando predo

mina culturalmente um ou outro, na instituição do social. 

Diante dos perigos da produção institucional de uma hiper-realidade 
letárgica e de uma infra-espécie humana, minha tese consiste em afirmar a 
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importância do predomínio do princípio de realidade corno capital de reali
z;:ição histórica de uma prática polític;:i da autonomia. A prática de um prin

cípio que servirá para a maturação psicológica do homem e para a formação 

de urna consciência social emancipadora. Um esforço insistente par.a tratar 
de salvar a condição humana impondo, pela radicalização ecológica da de
mocracia, o "bem estar na civilização". 

Nesta direção, situo o predomfrtio cultural do princípio do prazer como 

condição de sentido da alienação e ao predomínio cultural do princípio de 
realidade como condição de sentido para a realização histórica da autonomia 

(o destino do homem é a aceitação da insatisfação). 

Tratarei agora, tornando Freud corno um suporte distante, aprofundar 
meu entendimento dos princípios do prazer e da realidade. Vou trabalhares

ses dois princípios, no domú1io da cultura, deixando de lado o caráter confuso 

e múltiplo que mostra a formulação freudiana, como ficção gnoseológica. Isto• 
é, vou criar uma ficção interpretativa que me permita efetuar uma tarefa 

exploratória dos fundamentos psicológicos do vínculo social; a vida psíquica 

como ponto de apoio para uma construção meta psicológica do vinculo social. 

O princípio do prazer, enfocado a partir de um nível fenomênico e des
critivo, se refere à insatisfação, que culmina na desc;:irga, das formas de regulação 

(automática) dos processos psíquicos. O ponto de partida seria uma espécie de 

mônada (sem representação de sua origem) narcisista, que em sua auto-sufici

ência tende a descarregar e alucinar sua própria satisfação, abrindo-se para o 

mundo externo em função de uma satisfação (sem representação), e elabora as 
funções loucas começando pela percepção do prazer alucinado. 

O princípio do prazer se refere inicialmente a uma representação 
alucinada do prazer: é uma reprodução alucinatória dos sinais do mundo. 

Situando-me no nível da interpretação, indicando que o domírtio de apli
cação seja a cultura, tratarei este princípio como uma ficção gnoseológica. 

Minha intenção é de tratar os destinos do prazer em um contexto muito 
preciso: é das representações que organizam e desenvolvem o vínculo social 
para transformá-lo ou domesticá-lo (por uma rede de representações fantas

máticas que alucinam a criatividade até a sua morte). 

Com este contexto, sustento que a diferença da pulsão está em que o 
pensamento se domestica quando volta a estar sujeito ao controle do pro
cesso primário. 

Vejo o princípio do prazer como uma metáfora metapsicológica (no sen
tido de que nenJrnma observação psicológica permite conhecer) que mostra, a 
partir das origens do psiquismo, a função de simulação. Ela põe a descoberto a 
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tendência primária para a alucinação dos objetos de satisfação, isto é, mostra 

uma propriedade do aparato psíquico, que submetido à pressão das necessi
dades, crê percebê-las satisfeitas por sua representação. 

O campo onde se exerce o domínio do princípio do prazer é o das repre

sentações. Neste terreno se produz uma sensação alucinatória que permite ao 

psiquismo não se conformar em pensar o que quer, mas a presumi-lo realizado 
antes de reconhecê-lo no nível do representado. E o desejo realizando-se ante

cipadamente em sua representação alucinatória. 

De acordo como princípio do prazer, os processos primários não espe
ram que a realidade os defraude, antes il substituam alucinadamente por outra 

realidade. Assim, em seu processo representativo, o psiquismo pressupõe sem
pre que o objeto de sua demanda o satisfaça. Freud atribui ao sujeito a tendên

cia primária à alucinação, indicando que a satisfação primeiro descansa na 
onipotência da representação. 

O princípio do prazer é o movimento pulsional que revela uma tendên

cia à desenvestidura do eu, determinada por um estado de êxtase semiológico 
que evoca miticamente o capítulo inicial da existência: a satisfação produzida 

por uma tentativa de reprodução do efeito de satisfação da primeira mamada. 

Estendendo o conceito, diria que o princípio do prazer serviria à dissolução 
dos suportes identificatórios, provocado por um núcleo representativo que 

funciona como campo de substituição (e equiparação mítica) do tempo inau

gural. Um efeito de onipotência criado graças à convicção da existência de 
uma resolução mágica das fantasias. A crença no poder absoluto de uma cau

salidade idealizada como projeto. Descargas que alucinam sua própria satisfa
ção e obrigam o sujeito a viver em uma estereotipação hipnótica de seu prazer. 

Situando-me em um plano de ampla generalidade, diria que o princípio 
de prazer implica na reinscrição institucional do território materno. E uma 

lógica do desejo que reintroduz na instituição do social as funções de satisfa
ção provenientes da recordação do porta voz primordial: a voz da mãe como 
primeira narradora do futuro de seu filho, perfeito e sem conflitos, a gênese de 

uma ilusão imposta no registro do ilusório. Dito de outro modo, o princípio do 
prazer marca cultu,ralmente a tentativa de retorno ao inorgânico, determi.riado 
pela reinstalação da voz da mãe como sendo a voz do fantasma inaugural. A 

voz da mãe como origem de nossa necessidade de contar com um "já dito" 
desde sempre. Estamos falando da origem psíquica da alienação, e de seu me
lhor produto: a ideologia. Essa necessidade de contar novamente com alguém 
que saiba tudo sobre nossos desejos e sentimentos. 
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O princípio do prazer provoca uma dissolução dos vínculos amorosos, 
transformando o sentimento amoroso em um efeito de fascinação, um senti
mento aditivo. Hipnótico. 

Nesta suposição, o destino do prazer se perde como vínculo libidinal 
para converter-se em um vínculo de necessidade. 

Entrando no princípio de realidade, diria que, por contraste, pode ser 

caracterizado como o predomínio de uma insistente busca do prazer do pensa
mento (Piera). Isto é, a aceitação da dúvida, da temporalidade, o devir dos 

sentidos. A busca de uma medida para o destino do prazer vinculada a um 
projeto de transformação da experiência vivida. Um repúdio à ilusão de uma 

originária perfeição do que o eu viria a ser; a negação de todos os processos de 
idealização que funcionam como simulacros da voz da mãe. 

Em um sentido forte, o princípio de realidade seria o reconhecimento do 

outro como diferença inscrita no tempo e como possibilidade de ser um polo 
de alteridade identificatória. E a possibilidade de uma aposta Jibidinal no tem
po e na diferença. 

A partir do princípio de realidade pode-se estabelecer outra fom1a de 
instituição social e psicológica do tempo e uma detemünada concepção do outro. 

Com isto nasce uma possibilidade de estabelecer os suportes necessários para 

uma concepção de autonomia que inclua o princípio de realidade como uma 
possibilidade de sua realização histórica. A autonomia como realização histó

rica do outro e a aceitação da temporalidade como limite, diferença e falta. 

A autonomia, interpretada a partir do princípio de realidade, requer a 
aceitação do outro como condição de produção da própria identidade. 

Nos processos emancipatórios o sujeito não se constitui autônomo como 
uma configuração fechada, precisa de um espaço de relações com o outro. E a 

partir do outro, reconhecido como diferença, que o sujeito descobre o sentido 
de sua própria identidade como alteração de sentidos e desejos. 

Posso afirmar que o predomínio do princípio de realidade, como reali
zação histórica da autonomia, marca a abertura de um teatro libidinal que per
mite traduzir os rechaços idealizados do sofrimento em pedidos criativos. 

O princípio de realidade abarca um domínio em que os atos de fé, as 
angústias fóbicas de abandono, as hipnoses histéricas são substituídas por um 
vínculo transferencial que proporciona confiança em uma capacidade de amor: 
a palavra dos afetos que nos põe em contato com nossas potencialidades de 
renovação psíquica, de inovação intelectual e de transformação social. 
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Aceitando o predomínio do princípio de realidade na cultura poder-se

á contar com urna perspectiva que tenha como referência um estatuto 
semiológico disposto a reconhecer o outro como cúmplice de um incessante e 

explícito auto-instituir-se da sociedade. 

A constituição, pelo predomínio do princípio da realidade na cultura, de 

um sujeito autônomo, depende da instihlição do outro corno um pólo de potên
cia e de saber, portador de um interrogante sem fim. O outro corno dúvida 

constitutiva que nos permitirá urna sublimação criadora. Assim, o outro aparece 
como sintonia que permite desvanecer nossos fantasmas, desprestigiá-los como 

imposições impossíveis e aceitanno-nos como eternos demandantes de desejos e 
sentidos incertos e, no fundo, frágeis e ii-realizáveis como totalidade. 

As descobertas freudianas, que se inspiram no indivíduo insatisfeito, 

permitem contemplar a autonomia como uma aposta criativa na potencialidade 
simbolizadora do outro. Desta forma, a discursividade autônoma de um sujei
to passa a depender de um encontro com a discursividade do outro, de um 
vínculo no qual se pode dar as diferenças e as dúvidas. Um encontro de senti

dos, um vínculo libidinal que coloca o discurso do outro a distância e não per

mite identificá-lo como discurso próprio, nem como discurso transcendente. 

O princípio de realidade decreta o fim de um eu que se identifica a si 

mesmo corno fonte de todo prazer, na indiferenciação de uma totalidade 

difusa, que rechaça corno inexistente toda fonte de insatisfação, toda fonte de 
conflito. O princípio de realidade permite descobrir que a autonomia depen

de do olhar incerto que o outro devolve para a formação do sujeito como 
auto-alteração de sentidos e desejos. 

3.2. A ecologia a partir de Freud 

As pontualizações precedentes pretendem contagiar o leit.or de minha 
forte convicção sobre a importância da teoria psicanalítica na interrogação de 
uma experiência cotidiana condicionada por um estado de violenta alienação. 

Preocupado, nos últimos anos, com a radicalização da democracia, dos 
direitos humanos e do drama ecológico, cheguei à conclusão de que não pode
ria avançar na problematização destas questões, sem a ajuda da meta psicologia 
freudiana. Tendo uma predileção pelo pensamento ecologizador (transmitida 
por meu grande amigo Itamar Bevilaqua) senti-me necessitado de um recurso 
psicoanalítico para prolongar minhas reflexões de ecocidadania. Algumas mi
nuciosas leituras de Freud, confirmaram minha intuição sobre a importância 
da psicanálise do vínculo social, como forma de abordagem de urna subjetivi
dade e um mundo atravessado por conflitos autodestrutivos. 
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Desta forma, comecei uma investigação (sempre em curso) sobre as con
dições de um Direito, urna democracia e uma prática política dos Direitos 
Humanos ecologicamente sustentáveis, servindo ao mesmo tempo como fuga 

do pólo de captura simbólico (imaginário que serve para a instituição ideoló
gica da sociedade), que estariam centradas na reinvindicação do predomínio 

cultural do princípio de realidade (reinvindicado por Freud a partir de sua 
meta psicologia). Dito de outra maneira, me interesso por mostrar (de uma for

ma cada vez mais complexa) que a problemática do Direito, da democracia e 
dos Direitos Humanos se encontram (ecologicamente) predeterminadas pelo 

sentimento de alteridade. Um sentimento pelo outro que precisa ser recupera

do como limite ético e como condição para a complexidade epistemológica. 

Em primeiro lugar, entendi que para escapar da trama das abstrações 
niilistas, que sempre aparecem nas discussões sobre o Direito, a democracia e 

os Direitos Humanos, precisava de urna ecocidadania que teria que ser reco
nhecida a partir de urna perspectiva psicanalítica, isto é, a partir de um ponto 

de vista que leve em consideração prioritária as posições identificatórias (do 

sujeito) que vão surgindo do reconhecimento do outro como alteridade 
constitutiva (de nossas diferenças e nossa unidade). 

Estou convencido que Freud inaugurou, ou deixou bem insinuado, o 
caminho para um conhecimento do homem e do social e seus vínculos, que 

tomaria a noção de alteridade como seu ponto fundante; as modalidades espe

cíficas com as que entramos em contato com outro ser, aceitando vê-lo em sua 
singularidade, diferenças, potencial conflitivo, ou como modelo de comporta

mento (princípio de realidade). Sobretudo, Freud sugere o abandono de um 

saber social de caracteres rígidos que colocam os homens em urna posição de 

anonimato no interior de suas categorias. Em um certo sentido, Freud insinua 

que um saber sobre o homem, o social e seus vínculos só teria razão de existir 
se pudesse transformar-se em um psico-saber das relações sociais, que não 
negue os grupos e indivíduos reais em seus conflitos e enfrentamentos. A aten
ção do saber posta sobre a vida para tratar de melhorá-la. Sair da trama impos

ta por um saber que trata de entender para dominar o mundo, produzir mais e 

melhor. Tratar de ir até uma forma de saber que se imponha como objetivo: 
tratar de aliviar ou superar as condições de nosso sofrimento. Um saber que 
trate de dissolver o sofrimento, e se comprometa com a busca de relativas e 

possíveis fontes de satisfação. O saber que sirva para escutar e interpretar o 
sofrimento. O saber que a ecocidadania precisa como apoio fundante. 

Para combater a dominação pelo niilismo, que a transmodemidade está 
impondo, creio importante corno possibilidade, a recuperação da historicidade 

_ freudiana, o resgate da singularidade que propicia a psicanálise . 
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A partir de Freud pode surgir uma postura para as interpretações de 
ecocidadania, entendidas como um processo de reelaboração, que ajuda a libe
ração de nossos pensamentos, nos investimentos do eu que favoreçam os espa

ços potencializa dores da identidade. Não consigo pensar em uma ecocidadania 

que não sirva como ajuda para superar as formas de uma cultura que nos sub
mete, deixando-nos como hipnotizados no interior de uma infância artificial. 

Uma fantasmatização obrigada, que relaciona a realidade psíquica com um 

mundo externo de simulações tendentes à supressão do projeto identifica tório, 
como capacidade de significar. Assim, penso a psicanálise como um método 

que permite perceber as interações dinâmicas dos componentes de uma deter
minada configuração social, que fazem.de cada sujeito o lugar onde se fazem e 

desfazem as significações (representações). 

Contando com o apoio de alguns elementos da proposta psicanalítica 
podemos tratar de responder a um interrogante que se toma cada dia mais 
angustiante: como se podem criar as condições para a formação de uma socie
dade satisfeita, democrática apesar da inevitabilidade da violência e da aliena

ção? Quer dizer, como nos aliviar da repressão e do desejo de não desejo, que 

pressupõe desde há tempos, a confirmação da sociedade. 

O pensamento psicanalítico nos mostra como os problemas mais funda

mentais da sociedade se inscrevem, e dependem do corpo e do psiquismo. As 

configurações afetivas aparecem, assim, como desafio para um trabalho de in

terpretação que permita o papel do desejo na determinação da significação e 
na configuração dos vínculos alienados e autônomos. 

Em um certo sentido, poder-se-ia sustentar que a experiência psicanalí
tica brinda com subsídios semiológicos para situar o amor como dimensão 
política. Isto, na medida em que privilegiaria a complexidade do sentimento 

de alteridade, isto é, do privilégio concedido a uma modalidade do destino do 
prazer que funcione como substrato de um projeto identifica tório fundado na 
introjeção criativa das potencialidades simbolizantes do outro. A autonomia 
individual e coletiva buscada através dos vínculos criativos com o outro. 

Vivemos sob a ameaça de um imenso holocausto semiológico. No coti
diano, vemos diminuída nossa sensibilidade vital. Necessitamos de uma pro
posta ecológica do desejo, que convite para a descoberta do novo e a aceitação 

do limite. Urna perspectiva desse tipo facilitaria a criação de vínculos afetivos 
que possam canalizar o que foi reprimido pelas certezas. 

Colocando-me em um plano de ampla generalidade, diria que a preocu
pação básica de meus trabalhos de ecocidadania passam pela reflexão sobre as 
condições de possibilidade e desenvolvimento de uma forma de sociedade, na 
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qual a autonomia seja seu sentido e destino. Creio que esta busca constitui 0 

ponto medular das práticas políticas dos Direitos Humanos, da democracia 

como sentido do vínculo social e da ecologia como dimensão ética de uma 
utopia que se aceita em sua temporalidade. 

Trato de realizar uma investigação sobre o futuro da democracia e dos 
direitos humanos. A partir do interior de uma sociedade que está situada em 

uma grande encruzilhada. Uma cultura que substihliu a ideologia pela hiper
realização das utopias, confundindo a autonomia com um espetáculo publici
tário e um aparente bem-estar de consumo. Enfim, uma nova forma de sensibi

lidade (a transmoderna) com homens perdidos entre objetos e signos sem con
figurações, com efeitos comunicacionais que negam o psiquismo como produ

tor de sentido (eliminando totalmente a capacidade de estabelecer uma rela
ção entre desejo e línguagem). Indubitavelmente, em termos freudianos, uma 

possív,el volta ao estado mítico da horda selvagem. Este é um estado no qual 
não existe a função simbólica do pai (da linguagem), nem a aliança fraterna e 

os determínantes da culpa. Urna nova impossibilidade para estabelecer a dis
tinção entre natureza e cultura. 

·3.3. A ecologia do desejo: fantasmas e amores 

3.3.1. Sem dúvida alguma, confesso-me partidário de uma prática ecoló
gica que resgate o amor como seu postulado central. Estou falando de uma 
ecologia dos desejos (afetos) que proponha a resolução dos conflitos 

identificatórios pelo prazer do pensamento e a negação dos vínculos passionais 

e das vozes que tentam relatar a perfeição. Seria uma ecologia do desejo que 
trataria de salvar a condição humana da pena de solidão, do egoísmo e da 

exploração impiedosa dos que só têm seu corpo para oferecer. Uma ecologia 
de solidariedade que entenda que sua problemática não é unicamente defensi

va do meio ambiente. E, antes, uma resposta política que trata de entender os 
interrogantes do homem e sua sexualidade. 

A experiência social, revista a partir dos textos freudianos, é, em princí
pio, contra o amor. A experiência social surge da repressão do primeiro desejo 

endogâmico e se aproveita dele para tecer os vínculos comunitários através de 
fantasias tanáticas que provocam seu retorno idealizado. A afetividade é d~s
viada e capturada por placentas semiológicas que podem servir para a consti
tuição de grupos solidariamente unidos por sua relação com certos objetos de 
desejo (saberes, representações, personagens etc.) endeusados pela nostalgia 
das figuras parentais: a deusa mãe e o deus pai, figuras das quais o homem não 
consegue aceitar sua separação definitiva . 
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Para resolver sua contradição primária (que o força a constituir-se ape
lando a uma sexualidade violentamente assegurada) a sociedade precisa as
segurar-se em um funcionamento passional, no qual atuam mecanismos 
ilusórios, esquemas repressivos e corpos culpados. Ela precisa viver de reli
giões, de certezas, de fetiches e de falácias generalizadas. Viver em um mun
do povoado de pessoas gigantescas. 

Partindo dos textos freudianos, pode-se destacar que o funcionamento 
da sociedade necessita, de modo predominante, de relações afetivas 
assimétricas (de dominação e submissão). Vínculos de conseqüências devora
doras, no qual cada um pode ficar ~ mercê do outro. Vínculos que transfor
mam, pela paixão, o objeto de amor em um objeto narcisisticamente idealiza
do. Isto é, um objeto que pode ser venerado por oferecer características fora 
do comum: o brilho de um objeto ideal que funciona como retorno a nossa 

•própria perfeição, compulsivamente fantasiada e esperada. O outro como 
suporte de qualidades que nos agradaria encontrar nele, para poder apropri
ar-nos delas em uma relação de afetos confundidos, ficticiamente fundidos. 
O que está em jogo, nestas circunstâncias, é uma reciprocidade idealizada 
que acalma um narcisismo ilimitado em suas funções. 

Paradoxalmente, as reciprocidades idealizadas engendram a possibili
dade de relações assimétricas. Funcionando sob a simulação do amor estabele
ce uma distância intransponível e despótica, que tomará a forma de uma devo
ção total. A distância provocando e reforçando o processo de idealização e de 
sacramento. Quanto mais distante, maior é a possibilidade de constituir o obje
to venerado como um ser transcendente que gera a obrigação de fazer o me
lhor para dar-lhe satisfação, tomar-se digno dele. 

Vítimas de suas próprias faltas, os homens submetidos a uma relação 
passional, precisam ser consolados e protegidos. Assim, podem ser, todavia, 
mais submetidos pela projeção de suas faltas ao objeto idealizado. É a projeção 
que funciona como único recurso protetor. 

O objeto idealizado permanece nesta posição enquanto permite que o 
submetido tenha a sensação que pode ousar realizar o que nunca se atreveu a 
viver. O objeto idealizado é o herói que vive os nossos sonhos grandiosos, e 
que se converte, por esse motivo, no procurador de nossas ilusões. Esse é o 
segredo da instituição ideológica da sociedade, de seu funcionamento como 
uma variação do êxtase afetivo. 

O êxtase dos sentimentos permite o ingresso a uma fantasmagoria co
mum que garante a constituição da sociedade como unidade. Toda sociedade 
é, em essência, obsedada por um projeto de harmonia, consentimento, ou mi-
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nimamente, de regulação de justiça previsível, e logo, aceitável. Ela precisa de 
uma racionalidade que se encarregue dos sentimentos homogeneizando-os 
como garantia da continuidade comunitária. A sociedade tem tendência à ali
enação, um desejo de morte que vai tratar de impedir a realização do amor, 
levando os homens para um estado de fascinação. A sociedade tem corno ca
racterística emergente um trabalho de morte que é a expressão de urna tendên
cia à repetição e a à destruição das diferenças. 

Instituída por um crime vinculado a um desejo de amor (em Freud), a 
sociedade não pode deixar de proclamar suas proibições e lutar contra o amor 
impondo vínculos devotos. A sociedade trata de perdurar impondo pulsões 
auto-destrutivas. Deseja permanecer imóvel para assegurar sua continuidade. 
Isto porque a sociedade descansa no mito de um mundo uniforme, exclusivo e 
sem rachaduras. Por esta razão é intolerante com os sentimentos embasados 
nas diferenças, no enfreptamento, na possibilidade de ruptura. Nesse sentido, 
ela é o resultado de uma fantasmagoria compartida, que convida a tomada de 
consciência e de atitudes transformadoras. 

Em suma: o mundo criado pela culh1ra constitui-se na repressão de Eros, 
em uma compulsão à repetição e à destruição do indivíduo. Cheia de palavras 
salvadoras, de expressões que falam de urna vontade de antecipação, sem zo
nas sombrias, produz discursos que revelam crescentes tendências paranóicas 
(principalmente a partir do surgimento do Estado Moderno e de jogos perver
sos que se anunciam diretamente corno poder). 

Eros pressupõe o desejo do outro e seu reconhecimento não deformado 
por promessas de onipotência; enquanto que a pulsão de morte pressupõe a 
fascinação e a identificação narcísica, exprime vínculos de submissão que se 
expressam no mimetismo e na homogeneização. A pulsão de morte é intole
rante para com os afetos baseados na diferença e no conflito. 

É possível a formação de uma sociedade que encontre em Eros seu fun
damento constitutivo? Pode existir uma sociedade de sentimentos solidários e 
vínculos de reciprocidade não idealizados? É viável urna sociedade que se cons
titui a partir de vínculos de amor? 

As perguntas se referem a viabilidade de urna sociedade estabelecida 
sobre o predomínio do princípio de realidade, que é sempre uma possibilida
de de resultados frágeis. Isto é, uma possibilidade que será sempre relativa
mente vencida pela pulsão de morte. Os vínculos simétricos se realizam no 
interior de assimetrias estruturais que só podem ser gradualmente diminuídas 
pela busca renovada de uma aceitação incondicional das diferenças. Uma bus-
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ca que precisa, para ser consistente, da aceitação de seus próprios limites, isto 
é, da aceitação de uma dose de alienação no interior de suas potencialidades. 

Dito de outro modo, a relação constitutiva do social pode tender a con
verter-se em um vínculo de amor tratando de resolver os destinos do prazer 
por meio de um pensamento que questione a representação do mundo na que 
se apóia a instituição imaginária da sociedade, ou seja, um pensamento radi
calmente transformador: o pensamento que se aceita a si mesmo como porta
dor das diferenças e da alteridade, nas margens do imobilismo sacralizado 
pelo instituído e pelo transcendente. 

O vínculo de amor exprime a luta da alteridade e da reciprocidade (au
tonomia) para seu reconhecimento. -E uma concessão à vida que pugna por 
evitar o retomo da horda reprimida. 

É na tentativa de solução da problemática da alteridade que o homem 
pode encontrar hnhas de fuga diante de formas de sociedade que encontraram 
na destruição da criatividade e dos conflitos identificatórios, a condição para 
uma harmonia excedida em sua imobilidade (totalitária). Nestas linhas de fuga 

se realiza a ecologia do desejo, meu ponto de apoio para a ecocidadania. 

3.3.2. A ecologia poderá satisfazer suas pretensões de transformação so
cial tomando prioritariamente em conta a necessidade de converter-se em uma 
psicossociologia das relações sociais. Isto é, sendo uma sociologia que tome como 
ponto medular a noção de alteridade (o predomínio cultural do princípio de 
realidade); o vínculo libidinal que permite ver o outro como modelo (aceitação 
da lei); como objeto (aceitação da alteridade que define e transforma); como 
apoio (relação de solidariedade); como adversário (relação de antagonismo). 

Falo, assim, de uma psicoecologia que teria que ocupar-se dos vínculos 
afetivos e libidinais, que em suas modalidades de satisfação e insatisfação, 
determinam, na relação entre os indivíduos, os componentes de autonomia e 
de alienação (sem por isso negligenciar o campo preciso de os fenômenos 
narcísicos que proporcionam uma fixação no eu). 

3.4. A democracia e os Direitos Humanos como provocação analítica 

3.4.l. Pensando a democracia e os Direitos Humanos a partir da 
metapsicologia freudiana chega-se à conclusão que o principal desafio que 
surge de seus interrogantes passa pela própria condição humana, isto é, do 
direito ao futuro da própria espécie. A defesa, frente ao perigo da discrimi
nação total da própria espécie. 
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A caracterização metapsicológica da democracia a situa como uma ten
dência a uma atitude transferencial que nos colocaria em contato com nossas 
potencialidades de renovação psíquica e de criatividade do pensamento. Uma 
provocação analítica que faria compreender a riqueza potencializadora que 
desencadeia a incompletude enquanto sentido. 

A democracia, entendida como discurso transferencial, ajudaria o enten
dimento de uma subjetividade ameaçada por seus fantasmas mal trabalhados. 

Estou falando do centro nevrálgico do vínculo transferencial, de suas 
possibilidades de mostrar, ao final do caminho, as frustrações derivadas de 
nosso discurso de amor por um outro impossível. De um discurso de amor 
perdido na negação do princípio de realidade. No meio de uma harmonia cul
tural excedida em sua imobilidade, o homem precisa conservar seu projeto 
identifica tório, tentando cotidianas atitudes transferenciais que situem o outro 
no lugar de sua significação. 

A democracia entendida como discurso transferencial, revela o valor 
emancipatório da alteridade, mostra um sentido da autonomia como inscrição 
dos ideais na temporalidade e superação das condicionantes da alienação. A 
autonomia como possibilidade de investir no tempo e na diferença. 

Vivemos em um tempo de falsificações consentidas, de transparências 
simuladas. Dentro desse contexto, a democracia aparece como uma espécie de 
identidade social publicitária. De abstrata, a democracia, se vai tomando figu
rativa, expressão cênica de uma participação simulada. Existe um look demo
crático que equivale a materialização ótica de um processo mágico. Assim a 
democracia se expande como um campo magnético, convertido no espectro de 
sua própria esperança. 

Refiro-me ao funcionamento ilusório da democracia, que não pode ser 
confundido com seu papel na fom1ação dos ideais emancipatórios de urna co-
1mmidade. Neste último sentido, a democracia é uma dimensão semiológica da 
política que nunca pode ser expressão de um espanto diante do novo, nem de 
uma fuga da temporalidade e das diferenças. O espanto que, ao não permitir ao 
eu aceitar-se no conflito, transporta-o para um campo de soluções mágicas. 

Tomando Freud corno um suporte distante destas reflexões, pode se vin
cular o sentido do totalitarismo e da democracia aos destinos do prazer. Desta 
maneira, o totalitarismo seria o sentido de uma forma de sociedade na qual se 
toma inútil a criatividade e se produz um estado de (des)esperança (jogo das. 
emoções). A democracia, correlativamente, seria o denominador comum dos 
diversos processos que permitem o desenvolvimento de uma estrutura emoci
onalmente madura da sociedade. Urna inscrição plena do homem na vida. Em 
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poucas palavras, ela depende de urna potência de amor que facilita o trabalho 

de transformação do homem em homem sobre si mesmo. 

Resulta que a democracia, corno uma esperança para os desejos, se ali
menta de múltiplas ousadias, desde a coragem frente ao novo até a falta de 

medo para aceitar a precariedade das identidades e vínculos que se revelam 
como um permanente vir a ser de diferenças. E o mais profundo: a aceitação da 

responsabilidade pela autocriação do sentido da vida. 

Não se pode verdadeiramente sair de uma forma totalitária de socieda

de tratando unicamente de diminuir sua ilicitude jurídica e os operativos de 
terror que fundamentam seu impé~io de circunstâncias persecutórias. 

Penso que se encontra urna saída apelando-se a um trabalho, sem trégua, 
de reconquista da capacidade de luta pela vida e de revalorização do outro. 

Não se extingue o totalitarismo tratando de dermbar muros emblemáticos 
e aderindo ao mítico espetáculo dh liberdade e de uma democracia entendida 
como uma forma mais benigna de exclusão social. Faz falta a morte dos simu

lacros e das idealizações, junto com o reviver das diferenças. 

Falo de um totalitarismo considerado corno o sentido global de uma 

instituição da sociedade apoiada sobre um conjunto de crenças idealizadas 

(incluídas as jurídicas) que implicam na realização individual e coletiva da 
pulsão de morte (das tendências autodestrutivas). Deste modo, vejo o totalita

rismo como o núcleo de uma forma ilusória de compensação do prazer, as 

formas imaturas de realização dos afetos. 

É demasiado elementar pensar no totalitarismo corno urna coerção das 

burocracias policiais. Como sentido simbólico e imaginário da instituição soci
al, supera os componentes de terror e violência para manifestar-se de forma 

refinada como ética de simulações, que chega até às formas mais abstratas de 
democracia e de Direitos Humanos. 

Seria possível definir o sentido totalitário na instituição social transmo
derna como um território de fantasmagorias que descansam no grande simu
lacro da democracia, em uma autonomia parodiada. É o totalitarismo pratica

do por meio de um sistema sentimental de signos (melodramáticos), de repre
sentações vulgarizadas e maniqueístas, de liberdade e de solidariedade. Valo

res publicitários que exploram o prazer que os homens alienados têm de ser 
enganados pelos mitos. O consumidor que pretende (e gosta) sentir-se livre 

comprando os signos de sua alienação. O .sentido transmoderno da democra
cia referido à ruptura das determinações alienadas do prazer 

A contagem regressiva para o final dos controles totalitários pode ser 
iniciada por um sentido de democracia aber~o e disponível para a formação de 

• 452. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

sentimentos solidários e que sirva como resposta criadora de uma sociedade 
que não use o destino do prazer como promoção do mercado. 

Estou levando em consideração as enormes possibilidades de alteridade 
afetiva para produzir uma compreensão não-alienada do mundo, para poder 

introduzir a potência dos sentimentos entre os produtos de urna cultura que se 
alimenta do consumo ilusório do prometido e do esperado. 

A democracia que fala da alteridade afetiva, é lícito concluir, encontra 
seu sentido social na tentativa de evitar a morte do pensamento e a destrui

ção de uma sociedade que, procurando una harmonia absoluta, se torna vio
lenta e discriminatória. 

3.4.2. Os discursos sobre Direitos Humanos muitas vezes fascinam por 
expressar o óbvio pontificado, que é sempre um discurso de morte. Participei 
de inúmeras reuniões sobre Direitos Humanos, em que notei uma alarmante 

reprodução de perigosos hábitos instituídos. Um discurso rhilitante propenso 

às identificações grupais, sustentados por práticas fechadas que excluem o 
outro. A paixão por seu próprio discurso impede o autêntico exercício de urna 
prática política que precisa aceitar as diferenças. Assim, a maioria dos mili

tantes da causa dos Direitos Humanos, esquece que sua luta está comprome

tida com uma opção a favor do aprendizados do imperfeito, do incerto. Igno
rando as incertezas do pensamento, as práticas dos Direitos Humanos ficam 

reduzidas a um conteúdo de crenças elaboradas à margem do princípio de 
realidade. Um mero pretexto que, no fundo, trabalha a renovação do homem 

e o compromisso de seu corpo com a vida. A memória serve se nos ajuda à 
transformação do existente. 

Os Direitos Humanos, como empreendimento emancipatório, como um 
compromisso do homem com a autonomia, não podem escapar das tarefas de 
transformação da linguagem como prática de libertação do desejo. 

A modernidade encontra-se ameaçada por um processo de desintegra
ção do homem, centrado em uma neutralização como realização significativa. 

Nestas circunstâncias, os militantes dos Direitos Humanos, como força de rea
lização histórica da autonomia, precisam abandonar sua linguagem carregada 
de ideais inflexíveis, reivindicando o direito à transferência amorosa. 

Assim, os direitos humanos surgiram como práticas políticas tendentes 
à preservação do homem: práticas de recuperação de uma capacidade de auto
significar-se através do outro. Uma batalha que também serviria, para a recu

peração do espaço social e político, partindo da forma mais íntima e privada 
de construção da identidade: o amor como outro. 
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Capítulo IV 

O Pensamento Ecologizado e a 
Epistemologia da Complexidade 

4.1. A globalização da morte do desejo 

4.1.1. A condição transmoderna marca o fim das utopias racionalistas 
que prometiam o pensamento como paraíso. Os intelectuais da modernidade, 
que encantavam o mundo como vend.edores de verdades absolutas, perderam 

uma grande parte de seu poder de sedução. Estamos vivendo, desconcertados, 

a decadência de uma determinada concepção de futuro: otimista com relação a 
uma idéia ilimitada de progresso, determinista e condkionada pelos benefíci
os emancipadores da razão. O capitalismo e o marxismo, deixando de lado 

suas diferenças, apostaram, com a mesma intensidade em um futuro radiante. 
A modernidade não pôs em dúvida as promessas futuristas de sua cientificidade 

instituída. A universidade moderna, determinada por complicados grupos 

coorporativos (que sabem amparar-se mutuamente em nome das verdades) 

terminou produzindo seus saberes instituídos dentro de estruturas cheias de 
alarmantes sintomas mafiosos: sempre aptas para justificar atos mesquinhos, 

pequenos poderes acadêmicos, grandes deslocamentos narcisistas e fortes cum
plicidades camufladas de verdades. Submergidos na caricatura do que pode

ria ser um nobre pensador, as comunidades dos professores da modernidade, 
manipularam todas as críticas, sem se olhar ao espelho, encobrindo a crise ge

ral de civilização que a modernidade teve corno destino. 

Os professores da modernidade adoram denunciar a alienação dos ou

tros, não vêem como eles sã~ alienados por um jogo de abstrações e estereóti
pos impotentes com relação à complexidade existencial e altamente vigorosos 

como máquinas de dominação. 

4.1.2. Corno bem mostra Edgar Morin, a condição moderna tem como marca 
distintiva seu caráter planetário. O que se convencionou chamar Tempos Mo
dernos, é a era planetária, que começa com a descoberta de que a Terra é um 
planeta e, com as primeiras formas de comunicação em suas diversas partes. 

Descobertas e comunicações que serviram para começar a descartar as 
anteriores concepções do mundo. A primeira globalização do mundo, que de
terminou que a Terra deixasse de ser o centro do universo, passando a ser 
satélite do Sol. O paraíso que Colombo buscou deve ser remetido para algum 
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lugar metafísico, fora do planeta Terra. Deve ser reconhecida a pluralidade de 

mundos humanos, sem que nenhum possa atribuir-se (fora de espaços, cegos 

pelo narcisismo coletivo) o centro do mundo. Um momento de alto combate às 

novas idéias científicas, sem dar-se conta que elas iriam ocupar, com o passar 
de alguns séculos, a centralidade a serviço dos senhores do mundo. 

A idéia de que alguns povos ou culturas ocuparam o centro do mundo 
foi recalcada, manifestando-se ao longo de toda a modernidade em violentos 

retornos, que tratavam de compensar ilusoriamente, impondo práticas de 
dominação, a centralidade perdida. O imperialismo como retorno imaginá

rio da centralidade perdida. Uma globalização desenvolvida com violência, 

e ferozes mecanismos de exploração e extermínio. O mesmo se pode dizer 

para o programa de mundialização que surge, aparentemente como novida
de, na última década do século XX. 

Pouco a pouco, a expansão da técnica e do capitalismo real de livre mer- • 
cado (a CRLM tornou planetária a economia e estabeleceu um mercado global 

conflitivo; a política, também, se mundializou, junto com as ideologias e o 
modelo de Estado-nação). Em nome do progresso se produziu a mundialização 

das idéias, dos valores éticos e das verdades científicas, que vestiram a roupa 

do humanismo. A humanidade que progride pelo desenvolvimento da ciên

cia, da razão e dos grandes princípios universais de ética. A mundialização da 

metafísica. A universalidade dos princípios como um meio de justificação das 
pulsões imperialistas. O humanismo com a pele de cordeiro para o lobo impe

rial. A razão que domina. Boas intenções, sinistros resultados. 

Todavia, não se conseguiu uma era planetária configurada por homens 
solidários autônomos e emocionalmente maduros para enfrentar a administra

ção dos conflitos e impossibilidades do desejo. É a aposta da ecocidadania? 

Sim, na medida que se aspire a globalização da complexidade, sem mecanis
mos de fuga, fantasias de unidade, princípios e verdades sem vendas. A 
mundialização fora do humanismo. A mundialização fora da morte. A consci

ência da conservação planetária como resposta dos devires da complexidade: 
a globalização da ecologia como resposta. A globalização como aproveitamen
to pleno dos recursos naturais, humanos e tecnológicos; tudo, sem descuidar 

do aumento no grau de satisfação das necessidades sociais, das necessidades 
dos que estão ficando absolutamente fora do programa de globalização que 
nos tocou, como desgraça, viver. Em uma globalização ecologicamente susten
tável, importa a organização econômica, técnica, informativa e cultural como 
produtora de homens autônomos. 

Estamos falando a partir de um pensamento que aponta para a comple
xidade, de uma ecologia que nos faça tomar consciência do problema global e 
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do perigo global que ameaça o planeta. A ecologia como globalização de uma 
crise em todo o sistema de defesas do organismo planetário. 

4.1 .3. No momento, a morte é o grande denominador comum que une os 

homens do planeta. A mundialização pela guerra, a fome e a desestima do 

pensamento. 

Na condição transmodema, a mundialização é uma prolongação dos 
modos anteriores, mas, também, uma forma altamente diferenciada. Nos tem

pos transmodemos tudo está cada vez mais presente em cada urna das partes, 

assim como cada parte está mais presente na totalidade. O mundo corno 
holograma, cada indivíduo e lugar recebendo e consumindo as informações pro

venientes de todas as partes do mundo. A Internet como sistema planetário. 

Todos navegando nos circuitos planetários. Todos transformados em objetos de 
um mercado mundial e sujeitos de um único modelo de Estado, o ocidental. 

Tristes homens, sujeitos a modelos planetários de informação consltmo 
e inconsciência coletiva. A alienação e a trivialogia globalizada; um caminho, 

sem retomo, para a morte das diferenças. Se o outro é globalizado sem quali

dades nem diferenças, morre o desejo. 

Estranha globalização da culhlfa. Fábricas de sonhos enlatados. Fábricas 

de entretenimentos que fascinam. Os desejos que se distraem com os entreteni

mentos renwKiando a busca de objetos. Consumimos o mw1do corno especta
dores e nos entretemos com as infelicidades de todos os outros do mundo. 

A globalização ecológica trata, a partir da antropologia e da psicanálise, 

construir a identidade do homem baseada na produção de suas singularida

des e diferenças, ou seja, em sua unidade/diversidade complexa. Algo que foi 
ocultado e traído, como diz Morin, no começo mesmo da era planetária da e, 
pelo desenvolvimento especializado e compartimentado das ciências, de modo 

que a sociologia foi incapaz de ver o indivíduo, a psicologia incapaz de ver a 
sociedade, a história se constituiu separadamente. A filosofia, encerrada em 
suas abstrações superiores, nunca pode vincular a subjetividade a um saber 

antropológico. Sornado, comenta Morin, ao fato de que o pensamento impediu 
a reunião das partes. Faltou a organização de um pensamento da complexida
de. Esse pensamento começa a surgir entre os anos 1955-1960, com os primei

ros estudos sobre a dialética da ordem/ desordem/ organização. 

O começo do caminho até urna antropologia fundamental: um trabalho 
multidimensional, (articula o biológico, o sociológico, o econômico, o histórico 
e o psicológico) que serviria para pensar a unidade/diversidade complexa do 

homem. Algo que requer a passagem do pensamento redutor, mutilador, 
catalogante e abstrato, para o pensamento complexo, para uma, diria, episte
mologia da complexidade. 
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4.1.4. Ternos que falar do final de uma visão da história, determinista, 

homogênea, totalizante, e do surgir crescente de um ponto de vista que susten
ta a descontinuidade, a fragmentação, a falta de linearidade e a diferença. Jun

to com a necessidade dos encontros, a autonomia e a criatividade corno dimen
sões operativas da construção das realidades em que vivemos. Outras metáfo

ras para a ciência, a arte e a subjetividade. Um espaço estético-criativo para as 

verdades e a experiência. As implicações sociais, políticas, ecológicas e subjeti
vas da transrnodernidade ocupando a centralidade de qualquer discussão, sem 

deixar relegados saberes ou discursos particulares. A vida cotidiana e a vida 

teórica; as ações sociais políticas e poéticas, todas mutuamente implicadas por 
mudanças nos paradigmas éticos, estéticos, científicos e terapêuticos. Intensi

dades que se cruzam organizando espaços de trânsito livre entre as tradicio
nais distinções da ciência e da arte, a objetividade e a subjetividade, o mundo 
da cientificidade e o da filosofia. Estamos, cada dia mais imersos em um perí

odo que começa a reclamar a convergência de novos planos de integração e 

dependência na organização dos sentidos e as realidades em que vivemos. 

Depreendo do exposto que surgem novos espaços de pensamento que, 

junto ao questionamento das metáforas e premissas que orientam a epistemologia 
e a ciência da modernidade, vão destacando a importância para a ciência de 

temas tradicionalmente vinculados com a arte, tais como a subjetividade, a 

criatividade, a singularidade e os espaços gerais para o encontro com o outro. 

As metáforas de um iluminismo cativo de um ideal de progresso, como 
meta irremmciável de nossa espécie, cedem ante o reconhecimento de crises ines

peradas que alteram radicalmente as realidades em que vivemos. Crises que ao 

afetar-nos, afetam, também, uma prolongada concepção da produção científica 
do conhecimento. Crises que lembram a necessidade de se levar em conta a sin
gularidade dos acontecimentos; a complexidade ecológica e os rombos do dese

jo. Elementos, todos eles, que nunca podem ser resolvidos pela trama do~ con
ceitos. A poesia invadindo a ciência para estabelecer fenda em os conceitos, onde 
se instale a vida e se transforme o geral e abstrato em metáfora. Os critérios 

universais de verdade substituídos pela multiplicidade corno sentido. 

No fundo, o fim da neutralidade da ciência, revelando que ela serve 

para construir e destruir realidades, assim corno para alterar o curso da subje
tividade e das ações. Urna falta de neutralidade que obriga a considerar em 
seu lugar, o aspecto ético da produção do conhecimento. Somos responsáveis 
pelas realidades que construímos. A idéia da neutralidade já não nos salva. 
Construímos o que conhecemos e surgimos como indivíduos (sujeitos) nesse 
processo de construção. Devires, como gente e como mundos, processos com
partilhados com os outros, dos quais brotam conflitos, cumplicidades, signifi-
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cados, realidades. O descon11ecido, o inédito-singular, que não pode ser ocul
tado por nenhuma lei universal. As potencialidades desconhecidas que sele

vantam corno esperança frente a perda de vitalidade, um dos indicadores mais 

preocupantes dos tempos que se avizinham. 

4.1.5. A revolução nas concepções do mundo operadas pelo ocidente 

no século XV foi uma pequena crise comparada com as formidáveis transfor
mações ocorridas no final do século XX, configurando as transrnodernas con

cepções do mundo. 

Com a transmodernidade foi necessário abandonar um universo orde

nado, perfeito, eterno, por um unive'.so em devir dispersivo, no qual atuam 

simultaneamente componentes de ordem, desordem e organização. A Terra 
como urna totalidade complexa física, biológica, antropológica e desejante. 

4.2. O fim da ciência? 

4.2.l. A resposta é, com Prigogine, que recém estamos por entrar em 

outra concepção de ciência, apoiada em um conceito de caos, que modificará 

nossa formulação das leis deterministas, alijando o con11ecimento humano dos 

pontos de vista divinos e atemporais. Tão só o final da ciência convencional; o 

momento privilegiado de uma nova perspectiva da natureza. Temos que cui
dá-la. Está ameaçada por todos os lados, principalmente pelas simulações, a 

hiper-realidade e as virtualidades da transmodernidade. Quisera que ninguém 

esquecesse, que também a nova perspectiva da natureza é pós-moderna. 

A ciência vendo por um plural de direções em mudança permanente, 
que dão espaço ao imprevisto, à sorte, ao devir, ao novo; à irreversibilidade. 

Um pensamento complexo, isto é, capaz de unir significados que se rechaçam 
entre si. A ciência do pensamento indisciplinado. 

Qual é o lugar do sujeito no pensamento indisciplinado? Um "sujeito
indivíduo", fruto de um trabalho que permita pensar as ambivalências, as in
certezas, os contrastes, as insuficiências que existem nesta idéia, reconhecen

do, ao mesmo tempo, seu caráter central e periférico, significativo e insignifi
cante. Uma idéia que vai alijando das noções tradicionais de sujeito: dissolvi
do ou transcendentalizado. Estamos indo rumo a uma idéia de sujeito que 

emerge com anterioridade ao indivíduo, por fenômenos que não são subjeti
vos, mas inesperados. Estamos em um espaço no qual emerge urna nova 
científicidade, que permite considerar casos que não eram considerados pela 
antigüidade. Sem dúvida as velhas concepções resistem em enormes setores 
do pensamento e da consciência de muitos científicos. 
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Falo de uma nova forma de produção do conhecimento, que estabelece 
vínculos entre coisas que estão separadas. A origem de macroconceitos aber
tos, cartográficos, em devires. A origem de um macrosujeito, de uma 

multisubjetividade emergente; de uma dinâmica de contextos, de objetos e de 

devires de individualidades complementares. Possivelmente, uma forma de 
tratar de afastar a epistemologia de sua situação catastrófica em tomo da pro

dução das verdades, para vê-Ia como fundamento de diferentes modos de pen
sar (participativo e construtivo) o mundo e suas várias realidades. Regras que 

não servem para dizer como é o mundo, unicamente para sugerir maneiras de 

pensá-lo; pontos de vista. 

Uma revolução na própria epistemologia. Outra revolução na consciên
cia humana. Novas noções de con11ecin1ento e intervenção, vencido o parado
xo da ciência moderna que exalta os pontos de vista (subjetividade) de tal for

ma que eles terminam proporcionando a ilusão de uma imagem tão viva como 
para fazer-nos pensar que chegamos à própria verdade (objetividade). O bom 
ponto de vista que consegue mostrar a natureza. Um ponto de vista que traz a 

promessa de uma visão impessoal, não localizada, universal: o paradoxo da 

subjetividade objetivada. A tragédia: o ponto de vista que escapou de si mes

mo para prometer-nos um olhar a partir de nenhum lugar. O ponto de vista 
que se torna anônimo pela adesão às regras epistemológicas (obtendo uma 

grande autoridade por essa renúncia). A oculta, silenciosa ilusão de objetivi
dade no subjetivo. A subjetividade, em troca, filtrando-se na epistemologia 

(para salvar o humano da humanidade) para ir tratando de plasmar um tipo 

de entendimento que busque sacudir, mover estruturas rígidas, desestabilizar, 
gerar encontros, ser o outro por amor. Uma epistemologia que não use as ciên

cias humanas como fonte de metáforas para pensar as relações humanas, ao 
contrário, que pense as relações humanas como fonte de metáforas para refle
tir sobre a ciência (Evelyn Fax Keller). 

O subjetivo como reserva de humanidade, para que sirva como defesa 
frente a um mundo exterior que pode roubar de nosso mundo interior, sua 

possibilidade de produzir as fantasias. 

A epistemologia, agora, como um lugar do pensamento que nos encontre. 

Nada de regras de controle dos discursos. Algo que sirva para entender o que 
está se passando e pode passar conosco no futuro, com a produção do saber. 
Uma forma atenuada de filosofia (que não é historia das idéias). Nada de 
metalinguagem. Algo do saber reprimido "do que negamos ver que vemos". 

Estou falando de um pensamento sobre a produção do saber que consi
dera que nas imbricadas correlações entre o sujeito e o objeto; o "antes" que 
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condiciona o sujeito não é, primitivamente, o contexto (o objeto previamente 
construído), mas um primeiro outro. A separação cognitiva entre sujeito e 

objeto dependendo de urna primeira fratura entre o eu e o outro, que de um 

só golpe constitui o indivíduo e o mmido como coisas separadas, seguindo a 
fratura entre sujeito e objeto como continuação. Uma fratura que não permite 

consolidar a identidade de um eu integrado (enraizado) em relações (autôno
mas) com os outros. É certo que teríamos outra idéia de ciência, se partilhásse

mos de identidades que se encontram para produzir realidades como devires. 

O entre-nós como circulação de sentidos. Urna epistemologia do entre-nós, 

que não se ocupa só de entender o mundo corno objeto, mas o homem como 
um plural de afetos que querem estar vivos. O sonho de uma subjetividade 
que não está condenada a se perder na lógica da epistemologia; urna subjeti

vidade que não seja só individual, mas também coletiva. Um novo sentido de 
objetivo, agora, como a presença do exterior no eu e no outro. Estão acabando 

os tempos em que o objetivo adquiria o sentido de uma visão de nenhuma 

parte, um conhecimento sem um eu que conhece, ou a lógica de uma 
racionalidade autonomizada dos corpos (um pensamento de corpo ausente). 

Uma história que chegou ao seu fim com este século, que chegou ao seu fim 

para permitir um novo começo dos saberes com os quais se constitui o mtmdo 
e nós mesmo. Deste final e do que pode começar, vou me ocupar quando 

voltar a falar da epistemologia. 

4.3. A mente artificial e seus efeitos 

Agora começamos a enfrentar-nos com outro tipo de pensamento libe

rado dos ossos e da carne: a inteligência humana sustentada em uma mente 

artificial. Os próprios signos que se tomam criativos e autônomos. Como higir 
disto? Como fazer para que os seres humanos consigam elaborar alguma resis
tência contra esse tipo de sensibilidade? Que fazer para tratar de recuperar a 

carne e os ossos para pensar? Falo do perigo do desejo diante de uma capaci
dade de fantasiar não derivada do corpo, do desejo do homem, derivada arti

ficialmente da técnica. Presumo que a resposta é ecológica. 

O pensamento artificial e a autonomia do signo não escapam da linha 
epistemológica da modernidade, são fruto de uma modernidade levada a suas 

últimas conseqüências. Fica a necessidade de interrogar-nos acerca de como 
recuperar a subjetividade. Necessitamos de uma nova subjetividade, que re
quer escapar (um olhar diferente) da história das representações objetivas da 
modernidade (a ilusão de crer que as observações podem ser feitas sem um 
observador). Caminhos da ciência que surpreendem o que foi imaginado por 
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vários séculos. Elementos que não se inscrevem nas teorias que se estão usan

do, que as alteram, amplificam e modificam atendendo a duas fontes de ra
zões diferentes: a heteronomia de pontos de vista e a singularidade dos pro

cessos. Dois aspectos com os quais se põe em tela de juízo no desenvolvimen

to de séculos das referências unidimensionais. Um certo auge da polisemia 
(de saberes e de processos singulares) na constituição de novas realidades 

que se aproximam. A multiplicação de lugares e o aporte das singularida
des como interlocutoras do novo e do inesperado (que modifica a trama 
ontológica da realidade constituída). 

4.4. Os estilistas do saber. O barroco no futuro. Outra epistemologia 

Quero recordar que há mais de 10 anos eu já havia começado a falar do 
princípjo de heteronomia significativa para colocar em discussão o ponto de 

vista unidimensional da teoria kelseniana. Agora, suponho, estou dizendo o 
mesmo com algumas diferenças. 

Falo de um universo de experiências que pode ser alterado pelas singu

laridades, o encontro com o outro, e o que os sentimentos permitem perceber. 
Tudo podendo ser expressado como uma espécie de volta à estetização do pen

samento, das realidades construídas e da vida. A necessidade de estilizar o 
que se vai pensando. Algo assim como a busca dos estilistas do saber, que nos 

permitam encontrar o equilíbrio entre o externo (assumido como sociedade 

real) e a sociedade das simulações e as virtualidades potenciais. Estilistas que 
também sejam dietólogos e nos ajudem em uma dietética da informação. Que 

nos salvem de um excesso aniquilador (a cibergordura). Pensar com estilo, 
como uma forma de abrir um campo de intervenção, a fuga até a autonomia. 
Outro tipo de Internet: á dos sentimentos: todos vinculados nos afetos. O estilista 
como verdugo da alienação, uma perspectiva de saída do "capitalismo 

cibernético", as vias de re-singularização. A aposta em mudanças positivas 
para o que virá. A ecocidadania corno resposta ao descontrole do espaço 
cibernético (esse não-lugar no qual mesclam-se realidades e virtualidades). A 

chegada às portas do inferno. Como evitar que se abram? A aposta de esperan
ça está na ecocidadania. O barroco do futuro. 

Como vocês podem ver, a estilística do saber põe ênfase na produção da 
heterogeneidade, na recriação da heterogeneidade. Uma espécie de potência 
de emergência (para não falar de paradigma) estético, político, ético, terapêutico 
e amoroso. Uma espécie de navegação em todos os domínios da vida cotidiana 
para avivar pequenos focos moleculares onde possa recuperar a subjetividade 
singular. Multiplicar a luta contra a homogênese capitalista (afetos sentirnen-

• 461 • 



LUIS ALBERTO WARAT 

tos, valores). Apostar, como esperança, em que tudo nos ultrapasse, varrendo 
com o homogêneo, deixando o território preparado para a heteronomia. Ultra

passar o homogêneo, esse é o objetivo. 

Não sei em que tipo de civilização entraremos. Ainda não foi bem ima

ginado o futuro. Hoje supomos que estaremos vinculados a uma gigantesca 

rede de informações; vinculados a um gigante informático e não aos outros. 
Mas no vínculo com a rede e o desperdício dos outros, perderia-se a possibili

dade do sujeito. Estou me referindo à perda de nossa condição de identidade. 
O homem, para ter identidade, está condenado a investir no outro. O homem, 

ao não existir essa possibilidade, cairia em urna sorte de "nirvana informática", 
que é necessário evitar. 

A nova função da epistemologia, assim o creio, passaria pelo imperativo 

de produzir um saber, um estilo de conhecimento que gera um diferente tipo 
de sujeito: Um sujeito no outro, que garantisse a continuidade da "condição de 
investir"; relaciono-me com o outro, logo existo. 

4.5. Produzir conhecimento para melhorar a qualidade de vida 

Quando volto a ocupar-me de questões epistemológicas descubro que 

não posso transitar por elas sem uma bússola ecológica, tratando de fazer o 

esforço de produzir ou transitar em um espaço epistemológico que outorgue 
respostas como política de civilização. A epistemologia como uma política de 
qualidade de vida. Um lugar de reflexão sobre como produzir conhecimentos 

para melhorar a qualidade de vida; corno produzir lugares para escapar do 

stress e salvar-nos a vida. 

A ciência e a técnica que estão vindo mostram alguns lados sombrios. 
Em seu socorro se formaram enormes conglomerados "tecnoburocráticos", que 

de um lado dominam e atenuam os problemas individuais e por outro geram 
irresponsabilidade (Morin) e falta de solidariedade. Duas coisas que levam à 

paulatina degradação ética. 

Para mim é impossível pensar a epistemologia em outros termos, sem 
elaborar uma política de civilização, na qual a solidariedade, os encontros 
afetivos, a ética, a cidadania, a qualidade geral de vida possam ser concebidas 
em conjunto como sentido (saberes que realizam a vida). Formas de conheci

mento que permitam evitar "a cegueira do pensamento mutilador" (Morin). 

A cultura da informatização não deixará nada sem revolucionar. Pode
mos chegar a transpassar os limites do imaginável. Um desenvolvimento que 
perdeu a dimensão dos problemas humanos, gerou marginalização, desmora-
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lização generalizada, democracias que se igualam aos homens estressados. Uma 

humanidade que pode adoecer de civilização, que paulatinamente paga o pre
ço de degradar sua qualidade de vida. Vidas tristemente alteradas pelo consu

mo de espelhismos brilhantes. Mal-estares que Freud não pode imaginar para 
nossa cultura de crescimento cibernético. "O crescimento, disse Morin, que se 

tornou indispensável para nossas economias é insustentável, a longo prazo, 
para nossa existência individual e também para a existência da humanidade". 

Em um mundo tão transformado e em transformação, no umbral de 
mudanças inimaginadas, temos que estar alertas para que as novas formas 
culturais não nos deixem vazios e que não nos percamos em intensidade o que 
se ganhou em atualização. 

Não sabemos como muitos, dizer basta. Creio em urna epistemologia 

que nos ajude aprender o basta dos cuidados, que nos tire da passividade, que 
nos permita recuperar a auto-estima (e a estima pelo outro) que perdemos. 

Os meios de corntmicação em massa nos acostumaram, em um consumismo 
irresponsável, a um olhar desatento sobre todos os males tares civilizatórios que 

cerram o milênio. As telas os exorcizam, projetam-nos como espetáculos emen
tas, esperando com isto fazê-los irreais .. "Esperamos que alguém nos divirta 
enquanto as coisas vão como vão e ao diabo os que virão (Eco). 

Por outro lado, a globalização do sistema de comunicação devasta as 
diferenças na forma de \'ida e nas diferentes tradições. Tudo se faz trivial, 

esquemático, intercambiável e presente em qualquer parte da terra. Um trá

gico empobrecimento da experiência e da informação, diminuída pelas si
mulações; unicamente a simulação de urna montagem. (a guerra do Golfo é 
um exemplo). O mais aterrador de todos estes processos persuasivos, a partir 

do ponto de vista epistemológico, tem sido sua instantaneidade: sua difusão 
vertiginosa na escala planetária. A presença instantânea de urna realidade 
(virtual) que persuade (controla) sem a mediação de argumentos (sem ideo
logia). Na realidade, seria um convencimento sem persuasão. Homens ata

dos por novas formas de extermínio de sua autonomia (liberdade): um em
pobrecimento da experiência (trivializada e mostrada com opacidade pelos 
meios como se fosse a auto evidência do instantâneo). Isto somado às infini
tas possibilidades futuras das realidades virtuais, que empregaram os efeitos 

persuasivos da manipulação da palavra. O fim da ideologia por homens con
trolados pelas imagens, "o ciber-imago", que nos coloca em uma simulação 
da realidade (mais brilhante que a própria realidade) que, por outra lado, 
impõe urna passividade quase ineludível. A atitude reflexiva e crítica requer 
um maior esforço que o que empregaram os homens em seu enfrentamento 
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com a ideologia. Isto é, um desafio inédito para a epistemologia, que precisa 
construir uma subjetividade e uma realidade para a autonomia vencendo a 

transformação em escala planetária da natureza, em um artifício uniforme e 

contemplativo. Outro tipo de saber universal (fora de sua idéia clássica) ba
seado na homogeneidade trivializada imposta às diferentes formas da expe

riência e da subjetividade. As culturas sem diferenças que deixam o homem 
sem herança e sem raízes. O homem sem plural, que busca reencontrar sua 

cultura na propagação do consumo. 

Penso em uma epistemologia empenhada em dar outras respostas à ve
lha questão da unidade e da diferença. No momento não tenho pistas, unica

mente sinto o problema. Falo de um~ mudança do um pelo múltiplo, fruto da 

compreensão da unidade referencial de que tudo contém diferenças. A unida
de de suas diferenças (os desejos buscado em infinitas modalidades, por exem
plo). No momento.temos que nos enfrentar com meios que simulam diferenças 

em ofertas para um uniforme e adormecedor ponto de vista único. Como man
ter sinceras diferenças em uma sensibilidade assim determinada? 

Epistemologicamente, cada vez resulta mais urgente uma maior flexibi

lidade, que tenda a introduzir o caos, as diferenças, a interação entre sujeito e 

objeto, o fragmentário em todas as disciplinas do conhecimento. Tudo muda 

com uma rapidez que se converte em um grande desafio epistemológico: pro
duzir um saber com capacidade para intervir e operar nessa vida de mudanças 

cada vez mais surpreendentes. Não podemos quedar-nos presos em saberes 

que nos façam pensar sempre no passado. A verdade tem que ser, epistemo

logicamente, conjugada no fuh1ro dos verbos. 

4.6. O terremoto da modernidade 

Barnett Pearce introduziu a metáfora do terremoto para referir-se à re
volução nas comunicações (e o saber da modernidade, eu agregaria). Se alguns 

de vocês já estiveram em um terremoto, sabe que produz uma grande desori
entação. Quando aquilo que sempre pensamos ser estável (a terra a nossos pés 

ou a força da gravidade) deixa de sê-lo, sente-se uma profunda vertigem e já 
não se sabe em que se apoiar, literalmente, sobre o que se está apoiado. O 
terremoto "ciberespacial". 

A expressão ciberespaço pertence a Gibson, autor de ficção científica, 
que em um de seus livros mostrava a aterradora situação de um homem proje
tado em uma rede gigante de informações. Dez anos depois da aparição do 

livro, a palavra começa a ganhar espaços na linguagem acadêmica, para defi
nir esse não-lugar onde virt~ialidade e realidade se mesclam descobrindo hori-
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zontes desconhecidos que abriram, creio, simultaneamente, portas do paraíso 
e do inferno. A grande revolução da numerização generalizada, a compreen

são de dados e redes de informação impossíveis de controlar. A revolução das 

redes de informação, que farão desaparecer as pautas básicas em que nos mo
vemos em relação aos saberes, ao tempo e ao espaço. Outras realidades bem 
diferentes das que o conhecimento da modernidade nos colocou. 

As redes de informação não terão proprietários, serão incontroláveis. 
Isto inaugurará um espaço muito diferente de liberdade, apartada de nom1as 

estabelecidas, com enormes riscos de servir para a destruição. Já existe uma 
rede de informações confidenciais sobre as sociedades e as pessoas; por que 

não redes terroristas, dedicadas ao tráfico de órgãos, à lavagem de dinheiro 
etc.? Por trás do mundo mágico que se fantasia, há muitas zonas de risco para 

a condição humana. Os encontros precipitados, anônimos, que podem facilitar 
a circulação planetária do ódio, do rancor, e pa destmição. A possibilidade de 
uma civilização sem Estados. Uma crise terminal para o Direito, sem nenhum 

poder de polícia ou de intervenção. Uma escalada de perigos que não têm, à 

primeira vista, respostas. Todos errantes da virtualidade? O ser, agora virtual, 

navegando nas redes de computadores. As vésperas do século da mente virtu
al (virh1al porque está em todo lugar e em nenhum lugar). 

As redes podem disseminar a nossa grandeza e as nossas misérias. 
Elas podem distribuir conhecimentos mais sólidos e também ignorância, pre

conceitos, guias astrológicos, os pontos de vista mais retrógados e reacionári
os. Podem expandir ao máximo os limites da criatividade, fazer nascer novas 
idéias e possibilidades para a autonomia e a participação, mas também, cor

remos o risco de perder a memória biológica, nossa identidade (transforma

da em direção eletrônica). As redes podem serYir para disseminar a ignorân
cia historicamente acumulada. 

Estaremos ~ntrando na era das utopias virtuais? Contaremos com 
proximidades que geram novas e impensadas formas de distância? Conti
nuará pendente esta interrogação sobre o sentido da vida: para ele não há 
respostas na tecnologia. 

As coisas podem ser vistas de um modo menos sombrio. Estamos vazios 
de fórmulas mágicas para entender o mundo. Os grandes relatos metafóricos, 
vinculados à idéia de progresso e à verdades que faziam o mundo transparen
te e controlável, se fizeram anões. Tudo se abre para a emergência de novas 
realidades e saberes, que tolerem as incertezas, as dúvidas e os desconheci
mentos. Podemos ter a oportunidade de chegar a um saber que explore os 
pontos de surpresa e se converta em um saber de efeitos não esperados. Um 
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saber que tenha a potencialidade de inaugurar perspectivas diferentes. Teorias 
e conceitos que vão perdendo seu lugar como pólos de uma lógica de disjunção, 

para passar a converter-se em intensidades de uma cartografia que tenta dese

nhar as complexas paisagens do mundo. 

A revolução nas comunicações modifica radicalmente todas nossas con
dições de vida em aspectos muito complexos que hoje nos resulta difícil de 

imaginar e que não começamos a elaborar em suas implicações, como depois 

de um terremoto. Um novo paradigma de conJ1ecimento (forçando a expres
são, manter o fim) surgirá desta nova revolução nas comunicações como antes 

a revolução na escrita alterou a noção de conhecimento (passando do contato 

cara a cara com a autoridade, do relatô para a oração) entrando em um sentido 
do saber despersonalizado, sem contexto, eterno e objetivo. 

O paradigma de conhecimento da modernidade se apoiou em grandes e 
totalizadores sistemas explicativos e de crenças, que nos levaram à idéias de 

objetividade e representação. Isto supunha que a linguagem se refere ao mun
do, a representa, aspirando a objetividade. A linguagem como tentativa de 

refletir fielmente o mundo com mensagens que não o distorcessem. 

Estes sistemas explicativos funcionaram como desenhos que represen

tassem a realidade e contassem solidamente a história. Verdades que ofereci

am a possibilidade de aspirar a coerência do saber e a realização das identida

des. Grandes propostas e metáforas ligadas à idéia de progresso. Metáforas 

que excluíam o homem corno fator de construção das realidades, metáforas 
que tornaram o mundo previsível e composto de realidades ordenadas. A fan

tasia de crer que se pode ir conseguindo respostas para as perguntas e que a 
realidade fosse algo que se pode abordar com um conhecimento objetivo. Ver
dades que foram tornando o mundo como se fosse transparente e controlável. 

O paradigma de conhecimento da era cibernética aceita que é a lingua
gem que constrói o mundo, mas não o representa. Não há mundo com anteri

oridade à construção semântica (imagens e signos que convocam a ser); o mundo 
como resultado de eventos comunicativos; a linguagem como intensidades que 
impregnam a totalidade das atividades sociais, mas sem identificar-se com esta 
totalidade. Seria algo assim como a construção do mundo, da realidade e da 

subjetividade, por atividades sociais das que por um curto período, formamos 
parte (enquanto estamos vivos). Estamos, temporariamente, imersos em pro
cessos em curso, cujos parâmetros não estão definidos e que não atuam de 
modo digital; atuam de uma maneira serpentina e com uma base de orientação 
deôntica (que nos diz o que podemos ou devemos fazer). 
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Nesta ordem de idéias, nosso conhecimento se inicia com modos do 

que devemos ou não fazer. Somos primitivamente seres sociais e não 
epistêmicos. Algo que a própria epistemologia deve começar a levar em con

ta. Ela deve ser primeiramente orientada por nosso ser social como condição 
de significação. O ser em uma pluralidade simultânea de jogos com diferen

tes movimentos apropriados. Isto não nos permite ser, em um mesmo instan
te, o mesmo sujeito para cada um dos jogos. Em minha unidade como sujeito 

sempre existem uma multiplicidade de sujeitos. Sempre sou um no múltiplo. 
O sujeito de uma unidade fragmentada. 

Os fins do saber estão mudando como efeito da revolução "ciberespacial". 

Falo de fins que deverão atender a outro tipo de civilização, onde as antigas 
concepções do tempo desaparecem, onde o espaço se descompõe, sem frontei

ras, provavelmente sem Estados. Um mundo conduzido por outros sacerdotes 
e outros produtores de riqueza. A revolução total dos costumes, dos espaços 

• 
sociopolíticos e dos trânsitos e vínculos da subjetividade. 

As novas condições técnicas de produção provocaram impressionantes 
alterações na estrutura física e moral do mundo. O que, por sua vez determina

rá mudanças antropológicas e na estrutura do saber. Antes tínhamos teorias; 

agora temos a necessidade de estabelecer uma passagem forte para uma forma 
de saber que oriente à participação. 

Teoria vem de Teorema, o espectador (que teria um papel crítico) nas 

olimpíadas gregas; o único que não participava dos jogos era um espectador 
que observava e comentava sentado nas tribunas. O participante das olimpía
das entrava em campo para jogar e devia contar com um conhecimento estraté

gico que lhe permitiria enfrentar as propostas imprevistas de seus adversários. 
O que participa tem qi:e saber como atuar em relação ao outro. Precisa de um 
saber direcionado para a alteridade. 

O conhecimento de participação não aspira a busca da verdade, trata de 
manejar um saber que lhe permita entender como funcionam as coisas no mun

do. Uma inteligência reflexiva e não representacional, baseada em estratégias 
e não em teorias. Por estas vertentes tem que ir se modificando a epistemologia 
para tentar obter (ou preservar a possibilidade) de uma sociedade de homens 
autônomos, para tratar de não perder os espaços vitais para a espécie humana. 
Por isso, deve ser uma reflexão banhada em ética. Quando falei da 
camavalização (em outros livros) estava querendo dizer isso. 

Desejaria argumentar que vivemos em uma forma social cibernetizada 
que pode chegar a por em perigo (pelos espaços virtuais, a manipulação gené-
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tica etc.) a relação entre significados e ações. Que sociedade e que subjetivida
de restarão da incidência da virtualidade em sua construção 7 

Quando me pergunto isto, coloco um interrogante ético, relacionado com 
a ecologia, a cidadania e a subjetividade. As novas maneiras de pensar e ser 

que nos põem em perigo de ir, por sua distância ética, até uma espécie humana 

sem humanidade. Não uma busca ética de princípios, mas manobras éticas 
que permitam conservar-nos como humanos, com humanidade. No fundo, a 

busca de urna ecoética epistemológica. 

A ecoética tem que nos levar para uma epistemologia radical. Falo de 
radical no sentido que lhe outorgou _Anthony Giddens: não ter medo de buscar 
soluções não convencionais para problemas convencionais. Soluções que nos 

levam para os lados sinistros do passado e do futuro. O futuro tem lados que 
assustam, mas o passado não foi só de rosas. Houve muitas indignidades nas 

visões passadas do mundo. A dignidade tem que ser eli\contrada de um modo 
inédito, criativo ao extremo. 

O ecológico tem fundamentalmente que ver com a qualidade de vida. A 

ecologia aponta ao esforço do homem por melhorar suas condições de vida, 

em termos de sua subjetividade, afetos, cidadania e formas de sociedade. O 

ambiente como um ambiente amoroso que nos cuida. 

Ecologicamente falando: o homem precisa saber para melhorar seus 

modos de participar na vida e na sociedade com os outros, não tem que saber 

para entender; tem que saber para estar melhor no mundo. Uma epistemologia 

de vida: um saber em movimento, uma epistêmologia que trata de produzir 
seu saber desconstruindo muito do colocado pelo saber ligado à ordem e às 
ilusões da modernidade. A epistemologia que quer desordenar o saber, que 

não é o mesmo que destruir. 

4.7. Um novo fisicalismo para as ciências sociais 

Neste século que já está terminando, surgiram teorias que propagaram 
a necessidade de contar com modelos de ciências sociais, que copiaram as ciên
cias naturais, tratando inclusive, de alcançar o ideal de ciências sociais 
matematizadas. Esta tendência recebeu o nome de fisicalismo. Não vale a pena 
discutir agora a sua utilidade. O que quero frisar é o momento ideal para inspi

rar o pensamento, digamos físico (ciências duras que encerram este últimos 
instantes do segundo milênio, Prigogini e outros). 

A descoberta da instabilidade e do caos, a maneira que se deve colocar a 
irreversibilidade, o aleatório e o iI11prescindível constituem questões que podem 
produzir um vácuo incalculável em qualquer saber sobre a sociedade. No que 

• 468. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subíetiviCade 

faz a nossas práticas de ofício mais diretas, isto é, tudo que envolve o jurídico, 

traria aparelhado uma das maiores alterações de toda a história de suas teorias. 
Tudo isto é muito prematuro, mas deve ser adiantado, tendo-se em conta, sobre

tudo, o estado de indefinição que parece afetar os que estão pensando atualmen
te e, o devir do jurídico. Pensem, por exemplo na idéia sustentada por Prigogine, 

de que" o mundo aparece como urna notável combinação de ordem e desordem, 
que é finalmente a expressão da iI1stabilidade, do caos inerente às leis básicas da 
natureza". Quão longe fica o jusnaturalismo e o positivismo. 

Mas não quero esquecer, nem deixar de registrar, que o grande desafio 
epistemológico que estas novas tendências científicas colocam para o Direito, 

passa por nossa necessidade de entender que o tempo é nosso problema crucial 
(sem esperar submergirmos, em um começo, cm um programa ambicioso). 
Nós, juristas, temos que começar a rechaçar a tentação do eterno. Nossa ími

ca chance de seguir refletindo sobre o Direito sem ficarmos estancados em , 
nosso próprio passado, em nossos consolos secretos, como diria Borges. Com 

todo tempo estancado, o tempo do Direito é sempre negação da realidade, 
expressão de um pessimismo diante da história. A harmonia do tempo dan
do ilusão de segurança. 

Por isso, é de se estudar a idéia de Prigogini sobre o caráter construtivo 

do tempo, abrindo-se ao inesperado, usando a utopia e a criatividade como 
formas de poder influir (com esse tempo construtor) no futuro. 

Os que estudam o cosmos e a natureza confiam no futuro da ciência; 
mas, admitindo que estamos em sua pré-história (só começamos a ver ago

ra a complexidade do mundo) levamos 500 mil anos para começar a aceitar 
que há uma ciência que entenda o mundo (nós, juristas, pensamos que há 
muito a temos). 

4.8. Epistemologia da complexidade 

Esta é uma problemática sumamente vasta e que nos provoca sérias difi
culdades para transitar por ela. Temos, como diria Bachelard, que desaprender 

quase tudo o que aprendemos sobre a produção do saber da ciência. Teríamos 
que desaprender as.idéias de representação, tempo, objeto, realidade, verda
de, etc. Ensinaram-nos a pensar separando as matérias, as idéias, o objeto do 
observador, a teoria da participação. Trabalhamos com um pensamento 
reducionista, que trivializa para eliminar o problema da complexidade. Mos

tramos o todo por partes, sem ressaltar a presença do todo em cada parte 
(Morin). Terminamos sendo especialistas que não entendem o sentido das ge
neralidades (não se pode viver sem idéias gerais sobre o sentido da vida e da 
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sociedade), especialistas que podem dar respostas enquanto não tenham inter

ferências do inesperado ou de outras especialidades. 

Os especialistas em sua forma de pensamento (própria da concepção 

moderna de ciência), que reduz, separa, simplifica, obscurece os problemas, 

crêem ver a realidade; não se dão conta que vêem o que seu modelo de pensa

mento lhes permite ver e os força a ignorar. 

Estes especialistas criaram um modelo de ciência, espantado pela com

plexidade, que desintegrou os problemas globais e a própria idéia do homem. 

Um modelo de ciência absolutamente desinteressado em tratar de explicar o 
sentido da vida. 

A ciência da modernidade substituiu o problema da complexidade por 
urna preocupação pela ordem. Existiu a pelo saber ordenado, pela busca da 

perfeição. Neste modelo de pensamento, a desordem não podia ser outra coisa 

que um elemento descartável. ' 

Toda essa ordem do modelo científico se desordenou, um modelo que 
ruiu. Restaram escombros, como restos de um terremoto. A reconstrução co

meçou colocando-se no centro dos debates1 a questão da complexidade. Uma 

epistemologia da complexidade em estado nascente que admite a possibilida

de de que o mundo é fruto de um permanente jogo de ordens e desordens que 
se combinam funcionando de maneira heterogênea. 

A desordem e o aleatório cumprem um papel produtor no mundo, 

esse papel foi longamente esquecido. Não podemos deixar de recordar que 
nossa espécie e nossa própria existência pessoal são produtos de momentos 

aleatórios. Assim, para fazer crescer nossos saberes, não temos outra saída a 

não ser enfrentá-los. 

Não se entende muito bem esse grande susto que o homem demonstra 
com relação à desordem, à imprevisibilidade e ao aleatório. No fundo, o ho
mem e a sociedade sempre a toleraram, é o que chamamos de liberdade. Pode
mos, então, reclama Morin, utilizar a desordem como um elemento do proces

so de criação e invenção, pois toda invenção se apresenta i.nevitavelmente como 
um desvio, uma desordem com respeito ao que já foi estabelecido. É uma com
plexidade de base. Para entrar na "pré-história" da ciência, que a transmo

dernidade nos propõe, ternos muitas coisas que superar. Por exemplo, temos 
que esquecer de esquecer o obsen'ador como parte do saber. 

Copiando os físicos (e outros especialistas nas chamadas ciências duras) 
ternos que observar-nos observando, entender que quando pensamos o todo 
estamos incluídos e determinados por esse todo. Essa auto-referência é uma 
das primeiras entradas no pensamento complexo. Olhar a dupla complexida-
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de do observador e do observado. A rnultimensionalidade dos chamados su
jei tos e objetos. Dentro da complexidade do sujeito não podemos esquecer que 
não temos fronteiras claras entre a gordura e a loucura, o mágico e·o racional, 

a tendência para o concreto e para os sonhos. Por que descartar algo de tudo 
isso? Não descartá-lo é começar a aceitar a complexidade. Cada ser é um ver

dadeiro cosmo (MORIN), carrega coisa fabulosas e desconhecidas. Quisera dizer 
algo sobre a complexidade do Direito, isto significa aceitar, na prática, que o 

Direito tomou-se complexo, e é absolutamente necessário elaborar um pensa

mento complexo capaz de compreender que o Direito se tomou multidi

mensional (e isto ocorre quanto mais nos adentramos na modernidade, isto é, 
no momento em que se produz nosso ingresso na era planetária da existência: 

sua ordem e desordem). Vivemos envolvidos em um pensamento jurídico atra
vessado pela política, pela ética e pela economia. Um Direito que precisa fazer

se presente em todas estas instâncias. E o Direito enfrentando a complexidade 
planetária, os logras informáticos e a perda do futuro como esperança. Assim 

teremos que falar de urna ecologia do Direito. 

4.9. A epistemologia carnavalizada do Direito 

Pensando que os diferentes discursos da ciência (incluído o epistemo

lógico) não deixam de ser formas literárias, faz aproximadamente quinze anos 

que eu falei de uma epistemologia camavalizada do Direito. Foi em muitos 
aspectos, urna antecipação do que agora se coloca corno complexidade epistê

rnica: o rechaço de urna racionalidade idealizada e contemplativa; a necessida
de de contar com um pensamento que resulte da substituição do obsenrador 

pelo participante; a quebra de todas as fronteiras rígidas, não só pela busca de 
uma intertextualidadé entre diversas disciplinas, principalmente pela aceita

ção dos paradoxos e dos componentes que as verdades da modernidade não 
queriam incorporar a seus trânsitos: o singular no universal, os imprevistos 
nas regularidades, a desordem na ordem e o caos na coerência. 

Na condição carnavalizada do saber, os participantes constroem suas 
realidades pondo em jogo todos os tipos de imaginários, vozes e idéias com as 
quais buscam inverter para ser, introduzindo o corpo no pensamento. 

Erotismo, marginalidade, polifonia, desejos, tudo o que se pode pôr em 
jogo para depreciar as formas canônicas e coercitivas do saber, convidar-nos a 
descobrir a sensualidade das escrituras descentradas, na i.nStantaneidade de seus 
mistérios. O sujeito que existe e afirma sua autonomia participando dos signi
ficados sem se dissolver no discurso produto da ficção objetiva. A carnavalização 
como urna leitura do mundo aberto, que não pode ser logocêntrÍca. 
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Nessa época pensei na carnavalização como urna forma de transferência 

da interação social para o território da produção do saber, que sempre foi pre
dominantemente da esfera da consciência monológica e da fuga transcendental. 

A camavalização do saber implica a descoberta, pela paródia, das fissuras 

da racionalidade moderna. A afirmação de que o pensamento está habitado 

por um ponto cego, um impensado que jamais poderá conjurar. O impensável, 
o inesperado, a sorte, convertidos em fatalidade. Mas não em angústia. Longe 

de pensá-los como negatividade, recuperados como alegria. A festa do pensa

mento: o impensado que nos força a pensar, que chama ao novo, renegando 
todo e qualquer tipo de ambição unificadora dos significados. De nenhuma 

maneira sintomas de impotência do pensamento: é mais bem do que potência, 
o que obriga o pensador, com a força de uma paixão, colocando problemas e 

não dando soluções. Um pensamento que faz com que o homem possa voltar a 
ser digno do que sucede, do impensável, da sorte: uma ética do pensamento. 

Carnavalizar é encontrar sentidos, não buscá-los, pensar como expres

são do que se experimenta, um abrir-se aos encontros inesperados, aos falidos, 

aos acontecimentos (Deleuze). A filosofia ocidental, por seu lado, acreditou, 

durante toda a modernidade, que os modelos com os quais saía a explorar o 

mundo correspondiam com o que ia encontrar. Se encontramos o que busca

mos podemos estar seguros de que não temos colocado bem o problema. E 
como enamorar-se da mulher sonhada. Um pensamento, ou um amor, que se 

torna débil, irrelevante. Daí que Deleuze desconfia da verdade: unicamente a 
resposta correta a uma pergunta trivial, a resposta a uma dúvida fictícia. 

O processo de significações camavalizadas, se aceito como epistemologia, 

estabelece espaços de trânsito (política, arte, amor) para a crise do pensamen
to. É uma ordem posta em crise pela desordem. Uma rebelião contra o método 

que processou a neutralidade, colocou a verdade ao serviço da coerência e 

privou de expor a sociedade a suas indeterminações. 

Assim, a camavalização reclamou a oitiva de uma forma de razão, que 

mantém o envelhecimento de idéias provocado pela tendências de afirmá-las 

coerentes e sempre idênticas a si mesmas. 

Uma epistemologia adjetivada pela carnavalização buscaria escutar o 

novo, apurar o envelhecimento das verdades consagradas sem ambigüidades. 
A presença do novo no instituído (no saber é preciso envelhecer as verdades, 

para que o novo possa surgir). 

O enfoque carnava!izado é um entendimento existencial das relações 

sociais, da ordem simbólica e imaginária que as envolve, compromete e reali
za, assim como um entendimento vivencial de nós mesmos. O contato direto 
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com a vida. Recordando alguma coisa do romanticismo, a camavalização re
cupera a espontaneidade, neutraliza a hiper-racionalidade que aprisiona a vida. 

Na aposta carnavalizada se produzem fendas nas representações que colocam 

a razão por cima da vida. Uma proposta (romântica) para liberar a linguagem 
do feitiço das verdades. 

Vejo no sentido da carnavalização uma forma transfigurada de 

romanticismo, à medida que traz para a literatura a função de produzir as 
vozes do imaginário e os símbolos que nos liberam de todos os pousos da 

razão autoritária. Uma apropriação da história pela experiência cotidiana, o 
retorno da história e as verdades como literatura. 

Carnavalizar é produzir um discurso para profanar as verdades consa

gradas, escapar dos sentimentos estabelecidos. Quando o pensamento se pren
de ao dominante, começa sua agonia. Carnavalizar é firmar o ato de disfunção 

da filosofia do reconhecimento e o olhar passivo, que coloca a razão acima da 
vida. Estou querendo dizer que as vozes camavalizadas concebem os sinais do 
novo pela transgressão, no paradoxo, mostrando o grotesco e insensato que 

existe sob as aparências de uma razão sensata. É o diálogo cotidiano da 

desmistificação que permite suprir por um jogo surrealista, a ausência do diá

logo cotidiano. O reencontro em um vôo. O resultado é um conjunto de verda
des em trânsito, que nos ajudarão a entender que a vida, antes de ser um pro

blema para ser resolvido, é um desejo que tem que ser vivido. 

4.10. A multiplicidade como a própria realidade 

A epistemologia da complexidade, tal como a entendo, roubando coisas 

do pensamento de Dc;leuze e Guattari, é uma perspectiva da multiplicidade 
ocupando o lugar da realidade. Uma realidade que não supõe nenhuma uni
dade, não entra em nenhuma totalidade, e tampouco remete a um sujeito. As 
subjetividades, as totalizações e as unificações são processos que se constituem 

na própria multiplicidade. A multiplicidade, como a própria objetividade, apre
senta como princípios característicos: elementos, que são singularidades; rela
ções, que são devires; acontecimentos, que são individuações sem sujeito; mo
dos de realização, que são os rizomas, e as cartografias em .lugar do método. A 
multiplicidade como realidade não tem sujeito nem objeto, é feita de materiais 
diferentemente formados, de velocidades e intensidades muito diferentes. Li
nhas de articulação e de fragmentação; linhas de encontro e de fuga. O "entie
nós" corno sentido, o outro como condição do desejo e da significação. 
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Capítulo V 

A Questão do Gênero no Direito 

Entre os anos 60 e 70 a condição de marginalidade da mulher começou 

a se revelar de um modo diferente. Os estudos de gênero ganharam corpo. 

Assim, foram abandonados alguns dos antigos confrontamentos entre os se
xos e se passou a pôr ênfase nas conseqüências e significados que tem, para 

uma dada sociedade, pertencer a cada um dos sexos, devido ao fato de que 

os efeitos sociais desta pertinência,. longe de serem naturais, são fruto do 
imaginário social instituído. São expressões de gênero: os sentidos social
mente atribuídos ao fato de ser homem ou mulher numa determinada forma

ção social. A feminilidade e a masculinidade como um elaborado social que 
fixa posições hierárquicas e lugares de poder. Desigualdades e discrimina

ções. Estamos vendo a questão do gênero como um dos fatores de constitui
ção da subjetividade masculino-feminina. Mas não o único; deseja-se aportar 

um olhar diferente - ao lado de fatores religiosos, de classe, de raça, de for

mação educacional - sobre os devires da subjetividade humana. Falo dos 
efeitos imaginários da configuração de uma sociedade patriarcal sobre a de

terminação da subjetividade masculina ou feminina. 

Quando se fala do gênero, está se colocando em discussão as implica

ções que o exercício do poder tem sobre a configuração da subjetividade mas
culina e feminina. O gênero determinando as áreas de poder diferenciadas 

para ambos os tipos de subjetividade, com distintos efeitos sociais. Para o ho
mem o poder econômico-racional. Para as mulheres o poder dos afetos. 

O homem, na liderança política, constituindo o mundo. A mulher na 
liderança emocional, dentro do âmbito doméstico, com o controle dos afetos 
que circulam na família. A mulher como elemento de contenção dos homens 

confrontados com as hostilidades da vida pública. A luta para o homem e o 
amoroso para a mulher. 

A categoria do gênero, se pode ocupar-se da subjetividade masculina e 

seus mal-estares, tem sido pouco empregada nesse sentido. E uma categoria que 
geralmente vem sendo utilizada para enriquecer a compreensão da subjetivida
de feminina culturalmente vulnerável e o malestar das mulheres diante dos modos 

em que se encontram afetadas no exercício de seus diversos lugares sociais. 

Por exemplo, existem poucos estudos sobre os ideais culturais que 
normatizam rigidamente o sentimento de ser dos homens, o que devem fazer e 
desejar para serem reconhecidos como tais e diferenciados das mulheres. Es-
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tou fazendo referência à ordem cultural que condiciona e/ ou determina 0 

narcisismo masculino, suas buscas de amor e reconhecimento (diante de si 

mesmo e ante os demais). O formato da masculinidade determinado pela cul

tura. A lei do gênero, os mandatos primários desde que o homem (ou a mu
lher) constrói seu sentimento de si. 

A lei do gênero faz referência às tipificações (e/ ou estereotipações) que 
norn~atizarn formas diferentes de subjetividade, conforme o sexo que se pos

sua. E uma lei que organiza de um modo maniqueísta as condições existenciais 
de ambos os sexos, assim como regula os comportamentos socialmente reque
ridos para ser hetero e auto reconhecido como homem ou mulher. Uma lei que, 
naturalizando as diferenças, nega a produção social da subjetividade. 

A lei do gênero, pouco tematizada com os homens, determina - de um 
modo silencioso - atributos de masculinidade que asseguram para os machos 
de noss!i espécie, lugares de domínio (sobre si mesmo, a natureza, e as mulhe

res e as crianças); valores (liberdade, sabedoria, justiça, coragem e ambição) e 
atributos (sangue-frio, racionalidade, serenidade, fortaleza, segurança, em si 

mesmo e frente ao mundo) e poderes (políticos e sobre os outros) e o ideal de 
masculinidade (políticos e sobre os outros), a auto-satisfação irá aumentando 

na medida em que cada indivíduo se aproxime mais destes requisitos ideais. 
Altos preços sociais e psicológicos serão pagos pela inadequação. 

Cada homem, para ser socialmente reconhecido como tal, deverá passar 
por inúmeras provas no espaço público. Além da lei do gênero, os homens 
precisam dos outros homens para serem reconhecidos em sua masculinidade. 

Necessitam fazer-se homens adequando-se às normas de masculinidade inter
pretadas por seus pares. Ser todo homem constitui um objetivo narcisista, que 
funciona como condição de sentido para sua subjetividade. Uma exigência in

finita que põe permanentemente em tela o juízo de sua identidade, abrindo 
um perpétuo interrogante sobre sua condição masculina. Os homens não se 

perguntam o que é ser um homem. Eles se perguntam (dando por descontada 
a resposta, pela lei da masculinidade) se são suficientemente homens. A 
hombridade sempre questionada, permanentemente à beira de sua 
desqualificação. Isto gera um imperativo que legitima o excesso de comporta

mento reiterado. O excesso confirmando a identidade: a valentia convertida 
em temeridade, a autoridade em autoritarismo, a competência em agressão e a 
onipotência no lugar da morte ou fragilidade. 

O excesso no lugar do ainda mais do desejo. O excesso de hombridade 
no lugar do devir dos desejos. Em qualquer crise de subjetividade sempre há 
um excesso que a nega. Trata-se de provar que se é mais homem para ignorar 
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qualquer tipo de frustração. O excesso assegurando uma imagem (valorizada 
em muitos casos de uma maneira maior que a própria vida). Com o que os 

homens não sabem cuidar de si nem amar. Perdem a liberdade em nome de 

um ideal excedido em hombridade. 

A identidade feminina não depende de nenhum excesso (muitos deles, 
inclusive são censurados). Não existe a preocupação por ser toda mulher. Elas 

se perguntam sobre o que é ser mulher. No lugar do excesso, há um enigma. A 
lei do gênero estabelece a incerteza e a ambivalência como condição. As mu

lheres não assumem nenhum ideal valorizado para elas mesmas. Não preten
dem ajustar-se à nenhuma normativa. Principalmente porque as normas de 

feminilidade são estabelecidas pelos homens que se reservaram o Direito de 
julgá-las e reconhecê-las em sua condição feminina. Num certo sentido, a femi

nilidade depende de sua normatividade posta em crise. O masculino que as 
d~termina (como inversão da lei da masculinidade) questionado. No fundo, 
um reconhecimento do devir mulher como única condição. Não há lei do gêne
ro para a mulher, existem devires. 

No devir-mulher não existe nenhuma busca de essências, nenhum ajus

te à uma normativa ideal. Existe a fragmentação, o rizoma. Práticas 

inconformadas que procedem por intercessões, por linhas cruzadas, pontos de 

encontro e fuga com a masculinidade. Não há sujeito-mulher, o que há são 

agenciamentos coletivos de enunciação; não há especificidade feminina, o que 
há são linhas vivas, linhas quebradas. Devir-mulher, é voltar-se cada vez mais 
sóbria, mais simples, cada vez mais deserta e, por essa mesma razão, povoada. 

O passeio que se desfruta, como ato, como política, como experimentação da 

vida, como criatividade. 

O uso nômade da vida. Sempre a busca de um mais além do desejo como 
o mais refinado gesto de criatividade. Fazer do pensamento uma força nômade 
que a libere das nom1as convertidas em modelo e arma de dominação. 

Ser-mulher é estar presa num devir que não é um desenvolvimento nem 
uma evolução. Unicamente um roubo aristocrático dos elementos que permi

tem uma transformação e uma fuga dos modelos, dos pólos de captura. Um 
deslizar-se, um crescer entre as outras coisas. Um encanto, um estilo. O barro
co. A paciência que permite saborear a vida. A possibilidade de perceber em 
cada instante a totalidade. Todos os tons, todos os intervalos. A eliminação de 
todo o kitsch, a dissolução de todos os dualismos. Fazer correr a linguagem 
entre seus dualismos constitutivos. Tartamudear para criar um uso minoritário 
da linguagem. Multiplicar para desejar, multiplicar para ir criando a liberda
de. O múltiplo como o sentido que se instala entre outros dois sentidos. Um 
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arroio de subjetividade que passa entre dois sentidos, que não pertence nem a 
um nem a outro, mas que arrasta aos dois num devir. 

Falo das linhas de fissura que vão segmentando os lugares socialmente 
congelados: a família, a escola, a profissão, as férias, o lazer, a aposentadoria, o 

homem, a mulher, tudo o que nos obriga a comportamentos estereotipados. 
Linhas de fissura que nos arrastam para um destino imprevisível, não

preexistente. Linhas de fissura que permitem deixar-nos surpreender pela vida. 
O caminho de recuperação do poético reprimido que há em cada corpo traba

lhado pela cultura. A linha de fuga de intocáveis ideais identificatórios, de 
modelos defensivos. A transformação de rígidas identificações, permitindo 

novos horizontes identificatórios. Devires identificatórios que facilitem a 
autoconservação, o saber-querer, o cuidado da própria vida e da alheia. 

O gênero é um devir. Um arroio de subjetividade que passa entre o 
masculino e o feminino n©rmatizado, para pem1itir que ambos os sexos pos
sam deixar-se surpreender pela vida. Por enquanto, as mulheres estão mais 

próximas que os homens do gênero como devir. Os homens não conseguiram 

fissurar o tipo normativo que lhes exige exceder o tipo para ajustar-se ao mes
mo. Pretendem fazer-se homens antes que devir-homens. O futuro da trans

formação social não deixa de ser uma aposta no encontro do homem e da mu

lher em seus próprios devires. O social transformando-se no entre-nós destes 
devires. Cada devir roubando-lhe algo que lhe permita multiplicar sua pró
pria condição de surpresa diante da vida. 

Esta questão de gênero como devir é também importante, porém mais 
complicada para o Direito. Quero me deter um pouco neste ponto. A justiça é 
um valor aderido ao ideal normativo da masculinidade. O homem se vê a si 

mesmo como portador,natural de um sentido de justiça. No modelo da condição 
masculina nem sequer se coloca a justiça como questão. Quando, por exemplo, 

~e pergunta às mulheres porque querem ser juízas, muitas delas respondem por
que se sentem equilibradas, com possibilidades de decidir a vida dos outros. Ao 
homem isso sequer lhe passa pela cabeça. Assume como natural a sua possibili
dade de decidir a vida dos outros. Ele tem, por natureza, essa condição. Não 
necessita afirmá-la. Ele traz em seu peito o sentido da lei, não precisa conquistar 
este valor. Identifica-se com a lei sem nenhum tipo de questionamento. A 
tipicidade jurídica que determina idealmente a sua masculinidade. 

O homem tem um domínio inquestionável sobre a lei jurídica. Ao 
contrário, às mulheres que têm acesso ao espaço jurídico é exigida a subor
dinação aos homens da lei. Têm que se adequar ao modelo de masculinida
de para serem aceitas. Precisam permanentemente provar que se adaptam 
ao modelo masculino. 
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As mulheres que decidem o Direito necessitam, inclusive, dar provas de 

que cumprem com mais eficácia o modelo masculino, têm que demonstrar que 

são mais homens da lei que os próprios homens. Não há lugar para o devir
mull1er dentro dos espaços de poder exercidos nas práticas do Direito. As 

mull.eres têm poucas oportunidades para estabelecer fissuras no imaginário 

jurídico. A maioria delas nem sequer desenvolve esta questão. 

O modelo de masculinidade do Direito é tão forte que termina por con

vencer, à maioria das mulheres da lei, que o Direito é assexuado. O que não é 

outra coisa que uma imposição para que elas aceitem que a lei da masculinida
de governa a interpretação e a aplicação do Direito. As juristas só podem ser 

mulheres à margem de sua profissão. -

Em uma recente investigação que efetuei na Universidade de Santa 

Catarina, quando eu interrogava mulheres sobre o sentido da lei em suas 
mãos, elas sentiram-se ameaçadas pela própria pergunta. A pergunta já era 
toda uma intervenção institucional. Um analisador que as colocava diante de 

questões que nunca se haviam formulado. Nunca repararam que poderiam 
estabelecer um devir-mulher no meio das decisões jurídicas. Encontrar in

tensidades de sua feminilidade aplicando a lei. Em geral, elas não se atrevem 

a tartamudear para falar a linguagem do Direito. Não conseguem ter a alma 

de urna bailarina para decidir a vida dos outros. A poesia para elas é uma 

atividade noturna e privada. Uma questão de afetividade que escapa à dure

za marmórea dos conceitos jurídicos. 

Quando a mull1er, dentro do Direito, se pergunta por sua condição fe

minina, busca um excesso na resposta. Pergunta-se como se faz para ser mais 

jurista. Encontra a resposta buscando um excesso em sua aplicação da lei do 

gênero imposta pela masculinidade, excedendo toda a bagagem com que con
ta a subjetividade masculina que põe em jogo em cada ato de aplicação da lei. 

Falar do gênero, no Direito, é uma postura que define um uso minoritário 

da linguagem (no caso da linguagem jurídica) para o conjunto das significa
ções contingentes que os dois sexos assumem no contexto de uma dada socie
dade. Também uma fissura nas relações de subordinação das mulheres. Fissura 
destinada a provocar transformações no campo imaginário da masculinidade. 
Uma cartografia de dois devires conjugados. A compreensão da subordinação 

da mullter corno fato cultural que provoca efeitos na subjetividade dos que as 
subordinaram. A diferença do feminismo, a questão do gênero não é um fato 
político, mas urna questão vinculada à construção da subjetividade. A constru
ção da subjetividade normatizada posta em crise, a partir da subjetividade 

feminina, para os dois sexos. 
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No que tange ao Direito, a questão do gênero define usos transformado

res da subjetividade jurídica, capazes de lograr mudanças nas representações 
imaginárias do Direito como um todo. 

Fazendo eco aos enunciados feministas, poderíamos dizer que a pro

blemática da mulher no Direito resporide às pautas culturais arraigadas. En

tão, teríamos que falar das lutas da mulher, de uma praxis política que pro
põe uma mudança integral do lugar da mulher na sociedade. Sem desqua

lificar este tipo de enunciado, diria que a questão da mulher no Direito passa 
também por outras coordenadas, que vão mais além de uma história de dis

criminações e resistências. Por um lado tem que ver com a busca individual e 

coletiva da liberdade. Por outro lado tem que ver com o imaginário 
magnetizador que encobre as práticas cotidianas do Direito: este realismo 

mágico que esconde o exercício jurídico do poder. 

A prática do poder jurídico não supoPta a idéia da criatividade. A 

criatividade do Direito é sempre escondida em nome da segurança jurídica. 

Para Simone de Beauvoir, a representação do mundo, assim como o 

mundo, é tarefa dos homens; eles o descrevem a partir de seu ponto de vista 

particular, que confundem com a verdade absoluta. Isto é, a ciência é uma 
categoria, como o gênero, socialmente construída, que se encontra afetada pela 

construção histórica do masculino e do feminino. 

Como aponta Evelyn Fox Keller, ciência é o nome que damos a um con

junto de práticas e a um corpo de conhecimentos delineados por urna comuni

dade, que não se define unicamente pelas exigências da prova lógica e da veri
ficação experimental. De maneira similar ao masculino e ao feminino, que deve 
ser visto corno categorias definidas por uma cultura e não por urna necessida
de biológica. Aliando que, as mulheres, os homens e a ciência são criados jun

tos, a partir de uma dinâmica complexa de forças cognitivas, emocionais e so
ciais entrelaçadas tanto por conjunção histórica de ciência e masculinidade, 

quanto a disjunção igualmente histórica entre ciência e feminilidade. 

Existe um conjunto de representações imaginárias, um sentido comum 
teórico, do gênero e da ciência que respondem a uma construção mútua. Como 
funciona esta construção mútua em nossa distribuição social e, como afeta ao 
saber, aos homens, às mulheres e à natureza, é o tema do paradigma da 

epistemologia ecológica. Mas a eco-epistemologia não só nos brinda com o 
terna, também nos oferece um método particular de análise para investigar 
esse tema (que responde à lógica do feminino). 

A disjunção entre o masculino e o feminino é sustentada pelo vínculo 
da objetividade com o poder e a masculinidade, e sua disjunção da subjetivi
dade e do amor. 
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Quando nos detemos na relação entre a ciência e as formas sociais nos 

deparamos com o fato de que a ciência moderna tem sido produzida quase 
totalmente por homens brancos de classe média, visão eurocêntrica, e influen

ciados por um particular ideal ocidental e moderno de masculinidade. 

Assim, a concepção masculina da ciência é sustentada por uma rede 

interativa de associações e disjunções que refletem a moderna divisão social 
do trabalho emocional e intelectual. .Divisão que afirma as mulheres como 

garantidoras e protetoras do pessoal, do emocional e do particular, enquanto 
que a ciência, reino do impessoal, do racional, do neutro e do general, fica 

reservada aos homens. Vemos a ciência trabalhar a divisão entre fato objetivo e 
sentimento subjetivo, sustentada pe.la associação de objetividade com poder e 

masculinidade; uma objetividade separada do mundo das mulheres e do amor. 

A eco-epistemologia, apoiando-se na relação gênero-ciência se assenta 
na capacidade para encarnar a ern~ção de que a razão foi purificada. Uma 
capacidade que está do lado do feminino, de sua dimensão política. 

O paradigma masculino da ciência se encontra associado a uma ideolo

gia objetivista, que proclama prematuramente o anonimato, o desinteresse e a 

impessoalidade e exclui radicalmente o sujeito, o pessoal e o político. Para fa
zer a crítica ao modelo de saber derivado da masculinidade é preciso perceber, 

dando um salto para além da comunidade cientifica instituída, através das 

lentes da diferença, a partir do status da marginalidade, no lugar do feminino. 

Estou falando de uma leitura, ou de um tipo de investigação que pressupõe 

um desejo de mudança tanto na prática da ciência quanto no lugar que a ciência 
ocupa na cultura. Urna psicosociologia feminina do conhecimento científico. 

Uma construção epistemológica a partir do feminino implica ter em conta 
tanto o pessoal como o político, não como uma metáfora, mas como uma estratégia 
do entendimento, uma cartografia. Em outras palavras, tratar de entender como 
os critérios lógico-racionais que fazem confiáveis o saber científico são, também, 

alimentados por compromissos pessoais, sociais, políticos e emocionais. 

Uma forma de mostrar como descansa o privado no público, domes

mo modo que o público descansa sobre o pessoal, revelando que o pessoal é 
político e o político, pessoal. Como extensão lógica: se o pessoal é político, o 
cientifico é pessoal. 

Uma construção epistemológica a partir do feminino trata de compre
ender a condição humana em sua complexidade contraditória e histórica. 
Interroga o fazer dos humanos em suas realizações trágicas, desesperadas ou 
solidárias. Tentativa de uma busca de sentido (que se dá o nome de verda-
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des) que ajude a pensar uma realidade conflitiva, sem as remissões masculi
nas a uma essência última. 

Construção de uma racionalidade a partir do feminino, não homogê
nea, mas heterogênea, protagonista, com uma variada gama de possibilida

des de decisão e de construção da vida e das realidades que limitam os dese
jos. Falo de urna racionalidade feminina, que não autorize, legitime, funda
mente, planifique, ou justifique. Invoco uma racionalidade que permita cons

truir um saber que acionando a vida torna possível para cada um de nós e 
para o conjunto dos homens. 

No filme 2001, Uma Odisséia no Espaço, Stanley Kubrick, cria um vín
culo forçado entre saber e matar. Sugere que desde a aurora o conhecimento se 

encontra referido a possibilidade do homem por gerar a morte. Para Kubrick, 

o saber do homem nasce quando descobre a possibilidade de transformar uma 
coisa (um objeto) em arma. 

Em Kubrick, a odisséia do conhecimento é comandada pelo desejo do 
homem em transformar as coisas em armas. O homem-macaco transforma-se 

em humano porque adquire a faculdade de dar significado às coisas, entretan
to, lamentavelmente, adquiriu essa capacidade de significar a partir de um 

desejo de morte. A morte como impulso criativo, como impulso de significar. 

Para Kubrick, conhecer é matar. Uma enigmática capacidade para 
criar símbolos retirando-lhes toda a inocência possível. Uma tendência 

destrutiva que coexiste com a faculdade de criar, de sublimar simbolica
mente. Seria o conhecimento guiado pelas tendências destrutivas, a união 
da verdade com a agressividade. 

Fica claro que a relação entre sentido e morte é derivada de uma con
cepção masculina de significação. Falta o enlace entre o feminino e o senti
do. O casamento da epistemologia e a semiologia com a ecologia (que nes

tas coordenadas é uma questão de gênero). A tarefa especial que a ciência 
tem é a de buscar formas confiáveis de conhecimento. Falo de buscas que 

têm adotado formas diversas ao longo da história. Dependem do processo 
de socialização da comunidade que organiza o conhecimento e da cultura 
da qual faz parte esse saber. 

Nossa concepção de como encontrar conhecimentos confiáveis tem va
riado conforme os momentos e o lugar da história, variando, ao mesmo tem
po nossas noções do que sejam esse conhecimento e essa realidade (da natu
reza e da sociedade). 

Olhando o tema a partir da problemática do gênero, direi que uma con
cepção diferente da sexualidade, da masculinidade e da feminilidade, modifi-
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cama concepção do conhecimento. Fax Keller diz que na historia ocidental urna 

das metáforas mais comuns da mediação entre sujeito e objeto tem sido a rela
ção sexual: o conhecimento é uma forma de consumação do mesmo modo que o 

sexo é uma forma de conhecimento. Ambos são impulsionados pelo desejo. 

Seja na fantasia, na experiência ou no lingüístico, a união sexual segue sendo o 

exemplo mais compulsivo e principal do ato de conhecer. Ainda que não seja 
reconhecido pela metáfora, a experiência de conhecer se enraíza no carnal e, 

sem dúvida, tampouco fica nela. O que distingue o conhecimento, classicamen
te, é sua essencial separação do corpo: sua ambição é transcender o carnal. 

A mente não é simplesmente algo imanente à matéria, mas que a trans

cende. De acordo com isto, todas as visões do conhecimento deverão lutar com 

a dialética entre imanência e transcendência. O que chama a atenção é quantas 
vezes o campo metafórico dessa luta é o sexo e o gênero, e quão profundamen
te têm influenciado estas metáforas nas disciplinas do conhecimento. 

No fundo está-se querendo dizer que existe um sistema gênero - ciência 

que co-determina, em suas variações, as condições epistemológicas de signifi

cação nos diferentes momentos e lugares da história. Em cada cultura as dife

renças nas concepções de sexo e gênero afetam as concepções de conhecimento 
e, conseqüentemente, da natureza. Podemos detectar um primeiro sistema-gê

nero-ciência no pensamento de Platão; outro relevante em Bacon; e um terceiro 

sistema no nascimento da ciência moderna. 

Platão foi o primeiro filósofo ocidental que trabalhou explicitamente a 

linguagem da sexualidade na produção do conhecimento. 

A tarefa de Platão foi de realizar uma teoria do conhecimento que fos

se invulnerável aos poderes do irracional, que permitisse à mente alcançar a 
transcendência ainda que esteja comprometida com a imanência. Sua solu

ção é radical: consiste em definir o objeto do conhecimento como algo que 
fica por completo fora do domínio da natureza temporal e material (Keller). 

Uma verdade que só é acessível no âmbito do ser puro e absoluto apreendido 
a ,·er mais além do material. 

Em Platão, conforme Keller, observamos um percurso do conhecimento 

guiado pelo amor e isolado da agressão, que tanto ele como sua cultura associ
am com a natureza sensível, material e feminina (hoje a postura seria inversa). 

Na epistemologia platônica a sexualidade é dividida entre erros e agres
são. Ao restringir o conhecimento ao domínio da teoria (em algo distinto do 

experimento), e a natureza ao âmbito das formas (em algo distinto do materi
al) pôde Platão projetar um conhecimento separado da agressão e orientado 
pelo amor que tanto ele como sua cultura associam com a natureza sensível 
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material e feminina. As imagens subjacentes da epistemologia platônica são 
afetadas pelo imaginário sexual da culh1ra ateniense. 

Platão foi o primeiro filósofo que fez um uso explícito e sistemático de 
linguagem da sexualidade na epistemologia. Condicionado pelo imaginário 

ateniense, Platão trata de configurar uma epistemologia que seja imune às forças 

do irracional e lhe permita o pensamento alcançar a transcendência (ainda que 
continue comprometido com a imanência). Para isso, define objeto do conheci

mento adequado como algo que fica fora do domínio da natureza temporal e 
material. O pensar, na mesma direção purificadora, é desencamado, tratando de 

pensar mais além do pensamento do âmbito material. A aposta é um ponto de 
presente encontro entre pensar e natureza no âmbito do puro e absoluto. 

Em "O Banquete", Platão afirma que o pensar descobre os caminhos 

da verdade pura e absoluta guiada por Eros. Textualmente diz: quando al
guém ascende a partir das coisas, mediante reto amor aos jovens e começa a 
divisar aquela beleza (eterna) pode dizer que quase toca o fim. Do mesmo 

modo que o desejo é causa do amor é também causa do saber. O amor, os 
sentimentos como condição epistêmica de significação (uma idéia que está 

tomando grande força na configuração do paradigma epistemológico da 
transmodernidade em seu devir ecológico). 

Para Keller, em Platão nem todo desejo é causa do amor, nem todo amor 

é causa de conhecimento. Eros empurra a alma em duas direções, até a razão e 
até a paixão, até o sublime e até o sórdido. A dialética entre imanência e transcen

dência tem lugar agora no âmbito de Eros. E é a este âmbito que Platão se volta 
continuamente. 

Para mim, no interior de meus pensamentos, estabeleço uma diferença 
entre o amor e a paixão que não me permite ter que afirmar que existe algum 
tipo de amor que não possa ser causa de conhecimento. Na trama conceitua! de 

meus pensamentos, o amor gera sempre conhecimento· e a paixão desencadeia 
inevitavelmente a alienação. 

Para Keller, Eros reflete a problema do conhecimento em Platão. Como é 
possível que a diferença se resolva na unidade, que o sujeito se acasale com o 
objeto, que ao chegar a ser se transforme no ser? 

Em todos os seus esforços para responder, persistem em Platão duas 
divisões fundamentais. Primeiro, a distinção entre natureza lógica e natureza 
física; segundo, a distinção entre Eros homossexual e Eros heterossexual. 

Na cabeça ateniense de Platão, o desejo heterossexual não contribui 
para a transcendência devido ao seu vínculo com a procriação física. Em "O 
Banquete" e em "Fedro", o Eros que é significativo corno passo ao mundo do 
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Ser homossexual: uma união lícita do semelhante como condição do conheci

mento puro e absoluto. 

No imaginário sexual ateniense, nem toda relação homossexual era lí

cita. O vínculo homossexual ilícito era aquele que, com outra concepção de 

sexualidade diferente da nossa, assimilava os homens com as mulheres na 

conjunção do desejo com a passividade, o que convida a dominação agressi
va do parceiro ativo. 

O Eros legítimo fica separado da homossexualidade ilegítima precisa

mente porque logra evitar todas as conotações agressivas e de submissão. Um 
vínculo onde se recompõe um imagipário sexual de igualdade (para maiores 
detalhes, ver o texto de Keller pág. 34 e seguintes). 

O Eros legítimo descreve uma relação entre dois amantes participativos 

que conseguem inspirar a alma para realizar a transição da beleza terrena 
para a absoluta. 1 

Platão configurou um paradigma de conhecimento guiado pelo amor (a 
única e verdadeira forma de conhecimento), que exige uma divisão entre or

dem e desordem, assim como a divisão entre o erótico e o agressivo. Um 

paradigma que trata de fazer escapar o amor dos impulsos do corpo (o status 
do corpo físico continua sendo o do escravo), que ficam excluídos da 

epistemologia, como condição de um conhecimento que possa conquistar a 
autonomia da mutualidade erótica. A meta do pensar apoiada na comunhão e 

não no poder e na dominação. A união homoerótica, predominando como ven

cedora sobre a conquista heterossexual da experiência masculina, que logo 
privilegiará, com algumas ambigüidades, Bacon. 

A concepção platônica do amor homo e do conhecimento segue sendo 
hierárquica, proporciona uma metáfora do amor e do pensar que é erótico, 
mas que segue sofrendo de desigualdades internas. Igual ao amado, que em 
última instância não se constitui em si mesmo ó objeto do amor (mas como a 

imagem de sua idéia), o pensar não é sobre os objetos em si mesmos, mas nas 

formas para as quais eles apontam. A indiferença do indivíduo corpóreo pem1eia 
toda a concepção platônica do amor e do pensar. 

Duas concepções ideocêntricas, ao estar sempre tratando de transcen
der o pessoal e o particular. Com isto, para Keller, Platão consegue excluir a 
matéria de sua epistemologia e a sexualidade consumada de sua definição 
de Eros ideal, impedindo-lhe de desfrutar do igualitarismo conceituai e das 
condições de uma democracia plena. Em sua política, assim como em sua 
filosofia, opina Keller, continua havendo uma necessidade de absolutismo, 
por mais benevolente que seja. 
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Bacon foi o primeiro que articulou o saber científico e o poder (Foucault foi 
o primeiro a denunciá-lo), quem baseou o paradigma epistemológico no controle 
e na dominação da natureza. A ciência baconiana se autopercebia como poder. 

Para Bacon, é na ciência que o conhecimento e o poder podem fazer-se uno. 

Bacon nos brinda com outra concepção epistemológica. Experimental e 
não teórica. Um conhecimento que constrói seu objeto no mundo concreto, 
material e não no mundo das formas abstratas. 

Para Bacon, assim como para Platão, a metáfora epistemológica central é 
sexual. Difere de Platão no caráter heterossexual da metáfora. Uma metáfora 
que introduz no saber os vínculos do matrimônio atenienses, conseguindo com 
isto reintroduzir grande parte da agressão que Platão evitou. 

Nos prelúdios baconianos dos tempos modernos, o que preocupa o 
epistemólogo da natureza é o conhecimento da natureza material. (0 que ex

clui grande parte da estruturação platônica). Falo de preocupações que não 
excluem grande parte da estruturação de Platão. Perdura a divisão entre o 
lógico e o físico na distinção baconiana do teórico e do experimental, assim 

como a distinção entre o puro e o aplicado. A natureza continua dividida em 
suas essências materiais e lógicas e em suas descrições; as primeiras continuam 
obedecendo às segundas. 

Contudo, ao pôr atenção no mundo físico, foi necessário desestimar os 
reparos platônicos contra a inclusão do físico; ao fazê-lo, reintroduziram a agres

são que Platão pretendia escapar. Assim, o objeto de estudo já não são as for
mas platônicas, mas a natureza material, a estrutura corpórea da heterossexua
lidade conquistadora. Uma mudança nos objetivos, métodos e estilos de com

preensão da ciência. O compreender deixa de estar referido à comunhão e pas
sa a ser vinculado ao poder: agora pretende-se o domínio da natureza. 

Na ciência baconiana configuram-se como predomínio, as artes do do
mínio e da obediência. Bacon tem a visão de uma ciência que transportará os 
homens à soberania, outorgando o domínio e a supremacia do homem sobre 

a natureza. É a ciência em que, para Bacon, o conhecimento humano e o po
der podem ser feitos. 

Claro que no terreno do domínio do homem sobre as coisas, o poder se 
consegue por intermédio das ciências· e das artes. Pois, para Bacon, não se 

manda na natureza exceto obedecendo-a. O propósito da ciência não é violar 
sem dominar a natureza seguindo os ditados do verdadeiramente natural. A 
ciência baconiana propõe controlar a natureza por meio de seus próprios di

tados, que incluem a demanda de dominação. Uma conquista longe da vio
lência e próxima da sedução. 
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É necessário advertir que a proposta baconiana traz uma ambigüidade 
em seu imaginário: não é puramente heterossexual nem completamente mas
culina. O imaginário sexual de Bacon nem está tão coerente nem está tão clara

mente articulado corno o de Platão. Merecem destacar-se dois aspectos: a) 

aportou na linguagem com o que as gerações seguintes de científicos extraíram 
urna muito mais consistente metáfora de dominação sexual legal; b) merece ser 
examinado corno contrapartida de Platão. 

As metáforas de Bacon sobre o nascimento da ciência estão cobertas de 
grandes sutilezas que abrem várias linhas de interpretação (nem sempre har
moniosas). A análise dessas linhas escapam aos objetivos deste texto. No fun

do, Bacon consegue refletir a nah!fezá dual da investigação científica, simulta

neamente receptiva e potente. 

Contudo, poderíamos dizer que no imaginário de Bacon surge de um 

modo manifesto a negação do feminino como sujeito, que freqüentemente se 
toma como algo característico da atividade científica. Interpretações sutis de 
Bacon nos levariam a afirmar que este epistemólogo afirmou um caráter 

bissexual para o saber da ciência. Isto é, que poder-se-ia considerar que a nega
ção do feminino pressupõe a negação de uma prévia cooptação do feminino, 

que necessitou ser repudiado de forma urgente e agressiva. 

Para Keller, a postura agressivamente masculina do científico de Bacon, 

é guiada pela necessidade de negar o que todos os científicos, Bacon inclusive, 
têm conhecido particularmente: que a mentalidade científica deve ser, em al

gum sentido, uma mentalidade hermafrodita. A linguagem sobre sexo e gêne
ro também se encontra presente em vários debates que contribuíram para o 
nascimento da ciência moderna. Para Keller, particularmente está centrada a 

confrontação, que teve lugar nas décadas imediatas à fundação da Real Ciên
cia, entre duas visões da ciência moderna e que, de forma aproximativa, são 
descritas como filosofia mecânica e filosofia hermética. 

Para Keller, os compromissos filosóficos mecânicos chegaram a prevale
cer, uma vez que refletiam e ajudavam a solidificar uma polarização do mas

culino e o feminino que foi central para a formação da sociedade capitalista 
industrial. Em última instância, Keller pretende impor a idéia de que a ideolo
gia d.o gênero pode ser considerada como mediadora crítica entre as origens 
sociais, políticas e intelectuais da ciência moderna. 
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Capítulo VI 

Todos como Forrest Gump - Partindo desta Idéia 

"Forrest Gump (FG), O Contador de Histórias", de Robert Zemeckis 

é um filme que recebeu opiniões favoráveis e contrárias. Alguns o viram 
como uma produção débil do chamado cinema normal norte-americano. 

Outros atacaram-no, enumerando um catálogo de erros políticos. Uma for
ma velada de dizer que é mais fácil viver sendo tonto. Uma forma conser

vadora de apresentar a AIDS como um vírus sem nome, uma justa conde

nação para quem mesclou drogas e militância em causas pacifistas 
(conduzidas por uma horda de selvagens). 

Os que elogiam o filme sustentam que os espectadores podem pensar 
sobre o sentido da vida e a dificuldade que implica amar e ser solidário nesta 

sociedade agonizante do final do século. 

Como outros produtos do cinema mninstrenm, o filme desperta ternura e 

deixa espaços para várias linhas de leitura nada conservadoras e, muito me

nos, inocentes. Distante do extremamente óbvio como crítica ideológica, sur
gem algumas leituras, mediatizadas pela psicanálise, que permitem prolongar 

nosso olhar sobre o sujeito, o desejo e o sentido na condição transmoderna. 

Estou falando aqui da tremenda dificuldade atual para constituir a exis
tência, para estabelecer vínculos libidinais (amor, solidariedade, identificação) 
que, num mesmo movimento, constituem o outro como outro e o indivíduo 

como ele mesmo. O protagonista do filme e seus possíveis vínculos como me
táfora parcial do horÍ1em da transmodernidade, rodeado de circunstâncias tê
nues, excedido em suas transparências e com uma capacidade muito pobre de 

simbolização. Caracteres patéticos de uma existência que deixa de apostar na 
renovação do gosto pela vida, na criatividade e no projeto de autonomia, a 
referência indireta a uma forma de cultura que, sendo incapaz de pensar em si 

mesma de uma forma positiva, pode levar-nos a uma forma de sociedade que 
condene o desejo e qualquer sonho de diferença (a história de Jenny, a noiva 
idealizada de Forrest, como representação figurada do. castigo imposto pelo 

destino daquele que busca ser diferente). 

Resgato a figura de Forrest como um protagonista sem protagonismo 

(uma vida de baixa caloria), que estende seu cândido olhar light sobre um 
mundo convertido num espetáculo de uma viagem sem objetivos, o mesmo 
Gump, transformado na figura síntese de uma cultura magnetizada por suas 
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próprias trivialidades, pelos simulacros e pelo consumo de um tempo sem ponto 
de referência. O perfil de uma sociedade de valores alarmantemente levianos, 
como o de uma cerveja sem álcool. O homem de baixas calorias morais. O 
homem líg!zt, transitando por vivências apáticas. Homem etéreo, ligeiro, per
missivo. Um homem que não sabe onde está parado, que vai à deriva, sem 
saber o que fazer de sua vida. Busca estar informado unicamente para entre
ter-se. Os homens sem consistência que querem evadir-se deles mesmos e sub
mergir num vendaval de impressões narcisistas (que não seria o caso de Gump, 
mas dos mesmos homens que ele representa como metáfora). O frenesi que 
aponta para a morte dos valores e dos ideais. 

A grande pergunta: onde se agarrar para tratar que surja um ser huma
no mais consistente, voltado para ideais que o comprometam? 

O filme conta o êxito de um homem que, vivendo fora do americanismo, 
consegue tudo o que nesta ideologia oportuniza-se como oferta idealizada (es
posa, filhos, bons negócios, casa no campo), mas sem estar alienado por estas 
conquistas. Vive fora da alienação, fora do político e fora do social. Mantém a 
ingenuidade do primeiro olhar despolitizado. As instituições não puderam 
apropriar-se de sua subjetividade. Um animalzinho que pretende querer, sem 
ser capaz de construir uma alternativa. Um exemplo perfeito do mais absoluto 
triunfo do acaso como destino. O homem das circunstâncias puras que obtém 
tudo o que sempre sonharam os encolhidos no sonho americano. O homem do 
acaso que Cortázar poderia ter inventado. 

FG, como uma pluma ao vento, passa pelas situações sem desejá-las, 
outorgando-lhes grosseiras interpretações. Por pura angústia, corre pelo 
mundo sem objetivos; corre no deserto dos sentidos. Um personagem que 
ama de um modo tão transparente que não consegue despertar o desejo no 
objeto de seus sentimentos. Um homem sem mistérios para conseguirdes
pertar o desejo dos outros. 

Despertar o desejo do outro é um jogo com os sentidos. A oferta de um 
signo que promete a revelação de urna interrogação impossível de descobrir. 
O sentido corno promessa de revelação do novo, dos imprevisíveis do futuro. 
O sentido apresentando-se como leitor do inconsciente amoroso do outro. A 
provocação que não deixa que ocupemos um lugar passivo no mundo. A chis
pa de uma cumplicidade com o inconsciente do outro. O outro que busca em 
mim seu sentido perdido, a promessa de revelar o imprevisto que não se expli
ca. Meu desejo é despertado quando tenho a possibilidade de investir no outro 
como se ele fosse aquele livro de areia que Borges imaginou . 
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O outro é um disparador de meu desejo quando consegue liberar minha 
energia simbólica. Meu desejo viajando no plural dos símbolos. A compreen
são sensível do mundo (que a transmodernidade está perdendo) o desejo como 
multiplicador irredutível do sentido. O segredo como multiplicador. E a força 
do sentido que habita na sexualidade. 

FG é apresentado como um ser sem sexualidade, ela lhe falta porque 
ele está fora do processo da produção de discursos, de palavras, de desejos 
e de segredos. 

Há uma força de sentido na sexualidade (a esta força FG nunca pode 
acessar): a inscrição do desejo nos indizíveis do sentido. No sentido está a 
insatisfação do desejo, assim como a promessa de realização de urna satisfa
ção impossível. 

O outro desperta meu desejo quando se coloca como portador de uma 
chave q\.ie permite a passagem para o lugar dos imprevistos. Um lugar que 
está sempre vazio (porque tem que estar disponível para os imprevistos). E o 
vazio erótico como condição de sentido. Um espaço de cumplicidades para 
dissimular o vazio (com o sentido que chama o desejo). O desejo e o sentido 
juntando-se para impor urna distância que nunca poderá ser superada entre 
ele, eu e as coisas do mundo. O vazio erótico como lugar do secreto que funda 
o compromisso do desejo com o novo. Chegamos ao vazio erótico quando 
perdemos a inocência do último significado. Uma inocência que FC nunca 
perdeu e nem teve. Ele sempre transitou pelo deserto das trivialidades signi
ficativas. Nunca teve acesso às sutilezas da linguagem, que é o caminho para 
alcançar a ingenuidade do último sentido. FG não é um sujeito fragmentado, 
é um ser evaporado, traído pelo sentido que o despoja de todo o trânsito pelas 
trevas da existência .. O sentido como necessidade de conservar inatingível o 
coração nas trevas, como condição do desejo (o vazio erótico) na experiência 
do trágico. FG não consegue transitar pelo sombrio do mundo. É corno se 
alguém houvesse conseguido, para ele, recortar o mundo de sua sombra, ins
talando-o na fronteira do autismo. A superação da linha de sombras pela per
da da experiência do trágico. Despertar o desejo do outro é colocar-se como 
promessa, como garantia substitutiva, fora de qualquer garantia, para poder 
sentir e representar o lugar vazio como fundamento de um sentido sem fun
damentos. A pousada no meio da viagem que deve desaparecer quando o 
peregrino retorna ao seu caminhar. As conexões impensadas para urna alma 
sensata. Essa energia secreta das palavras que, recordem, Cortázar descobria. 
O fantástico conjugado com a experiência do trágico. 
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O trágico é o sentido que permite entender que não há nenhum sentido 
para nossa existência, mas que o entendimento dessa ausência é o que lhe ou
torga, finalmente, sentido. A constatação para o homem de que deve atuar a 
partir do entendimento do absurdo (sem sentido da existência). A história do 
vínculo entre o sentido e o desejo é a história das respostas do homem frente ao 
vazio da existência. O desejo como resposta. O balbucio que entretém a angús
tia como sentido da vida. 

Cump não tinha estas respostas. Só tinha condições de transitar pelo 
vazio, sem o equilíbrio instável do sentido. Seu corpo e as circunstâncias for
mavam um todo indiferenciável. Um ser no mundo, habitante de sih1ações 
que não escolheu e fora de toda a possibilidade de pensar-se a si mesmo. Irres
ponsável, inativo diante de seu próprio modo de vida. Uma existência que não 
ativa a vida, quer dizer, naquilo que ela tem de inventivo. Por sua cabeça não 
passa que a vida poderia ser vivida de outra maneira (não é capaz de ser pro
dutor do menor acontecimento). 

Falo de um homem que não sabe o que é a dissimulação nem o que é a 
simulação. Tampouco sabe o que é suspeita, confia em tudo o que é evidente. 
No fundo, a metáfora de um olhar naturalizado. A ingenuidade frente a um 
mundo que se aceita, inconscientemente, como fatalidade. Um ser sem capaci
dade para criar, inventar, engendrar o novo. A inocência como falta de respon
sabilidade pelo que é ou pelo que fizeram dele. 

Um prisioneiro das circunstâncias? Um prisioneiro de sua própria inge
nuidade. Ele olha o mundo e seus próprios sucessos com a tônica de um tonto; 
descolorido aos olhos do mercado afetivo. Uma diferença com o sujeito neuró
tico: seu espírito nunca aparece capturado num combate ou presa de uma al
ternativa. Sempre como urna página em branco, onde é possível voltar e come
çar tudo de novo. A liberdade, e suas imperfeições, lhe é sempre alheia. Senti
mentos que caminham sem poder encontrar o erotismo das situações. Sujeito 
deserotizado, como o homem da condição transmodema. Um sujeito sem pro
fundidades corporais que ignora as persistências de Eros: fantasioso, imagina
tivo, simbolizante, criativo. 

FC disse que sabe amar. Sua afirmação é discutível. Não tem como cons
truir sua própria reserva selvagem (de segredos), nem como chegar ao incons
ciente amoroso do outro. O outro não lhe diz nada como sentido, como misté
rio. Não tem como roubar o segredo do outro, não tem como estabelecer ne
nhum parentesco secreto com o desejo do outro. E, quando quer, um provedor 
de cuidados sem cumplicidades. 
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Forres! não podia acender o desejo de Jenny, era demasiado transparen
te. Estava carregado de um sentimento tão ingênuo, tão franco que não podia 
tolerar a mais leve insinuação de um segredo. Um corpo sem curiosidades, no 

que resultava difícil fazer circular as faltas do sentido. 

Para tocar o desejo de urna mulher é preciso instalar nela uma grande 
curiosidade; provocá-la para que descubra passagens secretas entre as coisas 
do mundo, seu corpo e o corpo do outro. Forrest era tão claro que não tinha 
como cobrir-se com um pouco de mistério e acender uma chispa, pelo menos, 
no desejo de Jenny. Conjugar poesia com o indizível para construir o entre nós 
do desejo. Um roubo recíproco do segredo do outro. Este mistério que chama 

ao desejo e ao sentido. 

FC é um ser fora da neurose, errante na falta de sentido, que não logra 
dar sentido à sua angústia. Urna ausência absoluta de criatividade (a criação é 
fazer coisas com a angúsha). Não há nada que se possa pela ausência de uma 

promessa impossível, transformar-se em desejo. 

FC pode ser visto como a metáfora do homem condenado a não inves
tir; é o representante de um tipo humano absolutamente acomodado às cir
cunstâncias (que lhe resvalam), absolutamente indiferente às faltas. Vive in
tensamente a presença de seus objetos amorosos, mas não tem, quando estão 
ausentes, nenhum impulso neurótico de reclamá-los. Aceita a insatisfação 
como pura circunstância, não a atribui ao outro. Um ser sem esperas, que não 
espera absolutamente nada do outro, uma pura espera que não espera nada, 

uma espera mecânica. 

Quando alguém espera corre o risco de aguardar o que não se pode dar. 
A angústia neurótica de viver a insatisfação do impossível. O fantasma que 
sempre falta ao encontro. É o caso do risco diante de uma espera idealizada, ou 

grandiloqüente. Algo que em Forrest está fora de questão. 

De algum modo, Forrest ficou excluído da condenação de investir, de 
urna colocação no pensamento e no sentido de seu próprio espaço corporal, 
dos objetos de seus desejos e da realidade em que teria de coabitar, urna 
pobre criatura privada de todas estas referências identificatórias necessárias 
para pudesse reconhecer~ para que pudesse fazer reconhecer pelo outro, sua 
condição de existente. 

FC é o genuíno representante da ingenuidade do bem, sem consciên
cia de limites, o bem fora da lei. O sujeito da espera. Um ser solitário na 
vertigem das situações, que não sabe influir para lutar pelos seus desejos. O 
sujeito depois da modernidade. Órfão da alteridade que se vincula com os 
outros sem sa.ir de seu autismo. Um contador, para si mesmo, de sua própria 
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história, que a verbaliza sem se importar com os efeitos que provoca no ou
tro, a sua narrativa. Sentado num banco de uma praça, tem uma necessidade 

compulsiva de colocar sua história para fora, sem se importar para quem a 

está contando (nem sequer se dá conta que são diferentes pessoas que vão se 
sentando para escutar o seu relato). 

FG é um homem sem ideologia, enganado pelas circunstâncias e pelos 

objetos de seu amor. Gurnp não idealiza, só aceita com a ingenuidade de um 
ser que não foi capturado pelas representações sociais, sem muitas possibilida

des de usar o sentido para distinguir o interior do exterior. 

Zemeckis criou Gump como u_rn raro emergente de uma sociedade rica 
de mal-estares, simulações e mudanças vertiginosas. Urna metáfora possível 

para o homem da condição transmodema, sufocado pela lógica da indiferen

ça, por uma apatia pronunciada, substih1indo sua falta de projeto pelo consu
mo de objetos e imagens. FC como produto de um mundo de expansão narci
sista, que trata de suprimir todos os vínculos libidinais com o outro e se extra

vasa numa indiferença trivializada pelos sofrimentos. Ameaça da morte psí

quica, num contexto de adições que lhe permitam escapar da falta. No lugar da 
repressão vai se instalando a desestirna; um (no) lugar de sentimentos e repre

sentações que desnuda todos os elementos do real. Deixa-os absolutamente 

visíveis numa cena vazia de imaginação e de sentido. 
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Capítulo VII 

No Novo Século Pouca Coisa 
Teremos da Modernidade 

1. Do anonimato à desinvestidura 

Na modernidade, a figura do sujeito foi neutralizada no interior de um 
discurso de verdade que o tomou um personagem anônimo, mero enunciador 
de um saber construído fora de seu corpo e de seu desejo. Em nome da verda

de, o sujeito não foi considerado. Na transmodemidade, o sujeito é abolido por 
uma nova configuração do real, onde o vinculo eu-outro é suprimido pela frag

mentação. A alteridade é trocada por um jogo do eu com seus duplos e com os 
duplos (simulações) do real. 

Assim, o sujeito está ameaçado de passar do anonimato discursivo para 

a desinvestidura. Algo extremamente assustador. O medo diante de uma frag
mentação que não permite encontrar substitutos representativos de uma ima

ginária plenitude perdida. O terror à solidão, vivida como um retorno ao caos 
(destrutivo). A catástrofe corno medo da solidão radical. Psiquismos que são 

abandonados pelos poderes protetores (da ideologia e das grandes ilusões do 
domínio racional). O grito que chama o que está ausente. A transmodemidade, 
como nenhuma outra forma de cultura, provoca terror diante da solidão, da 

multiplicidade e das contingências do mundo. Assusta o inesperado do devir. 
Faltam conceitos que permitam medir os vínculos e os sentimentos por suas 
referências. É necessário um novo espaço para o político (conjunto de princípi

os geradores das relações que os homens mantêm entre si e o mundo, o político 

em Leford), ond~ os homens possam reconhecer que se não criam a vida, são 
eles que inventam os modos em que conseguem viver. Formas criativas que 
não podem ignorar o chamado do jurídico. 

Novos espaços de solidão foram abertos pela cultura transmoderna. 
Podemos padecer neles ou tratar de aproveitá-los para construir momentos de 
criatividade e de autonomia. Um desafio para as intensidades de pensamento, 
sem terras prometidas. A solidão não é necessariamente um deserto de afetos, 

pode ser uma forma de trabalhar as pulsões de amor no contingente e incerto. 
A solidão como tempo de busca de novos valores de proximidade e de ternura, 
não como a capacidade de luta vencida pelo esforço de criar aparências. Pade

cemos de solidão quando perdemos o outro nas simulações . 
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Padecemos a fragmentação, como angústia de solidão, quando perde
mos a capacidade de investir nosso próprio corpo no outro e no mundo. Ne

cessitamos, para voltar a apostar na autonomia, poder reconstruir o sujeito 

fragmentado (por outros caminhos); redescobrir os vínculos que dêem confi
ança em nós mesmos e nos outros. 

O sujeito fragmentado da condição transmoderna, encurralado por uma 
lógica de indiferença, vive numa apatia tão pronunciada que não concebe ne

nhuma experiência dramática. Substitui sua falta de projeto pelo consumo de 

objetos e imagens. O poder das imagens e as imagens como poder. 

Todo vínculo libidinal com _o outro e se excede numa indiferença 

trivializada pelo seu sofrimento. Ao mesmo tempo, se incrementa a destruti
vidade que alimenta a anulação das diferenças (começando pela que separa o 

fantasma da realidade) e a anulação da temporalidade. Estou falando da difi
culdade atual para constituir a existfucia, para estabelecer vínculos libidinais 
(amor, solidariedade, identificação) que, num mesmo movimento, constitu

em o outro como outro e o indivíduo em si mesmo. Ameaça de um outro que 
pode converter-se num ser tão radicalmente distante que não pode ser vivido 

como o outro, como lugar imprescindível dos investimentos afetivos e da cons

tituição da sociedade. 

Estamos vivendo num planeta de risco, ameaçados pela iminência de 

uma morte psíquica. Dependentes de um contexto de adições da própria ima
gem. Imersos no tédio próprio de um tempo vivido como presente contínuo. 

Urna insustentável leveza do ser, dos compromissos vinculares e dos senti
mentos de pertinência. A insustentável leveza de um mundo sem ideologia. A 

busca moderna da plenitude deixa seu lugar para posicionamentos coo!, que 
supõem a perda do sentido da vida. Um intercâmbio fácil, leviano, de objetos 

e de afetos, objetos e ideais que, longe de acalmar as angústias da perda ou do 
abandono,.as superdimensionam. A indiferença para não ter sofrimentos. A 

preferência pelo deserto ao risco da falta. A situação exige a valorização abso
luta da prevenção. Um pensamento da crise do modelo global de simulação 

corno devir da autonomia. 

A sabedoria vital acumulada no transcurso da história está se empo
brecendo. Expulsos de nós mesmos. Alijados do outro, flutuamos sem raízes 

e sem diferenças. A economia e a técnica transmoderna despojando todos 
os povos de sua pátria (as diferenças que marcam o vínculo com seu entor

no). A mais opaca e resistente homogeneidade, que caracteriza as diferen
tes culturas na transmodernidade, desvanecendo e anulando os particu
larismos. Vamos conseguir nos sentir cidadãos do mundo ao preço de uma 
sinistra uniformidade no vazio. 
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Precisamos de um saber que nos permita escapar da uniformidade que 

está por vir. Será pior do que a que está tem1inando com a ciência moderna. Este 
é um futuro desafio para a epistemologia (se queremos que ela não morra). 

Numa época sem respostas, o que fazemos com as perguntas? Um mun

do onde a epistemologia (e a subjetividade) vai perdendo terreno para a frivo
lidade: uma enfermidade leve e progressiva que nos impede de enunciarmos 

perguntas e encontrar respostas sobre a natureza menos visível das coisas. A 

frivolidade que nos impede de formularmos perguntas sobre os valores que 
sustentam o sentido da vida. Por isso, a necessidade de uma epistemologia 
fundada numa ética do pensamento. Uma ética que ajude a entender que não 

se pode viver sem o outro. Enfim, uma epistemologia que nos devolva a capa
cidade de pensar a sociedade e, fundamentalmente, nossa subjetividade fora 

das modalidades psicopatológicas e mal-estares da cultura transmoderna. 

Estamos capturados por uma infinidade de ambientes de subjetividade 
artificial, unificada no vazio que nos separa do devir das diferenças que se agi
tam dentro de nós mesmos. Uma subjetividade que não deixa o homem libertar

se de si mesmo. Quer dizer, impede o seu caminho rumo à autonomia (que é, 

também, uma forma de libertar-se de si mesmo). Uma identidade que não o 

pemlite comover-se por suas próprias diferenças nos modos de nossa subjetivação. 
São as dificuldades que fazem estremecer o que estamos em vias de nos tomar

mos. Reconhecemo-nos num número limitado de figuras (predominantemente 
vulgares), estamos fechados para o devir de nossas próprias diferenças. 

Algumas pessoas sentem angústia frente às figuras imobilizadoras, ten

tam saídas, tratam de criar condições para inventar novas possibilidades de vida 
a partir da aceitação e não do rechaço às diferenças de nosso próprio devir-ou
tro. Resistência ao que faz calar as diferenças, ao que impede potencializar a 

vida. Não existe potência de vida sem devir, não existe devir sem diferença. O 
deserto do si-mesmo. O desafio que se delineia é o de detectar tudo o que pode 
chegar a bloquear as diferenças, anular o devir da subjetividade, ou seja, a mes

ma subjetividade. A subjetividade imóvel perde a sua condição. 

O processo de recuperação das condições da subjetividade requer escu
tar quais diferenças estão pedindo passagem. A diferença que rião pôde passar 
tornou-se sintoma e trauma. 

Creio que é evidente que já não são as mesmas condições que impedem 
a passagem das diferenças. O certo é que estamos frente à formas de subjetivi
dades anuladas pelo vazio. A repetição automática de uma subjetividade que 
se aproxima do ritual do vazio, de objetos inertes que não se investem em 
relação a nenhuma história, sem dimensão de perda nem de luta. Uma repeti-
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ção automática, bem diferente da repetição que Freud estabeleceu, na qual os 

movimentos do desejo não suprimem o novo que traz a diferença. 

Na transmodernidade, a subjetividade pode congelar-se por uma satu

ração do desejo, um excesso que suprime os movimentos do objeto na fantasia 

e gera uma afetividade mais esquizóide, ligada aos sentimentos de vazio 

(Emiliano Galende). 

Uma saturação do desejo, cujo efeito é o vínculo com um objeto inerte 

que é, para Galende, o objeto em que não se investe e nem significa a partir de 
uma história libidinal prévia, mas a partir de uma pura intensidade, uma quan

tidade libidinal presente que pode s_er substituída por qualquer outro objeto 
ou pessoa; um dá no mesmo do desejo. Um apego realista à realidade que se 
corresponde com a indiferença e com a neutralização do desejo (in Revista 

Zona Erógena, número 24 - Inverno 95 - Buenos Aires, p.13). 

Uma crise nos modos presentes de subjetivação c'jue responde a motivos 
claramente diferentes daqueles que provocaram a problemática da subjetivi

dade na modernidade. 

O homem da transmodernidade que sente, para Suely Rolnik, seu or

gasmo habitado por um perigo progressivo de perdas de organicidade, de 

desorientação, de enlouquecimento do corpo. Um terremoto ontológico, 
\·ivenciado como pânico da aniquilação. Uma síndrome de pânico que tem que 

ser utilizada como analisador da problemática atual da subjetividade (na mes

ma revista, págs. 9 a 12). 

2. A hiper-racionalidade da modernidade e a hiper-realidade da 

transmodemidade 

A condição moderna estabeleceu os sentidos configurativos da realida
de vinculando-os à uma condição hiper-racional de produção simbólica e ima
ginária. A modernidade como instituição hiper-racional da sociedade. A con

dição transmoderna, em troca, trata de impor, como diferença, o hiper-realis
mo como instituição da sociedade. A busca de uma transparência, na primeira, 
o artifício na segunda, de uma transparência imaginária do real. Uma 

modernidade guiada pela busca racional de uma sociedade perfeita. Uma 
transmodernidade que renuncia à dominação racional, para tratar de estabele
cer o controle tecnológico sobre as configurações do real, uma espécie de real 
maravilhoso que duplica os sinais do mundo, sem tratar de explicá-los ou 
compreendê-los. No fundo, duas formas diferenciadas de afirmar o desprezo 
pelo mundo dos sentimentos e estabelecer uma vida individual e social 
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empobrecida: duas formas de despojar os desejos. Há necessidade de uma ter
ceira forma que não faça da transmodernidade uma prolongação, mais alar
mante, do empobrecimento vital. A terceira margem construída como salto 

qualitativo na qualidade de vida. 

A hiper-racionalidade moderna anulou o valor cognitivo das emoções, 

normatizou o prazer de viver, desencantou o mundo, pasteurizou as diferen-

. ças e debilitou os desejos na imposição do recomendável. Fazendo ouvidos 
surdos ao pluralismo dos significados, pretendeu capturar a sociedade pela 

magia de um modelo de explicações. Sufocou os compromissos vitais e a sin
gularidade da subjetividade, derivando das diferenças, a ficção de unidade. 

A hiper-racionalidade consagrou grandes sistemas explicativos que, tra
tando de acalmar a sede de certeza, obscureceu de irracionalidade as manifes

tações do devir emocional, das compreensões derivadas do pluralismo, das 
diferenças e do desejo instalado na incerteza. A possibilidade, sempre negada, , 

de entender o mundo a partir de nossas próprias sombras. 

A hiper-racionalidade, em suas variadas modalidades, sempre se ií.m
damentou em princípios absolutos e despóticos. Em nome de Deus, das verda

des científicas, da razão, a hiper-racionalidade debilitou as relações vitais, anu

lando a singularidade do subjetivo no coletivo anônimo. O império das verda
des insensíveis. A grande letargia na vitalidade. 

Seria necessário que a transmodernidade pudesse agitar a vitalidade 

reprimida pela hiper-racionalidade, canalizar todos os sinais do desencanto 

pelo conhecimento unívoco. O discurso das grandes verdades, que reinaram 
na modernidade, vencido pela aceitação de um mundo de fragilidades, frag

mentos e pluralidades. O canto de glória da resistência contra toda a tirania da 
unidade imposta como discurso onipotente. 

A condição transmoderna pode trazer uma enom1e força libertária se, 

pouco a pouco, conseguir encontrar uma fonna frágil de razão que modifique as 
estruturas autoritárias da hiper-racionalidade moderna. Uma busca de autono

mia que poderia ser mortalmente prejudicada por uma transmodemidade que 
opte por uma sinistra marcha rumo ao hiper-racionalismo. A substituição, como 
caminho libertário, das explicações normalizadoras, por um saber-viver-querer, 
que se tome evidente na multiplicidade das intensidades significativas. 

Na modernidade, guiada por ideologias que davam esperanças de uma 
sociedade perfeita, a produção dos sentidos da realidade ficou vinculada a uma 
condição hiper-racional. Um esquema de pensamento que direcionou em fonna 

hegemônica a instituição imago-simbólica da subjetividade e da sociedade. 
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A condição hiper-racional da modernidade, dominada por urna obses
siva fantasia de progresso, ignorou, no caldo da razão, a potência de vida que 
pode vir da cultura dos plurais do mundo. A ênfase em um viver marcadamente 
racional que arrancou das diferenças a fantasia de unidade plena. Deste modo, 
foram se configurando subjetividades seriadas, anonimamente perdidas entre 
as verdades que buscam a felicidade, confundindo-a com o êxito e o progresso 
dos modelos (próprios e de todos). O corpo ignorado (corno fonte de prazer e 
de desejo), submerso nos discursos de conhecimento que o tornam inexistente. 
O corpo humano reduzido a urna subjetividade laboriosa que tem que ser cui
dado enquanto serve como mão-de-obra. 

Uma hiper-racionalidade fora· das circunstâncias da vida, uma razão 
capturadora que nega os incidentes e as faltas na história, para privilegiar ex
plicações absolutas, confundidas com o estado das coisas. Discursos sem in
tensidades, cheios de sentido. Explicações que escapam da história para legiti
mar exclusões revestidas com a naturalidade das coisas. O estado de graça 
racional que apaga as intensidades singulares para privilegiar as representa

ções de uma w1idade despótica. 

A tônica da modernidade se encontra determinada por maiúsculos e 
abstratos sistemas explicativos que desqualificam as formas de entendimento 
que foram ficando à margem dos grandes relatos (hiper-racionais). Uma 
compulsão pelo controle racional que esconde um desprezo pelo mundo das 
emoções, pela subjetividade, pelas paródias da realidade, pelo caos ignorado e 
pelo diferente que assusta. Uma compulsão que nos trava em nossa onipotên
cia geradora de forças dominadoras e medos de viver. Vidas empobrecidas 
pelos significados, por uma hiper-racionalidade que não leva em conta os de
sejos. Uma fórmula de produção de saberes que não aceita o que se compreen
de à margem das explicações. O mundo das verdades insensibilizadas que 
acalma a sede de certezas da modernidade. Um mundo cheio de sofisticadas 
explicações que não dizem quase nada sobre nossa irrenunciável necessidade 
de saber-querer-viver. A modernidade, uma busca desesperada para encon
trar a unidade do mundo que se rompe em mil fragmentos que se dispersam 
em cada devir e se fazem anões ante cada desejo que quer viver. 

3. A violência nua 

O esgotamento dos sentidos da modernidade está nos está colocando 
frente à uma agressividade sem medida. Baudrillard fala da transparência do 
mal. Julia Kristeva o chamaria de o-cara-a-cara dos brutos: um rechaço das 
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regras e valores que nos fizeram civilizados e que nos leva ao confronto de um 
contra todos. O choque dos corpos no lugar dos vínculos. Condições 
devoradoras da existência, em que cada um quer se apoderar, sedutoramente, 
dos pedaços do outro. Um "psicosapatear" permanente do outro para assegu
rar uma solidão (um vazio) fora de controle. A inveja, as tendências destrutivas 
e a busca desenfreada de prestígio e bens, dominam a cena existencial da 
transmodernidade. Fobias arcaicas aumentam o clima de criminalidade, racis
mo e terrorismo nas cenas do cotidiano. Estamos às vésperas de confrontos 
terminais devoradores. Preparados para um confronto generalizado que nos 
está fazendo perder a consciência de nossa própria condição de marginais (es
trangeiros). Um denominador comum que nos deveria tomar solidários para 
enfrentar e superar (sem projeções destrutivas) os riscos de desintegração da 
própria condição humana. Ameaçados, elegemos alguns outros como causa 
do risco e tratamos de eliminá-los. O medo ao estranho como portador do novo 
(a esperança de sobrevivência da raça humana). Despertamos, contra o estra
nho, nossos medos infantis pelo outro, (o desconhecido da morte; o desconhe
cido da mulher, o desconhecido das pulsões não controláveis). O estrangeiro 
como projeção, para fora, do próprio combate contra nosso inconsciente. O 
medo ao desconhecido que está dentro de nós mesmos. Possivelmente, o medo 
de reconhecer no outro nossa própria reserva selvagem (o outro interior repri
mido pela cultura e pelas histórias afetivas e familiares). O medo, também, a 

tudo que o sentido comum não consegue assegurar. 

Falei de tudo isto em meu "II Manifesto para uma Ecologia do Dese
jo". Continuo preocupado por uma sociedade que não encontrou uma cura 
satisfatória para suas próprias tendências destrutivas. Uma violência de
senfreada que pode representar a desintegração do social, do político e da 
subjetividade. Do húmanismo iluminista estamos caminhando para a bru
talidade através de meios de comunicação que glorificam a violência, o 
horror e a morte do outro; medos que transformam em heróis os protago
nistas de todos estas brutalidades. 

O Direito, a cada dia, nos protege menos da violência e do horror. A 

loucura do permanente retomo de atitudes genocidas não está sendo evitado 
pelo Direito Internacional. A paz social é unicamente uma nostalgia iluminista. 
Operações militares exterminadoras (como a guerra do Golfo Pérsico) podem 
ser acionadas em nome da segurança internacional, sem nenhuma considera
ção pelas populações dizimadas. Deploramos a violência com discursos como o 
que agora estou formulando, sem conseguir impedi-la. Uma postura 
esquizofrênica. Em nome da segurança, nos tornamos cada dia mais inseguros. 

• 499. 



LUIS ALBERTO WARAT 

Manifestamos o desejo de buscar a ordem e a paz baseados em expec
tativas racionais. Entretanto, existe um outro tipo de busca da ordem funda

da em preconceitos, em medo projetados. Uma ordem de temores que pode 
conseguir a desestabilização (o descrédito) dos valores estabelecidos. O lado 
obscuro da razão minando a racionalidade imposta pela ética. A violência 
condenada pela racionalidade, encontrando inúmeras justificações para se 
manifestar. Exercitamos uma desmedida e admirada violência para terminar 
com a violência dos outros. O guerreiro sempre glorificado. Há cidades que, 
inclusive, têm ou levaram o nome de seus assassinos. Com a mesma lógica 
da sociedade vitoriana condenamos hipocritamente o horror e a violência 
que é ritualizada por nossa inconfessável fascinação. Quantos absurdos: conde
namos a violência e a vendemos como entretenimento; Estados que falam de 
paz e resolvem sua economia vendendo armas, falamos de ecologia enquan
to se multiplicam os dispositivos nucleares; forças de paz integradas por sol
dados que satisfazem sua violência apertando os botões do controle remoto 
das armas de bombardeio. 

A ética da modernidade fez-se água. Necessitamos de novos sentidos 
éticos. Eles só poderão vir de significados que construam outra perspectiva da 
realidade. Perspectiva esta que poderia vir do devir da subjetividade, do gêne
ro e da cidadania. O amor corno condição de sentido da realidade (o princípio 
de realidade freudiano corno aceitação da alteridade). Se o homem permanece 
igual, não existe nenhuma resposta ecológica sustentável. Os riscos ecológicos 
são conseqüência do estilo de vida. O desejo tem que ter outras respostas. Idéi
as que quero transmitir como um registro de esperança. Estou consciente que o 
homem comum tem poucas defesas contra a manipulação e os órgãos de po
der. Contudo, a perda da esperança culmina com depressão e enfermidade. 

4. Transmodernidade, hiper-realidade e trivialogia 

Um século inteiro completou-se e curvou-se sobre si mesmo para pro
duzir um jogo simulado de suas duplicadas. Baudrillard afirma: um jogo de 
simulações, no qual tudo acontece de novo antes de morrer no horizonte das 
aparências. Uma forma extática de existência hiper-real que apenas existe 
para ocultar sua falta de existência. É a decadência da modernidade maquiada 
por suas aparências hiper-realizadas. Um espaço dissuasivo onde não há mais 
lugar para novas significações da realidade e do desejo. Uma potência 
dissuasiva que pode criar o efeito atormentador da desconstrução do juízo 
da existência e pode funcionar com eficácia para expulsar a função geradora 
da diferença no tempo. O eu exposto a um aturdimento voluptuoso e a um 
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vazio de sentido que vai levando-o à uma fascinação pelos excessos (no polí
tico, social, sexual e nas formas obscenas). 

A condição transmoderna simula-se a si mesma para criar a paródia ba
nal dos princípios e crenças que foram o fundamento dos modos de existência 
da sociedade moderna: signos, objetos e acontecimentos que entram na auto
reprod ução ao infinito - por estarem liberados de suas idéias, seus valores, su~s 
referências de suas origens e finalidades - para continuar atuando na sua pro

pria simulação, hiper-realizados numa pura promiscuidad_e com _eles mes~~s 
(o que Braudrillard chama de fase eviral epidérmica). Com JS to o fim da ~ra1eto
ria do projeto de autonomia da modernidade, pelo acesso da mesma a~ suas 
fonnas sinrnladas, a transmodemidade corno destino sin1ulado da modeffildade. 
A produção do conhecimento também entrou no seu momento eviral. 

A sociedade transmoderna parece inaugurar um estilo de existência que 
se assemelha a situação do cosmonauta em seu mergulho, obrigado a um vôo 

orbital perpétuo, exilado em posição de perfeita soberania e infU:ita dist~ci_a 
de seu universo original. Uma realização do satélite orbital no urnverso cotJd1-
ano. A satelização da realidade. A cotidianidade do habitar hipostaseada, como 
0 fim da metafísica da era da hiper-realidade (Baudrillard). As metáforas que 
davam sentido a realidade desestimadas pela hiper-realidade dos simulacros 
e da telemática. A tela de televisão ocupando o lugar dos atores sociais e suas 
fantasias. As simulações da tela configurando o sentido da realidade (pública 
e privada) como efêmeros espaços de circulação. A transparê_ncia da com~ni
cação eliminando o outro como condição de sentido e deseio. O outro d1~u
ído no êxtase da comunicação. Desapareceram as fronteiras entre o extenor 
e 0 interior. Já não se necessita de alienação. Existe um domínio absoluto da 
realidade que permite o controle dos indivíduos sem necessidade de aliená
los. Fazemos parte ·das redes de informação, sem olhares e sem representa
ções. O sentido não existe na circulação que se impõe pura (sem os segre
dos do sentidos e sentimentos reprimidos). A morte da ideologia vencida 
pela circulação pura. 

Homens sem ideais não podem ser manipulados com idealizações. O 
homem deixando de ser um fragmento dos sentidos da realidade para conver
ter-se em tela de absorção de redes de influência. Nada de política, nada de 
vínculos, nada de subjetividade. Da colocação em cena de um sujeito e uma 
realidade idealizada (ideologia), passamos para uma realidade hiper-realiza
da sem atores nem sentidos. As identidades e as identificações perdidas sem a 
op~rtunidade de estar condenados a investir. De um fragmento de sentido o 
homem passa a ser um fragmento no encadeamento das formas. A grande 
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ameaça da perda de sentido da vida. A hiper-realidade do real convertida no 
grande mensageiro de Tanatos. 

A transparência no lugar de qualquer modo de referência e transcen
dência (respostas aos indizíveis). Um real absolutamente transparente, sem 
nenhuma utopia como leitura da falta. 

Para que exista um olhar sobre o real, para que tentemos produzir um 

sentido sobre o mesmo, precisamos de zonas de invisibilidade. Um ritmo de 

emergências e de segredos que são condição do sentido e das identidades. 
Segredos que possibilitem o jogo ideológico que permitam que alguns senti
mentos e representações também pqssam ser redirecionados para outros ob
jetos (investidos). No mundo que se aproxima isto não é possível. No lugar 
da repressão se instalaria a desestima, um (no) lugar dos sentimentos e re

presentações que desnuda todos os elementos do real, deixando-os absoluta
mente visíveis numa cena vazia de imaginação e sentido. O vazio de um 

espaço saturado de informações onde nada acontece. O vazio que enche o 
olhar provocando um efeito de fascinação. Para Braudrillard, urna objetivi

dade pornográfica do mundo. A fascinação no lugar da ideologia, esta é urna 
das grandes diferenças da transmodernidade. Controlados, capturados e 

magnetizados por uma realidade vazia. 

A fascinação não pertence à ordem do desejo, mas ao frenesi das ima

gens de representação, desinvestidas, presentes numa vertigem coletiva. Ima

gens que não servem para construir a esperança. A cultura da inteligência arti
ficial que só permite pensar no vazio. Um mundo puro pela falta de desejo. A 
completude artificial que mata. A hiper-realidade corno morte das fantasias. A 
imagem ideal de Narciso artificialmente produzida por urna realidade que se 

reproduz ao infinito, sem se multiplicar dramaticamente pelo sentido, pelas 
representações desejáveis. A vertigem de uma circulação infinita de imagens e 
informações desinvestidas no lugar dos devires, da memória e da história. Toda 
cultura baseada na interpretação do que não pode ser dito, nas metáforas do 

corpo e dos objetos, correndo o risco de desaparecer. 

A condição transrnodema ameaça encaminhar-se para um estilo de exis
tência que decreta a morte do corpo e do desejo, este componente criativo da 
pulsão que alheia o indivíduo de toda a definição objetiva. Uma libido, sem 
objetos para investir, apanhada numa rede de transparências de signos sem 
sujeitos de enunciação nem enunciados. O possível reinado dos signos que se 
manifestam corno puro traço, fora de toda possibilidade discursiva. Signos que 
estão fora da interpretação. Signos que não têm capacidade persuasiva, geram 
unicamente campos magnéticos por fascinação. 
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A capacidade persuasiva dos signos é uma condição que não pode fal
tar no discurso ideológico. Sem persuasão não podemos falar de ideologia. A 

ideologia é da ordem da fantasia, da repressão, da inibição e do desejo. Um 

trabalho de persuasão sobre todos estes ingredientes que condicionam a pro
dução dos sentidos dos atos interpretativos. Este trabalho é impossível na 
vertigem dos signos puros. Em tais condições podemos falar unicamente da 

fascinação que anula as operações de sentido e que fazem brilhar as transpa
rências puras (no vazio do significado). O segredo (de um sentido oculto) 
desestimado no absolutamente visível. A fascinação como o encanto do não 

interpretável. A obscenidade do que é totalmente visível no lugar da verda

de. Não há sentidos para revelar, a verdade perdida como pergunta. A ob
sessão por desnudar a verdade substituída pela fascinação das transparênci

as artificiais. Os caminhos da hiper-realidade. 

, Para Baudrillard, a hiper-realidade é da ordem da simulação: a transpa

rência que é mais verdadeira que o verdadeiro e que se mostra sem a necessi
dade do sentido. A ironia das coisas enganadas por seu próprio jogo. Fora, 

diria eu, do trabalho dos devires, no encanto de um redobramento e de uma 

potencialização. O mundo imitado corno se fosse um ícone da linguagem. Uma 
cópia do mundo que magnetiza por sua aparente fidelidade. Uma trivialidade 

da indiferença do mundo aos seus possíveis sentidos. O ponto morto do senti

do que se devora a si mesmo dando lugar a uma forma vazia. 

É certo que sempre o sentido foi urna simulação do real. Na hiper-reali
dade dá-se a simulação do real pela virtualidade da própria realidade, sem a 

intermediação do sentido corno simulação. A realidade substituída pela hiper
realidade. O real configurado pela multiplicação de suas virtualidades, dando 

as costas à capacid~de produtora dos homens. O real manipulado a partir do 
real, fora do humano. O fim da metáfora, a morte da interpretação. O hiper
real como uma duplicação do real sem que nada de imaginário o envolva. 

A simulação, de acordo com uma possível leitura de Baudrillard, não é 

um sonho nem uma realidade; é uma hiper-realidade, uma utopia que desde o 
momento de sua emergência é vivida como realidade pelo real. A aparência de 
imanescência e transcrição material de todos os valores. A aparência dos 

significantes sem a cena de representação. A capacidade de sonhar abor\ada 
pela evidência do real. A simulação em estado puro, como um modo de fazer 
perdurar a ilusão através de uma materialidade que funciona como prótese do 
desejo. O real duplicado como fetiche da utopia, proporcionando um brilho 
publicitário às aparências trivializadas. Uma instância holograrnática funcio
nando corno simulação da utopia. A simulação como aparência de uma falta 
que se pretend~ realizada. A hiper-realidade como um jogo de diferenças neu-
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tralizadas (tal qual um travesti que troca os signos do sexo para fazer da dife
rença sexual um jogo de indiferenças). É a simulação formando parte de uma 
super-realidade sugestiva que leva a pensar na satisfação das faltas (contando 
com um excedente). Uma estratégia de exorcismo, em que já não existe limite, 
utopia ou transcendência: um extravio da cena do social, do político e do cor
po, pelo frenesi de um espaço de aparências. o real (configurado por imagens 
sem referências) funcionando como uma rede de significantes para uma uto
pia que perdeu o sentido de seus ideais. 

Na hiper-realidade é preciso distinguir a simulação da dissimulação. 
Na simulação os significantes aludem à ausência de uma representação, subs
tituída por signos puros (sem o vúic{i]o do sentido). Na dissimulação trata-se 
de ocultar a presença de referências. Um exemplo pode ajudar: um desejo pode 
ser dissimulado quando se tem ou se finge tê-lo. Um desejo é simulado quan
çlo se expressam os significantes de um desejo que não se tem. Uma simulação 
como aparência de algo que está ausente. A dissimulação como o ocultamento 
de algo que está presente. A simulação como uma falta obturada pelos própri
os significantes. A dissimulação como uma presença expressa como falta. O 
que falta na simulação é a representação. 

A hiper-realidade é da ordem da simulação e não da dissimulação. Seria 
interessante notar que a simulação de que fala Baudrillard, não é da ordem do 
imaginário: é o que antecipa o imaginário decretando sua realização na apote
ose dos objetos. Contrariamente a alguns mecanismos psicológicos, que nos 
permitem escapar dos ideais duplicando uma aparência do real. O imaginário 
capturado por sua metástase. Uma cultura da simulação suprimindo a possibi
lidade da instituição imaginária da sociedade. 
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Capítulo VIII 

A Cartografia que Fabrica a 
Autonomia como Saída 

Autonomia e liberdade, palavras que rapidamente se juntam e que não 
podem ser pensadas uma sem a outra. Um par de palavras que terminam fa
zendo referência à mesma busca: inventar uma saída para um beco sem saída. 
Inventar uma saída para o desejo capturado que parece não poder desfrutar de 

outra coisa que sua própria captura. 

Liberdade, autonomia, o que emana de uma subjetividade que se abre a 
um grande número de conexões para desprender-se do bloqueio de sua exis
tência cotidiana. Apenas linhas de fuga que permitem o desejo continuar se
guindo novas intensidades; não se trata de autonomia ou liberdade em oposi
ção ao submetimento, simplesmente intensidades que escapam de sua própria 
supressão. Experimentos do diferente, fluxos que se insinuam. Nada de aco
modar-se no beco aceitando que não há saída. Encontrar a saída na própria 
vontade de sair. Abandonar a captura no próprio desejo de não permanecer 
nela. O sentimento de sair iniciando o processo. Praticar a insatisfação com 
regularidade para tornar possível a saída, para fazer possível o impossível. 
Colocar-se no limite da captura para tornar impossível sua continuidade, para 
fazer possível sua ruptura. A potência da captura unicamente se prolifera quan
do não se quer sair. O pólo da captura se estende até o desejo de permanecer 

nele. Querer sair é inaugurar o outro pólo, da autonomia. 

Autonomia, liberdade. Duas palavras que quero entender como acarto
grafia dos sentimentos que nos prendem à vida. A cartografia dos fluxos da 
vida, a carta de navegação de uma viagem até a saída. 

Suely Rolnik define a cartografia como o esboço que acompanha e faz ao 
mesmo tempo os movimentos de transformação de uma paisagem. Suely acom
panha a definição com um comentário sobre a possibilidade de fazer cartogra
fias das paisagens psicossociais: a cartografia que acompanha e faz ao mesmo 
tempo que a decomposição de certos mundos - sua perda de sentido - e a 
transformação de outros mundos que se criam para expressar afetos contem
porâneos, em relação aos quais os universos vigentes se tornaram obsoletos. A 

cartografia como processo que inventa/ descobre novas realidades que se so
breponham às obsoletas ou trivializadas. A saída no lugar da existência. 

Cartografar é viajar, é explorar. Cartografar é derivar. O que orienta a 
exploração é a preocupação pelas fugas, pelas margens, pelas rupturas. Os 
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fluxos de vida capturados numa deriva que fratura o trivial no já dado. Captar 
para intensificar os fluxos de vida, não para congelar aquilo que se explora. 

Peripécias dos impulsos de fuga enquanto prática dentro de seu próprio movi
mento. Práticas julgadas na positividade de seu próprio funcionamento e não 

interpretadas a partir de uma lei externa. Uma operação rizomática que dá a 
volta sobre as práticas controladas pelos modelos. 

Quando se fala de cartografia desejante está-se fazendo referência a um 

movimento de apropriação, a um canibalismo das intensidades que permite 
devorar todos os elementos que pareçam vitais para a transformação da paisa

gem. Uma desorganização ativa dos ~onteúdos já dados que se tornam revolu
cionários ao provocar novas conexões em outras intensidades (não importa o 
valor que tinham no momento em que foram devorados). 

Quando me proponho construir/inventar uma cartografia desejante 
como realidade, estou permitindo que meu corpo seja tocado pelo indizível/ 
invisível; uma mescla de sentimentos eróticos, estéticos, cognitivos que esta
belecem um ponto de giro em minha subjetividade. Encontro um sentido onde 

antes só havia conformidade com o beco sem saída. Então me apodero deles, 
incorporo-os como parte de minha viagem, uso-os como elementos possíveis 

para a composição de minha cartografia. Construo uma linha de fuga criativa. 

Escapo do que me capturou com a força gerada pelo que devoro, deixando

me tocar pelos encontros e pelo o que encontro em meu redor. Despojo-me do 
peso morto de todas as vivências passadas que foram se instalando, como 
fragmentos melodramáticos, no meu presente. Uma abertura é construída. 
Pude habitar nos espaços que me rodeavam buscando materiais de expres

são para efetuar e prolongar suas intensidades. Pude expressar-me pelo sen
timento. Quer dizer, criar um ambiente que permita a saída do sentimento. 
É como se meus ambientes tivessem uma reserva selvagem; intensidades 
reprimidas que preciso liberar. O outro como o inconsciente das alianças 

que vão permitir a saída. O estado de fuga que a cartografia cria/descobre. 
Consigo instalar-me na realidade invisível do imprevisível, na busca de ex

pressão do que todavia não pode ser expressado. Estou no lugar em que é 
possível vislumbrar o movimento inédito das intensidades. A cartografia 
que toca o inconsciente das conexões vitais (a reserva selvagem dos ambien
tes) fabricando os devires (múltiplos e imprevisíveis). 

A cartografia é um estado de fuga ativo, criador. O estado de fabricação 
do pólo da autonomia. Um processo de marginalização em diferentes graus. 
Contraponto da caph1ra. Um pólo sempre instável de cumplicidades. Linhas 
de encontro, bifurcações que se juntam. As distâncias que têm algo que ver 
umas com as outras. Nada ~e identificações que anulam as singularidades dos 
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elementos que se unem. Identificar-se é perder-se numa imitação. O essencial 
é encontrar algo em e com o outro. Extrair o positivo que há no outro. 

Cartografar é multiplicar linhas de subjetividade, muitas linhas ema
ranhadas, cortadas, sobrepostas, uma exterioridade aberta às superfícies de 

contato, às margens (por oposição a uma interioridade culposa). Multipli

cidade e simultaneidade, para escapar ao dualismo (o múltiplo é o que está 
entre as eleições binárias, entre o um e o outro, mas que não está nem num 

nem no outro), para estabelecer pontos de giro da subjetividade nos grupos e 
nos indivíduos: a união dada por alianças, contágios, coincidências. Tipos de 
fluxos conjugados, desejos que se transformam e circulam para estabelecer 

um estilo de vida e de enunciação (o encanto do que é sem igual). Um bloco 
de devir que comporta muitos termos heterogêneos que estabelecem uniões, 
relações entre eles através do som das diferenças. Oco-funcionamento nos 
grupos e nos indivíduos de elementos cje implosão de certos paradigmas 
normativos de personalidade social. 

A cartografia como processo de fuga que solta devires (partículas 
moleculares), que lançam à deriva das margens do padrão convencional de 

comportamento, a subjetividade instituída. O sujeito e os grupos convertidos 

cm individualidades dinâmicas. Homem sem referência. 

Quando se fala de devires está se negando a existência de sujeitos (cen

tralizados em egos despóticos), o que há são agenciamentos coletivos. Lugares 
de encontro que afetarão os diferentes domínios. Nada de interdisciplinaridade. 

O que o poeta enuncia por um lado, servirá em outra parte para um escultor, 
para um pintor ou para qualquer homem disposto a viver. 

Os devires são entradas e saídas pelos caminhos que não se esperam. 
Tudo o que pertence ao nomadismo, a montagem em permanente processo 
de desmontagem. O que sempre é minoritário tende a ser singular. Devir não 
é identificar-se ou transformar-se em outro, mas entrar em aliança, em contá
gio com o outro que porta a distância como saída. O devir constitui um entre
nós de intensidades (que não está nem em um nem nos outros) que aproxi
mam a diferença para quebrar os coágulos do desejo. As diferenças excluí
das, segregadas que conseguem subverter os paradigmas das identidades 
estancadas (incluídos os que congelam as diferenças). Seria fazer do pensa
mento uma força nômade. 

Devir é mobilizar partículas entre as quais se instauram relações de 
movimento pelas margens do que ficou estancado. Devir é extrair partículas, 
moléculas que transbordam a captura, multiplicidade coexistente, com veloci
dades e intensidades diferentes, que eliminam toda ordem manipuladora (ne-
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cessariamente conforme as significações dominantes). O contrário de uma or
ganização de saberes que obrigam que o pensamento se exerça de forma efeti
va e de acordo com as normas de um poder ou de urna ordem estabelecida 

(Deleuze). O pensamento capturado. 

Devir é despojar-se dos artifícios, das trivialidades, das hipocrisias, para 
voltar-se cada vez mais sóbrio, cada vez mais sensível a fim de poder criar os 

novos territórios desta simplificação. A autonomia como devir. A autonomia 
nas individualidades sem sujeito. O barroco. A experimentação. Os fluxos pe
los quais a vida escapa do ressentimento dos poderes, das sociedades e dos 

homens. As linhas de fuga, o direito ~o imprevisto que permite que um territó
rio rompa com seus próprios limites. O devir revolucionário em todos os níveis. 

Não há sujeitos. Não existe algo assim como a identidade das pessoas. A 
subjetividade é algo diferente do sujeito. Ela está configurada por intensida
des (cargas de afetos e desejos) que $e dão entre os indivíduos e o coletivo, 
afetando ambos os lugares. 
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Capítulo IX 

O Horror do Esquecimento 

Paris e o mundo nunca foram uma festa. Sempre houve néscios que cons

piraram contra a vida. Cada geração foi preparando a seguinte para a destrui
ção do outro e para o desconhecimento de si mesmo. O excesso de verdades 
forçou-nos a desaprender nossos sentimentos. Os desejos que não chegaram a 
tempo, encobriram o presente com sonhos que deixaram nosso desejo prisio

neiro do passado. Não é vital tratar de entender o mundo recorrendo às cicatri
zes. O suporte criador encontra-se escapando das feridas. Todos nós, mais ou 
menos, nos temos perdido tratando de não esquecer, reprimindo os sentimen

tos que chamam o desejo para o novo. O passado ah1ante no presente paralisa. 
O passado não tem salvação, o tempo é o seu juízo final. Só podemos reparar o 
passado tratando de não revivê-lo no presente. 

A reparação do passado nunca é completa, isto seria recompô-lo, o que é 
impossível. O passado repara-se convocando a memória como sentido que 

permite transformar o mundo, entendendo poeticamente o presente e deci

frando o enigma do novo. Isto é, o que transforma a história em devir, desco
brindo as possibilidades de seu desenvolvimento. 

A angústia do retorno ao reprimido atualiza-se como culto ao passado. 
Instala o horror que pode significar não esquecer o que foi vivido. O horror 
de reviver o passado como empobrecimento do presente. Não duvido que a 
falta de esquecimento infiltre o reprimido no presente. Penso que o desejo de 

não esquecer (a angústia do esquecimento) passa por uma incapacidade (ou 
temor) de olhar criativamente para o passado. Raramente o homem dá-se 
conta de como a falta de esquecimento carrega de morte a nossa memória, 
faz sinistro reviver o que passou. 

O passado é sempre alguma coisa a superar. A recordação deve ter o 
valor de ser o sentido de superar o passado. Se escutamos o passado corno 
queixa, construiremos a memória como horror, sem forças para a reconquista 
dó desejo erótico. Não é bom fazer do passado um arquivo de fatos 

intransponíveis. A tentação de manter o passado como legenda é a pior forma 
de esquecer: o delírio de um passado que permanece sem sentido, só como 
angústia, como sintoma do reprimido. Não esquecer é urna fom1a de amor 
reprimido, uma forma de não liberar o desejo para a vida. A recordação deve 
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ser urna nostalgia que não lenha mais nosso desejo apegado à morte. Matar 
saudades é sempre uma forma de apostar no futuro. 

Recordar não é o mesmo que não esquecer. A recordação inscreve-se no 

devir, permitindo a recomposição retroativa de desejos e acontecimentos, no 

meio de conflitos atuais. Uma forma de tratar de aprender a decidir o que se 
deve conservar ou enterrar. Relâmpago de uma ruptura que chama outra for
ma de viver. Uma tentativa de liberar o amor reprimido. Recorda-se para libe

rar amor. Tratamos de não esquecer para deixar o desejo apanhado pela morte. 

Quando tentamos a experiência do amor, carregamo-nos de estereóti
pos capturadores. Rodeamos o am9r com sonhos imobilizadores. Fantasias 
que mostram o nossc medo de aceitarmo-nos como temporalidade, o medo 
de renunciarmos à onipotência do discurso materno. O desejo ficou prisio

neiro da mãe. O horror de não esquecê-la. E na seqüência de desenvolvimen
tos do terror de esquecer as figuras paternas que se il~screve o horror de es
quecer os corpos substitutivos. 

Quando se perde um amor, ele fica reprimido até que se possa recordá

lo sem desejo. O amor reprimido pode ser pensado como a forma de estar de 

um desejo capturado pela morte, de um desejo possuído pela perda do objeto. 
O sinistro da falta de esquecimento dando as cartas. 

O indivíduo tende a recuperar-se das perdas afetivas, trata de liberar o 
amor possuído por urna perda. Uma interminável lista de indicadores permi

tem dizer que no caminho existem muitas tormentas. A auto-recuperação está 

mais ao lado do ideal que do lado da experiência. O duelo é quase um processo 
de recuperação dividida. Há um lugar da recuperação que deve ser ocupado 
pela terapia ou por um novo amor. Duas formas de tentar que o desejo ligado 
à recordação ingresse na atualidade do jogo erótico. Nos dois lugares da Gradiva 

que nos ajudam a estabelecer os limites do amor e da sexualidade. 

O sinistro da falta de esquecimento instala-nos na melancolia que é sem
pre o recurso que sustenta o desejo na perda do objeto. O eu e o objeto perdido 

imaginariamente unidos com o fim do desejo para a morte. A sombra do obje
to perdido que cai sobre o eu (Freud) para lançá-lo para o mesmo destino. A 

ierida condenada a não cicatrizar. A fantasia de que o objeto perdido seguirá 
sendo amado se lhe outorgarem provas de uma equivalente frustração do de
sejo. Como o filho que busca o amor do pai repetindo as suas frustrações. 

O horror do esquecimento é um sintoma que impede o indivíduo de 
atuar sobre a realidade penosa. E a mesma estrutura de um processo destrui

dor. A desinvestidura do mundo. A culpa pelo que se perdeu e a culpa pelo 
o que se pode esquecer. 
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Freud mostrou que o sujeito não pode se desinvestir do mundo sem 
pagar o preço de uma catástrofe nos sentimentos. Eles precisam ser trabalha
dos, despertados para recuperá-los na continuidade da vida. Fazendo do es
quecimento urna recordação. 

O esquecimento faz-se recordação quando separamos a nostalgia do outro 
de nossa capacidade de desejar. Em seguida vemos que se trata também de 

uma nostalgia separada da culpa. E o tipo de uma nostalgia que organiza o 
sentido da palavra "saudades" na língua portuguesa. 

Existem diferenças de peso quando se tem que enfocar o valor social do 
recordado, o esquecido e o revivido. 

Deste ponto de vista é importante centralizar a análise no efeito da re
cordação e do esquecimento como modeladores da ordem social. O manejo da 
história como efeito totalitário ou democrático. Os processos de esquecer ou 
recordar como ideologia. 

A história repousa na recordação e no esquecimento para dar um sen
tido dividido aos acontecimentos já divididos. É uma forma de afetar a con

duta das pessoas antes que elas possam adquirir uma interpretação cognitiva. 
Um ocultamento ou urna revelação dos horrores e das ilusões da história. 

Poderíamos dizer: a seleção da memória como forma que a sociedade tem 
para tratar o conflito, construir ou reconstruir o seu sentido. O esquecimento 

e a recordação como processos mediante os quais as relações de poder são 
reproduzidos ou se alteram. 

O esquecimento coletivo pode ser usado como modo de silenciar os sen

tidos da história. Um modo de não registrar, coletivamente, o que passou. Es
quecer para desligar o homem dos laços sociais. Um modo de negar as singu
laridades (individuais e coletivas) que definem as condições de existência. Es
quecer para reprimir o sinistro dos acontecimentos. 

A história está castigada por acontecimentos smistros que provocam o 
horror de esquecer suas monstruosas conseqüências. O espanto diante do perigo 
de uma repetição aniquiladora. O temor pelo esquecimento que possa jogar como 
um inconsciente repressor: a dominação que está mais além da representação. O 
que não pára de não se inscrever para assegurar os lugares de controle social. 

Para a condição social do esquecimento, não temos que falar tanto em 
retonto do reprimido, antes, ternos que acentuar o retomo do repressor, ore
torno do sinistro. E o esquecimento corno desconhecimento das tendências 
destrutivas do social: o inconsciente político. O que tem que ser esquecido para 
a adaptação ao exercício institucional do terror. O esquecimento para a morte 
do pensamento. Esta produção institucional de uma subjetividade que não pode 

• 511 • 



/, 
:1 ,, ,, 
ii 
1 

1 
ij 
1 
1 
1 

1 
1 
li 
1! 

LUIS ALBERTO WARAT 

pensar seu passado, seu presente e os sinais do futuro. O esquecimento como 
renúncia ao processo identificatório. O esquecimento como sintoma de um 

pensamento capturado pela morte. 

As condições totalitárias de govemabilidade fazem do esquecimento seu 

instrumento de gestão da miséria, determinando a perda do sentido do político. 

Na produção institucional da memória, existe sempre uma zona incons

ciente, o que se esquece para assegurar o exercício do poder, produzindo o 

desconhecimento da sociedade sobre o seu próprio funcionamento. E este re
primido é imediatamente político: é pensado como repressor político. 

Esta situação é agravada pela.condição transmodema. Nela os horrores 
da história são convertidos em produtos publicitários. Faz-se marketing do 
horror (que sempre vende mais do que a vida). Os acontecimentos que nos 

marcam de horror, mais do que esquecidos, são apagados em sua reconstrução 
como espetáculo. Um objeto nunca mais identificado. A substituição do tepri
mido pelo desestimado. A energia afetiva condenada a um eterno caminhar 

por um deserto sem objetos. 

Quando há uma meta libertária, o olhar para o passado aposta num fu
turo que não seja só a repetição do monstruoso. Nestas circunstâncias, surge a 

recordação corno demanda política; a força de uma erótica social que chame a 
outra forma de viver. O entre-nós de uma tentativa de liberar amor reprimido. 

A ressurreição de um desejo erótico coletivo. 

As experiências monstruosas da história, seus genocídios, provocarn
nos o medo do esquecimento de suas conseqüências. São experiências vividas 

como limites do sofrimento que colocam o psiquismo coletivo diante de três 
opções: reprimi-las, exibi-las como feridas sempre abertas ou reconstruí-las 
através da recordação. 

A militância (movimentos pelos direitos humanos, pela paz, etc.) geral
mente opta pela exibição das feridas, luta para que elas nunca cicatrizem. Man
tém a memória do sinistro como queixa, tratando de provocar um sentimento 

de culpa coletiva. Quer solidariedade na dor. Não aposta na recordação. Dei
xa, de certo modo, seu desejo prisioneiro do horror. Repete a morte corno me
mória; com ela não consegue, assim, inventar a vida. 

A reconstrução do passado pela recordação é sempre um lugar de en
contro do desejo e da história. A recordação antecipa o novo que virá como 
desejo de autonomia, põe em jogo o sentido do novo, referindo-se ao que pre
cisa perder-se do passado. A sociedade desconhecida que primeiro deve ser 
antecipada, como sentido, pela recordação. 

• 512. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

A recordação não pode estar desvinculada das condições que nos habi

litam a sermos felizes. Uma memória que marca uma troca na ordem simbóli
ca, permitindo estabelecer comparações com os componentes sinistros que nos 

maltrataram (que afogaram as condições de existência que fazem a solidarie
dade, a autonomia, a ética e a estética de nossas relações). A recordação que 

permite à cidadania ocupar o lugar do poder: a sociedade apreendendo-se a si 
mesma pela recordação. A marca de um sentido no lugar de uma queixa. 

O cinema, enquanto arte, em inúmeras oportunidades, tratou do tema 

do horror do esquecimento. Ocupou-se da recordação e do esquecimento, no 
amor de um casal e nos furores sinistros da história. "Hiroshima, mon Amour" 

é um bom exemplo de um filme que se ocupou simultaneamente dessas duas 
questões. O filme mostra dois amantes que se debatem frente ao horror do 

esquecimento, de seus próprios amores e do genocídio pela bomba. 

A protagonista de Hiroshirna mostra com o seu desespero para não es
quecer um amante morto em outra guerra a sua impossibilidade de abrir-se 
para outro amor. A morte do outro levou seu desejo. Conservou sua memória, 

convertendo-a numa fantasia pétrea. Cultuou seu passado, permitindo que a 

angústia de esquecer se manifestasse neste culto. 

O personagem masculino, por outras razões, também mantinha seu de

sejo preso a um passado que não conseguia superar. Ele estava prisioneiro dos 

efeitos sinistros de um genocídio. Sua família havia morrido em Hiroshima, e 
ele não conseguia saber nada sobre esta história. Os que estavam diante do 

desafio de superar a morte, tinham medo de esquecer. 

O horror do esquecimento, longe do que os amantes de Hiroshima pen
savam, passa por uma incapacidade (ou temor) para olhar criativamente o pas
sado, deixando que a memória seja carregada de repressão. A morte que toma 

nosso desejo, toma sinistro o esquecimento. 

Contudo, não se pode dizer que o protagonista fracassou na sua tentati
va de trazê-la para o presente. Existiu uma impossibilidade de continuarem 
juntos, mas ela pôde colocar em palavras a sua história. Um começo de libera
ção de afeto que ele facilitou, funcionando no lugar da Gradiva. Facilitou sem 
retê-la. Ao rever o filme, surgiu-me um interrogante que não consegui respon
der: ele não conseguiu retê-la porque·seu desejo cativo dos horrores de urna 
guerra não lhe deu forças suficientes? Creio ser mais provável que cada um 

ficou à margem da história do outro. 

Enquanto compartilharam as intensidades do amor, sequer sabiam os 
seus nomes. O filme termina dando-lhes os nomes das cidades onde seus dese

jos ficaram prisioneiros: Nevers e Hiroshima. 
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O filme de Saura, "O Amor Bruxo", mostra uma solução diferente para 
uma história semelhante do esquecimento amoroso. Há uma cigana que, como 
a protagonista de Hiroshima, tem seu desejo preso à imagem de um morto. 

A diferença está em que o cigano que a ama consegue desenterrar o seu 

desejo. Chama-a para uma dança de amor bruxo que a traz para a vida. Vence o 
morto, fazendo-a aceitar o irremediável. Obriga-a a recordar-se. Uma dança de 

transferência que permite à cigana trazer seu desejo para a vida. Um cigano que, 
atuando como um analista, suporta o que a cigana investe sobre ele e estabelece 

a recordação, permitindo que o desejo ligado a ele ingresse na atualidade do 
jogo erótico. O esquecimento como repressão pôde ser transformado em recor

dação. O esquecimento feito recordaÇão por uma memória sem desejo. 

"Um Homem, uma Mulher e uma Noite", é outro filme sobre o amor 

como cura dos efeitos sinistros de um afeto reprimido pela morte. É a histó
ria de um casal traumatizado pela morte, ambos impossibilitados de voltar 
a enfrentar os seus desejos. Encontram-se tratando de estabelecer uma soci
edade de auxflios mútuos. Ambos querem que cada qual suporte a melanco

lia que o outro pretende investir-lhe. Nenhum do dois está disposto a re
nunciar a suas ruínas. Eles não se sentem disponíveis para trazer o desejo do 

esquecimento. Trazem o horror de fazer esquecido seu desejo. No fundo, 

têm medo de seus próprios desejos e confundem este temor com a culpa de 

esquecer daqueles que no passado amaram. Não querem experimentar a 
repetição de um sofrimento e substituem-no pela idealização do perdido. 
Reprimem suas vidas amorosas para não repetirem a dor da perda. Obsessi

vamente, tratam de preencher o espaço vazio de suas perdas levantando 
uma fantasia de bronze do outro perdido. 

Finalmente a mulher consegue fazer surgir os seus sentimentos, começa 

a sentir-se disponível para descobri-los, reingressando na vida. O desejo dele, 
enquanto isso, continua vencido. Elege a fantasia de esperar pelo retomo da 
mulher. Preenche suas perdas com a fantasia da espera. 

Em todos estes filmes tratou-se de mostrar, poeticamente, que, no des
pertar dos sentimentos, encontra-se o essencial de toda a transformação do 
sujei to. O indivíduo transforma-se liberando seus sentimentos reprimidos, cons
truindo recordações. O crescimento de um sujeito é diretamente proporcional 
à sua capacidade de recordar. Entendo-me por minhas recordações, transfor
mando o reprimido e as culpas em recordações. Reconstituindo a continuida
de histórica do próprio sentir erótico. 

Os filmes nos ensinam que a maior dificuldade é aceitar o passado como 
falta. Reconhecer e outorgar o justo valor ao que, no passado, era belo e estima-
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do. Isto é o que constitui o passado como recordação: uma memória poética, o 

prazer reorganizado no passado. 

Penso que a recordação constitui-se na emergência do feminino, no olhar 
feminino sobre o passado. Aqui, o feminino seria a possibilidade de estabele

cer o passado _como uma novidade do presente. E a Gradiva como personagem 

conceituai do feminino. 

Freud falou da Gradiva (tomou a idéia de um conto de Jansen) para 

alertar sobre a importância de não subestimar o valor curativo do amor 

no delírio. 

Com ela tratou de mostrar o valor na psicoterapia, do desejo despertado. 

A Gradiva como transferência, entendida como lugar do encontro do afeto e da 
história. A Gradiva como ponto de fuga do amor reprimido. A que ama exigin
do do outro que não tenha nostalgia do impossível. Uma tentação erótica. 

Um recente filme argentino, "O Muro do Silêncio", desenvolve questões 

polêmicas sobre o tema do esquecimento de seu mais recente terrorismo de 

Estado: o direito de obrigar e o dever de recordar. 

Trata da história de uma viúva de um desaparecido que reinvidica a 
necessidade de recompor a sua vida amorosa. Quer recordar, fazendo ressur

gir seu desejo erótico junto a outro homem. Ela é o inverso de Hiroshima. Aqui 
o conflito dramático passa pela figura de um militante que tem horror da pos

sibilidade de uma ferida cicatrizada. Tem necessidade de uma prática política 
melodramática que não aprofunda a força transformadora da recordação. Tem 
a obsessão da repetição traumática. Provavelmente uma forma de compensar, 

com a queixa, a liquidação da memória que se desenvolve numa sociedade 

como a da ArgentÍfla atual. 

A Argentina· do pós-peronismo começa a ser uma sociedade sem histó

ria. É uma sociedade em falta com sua memória e sem compromisso com a 
política. Uma sociedade governada por deliberados esquecidos, que coloca
ram vários pontos finais na possibilidade de recordar. Indultos, oportunismo e 
farsa fizeram do compromisso com a recordação uma etiqueta desqualificadora. 
A sociedade que é possível para tudo, menos para a recordação de seus 

genocídios. Simplesmente evaporados. 

Por isso, entendo os velhos militantes, unicamente lhes resta, como se 
fossem uma metralhadora de repetição, gritar: nunca mais. Usar o passado 
para condená-lo. Pouco para o que se necessita. Como em Sara vejo, temos que, 
apesar de tudo, seguir adiante. Eros é quem pode vencer Tânatos. 

É óbvio que existe uma dignidade absoluta no horror de esquecer os 
_ momentos sinistros da história. Digno, mas não o suficiente para evitar o retor-
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no do sinistro. O esquecimento, como um muro de silêncio, deve ser obsessiva
mente condenado, mas não tratando de substituí-lo pelo eterno retomo do rom
pimento traumático até transformá-lo em patético fetiche. Trata-se de enfren
tar os novos vendavais do sinistro, sem o extravio que significa reivindicar 0 

lugar da vítima. Apostar na recordação como as fendas de um muro: a ferida 
que cicatriza com as pulsões de vida, a memória sem muro. 

Os quatro filmes comentados mostram o valor negativo de uma memó
ria sem esperança, a importância de ter forças suficientes para poder apostar 
no futuro do amor. Quatro histórias que mostram como o sentido do passado 
precisa ser encontrado nos afetos do presente. Se eles são vitais, o passado 
reencontra o seu sentido. O amor das autonomias, que nega o valor da memó
ria como inventário das ausências. A memória condenada a investir na própria 
identidade. A aposta no vínculo amoroso como sentido e memória. 
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Capítulo X 

De que Falamos quando Falamos de Liberdade? 

Esta é a pergunta do filme "A liberdade é Azul (Blue)" de Krzysztof 
Kieslowski. A resposta: falamos de amor. 

Tenho sempre a sensação, difícil de explicar, de que a autonomia (li
berdade) é, sobretudo, uma questão de amor. O filme de Kieslowski confir
ma a minha impressão com excepcional esplendor estético. Tive a sorte de 
assistir esse filme enquanto escrevia este texto. Alguns olhares de Juliette 
Binoche e alguns momentos do filme estão me dizendo mais que cinco pági
nas de Deleuze sobre os devires. Blue é um filme de um homem que conhece 

1 
o ofício de viver, que trata de ensiná-lo, transmitindo este desejo de estar, 
pelo amor, inteiramente vivo. 

A liberdade é um ato de ternura que nos despoja dos vazios que cance
lam as repressões e aliviam o peso das censuras de tantas hipocrisias e triviali
dades disfarçadas de coisas importantes. Adeuses sem anestesia. A aceitação 
das duas faces do sentimento como desejo de estar vivos. Livres para entender 
que a dor incuba-se na felicidade. Toda a dor nos leva de regresso à vida, ao 
amor. O sofrimento tem um lado criativo. Sem saber o que é sofrer, não se 
pode apreciar a sua ausência, nem entender a dor do outro. A liberdade é um 
mundo de dor e de descobertas. Se alguém tem uma vida fácil, faltam-lhe ra
zões para preocupar-se com os outros. A dor cónstrói. Nenhum professor pode 
ensinar mais que a.dor. É a entrada num ponto de giro. A viagem de retomo ao 
presente. A felicidade não é o lugar onde não se sofre. 

Liberdade: terra de sombras, adeuses, dores, partidas, encontros, mas, 
fundamentalmente, terra de solidariedade. Trevas que se desfazem dando 
luz. A autonomia como compreensão de que é precisamente a falta do ou
tro o que nos dá liberdade. A falta de amor nos encerra em nós mesmos. 
Solidão como cárcere e onipotência como prisão. Poder pedir e dar ajuda, 
também isso é liberdade. 

Julie, a protagonista, chegou ao poço da experiência amorosa (doloro
sa). Tratou de despojar-se, inutilmente, da memória e do mundo. Uma leve 
rajada de vento pode fechar nossa porta, deixando-nos às intempéries. 

A liberdade é um tipo de sensibilidade desenvolvida nos encontros, o 
grau de abertura para a vida que cada um se permite a cada momento. É uma 
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atitude de proteção à vida. O desencantamento das máscaras que vão nos cons
tituindo. A conseqüência dos gestos de destruição de si mesmo e dos outros. 

A liberdade é uma estratégia de produção do desejo no campo social. 
Espaços de circulação de novas sensibilidades e novas linguagens. 

As máscaras não fazem mais sentido. Julie quer sempre sentir-se estran
geira no tempo. Uma absoluta exposição à finitude. Um bloqueio absoluto na 
bagagem sensível. Não está livre, está solta. Todos os sentidos em suspenso, 
gerando mais insegurança que liberdade. 

A filosofia foi sempre propensa a trabalhar a liberdade em termos abs
tratos. Deixou de falar da liberdade.existencial como o que se encontra nos 
sentimentos sem ataduras. A liberdade como uma mágica travessia pelos sen
timentos que a limitam. Nunca uma viagem ao deserto. Não depender dos 
sentimentos não é despojar-se deles. 

! 
A protagonista de Blue pretendeu desprender-se de todos seus vínculos 

passados e atuais. Não pôde. Não conseguiu deter o devir de seus sentimen
tos. Intensidades que não lhe reconhecem a liberdade de detê-las. Podemos 
construir mil couraças, outras tantas defesas. Podemos armar o mais seguro 
dos refúgios. Seguiremos sem nenhuma garantia para anular as intensidades 
afetivas. Não há deserto que imponha suas ausências. Julie tratou, em vão, de 
liberar-se de seus sentimentos. Eles chegaram de novo. Sentiu asco pelos ratos 
que invadiram a assepsia de seu novo mundo e teve que pedir ajuda. Sentiu-se 
enganada e precisou saber. Pôde chorar e nascer de novo. Encontrou sua liber
dade conseguindo amor. 

A liberdade como busca de amor? Começo pela liberdade que se encon
tra liberando o amor reprimido. Há urna evidente perda de liberdade nos afe
tos reprimidos na melancolia. 

Abandona-se também a liberdade quando se deixa de investir nos obje
tos, ou quando se desestirna os outros e os afetos. Um (no) lugar que nunca 
pode ser reconhecido como lugar de liberdade. Esta é a situação da protago
nista que não se propõe viver com seus afetos reprimidos, quer desestimá-los. 
Urna diferença notável, por exemplo, com a protagonista de "Hiroshima, mon 
Amour", que queria, sem conseguir, voltar a encontrar o lugar para o amor. 
Não.se negou a investir de novo, ela não podia. 

~assa liberdade está em nossa condenação em investir. O que não é um 
limite. E nossa única possibilidade. Somos livres quando aceitamos e entende
mos, pelos sentimentos, a diferença do outro. 
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Autonomia e liberdade são palavras de sentido impossível quando as 
pessoas decidem envolver-se em invólucros. Impossível viver a liberdade à 

margem dos afetos, numa equação demasiadamente calculada. 

Em Julie, não há nenhuma viagem até a liberdade, obsedada em exerci
tar a insensibilidade. Ela recém inicia a encontrar a liberdade quando os afetos 
e a memória começam a filtrar-se em sua alegoria de abandono do mundo. 
Antes, só um ritual de um esquecimento. Um desejo de esquecer que a conver
te em prisioneira do passado. Riscar o passado é uma forma de rihializá-lo. 
Um forma de permitir que o passado nos capture. O passado também tem um 
devir. O sentido do passado nunca se detém, atualiza-se permanentemente. 
Querer esquecer é fingir detê-lo para converter-se em morto entre os vivos. Ser 
livre não é separar-se do passado. Pode-se liberar do passado permitindo seu 
devir como passado no presente. Esquecer, não esquecer? A questão não é essa. 

Ser livre é deixar-se1surpreender pela vida. A desconstrução do sujeito 
capturado. Esse homem, que foi institucionalmente produzido corno sujeito. O 
homem que se sente sujeito pelo efeito de uma rede de representações racio
nais. A imagem que as armas da razão me devolvem para impedir-me de acei
tar o presente como surpresa. Perdemos a liberdade quando não nos permiti
mos transitar por um sentimento não-valorizado de antemão. Uma consciên
cia que antecipa o que quer para não aceitar o que a vida nos propõe como 
diferença. A cerimônia da razão que ritualiza o afeto. O homem que idealiza 
suas expectativas para submergir-se, pelo que não consegue realizar, na frus
tração. O vivido como frustração e não como surpresa. Não poder aproveitar o 
presente por medo da surpresa. Desterrar-se no imobilismo latente dos senti
mentos calculados. Tudo o que não deixa escutar o que interrompe o esperado. 

Ninguém é·Jiyre se não consegue resolver o problema do outro. No 
outro encontramos a fonte da vida mais íntima. Um outro que está dentro 
de nós mesmos. 

Estou falando da liberdade que se aprende aprendendo a querer. Falo 
da ternura, do sonho e da poesia como caminho que vai permitir-nos enten
der o que queremos de nós mesmos. Quer dizer, a liberdade como uma for
ma de entendermos pelo querer do outro. O outro como poesia: o amor. Não 
há outra saída para viver a liberdade. Essa poesia que se cria com o outro, 
quando se consegue criar um entre nós dois que é a liberdade. Nessa revela
ção do querer que mostra os caminhos do próprio entendimento criativo. A 

liberdade gerada por um encontro. 

Sabendo querer, possibilita-se a liberdade como encontro. É a única for
ma de viver a liberdade . 
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Ser livre é tentar promover, com o outro, um sentido mágico de existên
cia. Isso Julie pretendeu negar a si mesma. Tratou de estabelecer um não-que
rer para o seu futuro. Tentou romper com o campo magnético do amor. Não 
pôde. A chamada do magnético foi mais forte. Não conseguiu ignorar os ou
tros. Eles a invadiram, conseguiram a subversão, pela impureza, do que Julie 
tratou de ritualizar. Os pontos de fuga em direção à vida falaram mais forte. 
Saíram vitoriosos os grandes enigmas do amor, da dor, da sexualidade e do 
sonho. Eles conseguiram vencer em Julie, a imaginação que faz delirar. Foram 
enigmas que dissolveram um pesadelo, projetando-se como possibilidade de 
mudança que deixa ouvir o próprio desejo. A poesia permitindo a construção 
do outro como metáfora imprevisívél. 

Um homem cresce com sonhos, é a poesia que transforma o mundo, 
celebrando a vida pela fantasia da esperança. Essa metafísica do impossível 
como gestão de po~ncias que aproxima a impossibilidade ao seu campo de 
realização. A impossibilidade sonhada como possibilidade criadora de mun
dos melhores, previsíveis e cada dia mais possíveis. A liberdade entendida 
como viagem do impossível em direção ao possível. A liberdade é de ordem 
de organização do imprevisível, a produção de acontecimentos que chamam a 
outras formas de viver. 

A liberdade entendida como poesia. Ninguém é livre quando sonha com 
mundos completos e idealizados. Mundos que nos deixam prisioneiros de so
nhos perfeitos nunca realizáveis. Daí a liberdade, como poesia, acolhe a imagi
nação coletiva. Renuncia-se à vida quando não se aposta, com o outro, poetica
mente no futuro. Foi com a renúncia à vida que Julie desestimou a dimensão 
poética de seu corpo, negando-se a ter fuhuo. Ela pretendia continuar viva, 
idealizando (perfeita) a pulsão de morte (negando toda possibilidade ao futu
ro de seus afetos). Algo impossível de ser conseguido enquanto se está vivo. 

A poesia, o outro como poesia, é o único antídoto quando se aposta no 
desencanto como valor absoluto. O valor curativo do amor como aposta de 
liberdade. Navegar é preciso. A liberdade como cartografia amorosa que per
mite descobrir terras ignotas. 

Estamos frente ao desafio de construir outro tipo de realidade significa
tiva. Necessitamos de outras palavras para inventar o imaginário da emanci
pação transmodema. Em outros termos: não permitir que as categorias herda
das da política e da filosofia moderna continuem sustentando, como simula
cro, a autonomia corno esperança. A autonomia se realiza extraindo lições da 
experiência. A autonomia conceitua! é uma fuga à alienação. 
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Capítulo XI 

As Funções da Filosofia do Direito 

Autores corno Deleuze e Guattari defenderam de um modo conclusivo a 
função da filosofia. O destino da filosofia unicamente expresso corno processo 
con tmuo de criação de sentidos. Concordo com esta postura. Penso que se pode 
aceitar a idéia de uma filosofia do Direito paralisada, na medida em que não se 
note a presença de jus filósofos realmente interessados em aprofundar a ques
tão da invenção de sentidos. 

A função dos filósofos é a de antecipar conceitualmente o devir dos acon
tecimentos. Eles são os primeiros que teriam que escutar os sinais emancipatórios 
d 

. 1 
o novo. A nqueza do trabalho filosófico consiste em antecipar os aconteci-

mentos emancipatórios, evitando novas oportunidades perdidas da história. 

Olhando o passado, podemos detectar muitas oportunidades perdidas. 
A história deixou passar muitas ocasiões, em parte, por não contar com filóso
fos preocupados com o futuro. A maioria é de eruditos do passado. E a erudi
ção que agora pretende pensar o século XXI com o olhar do século XIX. Neces
sita-se o olhar de categorias inventadas que preparem as condições que reali
zem, para o futuro, o desejo do novo. A mediação de categorias que permitam 
sonhar o futuro. A filosofia voltada para o futuro demanda a criação de catego
rias que construam o improvável como possibilidade. A filosofia como realiza
ção antecipada do improvável (como também do impossível em que é preciso 
apostar). A esperansa como deve ser, como busca de outra forma de viver. A 
esperança como intfodução do desejo no pensamento e na filosofia. 

Em termos de filosofia política, já não serve pensar a transformação re
volucionária comÔ apropriação do poder estatal ou com o maniqueísmo de 
duas classes condenadas ao confrontamento absoluto. 

Em termos de filosofia da ciência, já não serve aprisionar a verdade com 
o desejo de objetividade. É preciso dar fim à época de inocência analítica, acei
tando as incidências da política e o desejo de transformação do conhecimento, 
da subjetividade e do mundo. 

Em termos de filosofia do Direito, já não é suficiente preocuparmo-nos 
com as normas a partir de seus ângulos sistêmicos: é preciso denunciar o 
dogmatismo jurídico por seus pressupostos mágicos ou tratar de explicar 
serniologicarnente os mecanismos da interpretação da lei. Tampouco é sufici
ente ver o Direito como expressão do Estado. Há um plys ignorado em todas as 
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tentativas que é necessário esmiuçar. Um pl11s altamente complexo. Urna exi
gência ética, de justiça e de estética que não pode ser simplesmente reduzida à 

instância instituída do Direito. Há um pl11s de ética, de justiça e de estética que 

deve ser referido no lugar dos que estão sendo condenados, o social, o político 
e o subjetivo no fim do milênio. Os (não) lugares que a ecocidadania deve 

tratar de problematizar em termos de desejo de autonomia (dos homens entre 
si e consigo mesmo). A ecocidadania conceitualizada desde o desejo de auto
nomia. Os (não) lugares pensados a partir de uma fantasia de esperança. 

A filosofia do Direito necessita ocupar este pl11s (que eu chamo de 
ecocidadania). O Direito pensado sem pensar nas normas de um modo 

reducionista. O Direito pensado co~o fantasia da esperança: um saber que 
estimule a criação de novos vínculos e valores. 

Há uma espécie de filosofia equivocada do Direito, fortemente marcada 
pelos fantasmas de Kelsen, que sobre'·iive como excesso na atual instituição 

imaginária do pensamento jurídico. Um espectro que não permite uma franca 
inclusão do político e o desejante no filosófico e que tampouco permite a inclu
são na ordem do caos, do risco e do improvável. 

Incluir o político no filosófico significa, em primeiro lugar, correr o risco 

de começar a falar do estado do mundo, sair do castelo onde só se fala sobre o 
que as normas falam. Palavras sobre palavras. 

Falar do estado do mundo também significa mostrar o que desonra na 

ordem das coisas, abrir suspeitas frente ao dado e expressar magicamente a 
esperança. Introduzir o político no filosófico entendido corno realização de um 

imaginário da esperança. A filosofia como expressão de potência criativa e 

multiplicadora do desejo. 

Incluir o político na filosofia do Direito está sendo entendido como a 
busca dos pontos de fuga, a liberação do que bloqueia o fluxo representativo; o 
que rompe o· silêncio imposto ao imaginário para ajudar aos indivíduos a for

mar um projeto de vida que atenda os seus desejos e aceite o outro com suas 
diferenças. O político como criatividade vinculada ao pensamento como cons
trução; uma forma de encontrar finalidades singulares. O político como cria
ção que facilita a emergência do novo: as significações da liberdade. 

Para terminar este item: Kelsen e seus fantasmas servem como inspira
ção para a reflexão e análise do passado da própria filosofia do Direito, mas 
não servem para entender a atual maneira de existir do homem na sociedade. 

Nós, juristas, podemos dizer que Kelsen viciou-nos, reprimiu muitos 
de nossos olhares. A tal ponto que, hoje, uma maioria (alarmante) de juristas 
pensa que propor urna reflexão sobre o estado do mundo escapa ao objeto da 
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filosofia do Direito. Corno se não fosse necessário entender a vida para inter
pretar as leis. Pensar fora da lei é estar fora da lei (epistemologia) que impõe 
limites do que pode ou não pode ser aceito como uma preocupação legítima 

da filosofia do Direito. Aquele que pensa fora da lei segue sendo, para mui

tos, um filósofo marginal. 

Em linhas gerais: denunciar o que considero uma filosofia equivocada 
do Direito não implica aderir ao conformismo pós-moderno disfarçado de pes
simismo lúcido. Minha renúncia passa pela aceitação da fantasia de esperança: 

a antecipação do improvável para uma reflexão sobre as condições de sua pos
sibilidade. Um imaginário construtivo. 

1. Fazer a esperança 

Vivemos tempos de desordem e desonra. Um mundo dE;Sgastado que 
perdeu a oportunidade de tomar consciência de suas usuras. Tempos que 

precisam de memória e afirmação emancipadora que requerem certa audácia 
e uma sensibilidade que efetue a experiência da esperança. As fantasias da 

liberdade que atualizem a esperança, que façam reaparecer a busca da eman
cipação. As fantasias que vigiam a história tratando que a violência, a 
marginalidade e a fome (em seu variado menu, fome de ética, fome de digni

dade e de justiça, fome de uma vida que possa ser vivida) dissimulem-se sob 
o triunfo da democracia liberal. 

Surge pois, inevitavelmente, a necessidade de ter esperança em uma fi

losofia da esperança como processo produtivo de urna subjetividade coletiva 
para a autonomia. 

Admitindo isso, situo a filosofia do Direito como um processo pro
dutor de uma subjetividade coletiva em permanente estado de alteração. 
Uma instabilidade permanente da subjetividade no que se refere à cidada

nia, à ética e à justiça. 

Estou falando da filosofia do Direito como um acontecimento de ruptu
ra. Uma política de limite. Uma filosofia que possa propor que o Direito tenha 
um novo limite do Direito. Desta forma, fica a filosofia do Direito como uma 

instância comprometida com o fuh1ro da autonomia. Uma forma de emergên
cia da esperança entendida como aposta no improvável. A filosofia do Direito 
considerada corno fantasia ética do improvável. 

A esperança é alguma coisa da ordem do improvável. Temos esperança 
quando esperamos que algum acontecin1ento improvável possa acontecer para 

modificar alguma situação não desejada, insuportável. 
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A esperança é, no hmdo, a fantasia do improvável: a afirmação da validez 
moral do improvável. Trata-se de uma fantasia que permite vislumbrar a supe
ração que pode trazer a concretização do que no momento parece improvável. 

A filosofia do Direito trabalhando conceitualmente sobre o improvável, 
pode criar as condições para que o improvável se tome possível. Um trabalho 
que às vezes tem êxito, mas sempre nos enriquece, inclusive quando se frustra. 
E sempre um trabalho criativo sobre os limites. Examinando a história vemos 
muitos exemplos de sonhos impossíveis que transformaram o mundo: Cristó
vão Colombo descobrindo a América com três caravelas quase de brinquedo; 
São Martin cruzando os Andes para liJ;iertar o continente com um exército qua
se de ferramentas; Fidel Castro iniciando uma revolução com cinco rifles. To
dos exemplos de fantasias à beira do impossível. 

Falo de uma filosofia do Direito como atividade criadora de uma consci
ência antecipatória: a utopia concreta da transformação, a dspera de um fuh1ro 
melhor e possível. 

Penso que a consciência antecipatória necessita ser juridicamente consi
derada como a constituição imanente e virtual de uma sociedade. Isto quer 
dizer, como uma normatividade imaginária. 

A normatividade imaginária precisa ser vista como uma resposta coleti
va ao interrogante kantiano: o que me é permitido esperar em relação ao rnun
do7 Ela é o fundamento de uma nova racionalidade da praxis. Urna manifesta
ção da imaginação construtiva. 

A normatividade imaginária, por oposição à legalidade instih1ída a par
tir do Estado, representa o coletivo censurado: a porção reprimida da cidada
nia como imaginário. O que a cidadania não se permite ser. A outra cidadania 
que funciona como instância inconsciente. Uma instância de inconsciência co
letiva (o que a cidadania se nega a saber que sabe sobre si mesma, o que a 
cidadania é forçada pelas práticas de poder) a ignorar dela mesma. Falo dos 
não-ditos da cidadania; o que o poder impõe como impossível de ser dito. O 
que é o mesmo que dizer: a potencialidade não-manifesta da cidadania como 
atividade criadora da consciência antecipatória. 

A normatividade imaginária é um pólo normativo de autonomia que 
expressa um desejo de justiça. O outro Direito reprimido em função das práti
cas institucionais de poder (polo normativo de captura). 

A nom1atividade imaginária, corno a outra da legalidade instituída (a 
reserva selvagem) é a que permite a alteridade, a que exprime a função do 
Direito corno imposição do limite na diferença. E uma normatividade que não 
se preocupa com a igualdade na mediação dos conflitos (quando se fala de 
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igualdade jurídica se fala de certo desejo de eqüidade que o juiz tem que ter na 
mediação dos conflitos, uma igualdade formal unicamente equivalente, como 
pressuposto, a neutralidade. Nada se diz do que se passa na sociedade en
quanto conflito), se preocupa pela garantia das diferenças. Na instituição ima
ginária e suas instâncias reprimidas o que importa é o outro como diferença. E 
a busca de um pacto de respeito à diferença como limite para minhas próprias 
condutas. A diferença produzindo o sentido normativo de meus atos. 

Trabalhando a diferença em Direito, trabalha-se a falta, o incompleto, o 
imprevisto, sem o chamado de uma linguagem que diminua a angústia pela 
ausência de certeza. Um trabalho que não precisa pressupor invariáveis de 
sentido para a interpretação da lei. 

2. Filósofos que sabem querer 

A filosofia, em minha concepção, é um espírito antecipador que constrói 
ficções de realidade para imaginar resolver problemas obscuros. Um espaço 
potencial que se situa entre o sujeito e seus ambientes. Uma capacidade de 
sonhar posta a serviço da autonomia dos homens e da transformação da socie
dade. Uma reserva de realidade situada entre o subjetivo e o objetivo como um 
potencial de imaginação criadora disponível nos diversos entre-nós do social. 
Uma espécie de realismo mágico como imaginário: uma sorte de realismo utó
pico que ajude a desvendar nossa atual dificuldade para entrar na vida, para 
estar presentes no mundo. 

A especificidade que eu não desejaria ver em qualquer proposta filosó
fica estriba-se no fato de que, naquilo que se tenta dizer, sempre deveria estar 
presente uma parte que se manifeste como espaço potencial: um lugar para a 
fantasia que permita um viver criativo e não adaptado. Urna região de sonhos 
que facilite o encontro com os outros e permita entendê-_los a partir do afeto. 

Minha experiência de vida está me levando a pensar em uma via filosófi
ca que demande a presença do afeto como pré-condição do pensamento e a fan
tasia como seu resultado. Dito de outro modo, a filosofia corno discurso que se 
preocupa fundamentalmente com a criação de condição de encontros vitais com 
os outros, encontros que tenham por resultado a constituição de espaços potenci
ais de fuga (do pólo de adaptação) e transformação. A filosofia como um poten
cial de afeto que permita a aceitação da alteridade a partir dos sentimentos. 

Para encontrar-se com o outro, é preciso poder aceitar suas diferenças. 
De fato, as diferenças não são aceitas por processos inteiramente racionais. As 
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diferenças são aceitas quando se consegue um encontro afetivo com o outro e 
na medida em que se saiba querer. 

Fazer filosofia, para mim, é exercer uma capacidade de amar. Filosofar é 

aprender a querer. O filósofo é aquele que sabe querer, não o que se contenta 

com o espetáculo do mundo, como pretendia Fernando Pessoa. Filósofo não é 
aquele que só entende, é filósofo o que pode aceitar o diferente sabendo querê
lo, transformar-se por este encontro com o diverso e gerar fantasias e vida 

renovada com as palavras: transgredir para (re)encantar-se com o mundo. 

Filosofar é escapar de uma vida adaptada, de uma libido em desuso, como 
também ajudar o outro, a partir do a~eto, para que também possa escapar. 

A instituição imaginária da sociedade gera mecanismos que eu chama
ria de antivida. Eles podem ser contestados por um espaço potencial imaginá
rio (instituem, em mim, o potencial criativo da filosofia). 

A condição transmoderna vai configurando uma instituição do so~ial 
em que os indivíduos resultam subtraídos, em grau cada vez mais crescente, a 

todo intercâmbio afetivo. São poucas as possibilidades para que alguém seja 
receptor de sua aflição: escasseiam os interlocutores. 

Se ninguém responde aos nossos chamados terminaremos por não ex
perimentar desejo algum. Precisamos de cuidados. A ausência de cuidados 

pode criar um estado de marasmo que leva à desestima de todo empreendi
mento libidinal. Uma fábrica de autistas como futuro social? Um empobreci

mento da vida imaginária de tal dimensão que pode determinar a máxima 
redução da experiência de autonomia. 

O processo de configuração da autonomia é sempre a articulação de uma 
demanda de amor. Uma área de experiência criativa que transcenda simbolica
mente a falta desejada pela primeira ausências. Desde que a criança inaugura 
sua experiência de presença/ausência materna, mais além da necessidade, arti
cula-se uma demanda de amor. Por trás de todo desejo existe uma demanda de 
amor: a necessidade de amor como primeira necessidade de sobrevivência inde

pendente. A consciência de um corpo próprio nunca está separada do outro como 
interlocutor afetivo. A partir do desprendimento materno, a formação de urna 
subjetividade própria demanda o investir num espaço imaginário que transcen
da e reencontre o mais longínquo e perdido objeto de amor (de satisfação amoro
sa). A subjetividade que irá se formando em busca de uma satisfação passada 
que se procura captar em outra parte, num outro objeto que é o mesmo sob 
roupagem diferente. Condenada a investir num retorno in1possível, imaginaria

mente satisfeito, para constituir sua subjetividade independente. A roupagem 
diferente do espaço imaginário que reordena o real numa nova configuração . 

• 526. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e ca reconstrução da subjetividade 

O ponto de partida para a construção da identidade e da realidade é 

uma presença perdida. Este é também o ponto de partida da filosofia: o jogo da 

descoberta da diferença. 

A falta de objeto é só o que permite avançar na configuração da subje

tividade, isto é, abandonar o estado de asubjetividade (de morte) da presen

ça total, permitindo (pela ausência) a formação da subjetividade na desco

berta da diferença. 

O sujeito constitui-se no limite da ausência e da presença, na demanda 
de amor e na descoberta da diferença que este limite provoca. Diferenças que, 
ao longo da vida, vão permitindo a transformação do sujeito que consegue 

entender-se melhor na medida em que sua demanda de amor lhe permite che

gar a entender-aceitando a diferença do outro. 

Filosofar seria, então, dar respostas imaginárias para uma demanda de 

amor. O fazer filosófico pressupõe preliminarmente a construção de um espa
ço potencial onde o sujeito possa imaginariamente ressarcir criativamente a 

perda do objeto que o constituiu. O nascimento de um sujeito é a conseqüência 
do desaparecimento do objeto cuja imagem conserva como significante 
substitutivo. Nesses significantes constitui-se o sujeito no mundo. O sujeito e o 

mundo, poder-se-ia dizer, são a ausência prolongada (imaginariamente com

pensada) de objetos. O sujeito que surge como a fantasia de uma demanda de 

amor, que nasce como sujeito estabelecendo um lugar para a fantasia. 

Agora, num mundo que se despersonaliza e desestima, emoções e senti

mentos fazem-se absolutamente necessários para desenvolver uma forma de 
filosofia que trate de estabelecer, pela poesia, a unidade entre a vida e o pensa

mento. A filosofia como negação de um conhecimento que se reduz a uma 
especulação teórica, com significações construídas com truques objetivos. 

A filosofia como imaginação poética. A poesia em sua função de libera

ção do sentido reprimido. A poesia que busca reinventar a ética, transgredin
do reiteradamente a moral dos interditos. Uma máquina de integrar o que a 

tradição separou e uma máquina de negar tudo o que a maioria instituiu como 
ordenação intocável. Um ponto de articulação diferente para a construção de 
uma estética que desafie a passividade kitsch do cientificismo reinante. O Bar
roco como filosofia. A proposta de um estilo de vida e de pensamento que, 
rechaçando o habitual do mundo, proponha-se a transformá-lo, usando a ima
ginação como detonador. Retirar, pela poesia, os homens de suas sepulturas: 
as tumbas da erudição, da objetividade, da pedagogia fundada em claustros, o 
amor como sacramento. Sempre apostando no ponto de fuga, pela poesia. 
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Falo da filosofia como constituição poética do outro (e por este, do mun
do). O amor como filosofia. O amor unicamente aceito como situação mágica 
que nos deixe surpreender com o inesperado. A iniciação no amor transgre
dindo a hipocrisia dos costumes. Um campo magnético de poesia total que 
institui identidades pela mediação do outro como potência inventiva. O acon
tecimento poético para poder encontrar o sonho reprimido por uma sociedade 
indecente: uma sociedade que assume o valor do dinheiro como único senti
mento. A poesia como transferência, como sonho que libera o desejo. A filoso
fia como força que nos devolve a possibilidade mágica de nos iludirmos. 
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1. Repensando a construção da realidade em que vivemos: metáforas 
para a ciência, a arte e a subjetividade 

Temos que falar do final de uma visão da história, determinista, homo
gênea, totalizante, e do surgimento crescente de um ponto de vista que susten
ta a descontinuidade, a fragmentação, a falta de linearidade e a diferença. Jnn
to com a necessidade dos encontros, a autonomia e a criatividade como dimen
sões operativas da construção das realidades em que vivemos. Outras metáfo
ras para a ciência, a arte e a subjetividade. Um espaço estético-criativo para as 
verdades e a experiência. As implicações sociais, políticas, ecológicas e subjeti
vas da transmodernidade ocupando o centro de qualquer discussão, sem ficar 
relegadas a saberes ou discursos particulares. A vida quotidiana e a vida teóri
ca; as ações sociais políticas e poéticas, todas mutuamente implicadas por mu
danças nos paradigmas éticos, estéticos, científicos e terapêuticos. Intensida
des que se cruzam organizando espaços de trãnsito livre entre as tradicionais 
distinções da ciência e arte, a objetividade e a subjetividade, o mundo da 
cientificidade e o da filosofia. Estamos, cada dia mais imersos em um período 
que começa a reclamar a convergência e novos traços de integração e depen
dência na organização dos sentidos e das realidades em que vivemos. 

Desprendo do exposto que surgem novos espaços de pensamento que, 
jnnto ao questionamento das metáforas e premissas que orientam a epistemologia 
e a ciência da modernidade, vão destacando a importãncia para a ciência de 
temas tradicionalmente vinculados com a arte, tais como â subjetividade, a 
criatividade, a singularidade e os espaços gerais para o encontro com o outro. 

As metáforas de um iluminismo cativo de um ideal de progresso, como 
meta irrenunciável de nossa espécie, cedem ante o reconhecimento de crises 

• Publicado na Revista Seqiiência 30, UFSC, Florianópolis, p. 1-10, 1995 . 
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inesperadas que alteram radicalmente as realidades em que vivemos. Crises 
que, ao afetar-nos, afetam, também, uma prolongada concepção da produção 
científica do conhecimento. Crises que recordam a necessidade de levar em 
conta a singularidade dos acontecimentos; a complexidade ecológica e os ru
mos do desejo. Elementos, todos eles, que nunca podem ser resolvidos pela 
grossa trama dos conceitos. A poesia invadindo a ciência para estabelecer 
fendas nos conceitos, onde se instale a vida e se transforme o geral e abstrato 
em metáfora. Os critérios universais de verdade substituídos pela 
multiplicidade como sentido. 

No fundo, o fim da neutralidade da ciência, revelando que ela serve 
para construir e destruir realidades, ãssim corno para alterar o curso da subje
tividade e das ações. Urna falta de neutralidade que obriga a considerar em 
seu lugar o aspecto ético da produção do conhecimento. Somos responsáveis 
das realidades que construímos. A idéia da neutralidade já não nos salva. Cons
truímos o que conhecemos e surgimos como indivíduos (sujeitos) nesse pro
cesso de construção. Devires, como gente e corno mundos, processos comparti
dos com os outros, dos quais brotam conflitos, cumplicidades, significados, 
realidades. O desconhecido, o inédito-singular, que não pode ser ocultado por 
nenhuma lei universal. As potencialidades desconhecidas que se levantam como 
esperança ante a perda de vitalidade, um dos indicadores mais preocupantes 

dos tempos que se avizinham. 

2. O fim da ciência? 

A resposta é não. Creio, corno Prigogine, que recém estamos por entrar 
em outra concepção de ciência, apoiada em um conceito de caos, que modifi
cará nossa formulação das leis que determinam o conhecimento humano dos 
pontos de pontos de vista divinos e atemporais. Unicamente o final da ciên
cia convencional; o momento privilegiado de uma nova perspectiva da natu
reza. Ternos que cuidá-la. Está ameaçada por todos os lados, principalmente 
pelos simulacros, pela hiper-realidade e as virtualidades da transmo
demidade. Quisera que ninguém esqueça, nesse delinear, que também a nova 
perspectiva da natureza é pós-moderna. 

A ciência indo por um plural de direções em mudança permanente, que 
dão capacidade ao imprevisto, ao azar, ao devir, ao novo, à irreversibilidade. 
Um pensamento complexo, quer dizer capaz de unir significados que se repe
lem entre si. A ciência do pensamento indisciplinado. 
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Qual é o lugar do sujeito no pensamento indisciplinado? Um "sujeito
indivíduo", fruto de um trabalho que permita pensar as ambivalências, as 
incertitudes, os contrastes, as insuficiências que existem nessa idéia, reconhe
cendo, ao mesmo tempo, seu caráter central e periférico, significativo e insigni
ficante. Uma idéia que se vai afastando das noções tradicionais de sujeito: dis
solvido e transcedentalizado. Agora vamos rumo a uma idéia de sujeito que 
emerge com anterioridade ao indivíduo, por fenômenos que não são subjeti
vos, mas sim inesperados. Estamos em um espaço no qual emerge uma nova 
científicidade, que permite considerar casos que não considerava a antiga. Não 
obstante as velhas concepções resistem em enormes setores do pensamento e 

da consciência de muitos científicos. 

Falo de urna nova forma de produção de conhecimento, que estabelece 
vínculos entre coisas que estão separadas. É a origem de macroconceitos aber
tos, cart<1>gráficos, em devires. A origem de um macrosujeito, de uma 
multisubjetividade emergente; de uma dinâmica de contextos, de objetos e de 
devires de individualidades complementárias. Possivelmente uma forma de 
tratar de tirar a epistemologia de sua situação catastrófica em torno da produ
ção de verdades, para vê-la somente como os fundamentos dos diferentes mo
dos de pensar (participativo e construtivo) o mundo e suas várias realidades. 
Regras que não servem para dizer como é o mundo, unicamente para sugerir 

maneiras de pensá-lo; pontos de vista. 

Uma revolução na própria epistemologia. Outra revolução na consciên
cia humana. Novas noções de conhecimento e intervenção, vencido o parado
xo da ciência moderna que exalta os pontos de vista (subjetividade) de tal for
ma que eles terminam proporcionando a ilusão de uma imagem tão vívida 
como para fazermos pensar que houvéssemos chegado à própria verdade (ob
jetividade). O bom ponto de vista que consegue mostrar a natureza. O ponto 
de vista que traz a promessa de uma visão impessoal não localizada, universal: 
o paradoxo da subjetividade objetivada: o ponto de vista que escapou de si 
mesmo para prometermo-nos uma visão desde nenhum lugar. O ponto de vis
ta que se torna anônimo pela adesão às regras epistemológicas (obtendo, isso 
sim, grande autoridade por essa renúncia). A oculta, silenciosa, ilusão de obje
tividade no subjetivo. A subjetividade, em mudança, filtrando-se na epistemo~ 
logia (para salvar o humano da humanidade) para ir tratando de plasmar um 
tipo de entendimento que busque sacudir, mover estruturas rígidas, deses
tabilizar, gerar encontros, ser no outro Rºr amor. Uma epistemologia que não 
usa as ciências humanas como fonte de metáforas para pensar as relações hu
manas, ao inverso, que pense as relações humanas como fonte de metáforas 
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para refletir acerca da ciência (Enely Fox Keller). O subjetivo como reserva de 
humanidade, para que sirva como defesa frente a um mundo exterior que pode 
roubar de nosso mundo interior sua possibilidade de produzir fantasias. Das 
verdades inscritas nos discursos às verdades encarnadas (corno atual saída). 

A epistemologia, agora, como um lugar de pensamento que nos encontre. 
Nada de regras de controle dos discursos. Algo que sirva para entender o que 
está passando e pode passar com a produção de saber e a existência, conosco, no 
fuh1ro. Uma fom1a atenuada de filosofia (que não é história das idéias). Nada de 
rnetalinguagens. Algo do saber reprimido, "do que negamos ver que vemos". 

Estou falando de um pensarn~nto sobre a produção de saber que consi
dera as imbricadas correlações entre o sujeito e o objeto; o "antes" que condiciona 
ao sujeito não é, primitivamente, o contexto (o objeto previamente construído), 
senão um primeiro outro. A separação cognitiva entre sujeito e objeto depen
dendo de uma primeira fratura entre o eu e o outro, que de um só golpe cons
titui ao indivíduo e ao mundo como coisas separadas. Logo segue a fratura 
entre sujeito e objeto como continuação. Uma fratura que não permite consoli
dar a identidade de um eu integrado (enraizado) em relações (autônomas) com 
os outros. É certo que teríamos outra idéia de ciência se partíssemos de identi
dades que se encontram para produzir realidades como devires. O entre-nós 
como circulação de sentidos. Uma epistemologia do entre-nós, que não se ocu
pa somente de entender o mundo como objeto, senão ao homem como um 
plural de afetos que querem estar vivos. O sonho de uma subjetividade que 
não está condenada a borrar-se a si mesma pela lógica da epistemologia; uma 
subjetividade que, além do mais, não seja somente individual, senão também 
coletiva. Um novo sentido de objetivo, agora, como a presença do exterior ao 
eu no "outro". Sentidos de verdade entre corpos que, como os movimentos de 
urna sinfonia, se necessitam entre si, e cada um encontra sua razão de ser (sua 
justificação e sentido nos outros. Decididamente inseparáveis). Estão termi
nando os tempos em que o objetivo adquiria o sentido de "uma visão desde 
nenhuma parte", um conhecimento sem um eu que conhece, a lógica de uma 
racionalidade autonomizada dos corpos (um pensamento de corpo ausente). 
Uma história que chegou ao seu fim com este século; que chego ao seu fim para 
permitir um novo começo das representações com as quais se constitui o mun
do é nós. Desse final e do que pode começar, quero me ocupar quando.voltar a 
ocupar-me da epistemologia. 
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3. A mente artificial e seus efeitos 

Agora começamos a nos enfrentar com outro tipo de pensamento libera
do dos ossos e da carne: a inteligência humana sustentada dentro de urna mente 
artificial. Os próprios signos que se tomam criativos e autônomos. Como fugir 
disso? Como fazer com que os seres humanos logrem elaborar alguma resistên
cia contra esse tipo de sensibilidade? Como recuperar a carne e os ossos para 
pensar? Falo do perigo do desejo perante uma capacidade de fantasiar não deri
vada do corpo, do desejo do homem, derivada artificialmente da técnica. 

Presumo que a resposta é ecológica. 

O pensamento artificial e a autonomia do signo não escapam à linha 
epistemológica da modernidade, são o fruto de uma modernidade levada a 
suas últimas conseqüências. Nos faltou a necessidade de interrogarmos acer
ca de como recolocar a sqbjetividade. Necessitamos de uma nova subjetivi
dade, que requer escapar (uma visão diferente) da história das representa
ções objetivas da modernidade (a ilusão de crer que as observações podem 
ser feitas sem um observador). 

Caminhos da ciência que surpreendem o que foi imaginado por vários 
séculos. Elementos que não se inscrevem nas teorias que se estão usando, que 
as alteram, amplificam e modificam atendendo a duas fontes de razões dife
rentes: a heteronímia de pontos de vista e a singularidade dos processos. Dois 
aspectos que põem em tela de juízo o largo desdobramento de séculos de refe
rências unidimensionais. Um certo auge da polissemia (de saberes e de proces
sos singulares) na constituição de novas realidades que se vê chegar. A multi
plicação de lugares e o aporte das singularidades corno interlocutores do novo 
e do inesperado (qu~ modifica a trama ontológica da realidade constituída). 

4. Os estilistas do saber. O Barraco no futuro. Outra epistemologia. 

Quero recordar que há mais de dez anos eu já havia começado a falar do 
princípio da heteronímia significativa para pôr em discussão o ponto de vista 
unidimensional da teoria kelseniana. Agora, suponho, estou dizendo o mesmo 
com algumas diferenças. 

Falo de um universo de experiências que pode ser alterado pelas singu
laridades, o encontro com o outro, e o que os sentimentos permitem perceber. 
Tudo podendo ser expressado como uma espécie de volta da estetização do 
pensamento, das realidades construídas e da vida. A necessidade de estilizar o 
que se vai pensando. Algo assim como a busca dos estilistas do saber, que nos 
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permitem encontrar o equihbrio entre o externo (assumido como sociedade 

real), o subjetivo e a sociedade dos simulacros e as virtualidades potenciais. 
Estilistas que também sejam dietólogos e que nos ajudem em urna dietética da 
informação. Salvem-nos de um excesso aniquilador (a cibergordura). Pensar 

com estilo, como uma forma de abrir um rnmpo de intervenção, a fuga em 
direção à autonomia. Outro tipo de Internet: a dos sentimentos: todos vincula

dos nos afetos. O estilista como verdugo da alienação. Uma perspectiva de 
saída do "capitalismo cibernético", as vias de resingularização. A aposta em 

mudanças positivas para o que virá. A ecocidadania como resposta ao descon
trole do espaço cibernético (esse não-lugar em que se mesclam realidades e 
virtualidades). A chegada às portas do inferno. Como evitar que se abram? A 
aposta de esperança está na ecocidadania. O barroco do futuro. 

Como vocês podem ir vendo, a estilística do saber põe a ênfase na pro
dução da heterogeneidade, na recriação da heterogeneidade. Uma espécie de 
potência de emergência (para não falar de paradigma) estética, política, ética, 
terapêutica e amorosa. Uma espécie de navegação em todos os domínios da 

vida cotidiana para investigar pequenos focos moleculares onde se possa recu

perar a subjetivação singular. 1v1ultiplicar a luta contra a homogênese capitalis
ta (afetos, sentimentos, valores). Apostar, como esperança, que tudo nos trans

borde, varrendo com o homogêneo, deixando o território preparado para a 
heteronomia. Transbordar o homogêneo, esse é a aspiração. 

Não sei em que tipo de civilização entraremos. Algo não cheira bem 
imaginando o futuro. Hoje supomos que estaremos vinculados a uma gigan
tesca rede de informações; vinculados a um gigante informático e não aos ou

tros. Mas, no vínculo com a rede e o desperdício dos outros se perderia a pos
sibilidade do sujeito. Estou me referindo à perda de nossa condição de identi
dade. O homem para ter identidade está condenado a investir no outro. O 
homem, ao não ter essa possibilidade, cairia em uma espécie de "nirvana 
informática", que é necessário evitar. 

A nova função da epistemologia, assim creio, passaria pelo imperativo 
de produzir um saber, um estilo de conhecimento que gere um diferente tipo 
de sujeito: um sujeitei no outro, que garantisse a continuidade da "condição de 
investir"; relaciono-me com o outro, logo existo. 

5. Produzir conhecimentos para melhorar a qualidade de vida 

Quando volto a ocupar-me de questões epistemológicas, descubro que 
não posso transitar por elas sem uma bússola ecológica, sem deixar de fazer o 
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esforço de produzir ou transitar um espaço epistemológico que dê respostas 
como política de civilização. A epistemologia como uma política de qualidade 
de vida. Um lugar de reflexão, sobre como produzir um conhecimento para 

melhorar a atualidade de vida,_que estimule e fortifique a convivência (com 

um saber destinado a aumentar a qualidade dos encontros com o outro) e nos 

ajude a salvar-nos do stress. 

A ciência, a técnica que está vindo, mostram alguns lados sombrios. Em 

seu amparo se formaram enormes conglomerados "tecnoburocráticos", que por 
uma parte dominam e achatam os problemas individuais e por outra geram 
irresponsabilidade (E. Morim) e falta de solidariedade. Duas coisas que levam 

à paulatina degradação ética. 

Resulta-me impossível pensar a epistemologia, em outros tem1os, sem 

elaborar uma política de civilização onde a solidariedade, os encontros afetivos, 
a ética, a cidadania, a qualidade geral de vida, possam ser concebidos em con

junto como sentido (saberes) que realizam a vida. Formas de conhecimento 
que permitem evitar "as ceg11eiras do pensamento mutilador" (Morin). 

A cultura da informatização não deixará nada sem revolucionar. Pode

mos chegar a transpassar os limites do imaginável. Um desenvolvimento que 

perdeu a dimensão dos problemas humanos gerou marginalização, desmora
lização generalizada, democracias que igualam aos homens no stress. Uma 

humanidade que pode adoecer de civilização, que paulatinamente paga o pre

ço de degradar sua qualidade de vida. Vidas deterioradas pelo consumo de 
espelhismos brilhantes. Mal-estares, que Freud não imaginou, de nossa cultu
ra de crescimento cibernético. "O crescimento, disse Marim, que se tornou in
dispensável para nossas economias é insustentável a longo prazo para nossas 

existências individuais e também para a existência da humanidade." 

Em um mundo tão mudado e mutante: no umbral das mudanças 
inimaginadas, temos que estar alertas para que as novas formas de sociabili

dade não nos deixem vazios e que não percam em intensidade o que ganham 

em atualização. 

Não sabemos, como muitos, dizer basta. Creio em uma epistemologia 
que nos ajuda a aprender "o basta dos cuidados", que nos tire da passividade, 
que permita recuperar a auto-estima (e a estima pelo outro) que perdemos. 

Os meios massivos de comunicação nos acostumaram, em meio a um 
consumismo irresponsável, a um olhar desalento sobre todos os mal-esta
res civilizatórios que cerram o milênio. As telas os exorcizam projetando-os 
como espetáculos cruéis, esperando com ele havê-los feito irreais ... Espera-
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mos que alguém nos divirta, enquanto as coisas vão como vão. E ao diabo 
os que venham (Eco). 

Por outro lado, a globalização do sistema de comunicações devasta as 
diferenças em formas de vida e nas distintas tradições. Tudo se faz trivial, 

esquemático, intercambiável e presente em qualquer parte da terra. Um trági
co empobrecimento da experiência e da informação, diminuídas por seus si

mulacros, que ocultam as imagens reais de destruição (na guerra do Golfo 
somente recebemos imagens distorcidas como se foram um contato imediato 
com a tragédia efetiva; unicamente o simulacro de uma montagem). O mais 

aterrador de todo esse processo pe_rsuasivo, desde o ponto de vista episte
mológico, tem sido sua instantaneidade: sua difusão vertiginosa à escala pla
netária. A presença instantânea de uma realidade que persuade sem a media

ção de argumentos (sem ideologia). Homens apanhados por novas formas de 
extermínio de sua autonomia (liberdade): um empobrecimento da experiência 
(trivializada e mostrada com opacidade pelos meios massivos corno se fora a 
auto-evidência do instantâneo). Isso somado às infinitas possibilidades futu

ras das realidades virtuais, que substituirão os efeitos persuasivos da manipu

lação da palavra. O fim da ideologia por homens controlados pelas imagens, 
"o ciberirnago", que nos coloca em um simulacro da realidade (mais brilhante 

que a própria realidade) que, por outra parte, impõe uma passividade quase 
ineludível. A atitude reflexiva e crítica requer um maior esforço do que o que 

empenhou aos homens para a desmistificação ideológica. É dizer, um desafio 
inédito para a epistemologia, que precisa construir urna subjetividade e uma 

realidade para a autonomia, vencendo a transformação em escala planetária 
da natureza em artifício uniforme e contemplativo. Outro tipo de saber univer
sal (fora de sua idéia clássica baseada na homogeneidade trivializada imposta 
às diferentes formas de experiência e da subjetividade). As culturas sem dife
renças, que deixa o homem sem herança e sem raízes. O homem sem plural 
que busca ~eencontrar sua cultura na propagação do consumo. 

Penso em uma epistemologia empenhada em dar outra resposta à velha 
questão da unidade e da diferença. Aqui, no momento, não tenho pistas, uni
camente sinto.o problema. Falo de uma dialética do único e do múltiplo (não 
metafisicamente determinada), fruto da compreensão da unidade referencial 
de que tudo porta diferenças. A unidade em suas diferenças (os mesmos dese
jos buscados em infinitas modalidades diferentes, por exemplo). 

Porém, no momento, temos que enfrentarmo-nos com um mass media 

que simula diferenças em ofertas, por exemplo, para um uniforme e 
adormecedor ponto de vista único. Como manter sinceras diferenças em uma 
sensibilidade assim detem1inada? 
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Epistemologicamente, cada vez resulta mais estimulante uma maior fle
xibilidade, que tenha a introduzir o caos, as diferenças, a interação entre sujei

to e objeto, o fragmentário em todas as disciplinas do conhecimento. Tudo 
muda com uma rapidez que se converte em um grande desafio epistemológico: 

produzir um saber com capacidade para intervir e operar nessa vida de mu
dança permanentemente surpreendente. Não podemos ficar ancorados em sa

beres que nos façam pensar sempre no passado. A verdade tem que ser 

conjugada no futuro dos verbos. 

6. O terremoto da modernidade 

Barnett Pearce introduz a metáfora do terremoto para referir-se à revo

lução nas comunicações (e o saber da modernidade, eu agregaria). "Se algum 
de vocês esteve alguma vez em um terremoto saberá que prot:luz uma grande 

desorientação. Quando de imediato aquilo que sempre consideramos estável 
(a terra a nossos pés e a força da gravidade) deixa de sê-lo, se sente uma pro
funda vertigem e já não se sabe mais em que se pode apoiar; ou, para bem 

dizer mais literalmente, sobre que se pode estar parado". 

A revolução nas comunicações modifica radicalmente nossas condições 

de vida em aspectos muito complexos que hoje nos resulta difícil de imaginar 
e que não começamos a elaborar suas implicações, como depois de um terre

moto. Um novo "paradigma" de conhecimento (se se quer manter o termo) 
surgirá dessa nova revolução nas comunicações, como antes a revolução na 

escritura reorientou a noção de conhecimento (passando do relato à oração, 
abandonando o contato cara a cara com a autoridade, e entrando em um senti
do de saber despersonalizado, sem contexto, eterno e objetivo). 

O paradigma comunicacional da modernidade se apoiou nas idéias de 

objetividade e representação. Isso presumia que a linguagem se refere ao mun
do, representa-o aspirando a objetividade. A linguagem como a tentativa de 

refletir fielmente o mundo, com mensagens que podem não distorsioná-lo. 

O paradigma comunicacional da era cibernética aceita que a linguagem 
que constrói o mundo não o representa, não há mundo com anterioridade à 
construção semântica (imagens e signos que convocam a ser); o mundo como 
resultado de eventos comunicativos e não simples transmissões de informa
ções ou mensagens. A linguagem como intensidades que impregnam a totali
dade das atividades sociais, mas sem identificar-se com essa totalidade. Seria 
algo assim como a construção do mundo, da realidade e da subjetividade, 
pelas atividades sociais de que, por um curto período, formamos parte (en-
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quanto estamos vivos). Estamos, enquanto vivos, imersos em processos em 

curso, cujos parâmetros não estão definidos e que não atua1i1 de modo digital; 
atuam de urna maneira serpentina, e com uma base de orientação deôntica 

(que nos diz que podemos ou devemos fazer). Nessa ordem de idéias nosso 
conhecimento se inicia como modos do que devemos ou não devemos fazer. 

Somos primitivamente seres sociais e não epistêmicos. Algo que a própria 
epistemologia deve começar a levar em conta. Ela deve ser primeiramente 

orientada por nosso ser social como condição de significação. O ser em uma 
pluralidade simultânea de jogos com diferentes movimentos apropriados. Isso 

não nos permite ser, em um mesmo instante, o mesmo sujeito para cada um 
dos jogos. Em minha unidade corno s"ujeito sempre existem urna multiplicidade 
de sujeitos. Sempre sou um no múltiplo. 

Os fins do saber estão mudando, corno efeito da atual revolução 
comunicacional. Os novos meios eletrônicos provocaram impressionantes al

terações na estrutura. física e moral do mundo social. O que por sua vez deter
minou mudanças na estrutura do saber. Antes tínhamos teorias; agora se dá a 

passagem à práxis. Teoria vem de "theorem", o espectador das olimpíadas, o 

único que não participava, o que observava para comentar. O participante das 
olimpíadas entrava em campo para jogar e devia adaptar-se ao devir dos mo

vimentos dos outros participantes. Todos os participantes tinham que saber 
como atuar em relação ao outro. Tinham que ter um conhecimento de partici

pação para ganhar o jogo. O conhecimento de participação não aspira a busca 
da verdade, trata de consentir a um saber acerca de como funcionam as coisas 

na prática, ou se assim se quer no mundo. Uma inteligência reflexiva e não 
representacional. Por estas vertentes tem que ir mudando a epistemologia. Claro 
que não se trata de um caminho para se obter o saber que permita ganhar o 
jogo. Se trata de entender os movimentos dos outros para obter uma sociedade 
de homens autônomos, para tratar de não perder os espaços vitais para a espé
cie dos humanos. Por isso de.ve ser uma reflexão banhada de ética. Quando 

falei da camavalização, algo disto estava querendo dizer. 

Desejaria argumentar que vivemos em uma formação social ciberne
tizada, que pode chegar a pôr em perigo - pelos espaços virtuais, a mani
pulação genética, etc - a relação entre significados e ações. Que sociedade e 
que subjetividade resultará da incidência, em sua construção, da virtua
lidade e da genética? 

Quando me pergimto isto, coloco um interrogante ético relacionado com 
a ecologia, a cidadania e a subjetividade. As novas maneiras de pensar e ser 
que nos põem em perigo de ir - por sua distância ética - para uma espécie 
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humana sem humanidade. Não uma busca ética de princípios, senão mano

bras éticas que permitam conservarmo-nos como humanos com humanidade. 

A ética tem que ir levando-nos para uma epistemologia radical. Aqui 

falo de radical no sentido que lhe outorga Anthony Giddens: "não ter medo de 
buscar soluções não convencionais para problemas convencionais". Soluções 

que não nos levem para o lado sinistro do passado ou do futuro cibernético. O 
fuh1ro tem flancos assustadores, porém o passado não foi de rosas. Houve muita 

indignidade nas visões passadas do mundo. A dignidade tem que ser encon

trada de um modo inédito, criativo ao extremo. 

7. O novo fisicalismo para as ciências sociais 

Apenas entrou este século, que já se vai, e surgiram teorias que aprego
avam a necessidade de contar com modelos de ciências sociais que copiaram 
as ciências da natureza. Tratando inclusive de alcançar o ideal de ciências 

sociais matematizadas. Esta tendência recebeu o nome de fisicalismo. Não 

vale a pena discutir agora sua utilidade. O que sim me parece é que é o mo
mento ideal para inspirar-se no pensamento, digamos, físico (ciências duras) 

que fecha estes últimos "instantes" do segundo milênio (Prigoginy e outros). 
O descobrimento da instabilidade e o caos, a maneira em que se deve delinear 
a irreversibilidade, o aleatório e o imprevisível constituem questões que po

dem produzir uma virada incalculável em qualquer saber sobre a sociedade. 
Em o que faz as nossas práticas de ofício mais diretas, é dizer, tudo o que 

envolve ao jurídico traria aparelhada uma das maiores alterações de toda a 
história de suas teorias. Tudo isso é muito prematuro, mas deve ser adianta
do, tendo em conta; sobretudo, o estado de indefinição que parece afligir aos 
que estamos pensando a atualidade e o devir do jurídico. Pensem, por exem

plo, na idéia, sustentada por Prigogine, de que "o mundo aparece como uma 
notável combinação de ordem e desordem, que é finalmente a expressão da 
instabilidade, do caos inerente às leis básicas da natureza". Que longe fica o 

jusnaturalismo e o positivismo. 

Porém não quero esquecer-me, nem deixar de registrar, que o grande 
desafio epistemológico que estas novas tendências científicas colocam sobre 
o Direito passa por nossa necessidade de entender que o tempo é nosso pro
blema crucial (sem esperar submergirmo-nos, em um começo, em um pro
grama ambicioso). Os juristas temos que começar a abandonar a tentação do 
eterno. Nossa única chance de seguir refletindo sobre o Direito sem ficarmos 
estanques em nosso próprio passado, em nossos consolos secretos, como di-
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ria Borges. Como todo tempo estancado, o tempo do Direito é sempre nega
ção da realidade, expressão de um pessimismo diante da história. A harmo
nia do tempo dando seguridade. 

Por isso é de estudar a idéia de Prigogine sobre o caráter construtivo do 
tempo, abrindo-se ao inesperado, usando a utopia e a criatividade como for
mas de poder influir (com esse tempo construtor) no futuro. 

Os que estudam o cosmos e a natureza confiam no futuro da ciência, 
porém admitindo que estamos em sua pré-história (somente começamós a ver 
a complexidade do mundo), que ainda faltam 500.000 anos para começar a 
aceitar que há uma ciência que entend.a o mundo. Os juristas pensamos que há 
muito já a temos. 
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EL CINE Y EL HORROR DEL OLVIDO* 

París y el mundo nunca fueron una fiesta. Siempre hubo necios que 
conspiraron contra la vida. Cada generación fué preparando a la siguiente para 
la destrucción dei otro y el desconocimiento de si mismo. E! exceso de verdad 
nos forzó a desaprender nuestros sentimientos. Los deseos que no llegaron a 
tiempo ensuciaron e! presente con sueftos que dejaron nuestro deseo prisionero 
dei pasado. No es vital tratar de entender e! mundo recurriendo a las cicatrices 
. E! soporte creador se encuentra escapando de las heridas. Todos mas o menos 
nos hemos perdido tratando de no olvidar, reprimiendo los sentimientos que 
llaman ai deseo para lo nuevo. E! pasado actuante en e! presente paraliza. E! 
pasado no tiene salvación, e! tiempo es su juicio final. AI pasado solo podemos 
repararia. Pero solo lo reparamos tratando de no revivirlo como presente. 

La reparación dei pasado nunca es completa; eso seria arreglarlo, lo que 
es un imposible. E! pasado se repara convocando a la memoria como sentido 
que permite transformar e! mundo, entendiendo poéticamente e! presente y 
descifrando ei enigma de lo nuevo. Eso es lo que transforma la historia en 
devenir, descubriendo las posibilidades de su despliegue . 

La angustia en.·el retorno de lo reprimido se actualiza como cultivo dei 
pasado. Instala el horror que puede significar no olvidar lo que fue vivido. E! 
horror de revi vir e! pasado como empobrecimiento dei presente. No <ludo de 
que la falta de olvido infiltra e! presente con lo reprimido. Pienso que el deseo 
de no olvidar (la angustia del olvido) pasa por una incapacidad (o un temor) 
para mirar creativamente el pasado. Raramente e! hombre se da cuenta de 
como la falta de olvido carga de muerte a nuestra memoria, hace siniestro e! 
reviva! de lo ya pasado. 

E! pasado es siempre una cosa a superar. E! recuerdo tiene que tener e! 
valor de ser el sentido superador del pasado. Si escuchamos e! pasado como 
queja construiremos la memoria como horror, sin fuerza para la reconquista 

• Publicado na R<·vista Cincsofia, UFSC, Florianópolis, ano 1, número 1, p. 7-ll, 1994 . 
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dei deseo erótico. No es bueno hacer dei pasado un archivo de hechos 
intrasponibles. La tentación de mantener e! pasado como leyenda es la peor 
forma dei olvido: e! delírio de un pasado que permanece sin sentido, solo como 

angustia, como sintoma de lo reprimido. No olvidar es uma forma de amor 
reprimido, uma forma de no liberar e! deseo para la vida. El recuerdo tiene 

que ser uma nostalgia que no tenga más nuestro deseo pegado a la muerte. 

Matar "saudades" es siempre una forma de apostar en el futuro. 

Recordar no es lo mismo que no olvidar. El recuerdo se inscribe en el 

devenir, pem1itiendo la recomposición retroactiva de deseos y acontecirnientos, 
en e! medio de los conflictos actuales. Una forma de tratar de aprender con lo 

que se decide conservar o enterrar. Rêlarnpago de una ruph1ra que llama a otra 
forma de vi vir. Una tentativa de liberar amor reprimido. Se recuerda para libe

rar amor. Tratamos de no olvidar para dejar ai deseo atrapado por la muerte. 

II 

Cuando intentamos la experiencia dei amor nos cargamos de estereotipos 

capturadores. Rodeamos ai amor con suefios inmovilizadores. Fantasias que 

muestran nuestro miedo de aceptarnos como ternporalidad, el miedo de re

nunciar a la onu1ipotencia dei discurso materno. E! deseo que quedá prisionero 
de la madre. El horror de olvidaria. Es en la secuencia de desplazamientos dei 

terror de olvidar a las figuras parentales que se inscribe el horror dei olvido de 

los cuerpos sustitutivos. 

Cuando un amores perdido queda reprimido, hasta que se lo recuerda 
sin el deseo. El amor reprimido puede ser pensado corno la forma de estar de 
un deseo capturado por la muerte, de un deseo atrapado por la perdida dei 

objeto. Lo siniestro de la falta de olvido dando las cartas. 

El individuo tiende a recuperasse de las perdidas afectivas;lrata de libe

rar el amor atrapado por una perdida. Una interrninable lista de indicadores 
permiten decir que en el camino existen muchas tormentas. La auto recuperación 

está más de lado dei ideal que dei lado de la experiencia. El duelo es casi un 
proceso de recuperación compartida. Hay un lugar de la recuperación que tiene 
que ser ocupado en terapia, o por un nuevo amor. Dos forn1as de tratar que el 
deseo ligado al recuerdo ingrese en la actualidad Dei juego erótico. En los dos 
lugares la Gradiva, que nos ayuda a establecer los lin1ites dei amor y la sexualidad. 

Lo siniestro de la falta de olvido nos instala en la melancolia, que es 
siempre el recurso que sostiene e! deseo en la perdida dei objeto. El yo y 
e] objeto perdido imaginariamente unidos para precipitar ai deseo en la 
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muerte. La sombra dei objeto perdido que cae sobre el yo (Freud) para 
arrojaria ai mismo destino. La herida condenada a no cicatrizar. La fanta

sia de que el objeto perdido seguirá amando si sele otorgan pruebas de 
una equivalente frustración dei deseo. Como el hijo. que busca el amor dei 

padre repitiendo sus frustraciones. 

El horror dei olvido es un síntoma que !e irnpide ai individuo actuar 

sobre la realidad penosa. Es la estrudura misma dei proceso destructor. La 
desinvestidura dei mundo. La culpa por lo que se perdio y la culpa por lo que 

se puede olvidar. 

Freud mostró que el sujeto no puede desinvestir el mundo sin.pagar el 
precio de una catástrofe en los sentimientos. Ellos precisan ser trabajados, 

despertados para recuperarlos en la continuidad de la vida. Haciendo dei 

olvido un recuerdo. 

El olvido se hace recuerdo cuando separamos la nostalgia dei otro de 
nuestra capacidad de desear. Enseguida vemos que se trata, también de w1a 

nostalgia separada de la culpa. Es el tipo de nostalgia que organiza el sentido 
de la palabra "saudades" en la lengua portuguesa. 

III 

Existen diferencias de peso cuando se tiene que enfocar el valor social 
de lo recordado, lo olvidado y lo revivido. Desde este punto de vista importa 
centrar el análisis en el efecto dei recuerdo y el olvido como modeladores dei 

orden social. Es decir, dei manejo de la historización como efecto totalitario o 
democrático. Los procesos de olvidar o recordar como ideologia. 

La historia descansa en el recuerdo y el olvido para dar un sentido 
compartido a los acontecimientos ya compartidos. Es una forma de afectar la 
conducta de la gente, antes que esta pueda adquirir una interpretación 
cognitiva. Un ocultamiento o una revelación de los horrores y las ilusiones 
de la historia. Podríamos decir: la selección de la memoria como la forma que 
tiene la sociedad para tratar e! conflicto, construir o reconstruir su sentido. El 

olvido y el recuerdo como procesos mediante los cua.les las relaciones de 
poder se reproducen o se alteran. 

E! olvido colectivo se puede usar como una forma de silenciar los senti
dos de la historia. Una forma de no registrar colectivamente lo que pasó. Olvi
dar para desligar ai hombre dei Jazo social. Una forma de negar las singulari
dades (individuales y colectivas) que definen las condiciones de existencia. 
Olvidar para reprimir lo siniestro de los acontecirnientos . 

• 543 • 



LUIS ALBERTO WARAT 

La historia esta plagada de acontecimientos siniestros, que provocan e! 
horror de olvidar sus consecuencias monstruosas. El espanto delante el peligro 
de una repetición aniquiladora. El temor por un olvido que pueda jugar como 
un inconciente represor: la dominación que está mas aliá de la representación. 
Lo que no para de no inscribirse para asegurar los lugares dei control social. 

Para la condición social dei olvido no tenernos que hablar tanto dei re
torno de lo reprimido. Antes tenemos que poner el acento en e! retorno de lo 
represor, en el retorno de lo siniestro. Es el olvido corno desconocimiento de 
las tendencias destructivas de lo social: el inconciente político. Lo que tiene 
que ser olvidado para la adaptación ai ejercicio institucional dei terror. El olvi
do para la muerte dei pensamiento. Esa producción institucional de una 
subjetividad, que no pueda pensar su pasado, su presente y las sefi.ales de su 
foturo. E! olvido corno renuncia ai proceso identificatorio. E! olvido corno 
"síntorna de un pensamiento capturado por la muerte". 

Las condiciones totalitarias de la gobernabilidad hacen dei olvido su 
instrumento de gestión de la miseria, determinando la perdida dei sentido 
de lo político. 

En la producción institucional de la memoria existe siempre una zona 
inconciente, lo que se olvida para asegurar el ejercicio dei poder -produciendo 
el desconocimiento de la sociedad sobre su propio funcionamiento. Y ese re

primido es imediatamente político: es pensado como político represar. 

Esta situación es agravada por la condicion trasmoderna. En ella los 
horrores de la historia son convertidos en productos publicitarias. Se hace el 
marketing dei horror (que siempre vende más que la vida). Los acontecimientos 
que nos marcan de horror, más que olvidados, borrados en su reconstrucción 
como espectáculo. Un objeto nunca más identificado. La sustitución de lo re
primido por lo desestimado. La energia afectiva condenada a un eterno 
deambular por un desierto sin objetos. 

CU ANDO HA Y UNA META ! LIBERTÁRIA IA MIRADA MACIA EL 
PASADO APUESTA A UN FUTURO QUE NO SEA SOLO REPETICIÓN DE 
LO MONSTRUOSO, EN ESAS CIRCUNSTANCIAS SURGE EL RECUERDO 
COMO DEMANDA POLITICA; LA FUERZA DE UNA ERÓTICA SOCIAL 
QUE LLAME A OTRA FORMA DE VIVIR, EL 'ENTRE-NOS" DE UNA TEN
TATIVA DE LIBERAR AMOR REPRIMIDO, LA RESURRECCIÓN DE UN 
DESEO ERÓTICO COLECTIVO. 

Las experiencias monstruosas de la historia, sus genocidios, nos 
provocan el miedo dei olvido de sus consecuencias. Son experiencias vivi
das como limite dei sufrimiento, que colocan ai psiquismo colectivo frente 

• 544. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

a tres opciones: reprimirias, exhibirlas como heridas siempre abiertas, 
reconstruirias por el recuerdo. 

La militancia (movimientos por los derechos humanos, por la .paz, etc) 
generalmente opta por la exhibición de lar heridas, luchan para que estas nunca 
se cierren. Mantienen la memoria de lo siniestro como queja, tratan de provocar 
un sentimiento de culpa colectiva. Quieren la solidariedad en el dolor. No 
apuestan en el recuerdo. Dejan, de esta forma, su deseo prisinero dei horror. 
Repiten la muerte como memoria, con eilo no consiguen, así, inventar la vida. 

La reconstrucción dei pasado por el recuerdo es siempre un lugar de 
encuento dei deseo y la historia. El recuerdo anticipa lo' nuevo que vendra 
como deseo de autonomía, pone en juego el sentido de lo nuevo, refiriendolo a 
lo que precisa perderse dei pasado. La "sociedad desconocida", que primem 
tiene que ser a.nticipada como sentido por e! recuerdo. 

' El recuerdo nunca puede estar desvinculado de las condiciones que nos 
habilitar para tratar de ser feiices. Una memoria que marca u.n cambio en e! 
orden simbólico, permitiendo establecer comparaciones con los componentes 
siniestros que nos maltrataron (que ahogaron las condiciones de existencia, 
que hacen a la solidariedad, la autonomía, la ética y la estética de nostras rela
ciones). E! recuerdo que permite a la ciudadanía ocupar e! lugar dei poder: la 
sociedad apreendiendose a si misma por e! recuerdo. La marca de un sentido 
en e! lugar de una queja. 

IV 

El cine, en cua.nto arte, en innumerables oportunidades tratá e! tema dei 
horror dei olvido. Se ocupá dei recuerdo y e! olvido en el amor de pareja y en 
los arrebatas siniestros de la historia. "Hiroshima, mon amour" es un buen 
ejemplo de una película que se ocupá simultaneamente de estas dos cuestiones. 
La película muestra a dos amantes que se debaten frente al horror dei olvido, 
de sus propios amores y dei genocídio de una bomba. 

La protagonista de "Hiroshima" muestra como su desesperación por no 
olvidar, a un amante muerto en otra guerra, la imposibilita para abrirs.e a] 
nuevo amor. La muerte dei otro llevó su deseo. Conservá su memoria, 
convirtiendola en una fantasía petrea. Cultivá su parado, permitiendo que la 
angustia de olvidar se manifieste en ese cultivo. 

El personaje masculino, por otra razon, tambien tenia preso su deseo a 
un pasado que no conseguia superar. EI estava prisionero a los efetos siniestros 
de un genocídio. Su familia habia muerto en Hiroshima. Y el no conseguia 
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saber nada sobre esa historia. Los dos estaban de lante dei desafio de superar la 
muerte, tenian miedo de olvidar. 

EL HORROR DEL OLVIDOS LEJOS DE LO QUE LOS AMANTES DE 
"HIROSHIMA" PENSABAM. PASA POR UNA INCAPACIDAD (0 UNTE
MOR) PARA MIRAR CREATIVAMNTE EL PASADO. DEJANDO QUE LA 
MEMORIA SE CARGUE DE REPRESIÓN. LA MUERTE QUE TO!vlA 
NUESTRO DESEO HACE SINIESTRO EL OL VJDO. 

Con todo, no se puede decir que el protagonista masculino fracasó en su 
intento de traerla para e! presente. Existió la imposibilidad de poder continuar 
jtmtos, pero ella pudo poner en pala~ras su historia. Un comienzo de liberación 
dei afecto que él facilitá, funcionando en el lugar de la Gradiva. Facilitá sin 
retenerla. Al ver nuevamente la película me surgió tm interrogante que no con
segui cerrar: EI no consiguió retenerla porque su deseo cautivo de los horrores 

, de una guerra no !e dieron fuerzas suficientes? Ambos, creo probable, quedaron 
ai margen de la historia deI otro. Mientras compartieron las intensidades dei 
amor desconocieron e! nombre dei otro. La película termina dandose e! nombre 
de las ciudades donde su deseo quedá prisionero: Nevers y Hiroshima. 

La película de Sauna: "EI amor brujo", muestra una resolución diferente 
para una similar historia dei olvido amoroso. Hay una gitana que, como la 
protagonista de "J-Iiroshima", tiene preso su deseo a la imagen de un muerto. 

La diferencia: el gitano que ahora la ama consigne desenterrar su deseo. 
La !lama para una danza de amor brujo, que la trae para la vida. Vence ai 
muerto, haciendole aceptar lo irremediable. La impulsa a que recuerde. Una 
danza de transferencia que !e permite a la gitana traer su deseo para la vida. 
Un gitáno que, actua.ndo como un analista, soporta lo que la gitana im·iste 
sobre é!; le establece e! recuerdo permitiendo que e! deseo a é! ligado i.ngrese a 
la acualidad dei juego erótico. EI olvido como represión pudo ser transforma
do en recuerdo. E! olvido hecho recuerdo por una memoria sin deseo. 

"Un hombre, una mujer, una noche" es otra película sobre e! amor como 
cura de los efectos sinistros de un afecto reprimido por la muerte. Es la historia 
de una pareja traumatizada por la muerte, ambos imposibilitados de volver a 
enfrentarse con sus deseos. Se encuentran tratando de establecer una socieda
de de auxílios mutuas. Ambos quieren que el otro soporte la melantolía que se 
le quiere investir. Ninguno de los dos está dispuesto a renunciar a sus minas. 
Ellos no se sienten disponibles para traer ai deseo dei olvido. Portan el honor 
de ha\rer olvidado su deseo. En el fondo, tienen miedo de su propio deseo y 
confunden ese temor con la culpa de olvidarse dei que en e! pasado amaron. 
No quieren experimentar la repetición de un sufrimiento y lo sustituyen por la 
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idealización de lo perdido. Reprimem sus vidas amorosas para no repetir el 
dolor de perder. Obsesivamente tratan de llenar el espacio vacio de sus perdi
das levantando una fantasía de bronce dei "otro perdido". 

Finalmente la mujer consigue hacer surgir sus sentimientos, comienza a 
sentirse disponible para descubrirlos reingresando a la vida. E! deseo de él, 
mientras tanto, continua vencido. Elige la fantasía de esperar por el retomo de 
la mujer. Llena sus perdidas con la fantasía de la espera. 

En todas estas películas se trata de mostrar, poeticamente, que en e! des
pertar de los sentimientos se encuentra lo esencial de toda trasformación de 
sujeto. EI individuo se transforma liberando sentimientos reprimidos, 
construyendo recuerdos. E! crecimiento de un sujeto es directamente proporci
onal a su capacidad de recordar. Me entiendo por mis recuerdos, transforman
do lo reprimido y las culpas en recordaciones. Reconstituyendo la a continuidad 
histórica dei propio sentir erótico. 

Las películas nos ensefí.an que la mayor dificultad para transformarse es 
aceptar el pasado como falta. Reconocer y otorgarle el justo valor a lo que en e! 
querer dei pasado era bello y estimable. Es esto lo que constituye el pasado 
como recuerdo: una memoria poética, el placer reorganizando el pasado. 

PIENSO QUE EL RECUERDO SE CONSTITUYE EN LA EMERGENCIA 
DE LO FEMENINO. EN LA MIRADA FEMENINA SOBRE EL PASADO, AQUI 
LO FEMENINO SERIA LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER EL PASADO 
COMO UNA NOVEDAD DEL PRESENTE. ES LA GRADIVA COMO 
PERSONAJE CONCEPTUAL DE LO FEMENINO. 

Freud habló de la Gradiva (tomá la idea de un cuento de Jensen) para 
alertar sobre la importancia de no subestimar e] valor curativo dei amorene! 
delirio. Con ella frató de mostrar e! valor en la psicoterapia dei deseo 
nuevamente despertado. La Gradiva como metáfora de Ia transferencia, enten
dida como lugar de encuentro dei afecto y la historia. La Gradiva como punto 
de fuga dei amor reprimido. La que ama exigiendo dei otro que no tenga nos
talgias de lo imposible. Una tentación erótica. 

Una reciente película argentina, "EI muro dei silencio", plantea polémicas 
cuestiones sobre e! olvido de su más reciente terrorismo de Estado: e! derecho 
de obligar y e! deber de recordar. 

La trama es así: una mujer "viuda" de un desaparecido reinvindica la 
necesidad de recomponer su vida amorosa. Quiere recordar haciendo resurgir 
su deseo erótico junto a otro hombre. Ella es el reverso de la protagonista de 
"Hiroshima". Aquí e! conflicto dran1ático pasa por la figura de un militante 
que tiene horror de la posibilidad de una herida cerrada. Tiene necesidad de 
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una práctica política melodramática que, en e! fondo, no profundiza, la fuerza 

transformadora dei recuerdo. Tiene la obsesión de la repetición traumática. 
Probablemente una forma de compensar, con la queja, la liquidación de la 

memoria que se plantea una sociedad como la Argentina actual. 

La Argentina dei "pos-peronismo" comienza a ser una sociedad. sin 

historia. Es una sociedad en falta con su memoria, sin compromiso con la polí
tica. Una sociedad gobernada por deliberados olvidadores, que colocaron varios 

puntos finales a la posibilidad de recordar. Indultos, oportunismos y farandula 
hicieron dei compromiso con e! recuerdo una etiqueta descalificadora. La 

sociedad que da para todo, men?s para e! recuerdo de sus genocidas 
simplemente evaporados. 

Por eso entiendo a los viejos militantes: unicamente les resta, como si 

fueran una ametralladora a repetición, gritar un nunca más. Usar e! pasado 

para condenarlo. Poco para lo que se necesita. Como en Sarajevo tenemos que, 
a pesar de todo, seguir adelante. Eros es e! que puede vencer a Tanatos. 

Es obvio que existe absoluta dignidad en e! horror de olvidar los mo
mentos siniestros de la historia. Digno pero no suficiente para evitar el retorno 
de lo siniestro. E! olvido como muro de silencio debe ser obsesivamente con

denado, pero no tratando de reemplazarlo con e! eterno retorno dei desgarro 

traumatico. Hasta transfonnarlo en patético fetiche. Se trata, más bien, de afron

tar los nuevos vendavales de lo siniestro, sin e! extravío que significa 
reinvindicar e! lugar de la victima. Apostar en e! recuerdo como las grietas dei 
muro: la herida que cicatriza con las pulsiones de vida, la memoria sin muro 

V 

Las cuatro películas comentadas muestran e! valor negativo de una 
memoria sin esperanza, la importancia de tener las fuerzas suficientes como 

para poder apostar en e! futuro dei amor. Cuatro historias que muestran como 
e! sentido dei pasado precisa encontrarse en los afectos dei presente. Si ellos 
son vi tales e! pasado reencuentra su sentido. E! "amor de las autonomías", que 
niega e! valor de la memoria como inventario de las ausencias. La memoria 
"condenada" a investir en la propia identidad. La apuesta en el vínculo amo
roso como sentido y memoria. 
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La infinita posibilidad surrealista de pensar com la cinesofía 

Luís Alberto Wnrat 

1. 
l 

Viemes a la noche, siete dias después de haber concluído la Primeira 
Semana de Cinesofía Suena e! teléfono de mi departamento en Flloripa. Marcela 
Saenz me lhama desde Buenos Aires para decirme que un pedacito de ella 

todavía quedó en la isla, que todavía sigue enganchada con lo que pasó en e! 

encuentro. Me comenta que no es la única. Es cierto, recebí varios Ilamados 
(Mauricio Beru, Mario Fuks, Jose María Gómez, Graciela Quintana, Norma 
Ragi) que expresaban el mismo sentimiento de Marcela. A mi me sucede algo 

parecido. Los extrai\o. Me están faltando como manera de entender: Extraúo 
los ojos llenos de vida de Marcela; la infinita ternura para entender la vida de 

Norma; e! sereno pensar desde las tripas de Graciela; la foerza expansiva de 

Victoria; e! campo magnético de Suely; la despreocupada libertad de atrapar la 
vida de Florencia; e! olor de tango; e! Brasil, como la mujer que nos acogió, a 
mochos"con una su~vidad inesperada. 

Todo fue muy fuerte, una explosión de afectos que nos liberó para pen
sar. Hay un grupo, un "entre-nos" que está comenzando a constituirse para 
recrear su identidad sostenidos por e! afecto. Eso no pasa todos los días en e! 
trabajo universitario. Son momentos raros, verdaderos acontecimentos 

deleuzianos. En mi vida de profesor únicamente los experimenté en las opor
hmidades en que traté de introducir e! surrealismo en la vida académica: los 
seminarios que organicé en sintonía cone! espíritu y los propósitos filosóficos 
dei surrealismo. Un campo magnético que organizavalores explosivos (tales 
como e! suefio, e! inconsciente, y e! deseo). Una pulsación emotiva que nos . 
permitió vivir la alegría de encontramos para reinvertamos a nosotros mismos, 
liberar nuestro lenguaje y tratar de transformar e! entorno. La cinesofía como 
un punto de fuga afectivo asociado ai cine . 
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Estoy, problamente, trayendo a flote el saldo más importante de la 1 

Semana de Cinesofía: el encuentro de los participantes con su identidad 
sensible, que sólo pudo ser lograda por el entretejido emocional de las 
travesías cinematográficas, que presienten y dejan ver a la poesía como 
conocimiento: una muestra de cine usada para mostrar afectos e identida
des, n·o películas. Una suerte de espacio abierto para realizar un modo de 
poesia colectiva que escape de los formulismos de la vida académica, sin 
productividad afectiva. Un colectivo de trabajo que se formó por la fuerza 
de su propio encuentro. Un impulso de vi vir juntos no previsto por mí en el 

momento de hacer la convocatoria. 

Cuando comencé a trabajar la· idea de hacer una semana de cinesofía 
tenía en mente otra cara para ese encuentro. Pensaba en una muestra de cine 
diferente, atravesada por la filosofía, para inventar otro estilo de vida académica 
y otra forma de subjetividad. Quería, usar e! cine como táctica para enfrentar la 
rigidez marmórea de los claustros. Traté de estimular un movimiento 
extracurricular que pudiera satisfacer algunas demandas frustradas por los 
fantasmas dei espíritu erudito. Mi propuesta era la de aprovechar la fuerza de 
la imágenes como disparador de un proceo de creatividad pautado por el 
cuestionamiento de la relación tradicional, entre sujeto y conocimiento, que la 
vida universitaria impuso como modelo intocable. Un punto de articulación 
diferente para el saber: la posibilidad de construcción de un paradigma estéti
co que desafíe la pasividad kitsch del cientificismo reinante. Pero no me dí 
cuenta que la forma que imaginé para plasmar la ruph1ra no servía. La fórmu
la tradicional de un festival de cine no era suficiente. Los participantes lo 
sintierón e hicieron otra cosa. Se negaron a hacer de la cinesofía un festival de 
cine. Entendierón que no podían superar las tendencias tanáticas de la erudición 
apelando ai modelo de los festivales de cine (colocando, también, entre 
paréntesis las concepciones institucionalizadas de una muestra de la obra de 
arte cinematográfica). Me devolvieron un movimiento inesperado para tratar 
de trabajar los imprevistos de la subjetividad y dei mundo. Crearon lo impre
visto como fórmula y me ayudaron a ver con más claridad mi proprio deseo. 
Fueron los otros que me devolvieron a mi propia historia. Hicieron, de mi 
propuesta de un festival de cine diferente, un momento surrealista que me 
recolocó, con más fuerza, delante de mi propria trayectoria intelectual. Me 
colocaron, de un modo superador, frente a mis propios dualismos. Me ayudaron 
a entender que la cinesofia que estaba deseando plasmar no era otra cosa que 
la continuación alterada de mi antiguo proyecto del surrealimo jurídico, ahora 
como otro rostro de la filosofía: el estado poético como filosofía. 
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Siento a la 1 Semana de Cinesofia como un momento explosivo en mi 
vida. Uno de esos momentos irrepetibles en que se puede establecer distancias 
y tomar posiciones, en mi caso: políticas, i.ntelectuales y existenciales. E! mo
mento en que algo de nuestra vida cambia (sin riego de lo antiguo que retome). 
Me sirvió para ver con más claridade! rumbo fuh1ro de mi proyecto intelectu
al, entender con mayor lucidez la trayectoria de mi propio universo creativo y 
clarificar, por una vivencia oblicua, mis interlocutores afectivos. Ahora sé con 
más precisión para quién no tengo que hablar; es decir, entiendo en una medi
da más justa quiénes son los que me resisten y por que. Tengo mejor especifi
cado el campo de mis complicidades, para quiénes puedo estar disponible y 
los otros que tengo que asumir como lugares de enfrentamiento. Un vuelco en 
mi subjetividad, el principio de una nueva posibilidad sobre mis propios 
laberintos. La cinesofia como opción creativa para no quedar atrapado en los 
riesgos de mi propio discurso. Ese peligro narcisista de no intentar transfom1arse 
por quedar enamorado de las propias descubiertas (e! riesgo constante en la 
vida de todo profesor, que tiene miedo de negar sus propios descubrimientos). 

La cinesofia me proporciona la estimulante oportunidad de arriesgar mi 
historia, atacando e! riesgo de quedar estacionado en mis propias conquistas 
académicas. Tengo w1 lugar en la universidad, que fácilmente podría conser
var reproduciendo el rostro de mi pasado, volviendo a representar mis viejos 
personajes conceptuales. Pero de ellos sólo quiero conservar su lado trasgresor. 
Fueron personajes que vistieron siempre la pie] de lo nuevo. Una piei que quiero 
renovar a través de la cinesofia, como antes fue la teoría de la camavalización 

!iteraria o mi intento de repensar el derecho con la ayuda del psicoanálisis. 
Filosóficamente quiero permanecer surrealista con la ayuda de la cinesofia, 
liberado delas tramp~s y de las fórmulas impuestas por mis, ya viejos, intentos 
de percepción de lo nuevo. Mis antiguas narrativas no sirven más, no me sirven. 
Tengo que seguir enfrentándome ~on mi propia opción creativa arriesgándolo 
todo ai acertijo surrealista de lo nuevo, al de posibilidad infinita, ai de la infini
ta posibilidad dei surrealismo, que se disloca, barrocamente, de sus propios 
productos para poder continuar siendo fiel a sus fundamentos: poniendo en 
crisis lo que ya es surrealista, para poder continuar apostando en el surrealismo 
como estado de espíritu. Y eso es lo que la semana de ci.nesofia me dejó como 
principal saldo interior: la interpelación de lo que es, para mí, hacer filosofía. 

Con la cinesofia se está proponiendo la sustitución dei concepto por e! 
deseo, e! cuerpo, e! sentimiento y la imagen. No hay más una equivalencia 
generalizada en e! registro dei concepto. Surge la sustitución del concepto por 
una realidad - reproductora, multiplicada y multiplicadora - como poesía. El 
poema en e] lugar dei concepto. La transgresión que no tiene ningún_puerto 
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seguro. EI paradigma es la disolución de los paradigmas por la creatividad. La 
identidad, que solamente se puede reencontrar en la unidad que provoca la 
interaccioón dei deseo. El deseo como ética. La ética como poésia. 

La ética es una cuestión metafísica, que no puede ser resuelta a la moda 
antigua. Con esto estoy queriendo decir que las respuestas éticas no pueden 
ser escatológicas. Hay un nuevo lugar para la metafísica que se localiza en el 
inconsciente. Los deseos están en el lugar de las antiguas divinidades y los 
discursos no cumplem más papeles tranquilizadores. Las nuevas palabras 
metafísicas deben ser creadoras de mundos mejores, previsibles y posibles. La 
antigeias metafísica nos consolaba coi:i fantasías completas, promesas de mun
dos perfectos e idealizados. Eran idealizaciones que imposibilitaban e! deseo, 
dejándolo prisionero de sueíi.os perfectos, nunca realizables. La nueva metafísica 
debe tener otro sabor: e! de la poesía como creatividad. Es decir, el sabor de un 
discurso que realice la ética como expresión estética. De ahi la cinesofia, como 
neologismo que reinvindica, mas allá dei propio cine, af lenguaje de los medios 
como expresión estética de la ética. Acaso de puede hacer una reflexion sobre 
los valores fuera dei discurso que mejor acoge los sentimientos? 

Ve en la cinesofia una experiencia metafísica de increíble frescura revo
lucionaria. Es un espacio de constitución de la autonomía. Y la constitución de 
la libertad, como dice Antonio Negri, es siempre revolucionaria es la poesia 
que transforma e! mundo celebrando la vida por la fantasía. 

Como experiencia metafísica, la cinesofia, busca otra forma de 
racionalidad, diferente de la metafísica que fundamentá ai capitalismo. Sería 
una metafísica apoyada en la imaginación colectiva y sus deseos, orientada 
por un proyecto de transformación de la ontología y determinada por la 
producción dei futuro. La metafísica dei pensamiento constitutivo, visto como 
gestión de potencias. La metafísica dei deseo como acción histórica. Un retor
no a Espinoza y su metafís_ica dei ser como fuerza productiva y ética de 
constitución (en un plano de absoluta inmanencia): la búsqueda de la 
imaginación como fundamento de la normatividad. La metafísica dei 
imagina rio como oposición de una ideología que quiere la organización de la 
sociedad como simulación dei mercado (Antonio Negri). La metafísica que 
busca la verdad como forma de liberación. La metafísica corno acumulación 
colectiva de la autonomia. La apropiación de la libertad, no la apropiación 
como fundamento de una norma de dominación. La utopía surrealista que vé 
a la emancipación como lo que establece la previsión dei presente en e! per
curso de lo imprevisible. La metafísica como punto de encuentro entre e! 
deseo y sus posibilidades. La metafísica como forma específica de organización 
de lo imprevisible: la poesía como forma de organización de la ~utonomia. E! 
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reencuentro con el placer de ser infinito. La metafísica como liberación de la 
reserva salvaje. Lo que la cultura reprimió: e! deseo anterior a la cultura, que 
es deseo de poesia. El psicoanálisis como metafísica (poesia), como posibilidad 
de organización de la imprevisible. 

En esta primera semana me quedá claro que la cinesofia no es otra cosa 
que una pregunta sobre el estilo que hoy se precisa para pensar, enseíi.ar y 
aprender. La preocupación es por la forma. Un momento preliminar (pero 
inmanente) a la producción de los sentidos. Como estilo de pensamiento sus 
resultados podrán ser aplicados para diferentes tipos de procupación intelec
tual. Podrá ser útil para juristas, psicoanalistas o poetas. Lo que importa es 
saber qué tipo de inteledual requiere la condición trasmodema. 

Siempre me importaron las formas. Mi pensamiento siempre estuvo 
volcado para e! estilo dei pensamiento jurídico y para e! estilo en que se debia 
realizar la enseíi.anza universitaria. Continuá con esas dos preocupaciones. 

1 
Sigo interesado por la producción dei barroco como estilo pedagógico y de 
producción dei saber. .tvfe sigue importando la producción de estrategias que 
permitan innovaciones y puntos de fuga de todos los lugares donde predo
mina un agotamiento. 

Me interesan las rupturas, la producción de acontecimientos que llamen 
a otras formas de vivir. 

En la condición trasmoderna e! intelectual tiene otro rostro. No hay 
más lugar para e! pensamiento clausurado. Las disciplinas no son más 
frontera. Vamos para una comunidad de ideas. Para grandes regiones 
articuladoras. El encuentro de los intelectuales en la plaza. Cada uno tratan
do de robar e! secreto de! otro. La danza de las diferencias como sentido. E! 
encuentro de las diferencias para que cada uno pueda escuchar las seíi.ales de 
lo inesperado, alimentar su imaginaria. E! gran banquete. La máquina de 
unir lo que siempre estuvo separado. 

La cinesofia es un lubricante intelectual que puede !legar a producir una 
gran cantidad de cosas afines y distintas, válidas como alternativa metafísica 
en los caminos de la transgresión de la subjetividad y sus miserias. La poesía 
como una forma de aprender a celebrar la vida. 

Haciendo U:n pequeíi.o desvío. Una parada en lo que estoy pensando: 
Quiero afirmar e! valor dei acto pedagógico como un espacio de invención 
de lo verdadero. La construcción de esa verdad interior, que como revelación 
permite !legar a ese "adentro nuestro" que tiene e! secreto de lo que quere
mos ser (sin saber que lo queríamos). La revelación de lo que realmente que
remos para hacer nuestra vida. 
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I-Iablo de una verdad que no es objetiva. I-Iablo dei "sueno verdadero" 
e! suefio que se revela corno poesia; la poesia que se revela como verdad. La 
verdad que se aprende aprendiendo a querer. 

I-Iablo de la ternura, e! suefio y la poesia, como el camino que nos va 
permitir entender lo que queremos de nosotros mismos. Es decir: 
entendemos por e! querer dei otro. E! otro corno poesia. No hay otra salida 
para saber lo que podemos ser. 

No estoy hablando de otro cosa que no sea el surrealismo corno méto
do de ensefianza. Ensefiar es como jugar con una !interna mágica: una luz 
que te llega sin palabras, algo que. te loca en e! fondo y te dice cosas que 
nunca oíste. o no quisiste escuchar. Esa poesía que se crea con e! otro. E! 
encuentro con el sentido profundo de tus suefios (sin e! bloqueo de su 
perfección enganosa), que te rnuestran lo que deseas ser. Tus suefios vistos 
con el otro, cuando consiguen crear un "entre los dos" que es poesía. E! 

• surrealismo corno inversión absoluta de los presupuestos pedagógicos. Lo 
poético como pedagogía: lo que e! cuerpo dei otro te pasa cuando las palabras 
hacen silencio. Lo que te llega por la ternura, el suefio y la locura (por la 
poesia). E! sentirniento que te ensei'i.a. Lo que se aprende cuando se sabe que

rer. En esa revelación dei querer, que muestra los caminos de nuestro propio 
entendirniento creativo, está la única trascendencia posible, la dei acto amo
roso: la metafísica dei amor, como e! espacio mágico generado por un "estar 
entre"; es decir, generado por un encuentro. 

Sabiendo querer se posibilita el encuentro cone! otro. Es la única forma. 
Sin e! encuentro con e! otro no se sostienen las verdades. 

"Saber -querer" es querer que e! otro crezca, se descubra en sus bloqueos, 
rompa los esquemas inrnovilizadores, haga proyecto los suenos que lo ayudan 
a transgredir todo lo que !e resta volumen como persona. "Saber-querer" es 
querer que e! otro encuentre caminos nuevos (.apoyándolo para trasgredir lo 
trillado, que es la formula de producción de lo nuevo. Lo barroco como ruptu
ra (la quiebra de estilo para la producción de lo diferente). 

"Ensefiar-aprender" (no hay distancia en esos polos) es intentar armar, 
con e! otro, un sentido mágico de la existencia. Es decir tratar de hacer otra 
Iectura de Ia realidad tangible, de la existencia, a partir de un realismo mágico. 
Por un lado: las dimensiones de lo irónico, de lo grotesco aproximándose de lo 
absoluto para hacer, cone! otro, la caricatura de nuestras frustraciones cotidi
anas (mostrando lo absurdo de lo que cotidianamente consuminos como sen
sato). Por otro lado: creando cone! otro un suefio, una ilusión que se pueda 
compartir. Se ilumina e! mundo, cone! otro, tratando de encontrarse para trans-
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formar las condiciones de existencia. E! "encuentro magnético" que permite 
que e! otro nos robe alguna cosa que pueda incorporar como elemento que lo 
termine transformando en algún punto. 

No hay robo sin la constitución de un campo magnético. E! encuentro 
magnético con el otro a través de la poesía, dei suefio que nos encuentra cone! 
otro. Sonar, juntos, con la belleza, tratando de convertir, en un proyecto, la 
ilusión que contiene. 

Es inútil pensar que se ensefia tratando de pasar conocimientos objeti
vos. En mis treinta aí'i.os de profesor aprendí que lo pedagógico, antes de que 
nada, tiene que ver con la aptidud para generar e! encuentro con e! otro. Por 
intermedio dei conocimiento conceptual no se producen los encuentros. Nadie 
se encuentra en las palabras. Muchas vezes ellas esconden la real imposibilidad 
de encontrarse. Mis palabras pueden ignorar a! otro. Los conceptos que yo 
incorporé como mis verdades me pueden distanciar, (no saber que es lo que e! 
otro quiere o precisa para encontrarse conmigo, o saber que a! otro no !e interesa 
e! encuentro). Es muy raro que un profesor se preocupe por encontrarse (real
mente) con sus alunrnos. Está demasiado enamorado de lo que sabe para in
cluir ai otro en un encuentro. E! conocimiento de! profesor tem1ina siendo como 

un suefio solitario, de esos que nunca se pueden transformar en proyecto. En 
ese sentido la erudición termina siendo e! "saber de un racista". EI mundo 
ciego de alguíen que no "sabe querer". 

Aprenderes encontrarme cone! otro para entender, mágicamente, des
de todo e! cuerpo: pensando sintiendo y actuando. En este punto el cine tiene 
rnucho para enseí'i.amos. 

Por qué Ia pedagogía tiene que ver cone! realismo mágico? 

Vincúlo mi respuesta ai hecho de que tanto para tratar de aprender, como 
de amar, es necesario construir un suefio cone! otro. Se liame poesia, metafísica 
o verdad. Un adicional de encantos que funciona corno condimento movilizador 
de la propia historia. 

Mucho se insiste en que la universidad debe producir un conoci
miento, serio, sólido, consistente, riguroso. E! manejo de estas terminas es 

bastante incierto. Los profesores decimos cosas muy diferentes cuando nos 
auto-proclamamos profesores, serias, rigorosos. Para algunos ser serio, 
riguroso, es sostener un conocimiento sistemático; para otros es producir 
un conocimiento ai servicio de Ia trasformación de las condiciones de 
existencia; pero también puede entenderse (me incluyo aquí) como la 
producción de puntos de giro en la subjetividad. 
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Sospecho que este último sentido no se realiza sin los sentimientos fun
cionando como puente. EI realismo mágico incorporando a la transferencia. EI 

rigor, la seriedad en los sentimientos. 

Los valores no pueden ser pensados con la neutralidad dei paradigma 
cientificista. Coincido con Guattari en su búsqueda de un desplazamiento hacia 
un campo de creatividad estético, que permita producir valores superadores de 
la pasividad valorativa de la burguesia tardía. En e! fondo la sustitución dei 
paradigma cientificista por una metafísica de la cotidianeidad, que intente 
establecer, fuera de la subjetividad individual y de las relaciones intersubjetivas, 
cos parciales de subjetivación: una act~vidad de creatividad existencial ontológica, 
la poética como ontologia. El sentimiento que circula entre los cuerpos como 
poesia: w1a textura inmanente que posiciona los existentes en su capacidad de 
sonar. Diria, con más precisión, la estética como una antología dei imaginaria 
que permite recuperar la dimensión ética. La relación sujeto-objeto recuperada 
poresa reproducción imaginaria de la realidad, que ahora llamo prácticas de 
cinesofia (la in1ágo-lectura dei mundo como universo de referencia). La cinesofia 

como estética sustitutiva dei paradigma cientificista. El cine usado en un senti
do bien amplio) como lugar de unificación de relaciones de transversalidad 
productoras de cambias en la subjetividad. La cinesofia como expresión de un 
filosofia que trate de establecer la lmidad entre la vida y el pensamiento. La 
cinesofia como negación de una filosofía que se reduce a una especulación teó
rica, con significaciones construídas como simulaciones objetivas. 

Con las prácticas de cinesofía propongo un discurso de movilidad, que 
no se encuentre fundado en universales que repriman. Elias dependen de 
una producción de subjetividad nómade, dada por elementos de ruptura dei 
sentido direccionados hacia el futuro. La mirada inesperada de una imago
narrativa que impone un corte en los diferentes planos de existencia. La mi
rada que llama y provoca lo imprevisto. La "imagosofia" que expande e! 
movimiento tratando de transformar lo aniquilante en vital. El inundo de las 
imágenes que acompafla el vagabundear de los deseos. Las fantasías 
transformadoras. La realidad recreada por las irnágenes, para escapar de una 
paz sin deseos. La pantalla como narrativa que puede mostrar el deseo corno 
flujo nómade. La cinesofía como una realidad reproducida en una pantalla, 
para entender sin rituales inn1ovilizadores. El multiplicador dramático de 

una pedagogía sin melodramas. 

La cinesofía, mas aliá de la pantalla, trate de hacer estallar las fronteras 
que separan e! sentido dei deseo dei pensarniento de los especialistas. Un 
hablar sin fronteras, que rechaza el conocirniento como producto ofrecido a 
un sujeto que existe con anterioridad. Puedo decir, qtie la cinesofía es el dis-

• 556. 

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS: 
a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade 

curso que solo puede ser encontrado corno efecto de un montaje. E! sentido 
editado por e! deseo, para constituir, de un solo golpe, ai sujeto y ai objeto. 
Un plano de consistencia imaginaria que transforma el material que viene 
para el montaje, alterando en el mismo movimiento- la edición por las 
condiciones dei material. El deseo mostrado como potencia constructiva dei 
pensamiento y de la realidad. 

La primera semana de cinesofia, como ya insinué en otras partes de este 
texto, me devo!vió una línea de continuidad con las grandes apuestas políti
cas-ético-estético-filosóficas dei surrealismo. En e! saldo de la semana quedaron 
renovadas marcas surrealistas en mi cuerpo. Comenza..ndo por la necesidad de 
reconocer la función política y de conocimiento de la imaginación poética 
(sueflo), llevándola para el lado de la existencia concreta y no de las esencias 
(la poesía que concrete sus propias formas inauditas en objetos tangibles). La 
poesía en su hmción de liberación dei sentido reprimido. La poesía que bus
que reinventar la ética transgrediendo repetidamente la moral dei interdicto. 
La poesía que trata de llegar a lo nuevo (reinventar la orientación dei mundo) 

por una ruptura repetida de lo que ya está mundanamente instituido. La 
subversión de lo idealizado por la impureza. El reencuentro poético con lo 
sagrado transgrediendo e! tabú. La razón ardiente que niega las verdades 
solem..nes dei cientificismo para reencontrarias como marcas dei deseo. La poesía 
que constituye e! amor como dimensión existencial y política. 

La gran apuesta dei espíritu surrealista pasa por la poesia comonecesidad 
constante de remitir ai hombre a un más alia de lo que ya es dado. Es decir la 
imprevisibilidad dei instante siguiente como fundamento de vitalidad y 
transgreción de la muerte. Sentirse vivo por no saber lo que puede venir en el 
minuto siguiente. El.descubrimiento de Eros por intermedio de lo imprevisible. 
La transgreción dei orden para su reencuentro en la estabilidad de lo inestable. 
Una máquina de integrar lo que la tradición separó, y una máquina de negar 
todo lo que la estructura mayoritaria mstituyó corno ordenación intocable. E! 
orden en el caos y el caos en el orden. El suefio en la vigilia. El baile de los 
contrastes: EI sentirniento como razón/ la irnaginación como realidad/ Eros 
en Tanatos/ la identidad en la diferencia/ la fidelidad en el adulterio/ lo 
femenmo que se reinventa en lo masculino ... La poesía como conocimiento y 
liberación de lo reprirnido ... La acción dei deseo <lese~ simpre ultrapasando el 
sistema de razón. La poesía corno lectura de lo inesperado, en la vuelta de lo 
primitivo que lo descubre. E! descubrirniento de lo nuevo en el retomo de lo 
primitivo (recuperado de lo reprimido). 

Es preciso cuidarse de las imágenes demasiado simples dei movimiento 
surrealista como destructor (briseur) de interdictos y desvinculado de cualquier 
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compromiso con lo reprimido. En e! surrealismo e! interdicto es el pasaje para 
un nuevo sentido de lo que és te prohibió. Conocer lo eprimido desordenado lo 
represar. Los afectos reprimidos trabajados poéticamente para liberarlos. Lo 
que no existe es e! culpable cornpromiso judeo-cristiano con lo represar. 

EI movimiento surrealista es una filosofía de vida; la propuesta de un 
estilo de vida y de pensarniento que, rechazando lo habitual dei mundo, se 
propone transfom1arlo usando la imaginación como detonante. Sacar, por la 
poesia, ai hornbre de sus sepulturas: las tumbas de la erudición, de la objetividad, 
de la pedagogía fimdarnentada en claustros, dei amor sacramentado. Cambiar 
la vida en una revolución ai mismo tiempo política y poética. Siempre apostan
do en e! punto de fuga constructivo. Permanentemente tratando de rechazar los 
aprioris lógicos para cultivar la exploración de los recursos dei desorden que 
convida transitar por e! acaso objetivo (e! caos en la objetividad). 

E! surrealismo se puede definir por sus búsquedas dei oro dei tiempo en 
la rnujer y un posible siernpre mordiendo lo imposible. Una estética dei riego 
para superar los lírnites de lo posible. La poesía corno forma de escuchar lo 
inesperado. Se puede, tarnbién, definir por su función: el catalizador de un 
mundo a liberar. Antes de la inrnovilidad, ahora de la disolución. Despertar en 
e! hombre sus vinculas perdidos con la vida, para lo cual la poesía, e! sueflo y 
e! amor son polos vi tales. Rebeldía contra la disolución dei espíritu, devolución 
de una función participativa a la conciencia individual y la vinculación de la 

poesía a un proceso por la vida. 

El surrealismo puede ser visto como una apuesta en la potencialidad 
constructiva de la imaginación (poética). La irnaginación (poética) como palanca 
de la construcción dei mundo. Elia muestra ai ser como producción. 

El surrealismo llama a practicar la poesía para que el hombre pueda 
volver a pertenecerse por entero. Para el surrealismo la poesía es una "fiebre 
sagrada", un frenesí intuitivo que puede darse en un riguroso ensayo académico, 
en la postura de un médico, en e! encuentro de dos cuerpos, o en una clase de 
geografía. La poesía corno vibración que puede ser encontrada en los acordes 
de la pasión, dei no conformismo, dei sentido dei humor. La poesía como 
reveladora de la vida por el reconocimiento dei carácter castrador, limitado y 

artificial de las antinomias impuestas por el racionalismo positivista 

E! surrealismo se sostiene en la ambición de devolverle poéticamente ai 
hombre los poderes que le fueron usurpados por ciertas instituciones y ciertas 
fuerzas, muchas veces con su propia complicidad. EI surrealismo trata de 
devolverle ai hombre los poderes de su libertad. Una libertad concreta, enten
dida como esperanza para todos los momentos de la vida afectiva e intelectual,. 
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en todas las formas de nuestra relación cone! otro y con nuestro propio espírihi. 
El grito dei espíritu dirigido a si mismo, con la decisión de romper todas Ias 
cadenas de las opresiones: dei obrero por el patrón/ dei alurnno por el profesor / 
dei sentimiento por la verdad/ de lo fernenino por lo masculino/ dei deseo 
por la culpa. Opresiones que, para el surrealismo, solo pueden ser combatidas 
por una acción continua contra e! racionalismo y e! realismo. Por la acción 
elucidatoria de los grandes enigmas dei amor, de las fantasías y de la sexualidad. 
Para ir en e! sentido de la superación de las antinomias es preciso encontrar los 
medios para hacerlo. El surrealismo se valió de diferentes recursos a lo !aro-o 

b 

dei tiempo, en conformidad con los placeres de sus distintos miembros y lo 
que la estupidez dei mundo le iba colocando corno desafio. La cinesofía es otro 
camino posible. Por lo menos eso es lo que me mostrá su prirnera semana. 

Desde e! surrealismo quiero afirmar la importância de la fantasia poéti
ca como forma de apropiación transformadora de la realidad. La poesía como 
camino de realización de todo lo que nos deja insatisfecho. EI escândalo de ]a 
ternura para cambiar la realidad insatisfactoria. La producción de emociones 
que nos unen a los otros para cambiamos. La fantasia (poética) que establece 
vínculos entre lo imaginário y la realidad para liberar amor reprimido: la fan
tasia que potencializa, que es creatividad de lo reprimido. La poesía. 

En este punto estoy tratando de diferenciar las fantasías que idealizan 
(la imaginación que delira) de la imaginación poética. La primera nos transfor
ma en un sofiador a la luz dei día, que escapa de la realidad dejándola inalterada 
(una fantasía que se hizo ideología). La pesadilla. La segunda, permite presen
ciar nuestros propios fantasmas actuando en una forma estética que atenúa Ia 
angustia y se proyecta como posibilidad de cambio. La poesía que toca 
estéticamente e! amor r~primido y deja oir ai propio deseo. 

Por qué e! cine? La respuesta la entrega Robert Benayoun (Surrealismo e 
cinema, en e! libra "O surrealismo" editado por UFRGS, pág 69.1991): "mais 
do que no teatro e provavelmente mais do que na pintura, é no cinema - arte 
popular indissoluvelmente ligada ao quotidiano, arte de parque de diversiones, 
desde su inicio associada ao perambular pelas ruas, banho ambiental do fabu
loso vivido nos seus desenvolvimento mais modernos - que o surrealismo bus
cou certos recursos de seu imaginário". Una exigencia poética incomparable, 
que ofrece una forma de intercambio colectivo casi inédita. El surrealismo in~ 
ventando una nueva manera activa de ver las películas, en e! intento de mos
trar una imagen poética eminentemente visual y en movimiento. La imagen 
que puede revelar la organización imprevista (muchas veces inusitada). Las 
imágenes que nos colocan en un campo magnético: el campo que rescata la 
relación primitiva, anterior a la ruphira efectuada por la razón, antes de la 
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ruptura entre las palabras y las cosas, antes de la ruptura entre sujeto y objeto. 
La vuelta ai orden que posibilita el deseo. El desorden creador. Un orden de 
ficción, poética, que no responde ai orden impuesto desde la razón. La ficción, 
el orden dei desorden. El sentido antes de su representación traumática. Sin 
duda, el cine tiene relaciones de parentesco con la fantasía poética, puede 
aenerar la actuación estética de nuestros fantasmas, ayudándonos a liberar 
v . 
nuestro querer. El cine puede ser la imaginación que se conecta con nuestra 

"reserva poética". Lo poético reprimido. 

La cinesofía tiene como marca e! compromiso con las trayectorias vi tales 

y amorosas de cada encuentro. EI contexto que lee el material producido por el 
clímax colectivo. En la semana clarame.nte vi vimos está experiencia viendo "El 
lado oscuro dei corazón". Muchos ya habíamos visto varias veces la película 
de Subiela y nos encontramos con una emoción diferente, fruto de lo que 
afectivamnte estábamos experimentando en ese encuentro. Sospecho que se 
dio êl reencuentro de algunos espectadores con su alma, e! principio de 

posibilidad dei amor como lectura 

La cuarta película de Subiela puede ser analizada como un excelente 

ejercicio de acercamiento a las prácticas surrealistas de la cinesofía, un cine 
absolutamente próximo de la imaginación poética, donde cualquier imprevis
to es posible. Oliverio, su protagonista (Dario Grandinetti) puede ser tomado 
como un verdadero personaje conceptual de la cinesofía surrealista, que trata 
de cuestionar el orden sensato de la existencia desde la producción de actos 
poéticos y la búsqueda persistente dei amor como acontecimiento que lo eleve. 
EI amor como poesía que vence a Tanatos (Nacha Guevara). El amor como 
constitución poética dei otro (y por este dei mundo). El amor únicamente 
aceptado como situación mágica que no deje de sorprendernos con lo inespe
rado. El amor surrealista, como un foco de energía que exalta e! deseo y e! 
querer-vivir. La iniciación en e! amor trasgrediendo la hipocresía de las 
costumbres. La mujer que sepa volar, la magia de la mujer que puede corporizar 
ai amor como un lado oscuro (secreto) dei corazón. Ana, la mujer ideal (Sandra 
Ballesteros): vital, misteriosa e imprevisible, que guarda su secreto poniendo 
un precio a su cuerpo. La puta que se deja robar por la poesía. EI amor que nos 
deja mas ricos cuando nos permite e! robo, poético, dei misterio dei otro. La 
poesia que roba e! secreto vital, permitiendo la construcción dei otrci como 
metáfora imprevisible. La poesía como e! lugar más secreto dei corazón: un 
campo magnético de poesía total que instituye identidades por la mediación 
dei otro como potencia inventiva. E! poeta que no renuncia a la sublimación 
amorosa (inclusive en la situación límite de un relacionamiento prostibular) 
para poder probar que la liberación total no es una banalización dei amor. 
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Amar es inclusive no trivilizar e! cuerpo de una prostituta. Porque en e! 
encuentro con una mujer plenamente amada reside todo e! poder de 
regeneración dei mundo (Bretón). Un movimiento de sexualización de! mun
do vinculado ai amor sublime. 

Con E! lado oscuro dei corazón, Subiela ha logrado presentar, como me
táfora de la realidad, e! encuentro entre el poeta y la prostituta; es decir, e! 
encuentro entre la capacidad de sonar y los sentimientos transformados en 
mercadería. E! sueno que busca recuperar e! sentimiento de una sociedad que 
redujo e! amor a un producto en venta. Oloverio, que quiere hacer de su vida 
un acontecimiento poético, para poder encontrar e! sueno reprimido por una 
sociedad indecente: una sociedad que asume e! valor dei dinero como único 
sentimiento. E! es e! poeta que busca reinventar lo sagrado profanándolo (bus
cando e! ideal de amor en e! cuerpo de una puta). Ana y su otra, como doble 
alegoría de la sociedad y lo femenino reprimido. La alegoría de lo demoníaco 
presente y lo poético reprirhido en e! cuerpo de la sociedad y de la mujer (la 
sociedad como mujer). La puta y su doble contra la hipocresía de las costumbres. 
La poesía (amor) que no se permite ser hasta que alguien (ocupando e! lugar 
de la Gradiva freudiana), provoque la tranferencia amorosa que la libere. 

La poesía como transferencia, esa es, para mí, la propuesta de Subiela. 
Ahí está e! secreto de la película, y lo que quiero robar para la cinesofia. 

Oliverio, sin duda, trata de realizar la poesía como acto liberador. Elia !e 
sirve para enfrentar a Tanatos y devolver!e a Ana su capacidad reprimida de 
sonar. Oliverio, sin saberlo, apuesta en e! valor curativo de la poesía, su 
búsqueda poética en Ana es una metáfora de la transferencia como punto de 
fuga dei sueno reprimido: la poesía como sueno que libera e! deseo. 

Siempre pensé que los suenos liberadores se expresan en un lenguaje 
esencialmente poético. Esa es mi proximidad con e! surrealismo. Eso me 
lleya a pensar en e! sueno-poesía como antídoto para una sociedad finisecular 
que solo conserva e! desencanto como valor. Bajo estas condiciones, la poesía 
reabre la posibilidad de una fuerza creadora, nos devuelve la capacidad 
mágica de ilusionamos. La poesía funcionando, en situación de transferencia, 
como disparador. 

Lo que finalmente me quedó como saldo: Para la cinesofia, e! cine es una 
experiencia poética, ética, política y psicoanalíticamente orientada: una poesia 
para descifrar. También es una cartografía de la subjetividad y de las relaciones 
intersubjetivas en la condición trasmoderna. La idea de una metafísica 
constitutiva que enfrente, poéticamente, los abismos de la existencia. La 
cartografía que busca otro niveles de subjetivación. La cartografía que busca a 
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constitución dei mundo y sus saberes con la misma disponibilidad que puede 
tener e! analista con su paciente, tan diferente a la postura rigida para con e! 
otro que presenta la academia iluminada (la falsa metafísica de los que sienten 
la necesidad de ser sabios). Una forma de tiramos a una pile ta de aguas explo
sivas, para que nos ayude a viabilizar la construcción dei futuro. La fuga hacia 
los lugares que no hacen sentido, para la composición de lo nuevo. La 
construcción de una subjetividad, que no esté centrada en e! individuo, que se 
encuentre en la encrucijada de las intensidades (identidades) de los deseos y los 
campos incorporales de posibilidad. La lectura de la memoria como intensida

des que no llegaron a tiempo, y que pueden ser retomadas como construcción 
dei futuro. La construcción de una lógicà de lo suave en e! lugar de la lógica dei 
antagonismo. E! encuentro "caósmico" con diferentes planos de existencia. Lo 
nómade como actitud dei pensamiento. Los hombres dei blues que se encuentran 
en una encrucijada (seminario, semana) para alimentar su partida. 

Por las calles de 'Florianópolis, en los corredores de la universidad me 
sigo encontrando con gente que continúa en e! registro intensivo de la primera 
semana de cinesofia, que tiene hambre de continuidad. Hambre de un grupo 
que trata de seguir, juntos, multiplicando los estados dei deseo. Los otros 
haciéndome sentir que la cinesofia es una onda expansiva con mil entradas, 
dispersiva como tm rizoma, una red de deseos, que se tejen infinitamente como 
la colcha de Tita (la protagonista de "Como agua para chocolate). 

Casi inmediatamente a la finalización de la 1 Semana de Cinesofía participé 
en La Habana de "15 Festival Internacional dei Nuevo Cine Latinoamericano". 
Otra experiencia que me hizo vibrar. El encuentro con "otros" que me ayudaron 
a escucharme, que sumaron afectos y ángulos diferentes para pensar la cinesofia. 
Senel Paz (el guionista de "Fresa y chocolate), en una breve charla, me resumió 
todo e! espíritu de la cinesofia: "es e! encuentro de gente que sabe-querer. 

Gente que "sepa-q_uerer". Gente que " pueda-querer". No es fácil. Son 
los angeles de Winder?. Los que son ellos mismos poesía. Los que no se 
preocupan cone! secreto y pueden amar sin etrategias?. Los que pueden amar 
con todo, apostando en el amor como liberación. Los que aceptan e! escándalo 
de sus suefios, sin perderse en la esperanza de lo perfecto. Como los personajes 
de "Fresa y chocolate" (la película premiada en e! fetival), que crecieron 
consiguiendo amarse en un punto que estaba mas aliá de lo que sus elecciones 
sexuales ponian como límite. Personajes que muestran el valor de la poesía como 
transferencia. Una película que me provocá e! llanto. Fueron lágrimas que me 
ayudaron a sentir mi carga de amor reprimido. Como toda la poesía que se 
escapa dei rostro de Marylin Solaya en las primeras escenas de la película. 
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Quando Kelsen indagou 
sobre o que seria 

pens.ar juridicamente 
a Ciência do Direito ... 
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Quando Kelsen indagou 
sobre o que seria 

pensar juridicamente 
a Ciência do Direito ... 
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pelo menos era isso 
que pensava Kelsen 
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Acreditavam integrar, como 
os super-heróis das estórias el'T) 
quadrinhos, uma Liga da Justiça, 

Os legisladores, querendo encarnar 
o espírito das leis, esse velho fantasma 

do passado que cuida das 
verdades por toda eternidade, 

intérpretes de aço, que descobriam os 
sentidos da lei, sem a influência de seus 

sentimentos. O juiz neutro ... 
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no mesmo lodo: os juízos morais 
confundidos com os jurídicos e políticos 



r 

confundia-se os enunciados descritivos (de verdade) com os prescritivos 
(ordens sobre condutas) 

os que teorizavam 
(dogmáticos), confundiam 

suas opiniões com a 
palavra dos juízes e 

legisladores. 

... Kelsen se rebelou contra 
esse tipo de fantasias 

jurídicas. .. 
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mas com o tempo, as 
feridas se cicatrizaram 

Hoje tudo se superou e Kelsen toma parte da 
teoria jurídica imperante 

Kelsen comprou várias brigas ... 

e não brigou unicamente.com a velha guarda da dogmática jurídica 
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Os estudantes 
aprendiam Ke!sen 
pela boca de seus 

inimigos 
os 'jus-professores' 
apresentavam um 

conjunto de 'clichês' 
que mostravam de 
forma negativa o 

pensamento de Kelsen 

um pensamento 
monstruoso 

que pretendia 
separar o direito 

da moral 
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Seu principal alvo 
foi a mentalidade 

jusnaturalista 

eram os defensores 
do jusnaturalismo os 
que ensinavam nas 

universidades 

os jusnaturalistas diziam que 
Kelsen pretendia reduzir o 
direito a um conjunto de 
normas desprovidas de 

todo juízo moral 

Para Kelsen, a moral não tinha nada 
a ver com o Direito 

diziam tudo isso de Kelsen quando o 
pobre homem não havia dito nada disso 

K~l~~n pensava nas cond~ões de 
possibilidade de uma ciência juridica em 

sentido estrito (OE). Kelsen nunca tentou 
responder à pergunta: Que é o Direito? 

Ele formulou a pergunta: Que é uma OE?· 
e dizer normativa; que tivesse por objeto' 

as normas positivas (desde um 
nto de vista estritamente normativo 

Kelsen nunca se interessou 
pelas condições da 
experiência jurídica . 

... que puderam interferir na formação 
· de uma CJE. O importante é a determinação 
das condições sob as que o Direito pode ser 

pensado cientificamente, desde um ponto 
de vista estritamente normativo, considerados 

mediante o princípio de inputação e não de 
casualidade. Por isto propunha deixar entre 

parênteses considerações de tipo 
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Nunca sustentou que o Direito teria 
que estar desvinculado da moral 

1 Tentaremos desmantelar essa 
armadilha de argumentos montada 

contra Ke!sen. 



valorativas, etc., que 
pudessem interferir 

na formação de uma OE. 
A pureza em Kelsen, 

está na forma de observar 
não na coisa observada 

Kelsen criou uma teoria pura do saber 
e não uma teoria do Direito puro. 

isto não quer dizer que não possa existir 
outros olhares científicos sobre o Direito. 

Falariamos então, de ciência política, teologia, 
história, ética Não falaríamos, neste caso, 

de uma OE. 
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A pureza no olhar 

a pureza dirigida unicamente 
às condições em que pode ser 

pensado o objeto da ciência jurídica. 

A teoria pura do Direito é uma longa 
resposta sobre as condições de 

possibilidade de uma OE. 

Kelsen não fala de um Direito puro. 
Fala de um saber purificado. 
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A pureza, 
em Kelsen, 

está na 
forma de 

olhar 

Uma teoria pura do saber 
e não uma teoria do 

Direito puro. 

Para Kelsen a CJE não tem 
capacidade para explicar 

a vida do Direito ... 

... nem o heterogêneo campo 
de elementos que constituem 

os acontecimentos . 



metafisico do 
Direito. 

Kelsen imaginou que o objeto 
de uma OE não pode ser mais 
do que o conjunto de normas 

positivas de um Estado. 

OÍhares do ponto de vista 
a partir de suas formas. 

As grandes perguntas da OE são: que é uma norma juridica? 

quais são as condições para o seu reconhecimento 7 

Para uma OE importam as formas. Os conteúdos das normas são acidentais, 
dependem de saberes que possuem uma natureza extra normativa. 

Para ordenar objetivamente o objeto da OE, 
Kelsen imaginou a norma fundamental gnosiológica (NFG) 
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{i de significação. 
/} Uma licçAo teórica, um 

f faz de conta que organiza 
o saber com univocidade. 
A NFG como condição de 
sentido de um discixso 
ideológico que h.ndo 
como saber cientifico. 

A uniYocidade é 
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Fingimos uma univocidade e 
uma homogeneidade de 
idéias, para adquirir o 
sentido da realidade. 

Assim, nascem as teorias 
como ficção criadora. Kelsen 
não ignora que existe uma 
imaginação criadora sob 

o que chamamos de 
objetividade. A imaginação 

como fundamento de 
validade do conhecimento ... 

Bachelard tratou a imaginação 
de um modo d~erente de Kelsen ... 
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A dogmática jurídica também emprega ficções: 
imagina um juiz neutro sentado 

no Olimpo das normas. 
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A NFG ~a ficção que Kelsen empregou como aitério de demarcação 
do objeto da OE. A flcçio que ser:viu corno aitério para impor limites 
a extensão do rampo temático e de separaçio en~ o objeto d;i OE 

e os outros rampos do saber e da re;i/id;ide. 
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Vários cientistas extra-terrestres (CET), chegaram 
ao Rio com vários assistentes com o propósito de 
estudar as mulatas. Haviam criado em seu planeta 

uma disciplina que chamavam mulatologia. 

Sua primeira preocupação foi a de organizar o campo 
temático, para constituiur o objeto da mulatologia. 

Neste sentido, a primeira pergunta 
que formularam foi a seguinte: 

"-~~~--....;..--~~-- ....... ~~ .... =--r-~~---4 
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Os cientistas f ornecer 
seus assistent am aos 

d 
es uma d f' · 

e mulata e e in1ção . . om essa d fi . 
os assistentes d e nição pu eram d' . 

as mulatas d 1st1nguir 
mulheres· m os outros tipos de 

· orenas 1 · ' o1ras, ruiv 
e castanhas. as 

mulata im 1 , • rnulata fundamental (MF) ag nána, fruto do p · Ela é uma ensamento dos cientistas. 
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A MF não se encontra nas ruas. 

Partindo da mulata imaginária, 
poderá saber-se quais mulheres 

poderão constituir o campo 
lemático da disciplina e, 

quais deverão ser excluídas. 

'J' 
~ 

{ 
i 
iJ 

Ba .não pode ser ~a como 
um possível integrante do 

campo temático da 
mulatologia. 

Soa exisência fictícia permite 
aos mulatóbgos ter um· 

critério"9uia para a 
determinação do campo 

objetiw de sua discipfina. 

~~~----~-'-1~-'--~"--~ 

"· 

'1 

Deixando de lado o sonho o sonho didático, retornemos a Kelsen. Sua 
NFG- apesar de ter outras funções - cumpre em seu pensamento a 
mesma função da MF: serve como critério fictício de sentido, uma 

condição imaginária de significação. 
A diferença de um condição empírica de sentido, que estabelece que 
um enunciado tem sentido se corresponde com os fatos. A NFG de 

Kelsen determina que certos dados do fenômeno jurídico podem ser 
vistos como significativos se correspondem com o critério estipulado 

pela NFG. 
A NFG define a condição de sentido para uma norma do Direito 
Positivo e os critérios que determinam um sistema de normas 

positivas. 
A NFG permite distinguir as normas jurídicas positivas de outros tipos 
de normas: religiosas, morais, consuetudinárias, históricas etc. També 
m serve para distinguir as normas positivas das de Direito Natural. A 
NFG permite construir o campo temático da OE, sem levar em conta 
influências psicológicas, ideológicas, políticas ou juízos de justiça etc. 
Determina critérios formais para a constituição do campo temático. A 
NFG é a condição de sentido para a determinação do campo temático 
de uma ciência normativa do Direito. Kelsen não se preocupa com as . 
ciências causais. As ciências normativas são três: moral. A religiosa, e :.. 

1 
o Direito. Elas respondem ao prinápio de imputação. A NFG estabelece 
os critérios de diferenciação do Direito de outras ciências normativas. 

As normas que integram o campo temático da OE são as normas 
válidas. Uma norma é válida se pertence à uma ordem jurídica- válida. 
Uma ordem jurídica é válida se é eficaz. A eficácia não é condição de 

validade para cada uma das normas jurídicas, mas é condição de 
validade para todo o ordenamento. 

A NFG nos diz que se alguém manda e é geralmente obedecido, as 
normas que cria são válidas e podem ser objeto de uma OE, porque 

integram um sistema eficaz em sua totalidade. 


