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Sobre a organização e os tradutores
Alice Casimiro Lopes (UERJ)
Elizabeth Macedo (UERJ)

Em nossas pesquisas educacionais no campo do currículo,
a aproximação mais significativa do pensamento de Ernesto Laclau – para além de leituras esporádicas nos anos 1990, suscitadas
pelas relações que Peter McLaren e Henry Giroux faziam entre a
proposta de pedagogia radical e os textos pós-marxistas – é recente. Nosso movimento foi decorrente de diferentes questões originadas em investigações na linha de pesquisa Currículo: sujeitos,
conhecimento e cultura,1 do Programa de Pós-Graduação em Educação (ProPEd)2 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). Nessa linha, Alice Casimiro Lopes e Maria de Lourdes
Tura vêm desenvolvendo pesquisas sobre políticas de currículo
em diferentes contextos sociais, assim como Elizabeth Macedo
vem dando destaque às investigações sobre currículo, cultura e
diferença.
Por intermédio das parcerias que estabelecemos com outros
grupos de pesquisa, vêm sendo nucleados estudos que têm buscado uma interlocução com a teoria do discurso. O grupo coordenado por Miriam Soares Leite, no ProPEd/UERJ, que focaliza
cultura escolar e diferença, o grupo coordenado por Aura Helena
1
2

http://www.curriculo-uerj.pro.br.
http://www.proped.pro.br.
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Ramos e Rita Frangella, na Faculdade de Educação da Baixada
Fluminense (FEBF/UERJ), que mira os direitos humanos, a cultura e a formação de professores, e o grupo coordenado por Rosanne Dias e Rozana Gomes de Abreu, na Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), que destaca a formação de professores,
têm estabelecido diferentes interfaces entre a teoria do discurso e a
do currículo, com especial diálogo com nossas produções.
Também temos estabelecido convênios com grupos de
pesquisa em currículo da Universidade do Minho (Portugal),
da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), da Universidade Federal do Pará
(UFPB) e da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), nos quais
temos buscado privilegiar as discussões pós-marxistas e pós-estruturalistas de Ernesto Laclau.
Pelo constante debate a respeito das relações entre teoria do
discurso e teoria de currículo, somos levadas a inquietações sobre
como pensar as propostas de currículo, vinculadas a projetos de
cultura comum, em seu embate com as demandas multiculturais.
Como a tensão entre universalizar o currículo e buscar produzi-lo
em contextos particulares pode ser compreendida para além das
dualidades identitárias fixas: saberes acadêmicos/saberes populares; global/local; macroestruturas explicativas/microcontextos da
diferença? Que novos desafios para os significados das relações entre currículo e emancipação são engendrados diante da ruína dos
projetos universais de mudança social? No contexto dos processos
de identificação não fixos e notadamente provisórios, como ficam
os projetos curriculares que visam constituir dadas identidades?
Como investigar as lutas por hegemonizar determinados projetos
curriculares frente à “morte” do sujeito centrado, um sujeito que
anteriormente nos permitia concebê-lo como direcionador das
ações de mudança social numa dada direção histórica predeterminada? Que reconfigurações precisamos fazer em nossas concep-

emancipação e diferença.indd 8

11/5/2011 10:35:08

Sobre a organização e os tradutores

9

ções de currículo e cultura, de forma a superar as divisões clássicas
estabelecidas entre cultura, economia e política?
Temos buscado avançar na análise dessas e de outras questões. Nossos trabalhos3 expressam as problemáticas que temos
construído na tentativa de produzir outras significações para o
campo do currículo. Temos procurado também potencializar investigações que não busquem projetar sentidos para a prática curricular, mas, sim, participar da arena política em que múltiplos
sentidos do que vem a ser currículo são disputados.
Como desenvolvemos em outros textos, ao mesmo tempo
que incorporamos discussões pós-estruturalistas e pós-coloniais,
afastamo-nos das concepções pós-modernas que se limitam, como
afirma Laclau, a valorizar o particularismo. Nesse sentido, trabalhamos com a perspectiva de que não se trata de uma virada
cultural no campo do currículo – em contraposição à anterior
forte vinculação do campo aos enfoques políticos. Do mesmo
modo, não se trata de abandonar bandeiras como a justiça social, a luta pela igualdade, o foco no político e o desenvolvimento
de uma agenda de transformação social em direção a relações de
poder menos excludentes do ponto de vista econômico. Trata-se
de questionar as dicotomias existentes entre os enfoques cultural
e político, o simbólico e o material, as propostas e as práticas, as
políticas e as práticas, entre teoria e política, estrutura e ação.
Esse questionamento nos parece ser potencializado pela
teoria do discurso de Ernesto Laclau. Nessa perspectiva, discurso
é uma totalidade relacional de significantes que limitam a significação das práticas e que, quando articulados hegemonicamente,
constituem uma formação discursiva. E esta é o conjunto de discursos articulados por meio de diferentes práticas hegemônicas;
entender uma formação discursiva significa entender um processo
hegemônico: como são definidos os termos de um debate político,
3

Ver Lopes (2006, 2008a, 2008b e 2010) e Macedo (2004, 2006a, 2006b, 2009).
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quais agendas e ações são priorizadas, que instituições, diretrizes,
regras e normas são criadas.4
Diferentemente de Foucault, Laclau não pressupõe qualquer referencial externo ao discurso; portanto, não trabalha com
a possibilidade de práticas não discursivas: toda prática é um
discurso, assim como todo discurso é uma prática. Entender a
sobredeterminação dos fenômenos sociais, incluindo tecnologias, economia e Estado, exige entender sua significação, a qual
se dá num discurso que estabelece regras de produção de sentido.
Discurso não é apenas linguagem, envolve ações e instituições,
sendo o funcionamento do social compreendido como uma linguagem. Dessa forma, a teoria do discurso visa não separar a
linguagem (retórica), o indivíduo (sua psique) e o político (a
sociedade e o social).
Esse movimento no campo do currículo se desenvolve no
âmbito de um movimento mais amplo nas ciências humanas e
sociais, por intermédio da compreensão da cultura como processo
de significação e da política como as disputas contingentes pelo
poder de hegemonizar determinadas significações. Entendemos
ser essa uma compreensão capaz de tornar política e cultura obrigatoriamente imbricadas.
Foi a inserção nesse contexto de produção de sentidos que
fez com que nos aproximássemos de outros pesquisadores brasileiros que viveram/vivem movimentos semelhantes. Assim conhecemos Joanildo A. Burity, da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), hoje na Universidade de Durham, e em seguida Daniel
de Mendonça, da UFPel. Os dois são pesquisadores com longas
trajetórias de investigação sobre o pensamento pós-marxista de
Ernesto Laclau e muito têm produzido tanto no sentido de inter-

4

Para maiores desenvolvimentos, ver Howarth (2000 e 2005), Howarth, Norval e
Stavrakakis (2000) e Laclau e Mouffe (2001).
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pretarem as principais questões da teoria do discurso quanto de
realizarem estudos empíricos, tendo em vista essa mesma teoria.5
Após debates sobre nossas pesquisas, conversas e trocas de
e-mails, nasceu a ideia de traduzirmos Emancipation(s), um dos
mais importantes livros do cientista político argentino que trabalhou por mais de vinte anos na Universidade de Essex, na Inglaterra. Nessa obra, estão os textos básicos que nos permitem
compreender as principais teses do autor: relações contingentes
e provisórias entre universal e particular; a importância dos significantes vazios na política; a compreensão da hegemonia para
além das perspectivas deterministas e essencialistas do marxismo;
o descentramento do sujeito e das estruturas; a reconfiguração
das relações entre representante e representado, diante das teses
pós-modernas de impossibilidade da representação; o debate com
Richard Rorty; a compreensão da emancipação como um projeto
contingente e provisório, dentre inúmeras questões inter-relacionadas produzidas nos textos aqui reunidos.
Por intermédio de Joanildo A. Burity e Daniel de Mendonça, aproximamo-nos, por sua vez, de Léo Peixoto Rodrigues,
da UFPel, que também tem realizado interlocuções com o trabalho de Ernesto Laclau e faz parte do conjunto de referências
importantes para o entendimento da apropriação desse teórico no
Brasil.6 Há que se destacar, ainda, que contamos com o apoio de
Aécio Amaral, da UFPB, e Josias de Paula Jr., da Universidade
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), na revisão cuidadosa de
alguns textos aqui apresentados.
Assim, as traduções aqui realizadas são, sobretudo, fruto
do trabalho de pesquisadores que se apropriam do pensamento
do autor para realizar suas investigações e não acreditam no es5
6

Ver Burity (1997, 2007a, 2007b, 2008a e 2008b) e Mendonça (2003, 2004,
2006, 2008, 2009).
Ver, por exemplo, Rodrigues (2009).
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sencialismo nas traduções; pressupõem, no entanto, a necessidade de um rigor no sentido de interpretar o pensamento do autor
em outra língua. E, ao fazê-lo, preocuparam-se com a possibilidade de esse autor ser lido da melhor forma possível em outro
contexto social.
No processo de produção dessas traduções, manteve-se
contato com o próprio autor, que gentilmente sugeriu a inclusão
de mais um texto na edição brasileira de Emancipação e diferença.7 Foi então incorporado, como último capítulo, o artigo “Articulação e os limites da metáfora”, permitindo o cruzamento das
discussões dos demais textos deste volume com a teorização que o
autor desenvolve sobre o discurso como produto de uma articulação e sobre a interdependência entre metáfora e metonímia na
interpretação do social como uma linguagem.
Textos aqui reunidos já foram publicados em veículos de
menor circulação, alguns com edições esgotadas. A intenção de
reuni-los visa contribuir para a maior divulgação do pensamento
de Laclau no Brasil, uma vez que poucos textos de sua autoria
foram aqui traduzidos. Visa igualmente ampliar o debate sobre
a teoria do discurso, por acreditarmos que ela favorece interpretações teóricas produtivas tanto nas ciências humanas e sociais
como na ação política.
Num tempo em que se julga que a política está em declínio,
que as utopias se desvaneceram, havendo a prevalência do pensamento único pragmatista, a teorização de Ernesto Laclau contribui para desestabilizar certezas e ver como não podemos buscar no
presente as formas de fazer política do passado. Ao elaborar uma
teorização que procura superar o essencialismo, o determinismo
e o objetivismo das teorias marxistas, Laclau igualmente nos faz
pensar em como criar utopias e formas de ação transformadoras
7

O título em português é uma referência ao título da edição argentina, Emancipación y diferencia, publicada pela editora Ariel e já esgotada.
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dos discursos hegemônicos mais sintonizadas com a diferença, a
democracia e a pluralidade de projetos.
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Prefácio da edição inglesa, Editora
Verso, 1996*
1

Com exceção da última parte deste volume,1 que foi escrita em 1989, todos os outros ensaios foram escritos e publicados
entre 1991 e 1995. Esse período testemunhou importantes mudanças no cenário mundial: a reestruturação da ordem mundial
como resultado do colapso do bloco oriental; a guerra civil na
antiga Iugoslávia; o crescimento de uma direita populista na Europa Ocidental, cujas políticas racistas focalizaram a oposição aos
imigrantes vindos do sul da Europa e do norte da África; a expansão dos protestos multiculturais na América do Norte; o fim do
apartheid na África do Sul.
Se quiséssemos resumidamente caracterizar os traços distintivos da primeira metade da década de 1990, diria que eles podem
ser encontrados na rebelião de vários particularismos – étnicos,
raciais, nacionais e sexuais – contra as ideologias totalizantes que
dominaram o horizonte das políticas nas décadas precedentes.
Poderíamos dizer que, de algum modo, a Guerra Fria foi – na
ideologia de seus dois protagonistas – a última manifestação do
Iluminismo: ou seja, estávamos lidando com ideologias que distri2

*
12

Traduzido por Hugo Heleno Camilo Costa (UERJ) e revisado por Alice Casimiro Lopes (UERJ) e Elizabeth Macedo (UERJ).
Ernesto Laclau se refere ao artigo “Community and its paradoxes: Richard
Rorty’s ‘liberal utopia’”, aqui traduzido por Léo Peixoto Rodrigues (UFPel) como
“Comunidade e seus paradoxos: a ‘utopia liberal’ de Richard Rorty”.
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buíram o conjunto das forças operantes na arena histórica em dois
campos opostos, ideologias identificadas por suas próprias aspirações a uma emancipação humana global. Ambos, “mundo livre”
e “sociedade comunista”, foram concebidos por seus defensores
como projetos de sociedade sem fronteiras internas ou divisões.
É a “globalidade” desses projetos que está em crise. Qualquer que seja o sinal da nova visão de política que está emergindo,
é claro que uma dessas dimensões básicas será a redefinição das
relações existentes entre universalidade e particularidade. Como
é a unidade – tão relativa quanto se queira – da comunidade a
ser vista, quando qualquer forma de abordá-la deve começar dos
particularismos social e cultural, não apenas mais fortes que no
passado, mas que constituem o elemento definidor do imaginário
central de um grupo? Esse imaginário não exclui qualquer identificação com valores humanos mais universais? E, visto de outro
ângulo, a acentuada proliferação de antagonismos, o fato em si
mesmo de que não há exata sobreposição entre grupo cultural e
comunidade global, não requer uma linguagem de “direitos” que
deva incluir a referência universalista que está em questão?
Estes ensaios foram escritos na convicção de que universalismo e particularismo são duas dimensões inerradicáveis na
produção de identidades políticas; porém, a articulação entre elas
está longe de ser evidente. Alguns ensaios sumarizam brevemente os mais importantes estágios históricos no pensamento dessa
articulação. Poderíamos dizer, com referência ao cenário contemporâneo, que as tendências dominantes têm sido polarizadas em
torno de duas posições: uma delas privilegia unilateralmente o
universalismo e vê no processo dialético um meio de alcançar um
consenso que transcenda todo particularismo (Habermas); a outra, dedicada à celebração do particularismo e contextualismo puros, proclama a morte do universal (como em algumas formas do
pós-modernismo). Por motivos que são discutidos in extenso nos
ensaios, nenhuma dessas posições extremas é aceitável para mim.
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Mas o que é importante determinar é a lógica de uma mediação
possível entre as duas posições. A tese principal desses ensaios é
que essa mediação só pode existir como mediação hegemônica
(que envolve a referência ao universal como um lugar vazio), e
que a operação que ela desempenha modifica as identidades tanto
do particular quanto do universal. Cabe ao leitor julgar o que é
alcançado por meio desse tipo de abordagem.
Uma última palavra sobre a ocasião na qual estes ensaios
foram escritos. Em todos os casos, foram intervenções circunstanciais, que aconteceram em eventos concretos. Eles devem ser
vistos como explorações provisórias, em vez de uma construção
teórica completamente acabada, como respostas aos imperativos
éticos e políticos de intervenção em debates sobre transformações
que ocorreram diante de nossos olhos. Daí, o caráter ad hoc deles,
suas repetições inevitáveis e suas lacunas. Espero, de alguma forma, que possam ser úteis no lançamento de uma luz sobre alguns
dos mais urgentes problemas políticos de nosso tempo.

Princeton, outubro de 1995
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Agradecimentos publicados na
edição inglesa

“Da emancipação à liberdade” (“Beyond emancipation”)
foi originalmente apresentado como um texto da conferência proferida no Institute of Social Studies, The Hague, em 30 de janeiro
de 1991, e publicado em Jan Nederveen Pieterse (org.), Emancipations, modern and postmodern (Londres: Sage, 1992).
“Universalismo, particularismo e a questão da identidade”
(“Universalism, particularism and the question of identity”) foi
originalmente divulgado no simpósio realizado em 16 e 17 de
novembro de 1991, na City University, em Nova York. Foi publicado em John Rajchman (org.), The identity in question (Nova
York e Londres: Routledge, 1995).
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Da emancipação à liberdade*

1

É possível ver a “emancipação” – uma noção que é parte de
nosso imaginário político há séculos e a cuja desintegração hoje
assistimos – organizada em torno de seis dimensões distintas. A
primeira é a que poderíamos chamar de dimensão dicotômica: entre o momento emancipatório e a ordem social que o precedeu,
há um abismo absoluto, uma radical descontinuidade. A segunda
é o que se pode considerar uma dimensão holística: a emancipação
afeta todas as áreas da vida social, e há uma relação de imbricação
essencial entre seus vários conteúdos nessas diferentes áreas. A terceira dimensão pode ser referida como dimensão de transparência:
se a alienação em seus vários aspectos – religioso, político, econômico etc. – é erradicada, existe apenas a coincidência absoluta
da essência humana consigo mesma, e não há nenhum espaço
para qualquer relação de poder ou de representação. Emancipação
pressupõe a eliminação do poder, a abolição da distinção sujeito/
objeto e a gestão – sem qualquer opacidade ou mediação – dos
assuntos da comunidade por agentes sociais identificados com o
ponto de vista da totalidade social. É nesse sentido que, no mar-

*

Traduzido por Joanildo A. Burity (Durham University). Texto originalmente publicado em Alexandrina S. Moura (org.). Utopia e formações sociais. Recife: Massangana, 1994, pp. 29-45. Revisto pelo tradutor especialmente para esta edição.
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xismo, por exemplo, o comunismo e a extinção do Estado implicam logicamente um ao outro.
Uma quarta dimensão é a da preexistência daquilo que deve
ser emancipado vis-à-vis o ato de emancipação. Não existe emancipação sem opressão, e não há opressão sem a presença de algo
que é tolhido em seu livre desenvolvimento pelas forças opressivas. Emancipação não é, nesse sentido, um ato de criação, mas,
ao contrário, de libertação de algo que precede o ato libertador.
Outra dimensão é a de fundação (ground),1 inerente ao projeto de
qualquer emancipação radical. Se o ato de emancipação é verdadeiramente radical, se ele vai realmente deixar para trás tudo que o
precedeu, tem de ocorrer no nível da “fundação” do social. Se não
há nenhuma fundação, se o ato revolucionário deixa um resíduo
que está para além da capacidade transformadora da práxis emancipatória, a própria ideia de uma emancipação radical se torna
contraditória. Finalmente, podemos falar de uma dimensão racionalista. É neste ponto que os discursos das escatologias secularizadas rompem com os das religiosas. Para as escatologias religiosas, a
absorção do real no interior de um sistema total de representação
não requer a racionalidade deste último: basta que os desígnios
inescrutáveis de Deus nos sejam transmitidos por meio da revelação. Mas numa escatologia secular isso não é possível. Como a
ideia de uma representabilidade absoluta do real não pode apelar a
qualquer coisa exterior ao próprio real, ela só pode coincidir com
o princípio de uma racionalidade absoluta. Assim, emancipação
integral é simplesmente um momento no qual o real deixa de ser

1

N. T.: O termo ground ao longo deste texto designa a ideia de um fundamento
a partir do qual se erige, se explica ou se sustenta um dado discurso. Dada a distinção existente em português entre fundamento e fundação, ambos implicados
no conceito de ground, usaremos esses dois termos intercambiavelmente, dando
atenção ao contexto da frase em que ocorre o equivalente em inglês. O gerúndio, ou infinitivo, grounding será traduzido por fundamentação; e foundation,
por fundação.
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uma positividade opaca a nos confrontar, e no qual a distância
entre esta e o racional é finalmente cancelada.
Até que ponto essas seis dimensões definem um todo logicamente unificado? Constituem elas uma estrutura teórica coerente? Tentaremos mostrar que não, e que a afirmação da noção
clássica de emancipação e de suas muitas variantes envolve a defesa de lógicas incompatíveis. Isso não nos deve levar, no entanto,
ao simples abandono da lógica da emancipação. Ao contrário, é
jogando-se no interior do sistema de suas incompatibilidades lógicas que podemos abrir caminho para novos discursos liberadores
que não mais estejam presos às antinomias e aos becos sem saída a
que a noção clássica de emancipação levou.
Vamos começar com a dimensão dicotômica. A dicotomia
com que deparamos aqui é de um tipo muito particular. Não é
uma simples diferença entre os dois elementos ou estágios que
coexistem contemporânea ou sucessivamente e que, desse modo,
contribuem para a constituição de suas mútuas identidades diferenciais. Se estamos falando de emancipação real, o “outro” que
se opõe à identidade emancipada não pode ser um outro puramente positivo ou neutro, mas um “outro” que impeça a inteira
constituição da identidade do primeiro elemento. Nesse sentido,
a dicotomia envolvida no ato emancipatório está numa relação de
solidariedade lógica com nossa quarta dimensão – a preexistência
da identidade a ser emancipada vis-à-vis o ato de emancipação.
É fácil ver por quê: sem essa preexistência, não haveria qualquer
identidade a reprimir ou impedir de se desenvolver inteiramente,
e a própria noção de emancipação se tornaria sem sentido. Ora,
uma conclusão inevitável segue daí: uma verdadeira emancipação requer um “outro” real – isto é, um “outro” que não possa
ser reduzido a qualquer das figuras do “mesmo”. Mas, nesse caso,
entre a identidade a ser emancipada e o “outro” que se lhe opõe,
não pode haver qualquer objetividade positiva subjacente e que
constitua a identidade de ambos os polos da dicotomia.
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Uma consideração muito simples pode ajudar a esclarecer
esse ponto. Suponhamos que haja um processo objetivo mais profundo dando sentido a ambos os lados da dicotomia. Se é assim, o
abismo que constitui a dicotomia perde seu caráter radical. Se ela
não é constitutiva, mas antes a expressão de um processo positivo,
o “outro” não pode ser um outro real: dado que a dicotomia é
fundada numa necessidade objetiva, a dimensão oposicional também é necessária e, no caso, é parte da identidade das duas forças
que se confrontam. A percepção do outro como um outro radical
só pode ser aparente. Se uma pedra se quebra quando se choca
com outra, seria absurdo dizer que a segunda pedra nega a identidade da primeira – ao contrário, ser quebrada em certas circunstâncias expressa a identidade da pedra tanto quanto permanecer
inalterada se as circunstâncias forem diferentes. A característica
de um processo objetivo é que ele reduz sua própria lógica à totalidade de seus momentos constitutivos. O “outro” só pode ser
o resultado de uma diferenciação interna do “mesmo” e, consequentemente, é inteiramente subordinado a este último. Mas não
é essa a alteridade que o abismo do ato emancipatório requer. Não
haveria nenhuma ruptura, nenhuma verdadeira emancipação, se
o ato constitutivo desta fosse apenas o resultado da diferenciação
interna do sistema opressor.
Isso pode ser exprimido de maneira ligeiramente diferente
ao dizer-se que, se a emancipação for verdadeira, será incompatível com qualquer tipo de explicação “objetiva”. Posso certamente
explicar um conjunto de circunstâncias que tornaram possível a
emergência de um sistema opressor. Também posso explicar como
forças antagônicas àquele sistema foram constituídas e evoluíram.
Mas o estrito momento da confrontação entre ambas, se o abismo
for radical, será refratário a qualquer tipo de explicação objetiva.
Entre dois discursos incompatíveis, cada qual constituindo o polo
de um antagonismo entre ambos, não existe qualquer ponto em
comum, e o momento exato do choque entre eles não pode ser
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explicado em termos objetivos. A menos, é óbvio, que o momento
antagonístico seja puramente aparente e o conflito entre as forças
sociais seja assimilado a um processo natural – como no choque
entre as duas pedras. Mas, como dissemos, isso é incompatível
com a alteridade requerida pelo ato fundante de emancipação.
Ora, se a dimensão dicotômica requer a alteridade radical
de um passado que tem de ser lançado fora, ela é incompatível
com a maior parte das outras que apresentamos como constitutivas da noção clássica de emancipação. Em primeiro lugar, o radicalismo dicotômico e o fundamento radical são incompatíveis.
Como vimos, a condição do abismo radical que a lógica emancipatória requer é a alteridade irredutível do sistema opressor que
é rejeitado. Então, não pode haver qualquer fundamento único
explicando tanto a ordem que é rejeitada quanto a ordem que a
emancipação inaugura.
A alternativa é clara: ou bem a emancipação é radical, e nesse caso ela tem de ser seu próprio fundamento e confinar o que
é excluído a uma alteridade radical constituída pelo mal ou pela
irracionalidade; ou bem existe um fundamento mais profundo que
estabeleça as ligações racionais entre a ordem preemancipatória, a
nova ordem “emancipada” e a transição entre ambas – em cujo
caso a emancipação não pode ser considerada uma verdadeira fundação radical.
Os filósofos do Iluminismo foram perfeitamente consequentes quando afirmaram que, se uma sociedade racional fosse
uma ordem totalmente desenvolvida resultante de um rompimento radical com o passado, qualquer organização prévia àquele
rompimento só poderia ser concebida como produto da ignorância e da loucura dos homens, isto é, como privada de qualquer
racionalidade. A dificuldade, entretanto, é que, se o ato fundante
de uma sociedade verdadeiramente racional for concebido como
a vitória sobre as forças irracionais do passado – forças que nada
têm em comum com a nova ordem vitoriosa –, o ato fundante em
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si não poderá ser racional, mas ele próprio será totalmente contingente e dependerá de uma relação de poder. Nesse caso, a ordem
social emancipada também se torna puramente contingente e não
pode ser considerada a libertação de qualquer essência humana
verdadeira. Chegamos ao mesmo dilema de antes: se quisermos
afirmar a racionalidade e a permanência da nova ordem social que
estamos estabelecendo, teremos de estender a racionalidade ao ato
fundante em si e, como resultado, à ordem social que deve ser derrubada – e então o radicalismo da dimensão dicotômica desaparece. Se, ao contrário, afirmarmos o radicalismo desta última, tanto
o ato fundante quanto a ordem social resultante dele se tornarão
inteiramente contingentes – isto é, as condições de um exterior
estrutural permanente estão criadas e o que agora desaparece é a
dimensão de fundação da noção clássica de emancipação.
Essa incompatibilidade do discurso da emancipação entre
a dimensão dicotômica e a de fundação cria duas matrizes fundamentais em torno das quais todas as outras dimensões são organizadas. Como dissemos, a preexistência dos oprimidos vis-à-vis a
força opressora é um corolário do radicalismo do abismo requerido pela dimensão dicotômica – se os oprimidos não preexistissem
à ordem opressora, seriam um efeito desta, e, nesse caso, o abismo
não seria constitutivo. (Outra questão é se o abismo não é representado pelos oprimidos por meio de formas de identificação
que pressupõem a presença do opressor. Voltaremos a esse ponto.)
Mas todas as outras dimensões requerem logicamente a presença
de um fundamento positivo e são, consequentemente, incompatíveis com a constitutividade do abismo requerido pela dimensão
dicotômica. O holismo seria impossível, a menos que um fundamento positivo do social unificasse numa totalidade autossuficiente a variedade de seus processos parciais – antagonismos e
dicotomias inclusive. Mas aí o abismo tem de ser interno à ordem
social, e não uma linha divisória separando a ordem social de algo
fora dela. Transparência requer plena representabilidade, e não
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há qualquer possibilidade de alcançá-la se a opacidade inerente à
alteridade radical for constitutiva das relações sociais. Finalmente,
como vimos, nas escatologias secularizadas total representabilidade é equivalente a conhecimento absoluto – entendido como total
redução do real ao racional –, e isso só pode ser alcançado se o
outro for reduzido ao mesmo.
Então, podemos ver que os discursos de emancipação têm
sido historicamente constituídos por meio da junção de duas linhas incompatíveis de pensamento: uma, que pressupõe a objetividade e plena representabilidade do social; e outra, que só se
sustenta sobre a demonstração de que há um abismo que torna
qualquer objetividade social, em última análise, impossível. Ora,
o ponto importante é que essas duas linhas de pensamento opostas
não são simples erros analíticos dentre os quais podemos escolher
um e formular um discurso emancipatório livre de inconsistências
lógicas. É afirmando ambas as linhas que a noção de emancipação
adquire significado. Emancipação significa ao mesmo tempo fundação (foundation) radical e exclusão radical – isto é, ela postula
ao mesmo tempo um fundamento do social e sua impossibilidade. É necessário que uma sociedade emancipada seja plenamente
transparente para si mesma e que essa transparência seja constituída pela demarcação de uma opacidade essencial – resultando
disso que a linha demarcatória não pode ser pensada desde o lado
da transparência e que a própria transparência se torna opaca. É
preciso que uma sociedade racional seja uma totalidade fechada
em si mesma, que subordine a si todos os seus processos parciais;
porém, os limites dessa configuração holística – sem os quais esta
não existiria de forma alguma – só podem ser estabelecidos pela
diferenciação entre ela (a configuração) e um exterior irracional
e informe. Concluímos assim que as duas linhas de pensamento
são logicamente incompatíveis e que, no entanto, requisitam-se
mutuamente: na ausência de ambas, toda a noção de emancipação
desmoronaria.
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O que resulta, no entanto, dessa incompatibilidade lógica?
De que maneira a noção de emancipação desmorona em decorrência daquela? Está claro que ela só se desintegra num terreno
lógico, mas isso não quer dizer de modo algum que isso seja suficiente para torná-la inoperante socialmente – a menos, naturalmente, que esposemos a hipótese absurda de que o terreno
social seja estruturado como um terreno lógico e que proposições contraditórias não possam ter efetividade social. Devemos
distinguir cuidadosamente a esta altura duas afirmações muito
diferentes. A primeira é a de que o princípio da contradição não
se aplica à sociedade e, em decorrência, alguém pode estar e não
estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, ou o mesmo projeto de
lei tenha sido promulgado e não promulgado etc. Não acho que
alguém teria coragem de formular esse tipo de proposição. No
entanto, é uma proposição totalmente diferente afirmar que as
práticas sociais constroem conceitos e instituições cujo funcionamento interior seja baseado na operação de lógicas incompatíveis. E não há obviamente aqui qualquer negação do princípio
da contradição, porque dizer o contrário seria afirmar que é logicamente contraditório formular proposições contraditórias, o
que certamente não é o caso. Agora, se a operação de lógicas
contraditórias pode perfeitamente estar na raiz de muitas instituições e práticas sociais, surge o problema de até que ponto tal
operação é possível. Seria o caso de lógicas incompatíveis operarem no interior da sociedade, mas não se estenderem à sociedade
como um todo? Ou seja, formular proposições contraditórias
seria em certas circunstâncias um requisito lógico para que a
sociedade como um todo não fosse contraditória? Estamos aqui
próximos à astúcia da razão de Hegel. E é claro que aqui estamos
lidando com uma hipótese ontológica, e não com um requisito
lógico. Essa hipótese ontológica não é nada mais do que uma
nova formulação da “dimensão de fundação” que discutimos
anteriormente.
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Mas o que dizer da hipótese em si? É ela logicamente impecável, sendo nossa tarefa apenas determinar se está certa ou errada?
Evidente que não, porque tudo o que dissemos sobre a lógica do
fundamento e suas dimensões concomitantes – transparência, holismo etc. – aplica-se inteiramente aqui. A transparência, como vimos, constitui-se num terreno pelo ato de exclusão da opacidade.
E o que dizer sobre o ato de exclusão em si, a diferença constitutiva
entre transparência e opacidade: é ela transparente ou opaca? Está
claro que a alternativa é indecidível (undecidable)2 e que os dois
movimentos igualmente possíveis – tornar o opaco transparente e
o transparente, opaco – turvam a limpidez da alternativa.
Toda essa digressão sobre o status de contradições lógicas na
sociedade é importante para nos conscientizar de dois aspectos que
têm de ser levados em conta ao se lidar com os jogos de linguagem que podem ser jogados dentro da lógica da emancipação. O
primeiro é que, se o termo “emancipação” ainda pode ter sentido,
é impossível renunciar a qualquer um de seus dois lados incompatíveis. Antes, devemos jogar um contra o outro de modo a serem
especificados. O segundo aspecto é que esse duplo e contraditório
requisito não é simplesmente algo que tenhamos de afirmar se se
tem de manter emancipação como um termo político relevante. Se
o problema todo fosse esse, poderíamos evitá-lo apenas negando
que emancipação seja um conceito válido e afirmando a validade
de uma das duas lógicas tomadas separadamente. Mas precisamen2

N. T.: Na falta de um equivalente em português que correspondesse fielmente
aos neologismos ingleses undecidability, undecidable, optamos por manter o neologismo para o adjetivo, traduzindo-o de forma um tanto estranha e não usual
– indecidível –, enquanto traduzimos o substantivo como indecidibilidade. Claro
está que os termos não implicam uma suspensão da capacidade de decidir, um
imobilismo, mas a situação em que, por um lado, não é possível fundamentar
racional e radicalmente as razões de uma decisão, senão pelo reconhecimento
da contingência de tal decisão, e em que, por outro, o conteúdo da decisão não
está predeterminado por nenhum processo objetivo subjacente a cada uma das
alternativas entre as quais se decide. Em tal situação, hesitação e decisão são duas
dimensões do mesmo processo.
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te isso não é possível: nossa análise nos levou à conclusão de que
os lados contraditórios requerem a presença e ao mesmo tempo a
exclusão um do outro: cada um é a condição tanto de possibilidade
quanto de impossibilidade do outro. Assim, não estamos lidando
simplesmente com uma incompatibilidade lógica, mas antes com
uma real indecidibilidade (undecidability) entre os dois lados. Isso
já nos indica a maneira pela qual a lógica da emancipação tem de
ser abordada: observando-se os efeitos que resultam da subversão
de cada um de seus lados incompatíveis pelo outro. A própria possibilidade dessa análise resulta do que dissemos anteriormente: a
operação social de duas lógicas incompatíveis não consiste numa
anulação pura e simples de seus respectivos efeitos, mas num conjunto específico de deformações mútuas. É isso que entendemos
por subversão. Como se cada uma das lógicas incompatíveis pressupusesse uma total operação que a outra está negando, como se
tal negação levasse a uma subversão descritível da estrutura interna
de cada uma delas. Ao analisar esses efeitos subversivos, não estamos presenciando o surgimento de algo totalmente novo que deixa
ambas as lógicas para trás, mas antes um afastamento sistemático
daquilo que de outra forma seria sua plena operação.
Antes que passássemos a escrever o padrão geral desse afastamento, tínhamos de considerar, entretanto, a maneira pela qual
discursos emancipatórios clássicos lidaram com nossas dimensões
basicamente incompatíveis, que não passaram totalmente despercebidas. Um discurso de emancipação radical emergiu pela primeira
vez com o cristianismo, e sua forma específica era a salvação. Com
elementos parcialmente herdados do Apocalipse judaico, o cristianismo apresentava a imagem de um futuro da humanidade – ou
pós-humanidade – do qual todo mal teria sido erradicado. Ambas
as dimensões, dicotômica e de fundação, estão presentes aqui: a
história do mundo é uma permanente luta entre os santos e as forças do mal, e não há terreno comum entre eles; a sociedade futura
será perfeita, sem quaisquer divisões internas, qualquer opacidade
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ou alienação; as várias alternativas na luta contra as forças do mal
e o triunfo final de Deus são conhecidos pela revelação. Ora, nesse quadro mundializante vemos surgir uma dificuldade que não
é outra senão o reconhecimento teológico de nossas duas dimensões incompatíveis. Deus é todo-poderoso e infinitamente bom.
Como criador ex nihilo de tudo o que há, é a fonte e o fundamento
absolutos de todos os seres criados. Nesse caso, como explicarmos a
presença do mal no mundo? A alternativa é clara: ou Deus é todopoderoso e fonte de tudo o que há – e aí ele não pode ser infinita
bondade porque é responsável pela presença do mal no mundo;
ou ele não é responsável por aquela e, logo, não é todo-poderoso.
Aparece aqui o mesmo problema que colocamos em termos não
teológicos: ou a dicotomia separando bem e mal é radical, sem
ponto em comum entre os dois polos, ou existe um tal terreno
comum, e nesse caso o radicalismo da oposição entre bem e mal
é nublado. O pensamento cristão, confrontado por essa alternativa, oscilou entre (a) a afirmação de que os desígnios de Deus são
inescrutáveis e o dilema resultava das limitações da razão humana
– de forma que o problema foi posto de lado sem solução – e (b) a
busca de uma solução que, para ser o mínimo consistente, só poderia manter a imagem de Deus como fonte absoluta ao afirmar,
de uma maneira ou de outra, o caráter necessário do mal. Eriugena, ao defender, no renascimento carolíngio, que Deus alcança sua
perfeição por meio das fases de transição que envolvem finitude,
contingência e o mal, deu início a uma tradição que, passando pelo
misticismo nórdico, Nicolau de Cusa e Espinosa, chegaria a seu
clímax em Hegel e Marx.
A visão cristã da história também se defrontou com outro
problema – dessa feita sem contradição –, o da incomensurabilidade
existente entre a universalidade da tarefa a ser realizada e a limitação
dos agentes finitos responsáveis por ela. A categoria da encarnação foi concebida a fim de mediar entre essas duas realidades incomensuráveis. O paradigma de toda encarnação é, naturalmente, o
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advento de próprio Cristo, mas cada um dos momentos universais
na história do mundo é marcado por intervenções divinas nas quais
corpos finitos têm de assumir tarefas que não estavam de maneira
nenhuma predeterminadas por sua finitude concreta. A dialética da
encarnação pressupõe a distância infinita entre o corpo encarnante
e a tarefa encarnada. É somente a mediação de Deus que estabelece
uma ponte entre os dois, por motivos que escapam à razão humana.
Voltando às nossas várias dimensões de emancipação, podemos dizer que, no discurso cristão, a transparência é assegurada no
nível da representação, mas não no do conhecimento. A revelação
nos dá uma representação da totalidade da história, mas a racionalidade que se expressa naquela história sempre nos escapará. É
por isso que a dimensão racionalista tinha de estar ausente das
narrativas teológicas da salvação.
É esse abismo entre representação e racionalidade que as
escatologias modernas tentarão preencher. Uma vez que Deus não
mais se encontra em primeiro plano como garantia de plena representabilidade, a fundação tinha de demonstrar suas habilidades
totalizadoras sem qualquer recurso a uma distância infinita em
relação àquilo que ela incorpora. Assim, plena representação só se
torna possível como plena racionalidade. A primeira consequência dessa guinada moderna é que o movimento insinuado nas versões panteístas e semipanteístas do cristianismo é agora levado a
suas conclusões lógicas. Se há um fundamento a partir do qual a
história humana se mostra como puramente racional – e, portanto, inteiramente autotransparente –, mal, opacidade e alteridade
só podem ser o resultado de representações parciais e distorcidas.
Quanto mais a dimensão de fundação se impõe, mais a alteridade
irrecuperável do abismo inerente à dimensão dicotômica tem de
ser descartada como falsa consciência.
Mencionamos anteriormente a “astúcia da razão” hegeliana.
Mas as versões marxianas do mesmo princípio não ficam atrás.
Basta lembrar a descrição de emergência e desenvolvimento de so-
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ciedades antagônicas: o comunismo primitivo tinha de se desintegrar a fim de desenvolver as forças produtivas da humanidade; o
desenvolvimento destas requeria – como sua condição histórica e
lógica – a passagem pelo inferno de sucessivos regimes exploradores; e é somente ao final do processo, quando a história atinge seu
clímax num novo comunismo – que representa um desenvolvimento a mais das forças produtivas –, que o sentido e a racionalidade de todo o sofrimento anterior finalmente se mostram. Como
Hegel disse, a história universal não é o terreno da felicidade. Tudo
– escravidão, obscurantismo, terrorismo, exploração, Auschwitz –
revela, desde o ponto privilegiado da história universal, sua substância racional. Rejeição radical, antagonismo, incompatibilidades
éticas – em suma, qualquer coisa ligada à dimensão dicotômica
– pertencem ao domínio das superestruturas, ao modo pelo qual
os atores sociais vivem (distorcidamente) suas relações com suas
condições reais. Como foi dito num famoso texto:
As mudanças nas bases econômicas levam cedo ou tarde à transformação de toda a imensa superestrutura. Ao se estudarem tais
transformações, é sempre necessário distinguir entre a transformação material das condições econômicas de produção, que
pode ser distinguida com a precisão das ciências naturais, e as
formas legais, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas – em
síntese, ideológicas – pelas quais os homens tomam consciência
deste conflito e lutam contra ele. Assim como não se julga um
indivíduo pelo que ele acha de si mesmo, também não se pode
julgar um tal período de transformação por sua consciência, mas,
ao contrário, sua consciência deve ser explicada a partir das contradições da vida material, a partir dos conflitos existentes entre
as forças sociais de produção e relações de produção.3
3

Karl Marx. A contribution to the critique of political economy. Londres: Lawrence
and Wishart, 1971, p. 24.
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Assim, nessa leitura, a dimensão dicotômica se torna uma
“superestrutura” da dimensão de fundação, e a emancipação se
transforma num mero adorno retórico de um processo substantivo que deve ser entendido em termos inteiramente diferentes.
Como resultado disso, o segundo requisito lógico dessa inversão
essencialista é que temos de abandonar totalmente a dialética da
encarnação.
Como vimos, a encarnação requer uma ligação entre os
dois elementos via a mediação de um terceiro externo a eles, de
tal modo que, entregues a si mesmos, há uma distância intransponível entre os dois primeiros elementos; isto é, sem o terceiro elemento não existiria nenhuma ligação entre eles. Assim, a
encarnação era possível na medida em que Deus era parte do
explanans; porém, se Ele recua para o fundo da cena, a conexão entre universalidade encarnada e corpo encarnante torna-se
impossível. Quer dizer, uma escatologia plenamente racionalista
e secular tem de demonstrar a possibilidade de um ator universal que esteja para além da contradição entre particularidade e
universalidade, ou melhor, um ator cuja particularidade expresse
diretamente, sem qualquer sistema de mediações, a pura e universal essência humana. Esse ator, para Marx, é o proletariado,
cuja particularidade expressa a universalidade de tal modo diretamente que seu advento é concebido como o fim da necessidade de qualquer processo de representação. Nenhuma encarnação
tem lugar aqui. Mas, se olharmos mais de perto, veremos que esse
ator, apresentado como o único que pode levar a cabo um verdadeiro processo de emancipação, é precisamente aquele para quem
“emancipação” se torna um termo insignificante. Como construirmos a identidade desse ator? O agente da emancipação tem
de ser um cuja identidade seja bloqueada em sua constituição/
desenvolvimento pela existência de um regime opressivo. Contudo, se o processo de desintegração do regime e o de formação do
ator “emancipatório” são o mesmo, então dificilmente podemos
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dizer que ele é oprimido pelo mesmo regime que o constitui.
Podemos, é claro, argumentar que o proletariado é produto do
desenvolvimento capitalista, pois somente este cria a separação
entre o produtor direto e a propriedade dos meios de produção,
mas isso só explica a emergência do proletariado como uma posição de sujeito particular no interior da sociedade capitalista, não
a emergência do proletariado como sujeito emancipador. Para
ter este último, precisamos demonstrar que o capitalista nega no
trabalhador algo que não é mero produto do capitalismo. Em
nossos termos: precisamos mostrar que há uma dimensão antagonística que não é redutível a um fundamento único. Ou seja,
a condição da verdadeira emancipação é, como mencionamos,
uma opacidade constitutiva que nenhuma fundamentação pode
erradicar. Isso significa que as duas operações de fechamento que
fundaram o discurso político da modernidade têm de ser desfeitas. Se a modernidade iniciou-se por meio de um estrito enlaçamento entre representabilidade e conhecimento, a opacidade
constitutiva resultante da dialética da emancipação implica que a
sociedade não é mais transparente ao conhecimento e que – uma
vez que Deus não está mais lá para substituir conhecimento por
revelação – toda representação será necessariamente parcial e terá
lugar contra o pano de fundo de uma essencial irrepresentabilidade. Além disso, essa opacidade constitutiva retira o fundamento que havia possibilitado ir além da dialética da encarnação,
visto que não há mais uma sociedade transparente na qual o universal possa mostrar-se de maneira direta e não mediatizada. Mas
novamente, se Deus não está mais lá, assegurando por Sua palavra o conhecimento de um destino universal que escapa à razão
humana, a opacidade também não pode levar a uma restauração
da dialética da encarnação. A morte da fundação parece levar
à morte do universal e à dissolução das lutas sociais em mero
particularismo. Essa é a outra dimensão da lógica emancipatória
que salientamos anteriormente: se a ausência de uma fundação é
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a condição da emancipação radical, o radicalismo do ato emancipatório fundador não pode ser concebido de outra maneira senão
como um ato de fundamentação.
Assim, é como se qualquer que seja a direção que tomarmos, a emancipação se torne impossível. No entanto, lançamos
uma dúvida antes de passarmos o atestado de óbito. Pois, embora tenhamos explorado as consequências lógicas que seguem de
cada uma das alternativas separadamente, ainda não dissemos
nada sobre os efeitos que poderiam derivar da interação social
dessas duas impossibilidades simétricas. Consideremos a questão cuidadosamente.
A emancipação está estritamente vinculada ao destino do
universal. Quer a dimensão de fundação prevaleça, quer a emancipação venha a ser um verdadeiro ato de fundação radical, sua
performance não pode ser obra de qualquer agência social particularista. Vimos que estas duas dimensões – fundação e abismo
radical – são realmente incompatíveis, mas ambas as alternativas
requerem igualmente a presença do universal. Sem a emergência
do universal no terreno histórico, a emancipação seria impossível.
No pensamento teológico, como vimos, essa presença do
universal era garantida pela lógica da encarnação, que mediava
entre a finitude particularista e a tarefa universal. E nas escatologias secularizadas o universal tinha de surgir sem qualquer tipo de
mediação: a “classe universal” em Marx pode realizar seu trabalho
emancipatório porque ela se tornou, precisamente, pura essência
humana que abandonou qualquer filiação particularista. Ora, a
impossibilidade lógica última, de um abismo que seja verdadeiramente radical ou da dissolução da emancipação em alguma versão
da “astúcia da razão”, parece destruir a própria possibilidade de
quaisquer efeitos totalizantes. Com isso, o único terreno em que
o universal poderia emergir – a totalidade social – aparentemente
desapareceu. Isso significa que o universal, na impossibilidade da
emancipação como seu corolário necessário, nos deixa num mun-
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do puramente particularista, em que os atores sociais perseguem
apenas objetivos limitados? Um instante de reflexão é bastante
para nos mostrar que essa conclusão não é adequada.
“Particularismo” é um conceito essencialmente relacional:
algo é particular em relação a outras particularidades, e o conjunto
delas pressupõe uma totalidade social no interior da qual elas são
constituídas. Assim, se a própria noção de totalidade social está
em questão, a de identidades “particulares” é igualmente ameaçada. A categoria de totalidade continua nos rondando pelos efeitos
que derivam de sua ausência.
Essa última colocação abre caminho para uma forma de
conceber a relação entre particularismo e universalismo que difere
tanto da encarnação de um no outro quanto do cancelamento de
sua diferença e que, de fato, cria a possibilidade de novos discursos
de liberação. Estes vão, certamente, além da emancipação, mas
são construídos por meio de movimentos que ocorrem no sistema
de alternativas gerado por aquela. Consideremos, para começar,
qualquer antagonismo social – por exemplo, uma minoria nacional que é oprimida por um Estado autoritário.
Existe aqui um abismo entre os dois, e já sabemos que
há em todos os abismos uma impossibilidade fundamental de
decidir (undecidability) quanto a qual de seus dois lados a linha
divisória pertence. Suponhamos que em certo ponto as outras
forças antagonistas – uma invasão estrangeira, forças econômicas hostis etc. – intervenham. A minoria nacional verá todas
como ameaças equivalentes contra sua identidade própria. Ora,
se há equivalência, isso significa que algo igualmente presente
em todas as diferentíssimas forças antagônicas se expressa por
meio delas. Esse elemento comum, no entanto, não pode ser algo
positivo, porque, do ponto de vista de suas características positivas concretas, cada uma dessas forças diferem da outra. Logo,
tem de ser algo puramente negativo: a ameaça que cada uma põe
à identidade nacional.
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Conclui-se que, numa relação de equivalência, cada um
dos termos equivalentes funciona como um símbolo da negatividade como tal, de certa impossibilidade universal que penetra
a identidade em questão. Posto em outros termos: numa relação
antagonística, aquilo que funciona como o polo negativo de certa
identidade é constitutivamente dividido. Todos os seus conteúdos expressam uma negatividade geral que os transcende. Por
isso, o polo “positivo” também não pode ser reduzido a seus conteúdos concretos: se o que se lhes opõe é a forma universal da
negatividade como tal, esses conteúdos têm de expressar por meio
de sua relação equivalencial a forma universal de plenitude ou
identidade. Não estamos lidando aqui com a “negação determinada” no sentido hegeliano: enquanto esta procede da aparente
positividade do concreto e “circula” por meio de conteúdos sempre determinados, nossa noção de negatividade depende da falha
de constituição de toda determinação.
Essa divisão constitutiva mostra a emergência do universal
no seio do particular. Mas mostra também que a relação entre
particularidade e universalidade é essencialmente instável e indecidível. Que conteúdo particular iria encarnar a universalidade
era uma decisão de Deus, nas escatologias cristãs, e estava consequente, inteiramente fixado e predeterminado. Como a universalidade autotransparente era um momento no alto desenvolvimento racional da particularidade, que ator particular iria abolir
sua distância em relação ao universal era algo igualmente fixado
por determinações essenciais na visão hegelo-marxista da história.
Todavia, se o universal resulta de uma divisão constitutiva em
que a negação de uma identidade particular transforma esta no
símbolo da identidade e plenitude como tais, então temos de concluir que: a) o universal não tem nenhum conteúdo próprio, mas
é uma plenitude ausente, ou melhor, o significante de plenitude
em si, da própria ideia de plenitude; b) o universal só pode surgir
do particular, pois apenas a negação de um conteúdo particular
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transforma este no símbolo de uma universalidade que o transcende; c) como, no entanto, o universal – tomado em si mesmo
– é um significante vazio, qual conteúdo particular o simbolizará é
algo que não pode ser determinado por uma análise do particular
em si nem do universal em si. A relação entre os dois depende do
contexto do antagonismo e é, no estrito sentido do termo, uma
operação hegemônica. É como se a linha indecidível que separa os
dois polos da dicotomia tivesse expandido seus efeitos indecidíveis
ao interior dos próprios polos, à própria relação entre universalidade e particularidade.
Consideremos, à luz dessas conclusões, o que acontece com
as seis dimensões da noção de emancipação com que iniciamos. A
dimensão de fundação é incompatível com a emancipação e nos
envolve em aporias lógicas insuperáveis. Será que isso, entretanto,
significa que não podemos manter mais quaisquer ligações com
a noção de “fundação”, que esta tenha de ser meramente abandonada? Obviamente não, quando menos porque desagregação
e particularismo – que constituem a única alternativa possível –
pressupõem e ao mesmo tempo negam a noção de fundação.
É possível, no entanto, fazer da inteiração dessas lógicas
incompatíveis o lugar mesmo de certa produtividade política. A
particularidade tanto nega quanto requer totalidade – isto é, fundação. Esses movimentos contraditórios se expressam naquilo que
chamamos de divisão constitutiva de toda identidade concreta. A
totalidade é impossível e ao mesmo tempo requisitada pelo particular: nesse sentido, está presente no particular como aquilo que
está ausente, como uma falta (lack)4 constitutiva que força constantemente o particular a ser mais do que ele mesmo, a assumir
um papel universal que só pode ser precário e não suturado. É por
isso que podemos ter uma política democrática: uma sucessão de
identidades finitas e particulares que tentam assumir tarefas uni4

N. T.: “Falta” traduz, aqui, o termo lacaniano la manque, em inglês lack.
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versais que as ultrapassam, mas que, em decorrência, nunca são
capazes de ocultar inteiramente a distância entre tarefa e identidade – e podem sempre ser substituídas por grupos alternativos. Incompletude e provisoriedade pertencem à essência da democracia.
Não é preciso dizer que a dimensão holística move-se na
mesma linha que a dimensão de fundação: as duas são, de fato,
a mesma dimensão, vista de ângulos diferentes. Quanto à dimensão racionalista, devemos levar em conta que a virada secularista
da modernidade envolveu tanto a afirmação de que o sentido da
história não deve ser encontrado fora da história mesma, de que
não há nenhum poder sobrenatural operando como origem última de tudo que existe, quanto a afirmação, muito diferente, de
que essa sucessão puramente mundana de eventos é um processo
inteiramente racional, que os seres humanos são capazes de dominar intelectualmente.
Assim, a razão reocupa o terreno que o cristianismo havia
atribuído a Deus. Mas o eclipse da fundação priva a razão de sua
capacidade totalizante, e apenas a primeira afirmação (ou antes
compromisso) – o caráter intramundano de toda explicação – se
mantém. A razão é necessária, mas também impossível. A presença de sua ausência se mostra naquelas várias tentativas de “racionalizar” o mundo levadas a cabo por agentes sociais finitos. Precariedade e fracasso em último recurso (se persistirmos em medir o
sucesso por meio de um velho padrão racionalista) são certamente
o destino dessas tentativas, mas por meio desse fracasso ganhamos
algo talvez mais precioso do que a certeza que estamos perdendo: certa liberdade vis-à-vis as diferentes formas de identificação,
impotentes para nos prender nas redes de uma lógica inapelável.
O mesmo se aplica à dimensão de transparência: plena representabilidade não está mais lá como possibilidade, mas isso não quer
dizer que sua necessidade tenha sido erradicada.
Esse abismo intransponível entre possibilidade e necessidade leva diretamente ao que Nietzsche chamou de “guerra de
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interpretações”. Se seres finitos e limitados tentam conhecer o
mundo e torná-lo transparente a si mesmos, é impossível que essa
limitação e finitude não sejam transmitidas aos produtos de sua
atividade intelectual. Nesse sentido, o abandono da aspiração a
um conhecimento “absoluto” tem efeitos estimulantes: por um
lado, os seres humanos podem se reconhecer como verdadeiros
criadores e não mais como recipientes passivos de uma estrutura
predeterminada; por outro, como todos os agentes sociais têm de
reconhecer sua finitude concreta, ninguém pode aspirar a ser a
verdadeira consciência do mundo. Isso abre caminho para uma
interação sem-fim entre várias perspectivas e torna ainda mais distante a possibilidade de qualquer sonho totalitário.
Que dizer daqueles aspectos que são incompatíveis com a
dimensão de fundação e dos que dependem dela? Como temos
visto, a dimensão dicotômica pressupõe a localização estrutural
de uma fundação e, ao mesmo tempo, a torna dispensável. Só há
esse lugar no nível de um fundamento do social se o abismo que
constitui a dicotomia for radical do ponto de vista de sua localização; mas a operação que a dicotomia realiza – a separação entre
emancipação e um passado totalmente alheio – é incompatível
com a noção de uma localização estrutural.
Ora, como no caso das outras dimensões, algumas consequências positivas resultam desse duplo movimento de autoposicionamento e retirada do fundamento. O mais importante é
que, se, por um lado, nenhuma dicotomia é absoluta, não pode
haver nenhum ato de fundação inteiramente revolucionário; se,
por outro, essa dicotomização não resulta de uma eliminação da
alteridade radical, mas, ao contrário, da própria impossibilidade de sua total erradicação, então dicotomias parciais e precárias
têm de ser constitutivas do tecido social. Essa precariedade e incompletude das fronteiras que constituem a divisão social estão
na raiz da possibilidade contemporânea de uma autonomização
das lutas sociais – os chamados novos movimentos sociais –, em
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vez de subordiná-las a uma fronteira una que seria a única fonte
de divisão social. Finalmente, a preexistência da identidade a ser
emancipada vis-à-vis as forças opressivas também é subvertida
e submetida ao mesmo movimento contraditório que as outras
dimensões experimentam. Em discursos clássicos, as identidades
emancipadas tinham de preexistir ao ato de emancipação em decorrência de sua alteridade radical vis-à-vis as forças que se lhes
opunham. Ora, é verdade que isso é inevitável em qualquer luta
antagonística; mas se, ao mesmo tempo, a dicotomização não for
radical – como acabamos de ver que não pode ser –, a identidade
das forças opressivas terá de estar de alguma forma inscrita na
identidade em busca de emancipação. Essa situação contraditória
é expressa na indecidibilidade (undecidability) entre a internalidade e a externalidade do opressor em relação ao oprimido: ser
oprimido é parte de minha identidade como um sujeito lutando
por emancipação. Sem a presença do opressor, minha identidade
seria diferente. Sua constituição requer e simultaneamente rejeita
a presença do outro.
As lutas sociais contemporâneas estão pondo em primeiro
plano esse movimento contraditório que os discursos emancipatórios tanto das escatologias religiosas quanto das modernas secularizadas haviam ocultado e reprimido. Estamos hoje admitindo
nossa própria finitude e as possibilidades políticas que ela enseja.
Este é o ponto em que os discursos potencialmente liberatórios de nossa era pós-moderna têm de ser iniciados. Podemos
talvez dizer que hoje estamos no fim da emancipação e no início
da liberdade.
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Universalismo, particularismo e a
questão da identidade*
1

Muito se fala hoje sobre identidades sociais, nacionais e políticas. A “morte do sujeito”, que, não faz muito tempo, foi orgulhosamente anunciada urbi et orbi, foi sucedida por um novo e difundido interesse nas múltiplas identidades que estão emergindo
e proliferando no mundo contemporâneo. Esses dois movimentos
não estão, entretanto, em tão marcado e dramático contraste entre
si, como somos tentados a crer à primeira vista. Talvez a morte
do Sujeito (com S maiúsculo) tenha sido a principal precondição
para esse renovado interesse na questão da subjetividade. Talvez
seja a própria impossibilidade de se remeterem as expressões concretas e finitas de uma subjetividade multifacética a um centro
transcendente que permita concentrarmos nossa atenção sobre a
multiplicidade em si. Os gestos fundantes dos anos 1960 ainda
estão conosco, possibilitando as explorações teóricas e políticas
nas quais nos engajamos hoje.
Se, no entanto, surgiu esse hiato temporal entre o que se
havia tornado teoricamente concebível e o que efetivamente se
conseguiu, foi porque uma segunda e mais sutil tentação cercou o
*

Traduzido por Joanildo A. Burity (Durham University). Texto originalmente publicado em Ernesto Laclau. “Universalismo, particularismo e a questão da identidade”. Revista Novos Rumos, São Paulo, 1993, ano 8, n. 21. Revisto pelo tradutor
especialmente para esta edição.

emancipação e diferença.indd 45

11/5/2011 10:35:11

46

Emancipação e diferença

imaginário intelectual da esquerda por um tempo: a de substituir
o sujeito transcendental pelo seu outro simétrico, a de reinscrever
as múltiplas formas de subjetividades indóceis numa totalidade objetiva. Daí derivou um conceito largamente empregado em nossa
pré-história imediata: o de “posições de sujeito”. Mas essa não foi,
obviamente, uma superação real da problemática de uma subjetividade transcendental (algo que nos cerca como uma ausência
está, na verdade, muitíssimo presente). “A História é um processo
sem sujeito”. Talvez. Mas como podemos saber disso? Não estaria a própria possibilidade de tal afirmação já a requerer o que se
estava tentando evitar? Se a História como totalidade é um objeto possível de experiência e discurso, quem poderia ser o sujeito
de tal experiência senão o sujeito de um saber absoluto? Ora, se tentarmos evitar essa deficiência e negar o terreno que daria sentido
a tal afirmação, a própria noção de posição de sujeito se tornará
problemática. O que poderia ser esta última senão um lugar especial no interior de uma totalidade, e o que poderia ser essa totalidade senão o objeto da experiência de um sujeito absoluto? No exato
momento em que o terreno da subjetividade absoluta se desfaz,
desfaz-se também a própria possibilidade de um objeto absoluto.
Não existe alternativa real entre Espinosa e Hegel. Mas isso
nos põe num terreno bastante diferente, em que a possibilidade da
distinção sujeito/objeto resulta simplesmente da impossibilidade
de se constituírem quaisquer de seus dois termos. Sou um sujeito precisamente porque não posso ser uma consciência absoluta,
porque algo constitutivamente estranho me confronta; e não pode
haver qualquer objeto como resultado dessa opacidade/estranhamento [alienation] que mostre as marcas do sujeito no objeto.
Assim, desaparecido o objetivismo como “obstáculo epistemológico”, tornou-se possível desenvolver todas as implicações da
“morte do sujeito”. Nesse ponto, esta última mostrou o veneno
oculto que a habitava, a possibilidade de sua segunda morte: “a
morte da morte do sujeito”; a reemergência do sujeito em decor-
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rência de sua própria morte; a proliferação de finitudes concretas
cujas limitações são a origem de sua força; o reconhecimento de
que pode haver “sujeitos” porque o vazio que “o Sujeito” deveria
preencher é, na verdade, irreparável.
Isso não é apenas especulação abstrata; trata-se, ao contrário, de uma abordagem intelectual aberta pela própria situação
em que a História nos lançou: a multiplicação de novas – e não
tão novas – identidades em decorrência do colapso dos lugares
a partir dos quais os sujeitos universais falavam – a explosão de
identidades étnicas e nacionais na Europa oriental e nos territórios
da antiga União Soviética, lutas de grupos imigrantes na Europa
ocidental, novas formas de protesto multicultural e autoafirmação
nos Estados Unidos, a que temos de acrescentar uma gama de
formas de contestação associadas aos novos movimentos sociais.
Surge, portanto, a seguinte questão: essa proliferação deve ser
pensada somente enquanto proliferação – quer dizer, simplesmente em termos de sua multiplicidade? Para colocar o problema em
sua forma mais simples: deve-se pensar o particularismo somente
enquanto particularismo, apenas a partir da dimensão diferencial
que ele afirma? Seriam as relações entre universalismo e particularismo simples relações de exclusão mútua? Ou, se tomarmos a
questão pelo ângulo oposto: será que a alternativa entre objetivismo essencialista e subjetivismo transcendental esgota o leque de
jogos de linguagem que podem ser feitos com o “universal”?
Essas são as principais questões que me proponho a discutir. Não pretendo que o lugar de um questionamento não afete
a natureza das questões e que estas não predeterminem o tipo de
resposta esperada. Nem todos os caminhos levam a Roma. Mas,
ao confessar a natureza tendenciosa de minha intervenção, ofereço ao leitor apenas a liberdade que está em meu poder conceder:
a de abandonar meu discurso e rejeitar sua validade em termos essencialmente incomensuráveis com ele. Assim, ao oferecer-lhe algumas superfícies de inscrição para a formulação de questões mais
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do que de respostas, estou me engajando numa luta de poder para
a qual existe um nome: hegemonia.
Consideremos, para começar, as formas históricas pelas
quais a relação entre universalidade e particularidade tem sido
pensada. Uma primeira abordagem afirma: (a) que há uma linha
divisória incontaminada entre o universal e o particular; e (b) que
o polo do universal é inteiramente compreensível pela razão. Nesse caso, não há qualquer mediação possível entre universalidade
e particularidade: o particular só pode corromper o universal. Estamos no terreno da filosofia antiga clássica. Ou o particular realiza em si o universal – isto é, elimina-se enquanto particular e
se transforma num meio transparente pelo qual a universalidade
opera –, ou nega o universal pela afirmação de seu particularismo
(mas, como este último é puramente irracional, não tem existência própria e só pode existir como corrupção do ser). A questão
óbvia se refere à fronteira que separa a universalidade da particularidade: ela é universal ou particular? Se particular, a universalidade só pode ser uma particularidade que se define em termos de
uma exclusão ilimitada; se universal, o particular em si se torna
parte do universal e a linha divisória é outra vez turvada. Mas a
possibilidade mesma de formular esta última questão requereria
que a forma da universalidade como tal e o conteúdo concreto ao
qual ela se associa estejam sujeitos a uma clara diferenciação. Tal
diferença, entretanto, não pode ser pensada pela filosofia antiga.
A segunda possibilidade de pensar a relação entre universalidade e particularidade está ligada ao cristianismo. O ponto
de vista da totalidade existe, mas pertence a Deus, não a nós, de
modo que não é acessível à razão humana. Credo quia absurdum.
Assim, o universal é um mero evento numa sequência escatológica, apenas acessível a nós por meio da revelação. Isso envolve uma
concepção inteiramente diferente da relação entre particularidade
e universalidade. A linha divisória não pode ser, como no pensamento antigo, aquela entre racionalidade e irracionalidade, entre
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uma camada profunda e outra superficial no interior da coisa, mas
entre duas séries de eventos: uma sequência finita e contingente,
de um lado, e a série escatológica, de outro. Como os desígnios de
Deus são inescrutáveis, a camada profunda não pode ser um mundo atemporal de formas racionais, mas uma sucessão temporal de
eventos essenciais que não podem ser captados pela razão humana;
e, como cada um desses momentos universais tem de se realizar
numa realidade finita que nada tem em comum com eles, a relação
entre as duas ordens precisa ser opaca e incompreensível. Esse tipo
de relação foi chamado encarnação, cuja característica distintiva é
a seguinte: entre o universal e o corpo que o encarna, não há qualquer vínculo racional. Deus é o único e absoluto mediador. Assim
começava uma lógica sutil, destinada a ter profunda influência
em nossa tradição intelectual: a do agente privilegiado da História,
aquele cujo corpo particular era a expressão de uma universalidade
que o transcendia. A ideia moderna de uma “classe universal” e
as várias formas de eurocentrismo nada mais são do que os efeitos
históricos longínquos da lógica da encarnação.
Não inteiramente, no entanto. Porque a modernidade foi, no
limite, em grande medida, uma tentativa de interromper a lógica da
encarnação. Deus, a origem absoluta de tudo que existe, foi substituído em sua função de fiador universal da Razão; só que um
fundamento e origem racionais têm lógica própria, o que é muito
diferente da de uma intervenção divina – a principal diferença é que
os efeitos de uma fundamentação racional têm de ser inteiramente
transparentes à razão humana. Ora, esse requisito é totalmente incompatível com a lógica da encarnação; se tudo tem de ser transparente à razão, o vínculo entre o universal e o corpo que o encarna
também tem de sê-lo; e, nesse caso, a incomensurabilidade entre um
universal a ser encarnado e o corpo que o encarna tem de ser eliminada. Precisamos postular um corpo que é em e por si o universal.
O pleno reconhecimento dessas implicações levou vários séculos. Descartes postulou um dualismo pelo qual o ideal de uma

emancipação e diferença.indd 49

11/5/2011 10:35:11

50

Emancipação e diferença

racionalidade plena ainda se recusava a tornar-se um princípio de
reorganização do mundo social e político; porém, as correntes
principais do Iluminismo estabeleceriam uma nítida fronteira entre um passado, que era o domínio dos erros e loucuras do homem,
e um futuro racional, que resultaria de um ato de instituição absoluta. Um último estágio no avanço dessa hegemonia racionalista
teve lugar quando a brecha entre o racional e o irracional foi preenchida pela representação do ato de seu cancelamento como um
momento necessário no autodesenvolvimento da razão: essa foi a
tarefa de Hegel e Marx, que afirmaram a transparência total, no
saber absoluto, do real à razão. O corpo do proletariado não é mais
um corpo específico no qual uma universalidade que lhe é externa
tenha de se encarnar: é antes um corpo no qual a distinção entre
particularidade e universalidade é cancelada, e, como resultado, a
necessidade de toda encarnação é definitivamente erradicada.
Neste ponto, entretanto, a realidade social recusou-se a
abandonar sua resistência ao racionalismo universalista. Pois ainda restava um problema por resolver. O universal havia encontrado seu próprio corpo, mas este ainda era o corpo de uma particularidade – a cultura europeia do século XIX. Assim, a cultura
europeia era particular e ao mesmo tempo a expressão – não mais
a encarnação – da essência humana universal (como a União Soviética seria depois considerada a pátria-mãe do socialismo). O
ponto crucial aqui é que não havia quaisquer meios intelectuais de
distinguir entre o particularismo europeu e as funções universais
que ele deveria encarnar, uma vez que o universalismo europeu
havia construído sua identidade precisamente pelo cancelamento
da lógica da encarnação e, como resultado, da universalização de
seu próprio particularismo. Então, a expansão imperialista europeia tinha de ser apresentada em termos de uma função civilizatória universal, de modernização etc. As resistências postas por
outras culturas eram, assim, apresentadas não como lutas entre
identidades e culturas particulares, mas como parte de uma luta
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abrangente e epocal entre universalidade e particularismos – a
noção de povos sem história expressava exatamente sua incapacidade de representar o universal.
Esse argumento pode ser concebido em termos racistas bastante explícitos, como nas várias formas de darwinismo social. No
entanto, também pode receber versões mais “progressistas” – como
em alguns setores da Segunda Internacional – ao se afirmar que a
missão civilizadora da Europa terminaria com o estabelecimento
de uma sociedade universalmente livre, em nível mundial. Assim, a
lógica da encarnação foi reintroduzida – tendo a Europa de representar por certo período os interesses humanos universais. No caso
do marxismo, tem lugar uma reintrodução semelhante da lógica da
encarnação. Entre o caráter universal das tarefas da classe operária
e a particularidade de suas demandas concretas, abriu-se um crescente vazio a ser preenchido pelo Partido como representante dos
interesses históricos do proletariado. O hiato entre a classe-em-si
e a classe-para-si abriu caminho para uma sequência de substituições: o Partido substituiu a classe; o autocrata, o Partido; etc. Ora,
essa conhecida migração do universal através dos sucessivos corpos
que o encarnam diferia num ponto fundamental da encarnação
cristã. Nesta última, um poder sobrenatural era responsável tanto
pelo advento do evento universal quanto pelo corpo que o haveria
de encarnar. Os seres humanos estariam em pé de igualdade com
um poder que os transcendia. Mas, no caso de uma escatologia
secular, como a origem do universal é interna ao mundo, o universal só pode manifestar-se por meio do estabelecimento de uma
desigualdade essencial entre as posições objetivas dos agentes sociais.
Alguns deles serão agentes privilegiados de mudança histórica, não
por conta de uma correlação contingente de forças, mas por serem
a encarnação do universal. O mesmo tipo de lógica que opera no
eurocentrismo estabelecerá o privilégio ontológico do proletariado.
Como esse privilégio ontológico decorre de um processo
concebido como inteiramente racional, é duplicado como privi-
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légio epistemológico: o ponto de vista do proletariado supera a
oposição sujeito/objeto. Numa sociedade sem classes, as relações
sociais serão enfim totalmente transparentes. É verdade que, se a
crescente simplificação da estrutura social sob o controle do capitalismo tivesse ocorrido conforme Marx previra, as consequências
dessa abordagem não teriam sido necessariamente autoritárias,
porque a posição do proletariado como portador do ponto de vista da totalidade e a posição da vasta maioria da população teriam
coincidido. Mas, se o processo seguisse – como aconteceu – na
direção oposta, os sucessivos corpos que encarnassem o ponto de
vista da classe universal teriam de assumir uma base social cada
vez mais restrita. O partido de vanguarda, como particularidade concreta, teria de pretender conhecer o “sentido objetivo” de
qualquer evento, e o ponto de vista das outras forças sociais particulares precisaria ser descartado como falsa consciência. Desse
ponto em diante, a guinada autoritária era inevitável.
Toda essa história aparentemente nos leva a uma conclusão
inevitável: a brecha entre o universal e o particular é irreparável
– o que equivale dizer que o universal nada mais é do que um
particular que em algum momento se tornou dominante, que não
há nenhuma possibilidade de alcançar uma sociedade reconciliada. E, de fato, o espetáculo das lutas políticas e sociais dos anos
1990 parece nos confrontar, como dissemos, com uma proliferação de particularismos, enquanto o ponto de vista da universalidade vai cada vez mais sendo posto de lado como um sonho
totalitário ultrapassado. No entanto, acho que um apelo ao puro
particularismo não oferece nenhuma solução para os problemas
que estamos enfrentando nas sociedades de hoje. Em primeiro
lugar, a afirmação do puro particularismo, independentemente de
qualquer conteúdo e do apelo a uma universalidade que o transcenda, é uma aventura autodestrutiva. Pois, se esse for o único
princípio normativo aceito, confrontamo-nos com um paradoxo
irresolvível. Posso defender o direito das minorias sexuais, raciais
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e nacionais em nome do particularismo; mas, se o particularismo
for o único princípio válido, também terei de aceitar o direito de
autodeterminação de todos os tipos de grupos reacionários envolvidos em práticas antissociais. E mais: como as demandas dos vários grupos necessariamente colidirão entre si, precisaremos apelar
– sem poder postular algum tipo de harmonia preestabelecida –
para alguns princípios mais gerais que regulem esses choques. De
fato, não há particularismo que não apele para tais princípios na
construção de sua identidade. Esses princípios podem ser progressistas aos nossos olhos – como o direito à autodeterminação dos
povos – ou reacionários – como o darwinismo social ou o direito
à Lebensraum –, mas sempre estarão lá, e por motivos essenciais.
Há uma segunda, talvez mais importante, razão pela qual
um puro particularismo é autodestrutivo. Aceitemos, para efeito
de discussão, que a harmonia preestabelecida, mencionada acima,
fosse possível. Nesse caso, os vários particularismos não estariam
em relação antagônica uns com os outros, mas coexistiriam num
todo coerente. Essa hipótese mostra claramente por que a defesa
do puro particularismo é, em última análise, inconsistente. Pois,
se cada identidade estiver numa relação diferencial, não antagonística com todas as outras, então a identidade em questão será
puramente diferencial e relacional; assim, pressuporá não só a presença de todas as outras identidades, mas também o fundamento
total que constitui as diferenças enquanto diferenças. Pior ainda:
sabemos muito bem que as relações entre grupos são constituídas como relações de poder, isto é, que cada grupo é diferente
dos demais e constitui em muitos casos essa diferença com base
na exclusão e subordinação dos outros grupos. Ora, se a particularidade se afirmar como mera particularidade, numa relação
puramente diferencial com as outras, estará sancionando o status quo das relações de poder entre os grupos. Isso é exatamente
o que a noção de “desenvolvimentos separados”, formulada pelo
apartheid, significa: somente o aspecto diferencial é enfatizado,
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enquanto as relações de poder nas quais este último se baseia são
sistematicamente ignoradas.
Esse exemplo é importante porque, vindo de um universo
discursivo – o apartheid sul-africano – totalmente oposto ao dos
novos particularismos que estamos discutindo, e revelando, no
entanto, as mesmas ambiguidades da construção de qualquer diferença, abre caminho para o entendimento de uma dimensão da
relação universalismo/particularismo geralmente desconsiderada.
O ponto básico é o seguinte: não posso afirmar uma identidade
diferencial sem distingui-la de um contexto, e, no processo de fazer uma distinção, afirmo o contexto simultaneamente. O contrário também é verdade: não posso destruir um contexto sem destruir ao mesmo tempo a identidade de um sujeito específico que
leva a efeito a destruição. É fato histórico bastante conhecido que
uma força oposicionista cuja identidade é construída no interior
de certo sistema de poder é ambígua vis-à-vis esse sistema, porque
este impede a constituição da identidade e, simultaneamente, é
sua condição de existência. E toda vitória contra o sistema desestabiliza também a identidade da força vitoriosa.
Há um importante corolário desse argumento: se uma diferença plenamente desenvolvida eliminar a dimensão antagonística
como constitutiva de toda identidade, a possibilidade de manter
tal dimensão dependerá de não se poder constituir uma identidade
inteiramente diferencial. É aqui que o “universal” entra em cena.
Vamos supor que estamos lidando com a constituição da identidade de uma minoria étnica, por exemplo. Como dissemos anteriormente, se essa identidade diferencial for inteiramente atingida, só
poderá sê-lo dentro de um contexto – um Estado-nação – e o preço
a pagar pela vitória total dentro desse contexto é o da total integração
nele. Se, ao contrário, a total integração não acontecer, é porque
aquela identidade não se desenvolveu inteiramente – há, por exemplo, demandas insatisfeitas em relação a educação, emprego, bens
de consumo etc. Contudo, essas demandas não podem ser feitas
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em termos de diferença, mas de alguns princípios universais que a
minoria étnica partilha com o resto da comunidade: o direito de
todos terem acesso a boas escolas, ou viverem uma vida decente, ou
participarem do espaço público da cidadania etc.
Isso quer dizer que o universal é parte de minha identidade na medida em que sou penetrado por uma falha (lack) constitutiva, isto é, na medida em que minha identidade diferencial
fracassou no processo de sua constituição. O universal surge a
partir do particular não como um princípio subjacente a este e
que o explica, mas como um horizonte incompleto, que sutura
uma identidade específica deslocada. Isso aponta para uma maneira de conceber a relação entre o universal e o particular que
difere daquelas que exploramos. No caso da lógica da encarnação,
o universal e o particular eram identidades inteiramente constituídas, mas totalmente distintas, cujo vínculo decorria de uma
intervenção divina, inacessível à razão humana. Já em relação às
escatologias secularizadas, o particular tinha de ser inteiramente
eliminado: a classe universal era concebida como cancelamento
de todas as diferenças. E, no caso do particularismo extremado, não havia corpo universal; como o conjunto das particularidades não antagônicas reconstrói pura e simplesmente a noção de
totalidade social, a noção clássica do universal não é jamais posta
em questão. (Um universal concebido como espaço homogêneo,
diferenciado por suas articulações internas, e um sistema de diferenças que constitui um todo unificado são exatamente a mesma
coisa.) Ora, estamos apontando para uma quarta alternativa: o
universal é o símbolo de uma plenitude ausente, e o particular
existe apenas no movimento contraditório da afirmação simultânea de uma identidade diferencial e seu cancelamento por meio de
sua inclusão num meio não diferencial.
Dedicarei o restante deste artigo à discussão de três importantes conclusões políticas que podem ser derivadas dessa quarta
alternativa. A primeira é que a construção de identidades dife-
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renciais com base na clausura (closure)1 total em relação ao que
está fora delas não é uma alternativa viável nem progressista. Seria
politicamente reacionário na Europa ocidental hoje, por exemplo,
se os imigrantes do norte da África ou da Jamaica se abstivessem
de toda participação nas instituições europeias ocidentais sob a
justificativa de que sua identidade cultural é diferente e de que
as instituições europeias não lhes dizem respeito. Dessa maneira,
todas as formas de subordinação e exclusão seriam consolidadas
sob a desculpa de se manterem identidades puras. A lógica do
apartheid não é apenas um discurso dos grupos dominantes; como
dissemos antes, também pode permear as identidades dos oprimidos. No limite, entendido como mera diferença, o discurso do
opressor e o do oprimido não podem ser distinguidos. A razão
para isso já mencionamos: se o oprimido for definido por sua
diferença do opressor, tal diferença será um componente essencial
da identidade do oprimido. Mas, no caso, este não poderá afirmar
sua identidade sem afirmar também a do opressor.
Há perigos reais em se invocarem diferenças puras, liberadas do
idêntico, tornadas independentes do negativo. O grande perigo
é cair nas representações da boa-alma: apenas diferenças, conciliáveis e articuláveis, longe das lutas sangrentas. A boa-alma diz:
somos diferentes, mas não opostos.2
1

2

N. T.: Sugerimos essa tradução para a palavra closure, que aqui assume o sentido
da totalização de um dado sistema, ponto em que este se fecha sobre si mesmo e
supostamente reduz todas as relações e diferenças existentes a um momento de
si mesmo. A impropriedade de “fechamento” ou “conclusão” e a acepção técnica
que ambas assumem aqui nos levaram a optar pelo termo “clausura”, que tem a
vantagem de lembrar graficamente o termo original e de carregar a conotação de
um aprisionamento, de um confinamento, que não é estranha a closure.
Gilles Deleuze. Différence et répetition. Paris: PUF, 1989, p. 2 [“Il y a bien des
dangers à invoquer des différences pures, libérées de l’identique, devenues independantes du négatif. Le plus grand danger est de tomber dans les représentations de la belle-âme: rien que des différences, conciliables er fédérables, loin
des luttes sanglantes. La belle-âme dit: nous sommes différentes, main non pas
opposes”].
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A ideia de “negação” implícita na noção dialética de contradição é incapaz de nos levar para além dessa lógica conservadora
da pura diferença. Uma negação que participa da determinação de
um conteúdo positivo é parte deste. Aqui se apresentam as duas
faces da lógica de Hegel: se, por um lado, a inversão que define a
proposição especulativa significa que o predicado se torna sujeito,
e que uma universalidade que transcende todas as determinações
particulares “circula” através destas, por outro, a circulação tem
uma direção ditada pelo movimento das próprias determinações
particulares e se reduz estritamente a ele. A negatividade dialética
não questiona nem de longe a lógica da identidade (= lógica da
pura diferença).
Isso mostra a ambiguidade inerente a todas as formas de
oposição radical: a oposição, para ser radical, tem de colocar no
mesmo terreno tanto o que ela afirma quanto o que exclui, de
modo que a exclusão se torna uma forma particular de afirmação.
Isso quer dizer que um particularismo só pode estar realmente
comprometido com mudanças ao rejeitar tanto aquilo que nega
sua identidade quanto a própria identidade. Não há qualquer solução direta para o paradoxo de se negar radicalmente um sistema de poder enquanto se permanece em oculta dependência dele.
Sabe-se muito bem como a oposição a certas formas de poder requer uma identificação com os próprios lugares a partir dos quais
a oposição se dá; como estes são, porém, internos ao sistema, há
certo conservadorismo inerente a toda oposição. A razão de isso
ser inevitável é que a ambiguidade inerente a toda relação antagonística é algo com que podemos negociar, mas não efetivamente
superar – podemos jogar com ambos os lados da ambiguidade e
produzir resultados políticos ao impedir qualquer dos lados de
prevalecer exclusivamente, mas a ambiguidade como tal não pode
ser propriamente resolvida. Ultrapassar uma ambiguidade implica
ir além de seus polos; significa que nenhuma política de simples
preservação de uma identidade é possível. Se uma minoria racial
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ou cultural, por exemplo, tiver de afirmar sua identidade num
novo contexto social, terá de levar em conta novas situações que
inevitavelmente a transformarão. Isso quer dizer, obviamente,
abandonar a ideia de negação como reversão radical.
A principal consequência disso é que a política da diferença
implica dar continuidade à diferença mantendo-se sempre uma
referência ao outro; a rejeição do outro não é eliminação radical,
mas uma renegociação constante das formas de sua presença. Escrevendo recentemente sobre as identidades numa sociedade pósapartheid, Aletta J. Norval se pergunta:
A questão que surge no horizonte é esta: quais são as implicações
de se reconhecer que a identidade do outro é constitutiva de si
mesmo, quando o próprio apartheid tiver se tornado uma coisa
do passado? Quer dizer, como podemos pensar as identidades
sociais e políticas pós-apartheid?3

E, depois de ter afirmado que, “[s]e o outro for simplesmente rejeitado, externalizado in toto no processo pelo qual o
apartheid recebe seu significado, teríamos efetuado apenas uma
inversão da ordem, permanecendo, na verdade, no terreno que o
apartheid organizou e domina”,4 ela aponta para uma possibilidade distinta:
Pela lembrança do apartheid como outro, o pós-apartheid poderia se tornar o lugar a partir do qual a clausura e a sutura
definitivas das identidades seriam impedidas. Paradoxalmente,
uma sociedade pós-apartheid só estará radicalmente para além
do apartheid na medida em que ele próprio estiver presente ali
como seu outro. Em vez de ser apagado de uma vez por todas, o
3
4

Aletta J. Norval. “Letter to Ernesto”. In Ernesto Laclau. New reflections on the
revolution of our time. Londres: Verso, 1990, p. 157.
Id., ibid., p. 157.

emancipação e diferença.indd 58

11/5/2011 10:35:12

Universalismo, particularismo e a questão da identidade

59

apartheid em si teria de desempenhar o papel do elemento que
mantém aberta a relação com o outro, teria de servir como um
slogan contra qualquer discurso com pretensões de criar uma
unidade final.5

Esse argumento pode ser generalizado. Tudo depende de
qual dos dois movimentos, igualmente possíveis, que levam à
superação da opressão, é iniciado. Nenhum deles pode evitar a
referência ao “outro”, mas ambos o fazem de maneiras completamente diferentes. Se apenas invertermos a relação de opressão, o
outro (o antigo opressor) será mantido como o que agora é oprimido e reprimido; porém, essa inversão de conteúdo deixa intocada a forma da opressão. E, como a identidade dos grupos recémemancipados se constituiu pela rejeição dos antigos dominadores,
estes continuarão moldando a identidade daqueles. A operação
de inversão tem lugar inteiramente no interior da forma do velho
sistema de poder.
No entanto, essa não é a única alternativa possível. Como vimos, toda identidade política é internamente dividida porque uma
particularidade só pode ser constituída se mantiver uma referência
interna à universalidade como aquilo que está ausente. Nesse caso,
a identidade do opressor será também dividida: por um lado, ele
representará um sistema específico de opressão; por outro, simbolizará a forma da opressão como tal. Isso é o que permite o segundo
momento sugerido no texto de Norval: em vez de inverter uma relação particular de opressão/clausura no que ela tem de particularidade concreta, invertê-la no que tem de universalidade – a própria
forma da opressão e da clausura. A referência ao outro é mantida
aqui também, mas, como a inversão ocorre no nível da referência
universal, e não do conteúdo concreto de um sistema opressivo,
tanto as identidades dos opressores quanto as dos oprimidos são
5

Id., ibid.
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radicalmente modificadas. Uma posição semelhante foi assumida
por Walter Benjamin com referência à distinção que Sorel faz entre
greve política e greve proletária: enquanto a primeira objetiva à
obtenção de reformas concretas que transformam um sistema de
poder e, portanto, constituem um novo poder, a segunda visa à
destruição do poder como tal, da própria forma do poder, e nesse
sentido ela não tem qualquer objetivo específico.6
Essas colocações nos permitem lançar alguma luz sobre as
formas divergentes de ação que as lutas contemporâneas em defesa do multiculturalismo podem seguir. Um caminho possível é
ratificar, pura e simplesmente, o direito de vários grupos culturais e étnicos a afirmarem suas diferenças e seus desenvolvimentos
separados. Essa é a rota para o autoapartheid, acompanhada, às
vezes, pela acusação de que os valores culturais e instituições do
Ocidente são uma prerrogativa de europeus e anglo-americanos,
brancos e do sexo masculino, e nada têm a ver com a identidade de
outros grupos que vivem no mesmo território. O que se defende,
dessa maneira, é um segregacionismo total, a mera oposição de um
particularismo a outro. Ora, é verdade que a afirmação de qualquer identidade específica envolve, como uma de suas dimensões,
a afirmação do direito a uma existência separada. Mas é aqui que
as dificuldades surgem, porque a separação – ou melhor, o direito
à diferença – tem de ser afirmada no interior de uma comunidade
global, isto é, dentro de um espaço no qual aquele grupo específico
tem de coexistir com outros grupos.
Ora, como seria possível essa coexistência sem alguns valores
universais em comum, sem um senso de pertencer a uma comunidade mais ampla do que cada um dos grupos específicos em questão? Aqui se diz, às vezes, que qualquer acordo deveria ser atingido
6

Cf. Walter Benjamin. “Zur Kritik der Gewalt”. In R. Tiedemann e H. Schweppenhauser (orgs.). Gesemmelte Schriften, 1977, 179. Ver um comentário do texto
de Benjamin em Werner Hamacher. “Afformative, Strike”. Cardozo Law Review,
dez. 1991, v. 13, n. 4.
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por negociação. Negociação, entretanto, é um termo ambíguo, que
pode significar muitas coisas diferentes. Uma delas é um processo
de pressões e concessões mútuas cujo resultado só depende da correlação de forças entre grupos antagonísticos. É óbvio que nenhum
senso de comunidade pode ser construído por meio desse tipo de
negociação. A relação entre os grupos só poderia ser de guerra em
potencial. Vis pacis para bellus. Isso não está muito longe da natureza
dos acordos entre grupos implícita na concepção leninista de alianças de classes: o acordo se refere apenas a questões circunstanciais,
mas a identidade das forças participantes permanece incontaminada pelo processo de negociação. Traduzida na esfera cultural, essa
afirmação de um separatismo extremo levou à rígida distinção entre
ciência burguesa e ciência proletária. Gramsci estava bem consciente de que, a despeito da extrema diversidade das forças sociais que
entravam na composição de uma identidade hegemônica, nenhuma
vontade coletiva e sentido de comunidade poderiam resultar de tal
concepção de negociação e alianças.
O dilema dos defensores do particularismo extremado é que
sua ação política se ancora numa perpétua incoerência. Por um
lado, defendem o direito à diferença como um direito universal, e
essa defesa envolve seu engajamento em lutas pela transformação
das leis, pela proteção das minorias na Justiça, contra a violação
dos direitos civis etc. Isto é, estão engajados numa luta pela reforma interna do atual arranjo institucional. Mas, como afirmam, ao
mesmo tempo que esse arranjo se enraíza necessariamente nos valores políticos e culturais dos setores dominantes tradicionais no
Ocidente, e que eles nada têm a ver com essa tradição, suas demandas não podem ser articuladas a qualquer operação hegemônica
mais ampla para reformular aquele sistema – o que os condena a
uma relação periférica ambígua com as instituições existentes, que
só pode ter efeitos políticos paralisadores.
Essa não é, no entanto, a única forma de ação possível para
aqueles engajados em lutas particularísticas – nossa segunda con-
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clusão. Como vimos, um sistema de opressão (de clausura) pode
ser combatido de dois modos: por meio de uma operação de inversão que realiza uma nova clausura ou por meio da negação,
naquele sistema, de sua dimensão universal – o princípio da clausura como tal. Uma coisa é dizer que os valores universalistas do
Ocidente são uma prerrogativa de seus grupos dominantes tradicionais; outra, muito diferente, é afirmar que o vínculo histórico
entre os dois é um fato contingente e inaceitável, que pode ser
modificado através de lutas políticas e sociais.
Quando Mary Wollstonecraft, na esteira da Revolução
Francesa, defendeu os direitos da mulher, não apresentou a exclusão das mulheres da declaração dos direitos do homem e do
cidadão como prova de que estes fossem intrinsecamente direitos
masculinos, mas tentou, pelo contrário, aprofundar a revolução
democrática ao mostrar a incoerência de se estabelecerem direitos
universais restritos a setores específicos da população. O processo
democrático nas sociedades contemporâneas pode ser consideravelmente aprofundado e expandido se for levado a responder às
demandas de amplos segmentos da população – minorias, grupos
étnicos etc. – que têm sido tradicionalmente excluídos dele.
A teoria democrática e as instituições liberais, nesse sentido, têm de ser desconstruídas. Como foram originalmente pensadas para sociedades muito mais homogêneas do que as atuais,
baseiam-se em toda sorte de pressupostos implícitos que não
mais se sustentam. As lutas políticas e sociais de hoje podem trazer à tona esse jogo de decisões tomadas num terreno indecidível
(undecidable)7 e nos ajudar a ir em direção a novas práticas demo7

N. T.: A expressão undecidable não significa uma situação em que é impossível se
decidir, mas em que, logicamente, não há qualquer razão objetiva, ou prioridade
ontológica, que possa determinar, para além de um puro ato de decisão, em toda
a sua singularidade e “arbitrariedade” (contingência), o sentido da ação. Quer-se
salientar antes a impossibilidade de se optar entre, por exemplo, universalismo e
particularismo, por força de alguma lei do desenvolvimento histórico ou de uma
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cráticas, a uma nova teoria democrática que esteja inteiramente
adaptada às presentes circunstâncias. É bem verdade que a participação política pode levar à integração política e social, mas, pelas razões que apresentamos, o segregacionismo político e cultural
pode levar exatamente ao mesmo resultado.
De qualquer modo, o declínio da capacidade integrativa dos
Estados ocidentais torna o conformismo político um resultado até
certo ponto improvável. Eu diria que a tensão irresolvida entre
universalismo e particularismo abre caminho para o afastamento
do eurocentrismo, por meio de uma operação que chamaríamos
de sistemático descentramento do Ocidente. Como vimos, o eurocentrismo resultou de um discurso que não fazia diferença entre
os valores universais que o Ocidente defendia e os agentes sociais
concretos que os encarnavam. Hoje, no entanto, podemos fazer
uma separação dos dois aspectos. Se as lutas sociais dos novos atores sociais demonstram que as práticas concretas de nossa sociedade restringem o universalismo de nossos ideais políticos a setores
limitados da população, torna-se possível reter a dimensão universal enquanto se ampliam as esferas de sua aplicação – que, por sua
vez, definirão os conteúdos concretos de tal universalidade. Por
meio desse processo, o universalismo se expande ao mesmo tempo
que se quebra sua necessária vinculação a qualquer conteúdo específico. A política oposta – de rejeitar o universalismo in toto como
conteúdo particular da etnia ocidental – somente pode levar a um
beco sem saída político.
Isso nos deixa, entretanto, diante de um visível paradoxo
– e sua análise será minha última conclusão. O universal, como
vimos, não tem um conteúdo concreto próprio (que o enclausuraria em si mesmo), mas é o horizonte sempre móvel que resulta
da exclusão de uma cadeia indefinida de demandas equivalentes.
posição privilegiada na estrutura, de maneira inteiramente racional e fundamentada, do que a impossibilidade de se tomar qualquer decisão.
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A conclusão parece ser que a universalidade é incomensurável
com qualquer particularidade e, não obstante, não pode existir
fora do particular. Nos termos da análise precedente: se somente
atores específicos, ou constelações de atores específicos, podem realizar em qualquer momento o universal, a possibilidade de tornar
visível a não clausura inerente a uma sociedade pós-dominação –
uma sociedade que procura transcender a própria forma da dominação – depende de que se mantenha uma permanente assimetria
entre o universal e o particular.
O universal é incomensurável com o particular, mas não
pode existir sem este. Como é possível, portanto, essa relação? Minha resposta é que esse paradoxo não pode ser resolvido, mas sua
insolubilidade é a precondição mesma da democracia. A solução
do paradoxo implicaria que se teria encontrado um corpo específico, que seria o verdadeiro corpo do universal. Nesse caso, o universal teria encontrado sua necessária localização, e a democracia
seria impossível. Se a democracia é possível, é porque o universal
não tem corpo e conteúdo necessários; antes, diferentes grupos
competem entre si para dar temporariamente a seus particularismos uma função de representação universal. A sociedade gera um
vocabulário de significantes vazios cujos significados temporários
decorrem de uma competição política. É essa incapacidade última
da sociedade de se constituir enquanto sociedade – ou, o que dá no
mesmo, a incapacidade última de constituir a diferença enquanto
diferença – que torna incontornável a distância entre o universal e
o particular e, consequentemente, encarrega os agentes sociais concretos desta tarefa impossível: o alcance da interação democrática.
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importantes para a política?*
1

A produção social de “significantes vazios”
Um significante vazio é, no sentido estrito do termo, um
significante sem significado. Essa definição é também a enunciação de um problema. Afinal, como é possível estabelecer que um
significante que não esteja ligado a nenhum significado continue
sendo, apesar disso, parte integral de um sistema de significação?
Um significante vazio seria uma mera sequência de sons e, se este
é desprovido de qualquer função significativa, o termo “significante” se tornaria, nesse caso, excessivo. A única possibilidade de
uma sucessão de sons desprendida de todo vínculo com um significado determinado continuar sendo um significante é se, por
meio da subversão do signo que a possibilidade de um significante
vazio implicaria, ocorrer algo interno ao processo de significação
como tal. Qual é essa possibilidade?
Algumas pseudorrespostas podem ser muito rapidamente
descartadas. Uma delas consistiria em supor que o mesmo significante pode estar vinculado a distintos significados em diferentes contextos (como consequência da arbitrariedade do signo).
*

Traduzido por Maria de Lourdes Tura (UERJ).
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Contudo, parece claro que, nesse caso, o significante não seria
vazio, mas equivocado: em cada contexto, a função de significação
se realizaria plenamente. Uma segunda possibilidade seria que o
significante não fosse equivocado, mas ambíguo: que tanto uma
sobredeterminação quanto uma subdeterminação de significados
impediriam fixá-lo plenamente. Porém, esse caráter flutuante do
significante não faz dele vazio. Mesmo que essa flutuação nos
faça avançar um passo na direção da resposta adequada ao nosso problema, os termos dessa resposta ainda nos escapam. Não
enfrentamos excesso ou deficiência de significações, mas a exata
possibilidade teórica de algo que aponte, do interior do processo
de significação, a presença discursiva de seus próprios limites.
Assim, um significante vazio só pode surgir se há uma impossibilidade estrutural da significação e apenas se essa impossibilidade puder significar uma interrupção (subversão, distorção
etc.) da estrutura do signo. Ou seja, os limites da significação só
podem anunciar a si mesmos como impossibilidade de realizar
aquilo que está no interior desses limites – se estes pudessem significar-se de modo direto, seriam internos à significação; logo, não
seriam limites em absoluto.
Uma consideração inicial e puramente formal pode ajudar
a clarificar esse ponto. Sabemos, a partir de Saussure, que a língua
(e, por extensão, todo o sistema de significação) é um sistema
de diferenças, que as identidades linguísticas – os valores – são
puramente relacionais e que, como consequência, a totalidade da
língua está envolvida em cada ato individual de significação. Então, nesse caso, essa totalidade é essencialmente requerida – se as
diferenças não constituem um sistema, nenhuma significação é
possível. O problema, no entanto, é que a verdadeira possibilidade da significação está no sistema, e a verdadeira possibilidade
dele é a de seus limites. Podemos dizer, com Hegel, que pensar os
limites de algo é o mesmo que pensar o que está para além deles.
Mas, se estamos falando dos limites de um sistema de significação,
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não podem ser eles mesmos significados; eles têm de mostrar a si
mesmos como interrupção ou quebra no processo de significação.
Desse modo, encontramo-nos na situação paradoxal de que aquilo que constitui a condição de possibilidade de um sistema de
significação – seus limites – é também aquilo que constitui sua
condição de impossibilidade – um bloqueio na expansão contínua
do processo de significação.
Uma primeira e capital consequência disso é que os verdadeiros limites nunca são neutros, mas pressupõem uma exclusão.
Um limite neutro seria aquele que é essencialmente contínuo
com o que está em seus dois lados, simplesmente diferentes um
do outro. Como uma totalidade significativa é precisamente um
sistema de diferenças, isso significa que ambos os lados são parte
do mesmo sistema e que os limites entre os dois não podem ser
os limites do sistema. No caso de uma exclusão, teremos, então,
autênticos limites, dado que a realização do que está para além
do limite de exclusão implica a impossibilidade do que está desse
lado do limite. Os verdadeiros limites são sempre antagônicos.
Operar na lógica dos limites excludentes tem uma série de efeitos
necessários que se estendem a ambos os lados do limite e nos
conduzem de modo direto à emergência dos significantes vazios:
1. Um primeiro efeito do limite excludente é que ele introduz
uma ambivalência essencial no interior do sistema de diferenças que
esse limite institui. Por um lado, cada elemento do sistema só tem
uma identidade, na medida em que é diferente dos outros: diferença = identidade. Por outro, todas essas diferenças são equivalentes umas às outras, na medida em que pertencem ao lado interno
da fronteira de exclusão. Mas, em tal caso, a identidade de cada
elemento do sistema é constitutivamente dividida: por um lado,
cada diferença expressa a si mesma como diferença; por outro, cada
uma delas anula a si mesma enquanto tal ao entrar numa relação
de equivalência com todas as outras diferenças do sistema. E, dado
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que só há sistema se houver exclusão radical, essa divisão ou ambivalência é constitutiva de toda identidade sistêmica. Ou seja, só
na medida em que haja a impossibilidade radical de um sistema
que seja pura presença, que esteja por todas as exclusões, os sistemas
efetivos (no plural) podem existir. Contudo, se a sistematicidade do
sistema for um resultado direto do limite excludente, somente essa
exclusão fundará o sistema enquanto tal. Esse aspecto é essencial
porque dele se segue que o sistema não pode ter um fundamento
positivo e, em consequência disso, significar a si mesmo em termos
de qualquer significado positivo. Suponhamos por um momento
que o conjunto sistemático teve como resultado a partilha de uma
característica positiva entre todos os seus elementos (por exemplo,
que eles pertençam a uma mesma categoria regional). Nesse caso,
essa característica positiva seria diferente de outras, e todas apelariam a um conjunto sistemático mais profundo no interior de suas
diferenças, que poderiam ser pensadas como diferenças. Um sistema constituído por meio da exclusão radical interrompe o jogo da
lógica diferencial: aquilo que está excluído do sistema, longe de ser
algo positivo, é o simples princípio da positividade – o ser enquanto
tal. Isso já enuncia a possibilidade de um significante vazio – um
significante do puro anular de toda diferença.
2. A condição, evidentemente, para que essa operação seja
possível é que o que está para além da fronteira da exclusão seja
reduzido à pura negatividade – que é a ameaça pura daquilo que
está para além do sistema (constituindo isso seu caminho). Se a
dimensão da exclusão fosse eliminada, ou mesmo reduzida, o caráter diferencial desse “para além” se imporia e, como consequência,
os limites do sistema seriam deslocados. Se o que está para além
tornar-se o significante da pura ameaça, da pura negatividade, do
simplesmente excluído, pode haver limites e sistema (uma ordem
objetiva). Mas, no sentido de serem os significantes dos excluídos
(ou simplesmente da exclusão), as várias categorias excluídas devem cancelar suas diferenças por meio da formação de uma cadeia
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de equivalências daquilo que o sistema demoniza para significar a
si mesmo. Novamente vemos aqui a possibilidade de um significante vazio anunciando a si mesmo por meio dessa lógica em que
as diferenças se dissolvem em cadeias equivalenciais.
3. Contudo, poderíamos nos perguntar por que esse puro ser
ou sistematicidade do sistema, ou – seu inverso – a pura negatividade do excluído, requer a produção de significantes vazios para significar a si mesmos. A resposta é que estamos tentando significar nos
limites da significação – o Real, como dizemos no sentido lacaniano – e não há um modo de fazê-lo diretamente, exceto por meio da
subversão do processo de significação. Sabemos, graças à psicanálise, que o que não é diretamente representável – o inconsciente – só
pode encontrar seu meio de representação na subversão do processo
de significação. Cada significante constitui um signo mediante sua
ligação com um significado particular, inscrevendo-se ele mesmo
como uma diferença no interior do processo de significação. Porém, se o que estamos tratando de significar não é uma diferença,
mas, pelo contrário, uma exclusão radical que é fundamento e condição de todas as diferenças, nesse caso a não produção de nenhuma
diferença pode ser a solução. Como, no entanto, todos os meios
de representação são por sua natureza diferenciais, somente se o
caráter diferencial das unidades significativas for subvertido, se os
significantes se esvaziarem de todo vínculo com significados particulares e assumirem o papel de representar o puro ser do sistema
– ou melhor dizendo, o sistema como o puro Ser –, tal significado
será possível. Qual é o terreno ontológico dessa subversão, o que a
faz possível? A resposta é: a divisão de cada unidade de significação
que o sistema tem de construir como o lócus indecidível em que
tanto a lógica da diferença quanto a da equivalência operam. É apenas privilegiando a dimensão da equivalência até o ponto em que
seu caráter diferencial é quase inteiramente anulado – esvaziandose de sua dimensão diferencial – que o sistema pode significar a si
mesmo como totalidade.
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Dois pontos devem ser destacados aqui. O primeiro é que o
ser ou a sistematicidade do sistema representado por meio de significantes vazios não é um ser que não tenha efetivamente se realizado, mas que é constitutivamente inacessível, para quaisquer efeitos sistêmicos que factualmente resultem, conforme observamos,
do compromisso instável entre equivalência e diferença. Ou seja,
estamos diante de uma falta constitutiva, de um objeto impossível
que, como em Kant, se mostra por meio da impossibilidade de sua
representação adequada. Aqui podemos dar uma resposta completa à nossa pergunta inicial: pode haver significantes vazios dentro
do campo da significação porque qualquer sistema de significação está estruturado em torno de um lugar vazio que resulta da
impossibilidade de produzir um objeto, contudo, requerido pela
sistematicidade do sistema. Assim, não estamos negociando com
uma impossibilidade sem lugar próprio, como no caso de uma
contradição lógica, mas com uma impossibilidade positiva, com
uma realidade, para a qual o x do significante vazio aponta.
No entanto, se esse objeto impossível carece de meios para
alcançar sua adequada ou direta representação, isso pode ser indício de que o significado esvaziado para assumir a função representativa será sempre constitutivamente inadequado. O que, nesse
caso, determina que um significante, em vez do outro, assuma,
em diferentes circunstâncias, essa função significativa? Aqui, devemos passar para o tema principal deste ensaio: a relação entre
significantes vazios e política.
Hegemonia
Deixe-me voltar a um exemplo que discutimos em detalhes
em Hegemonia e estratégia socialista:1 a construção, segundo Rosa
1

Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Hegemony and socialist strategy. Londres: Verso, 1985.
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Luxemburgo, da unidade da classe operária, por meio de uma
sobredeterminação de lutas parciais, durante um longo período.
Seu argumento básico é que essa unidade não está determinada
por uma consideração a priori sobre a prioridade da luta política
ou econômica, mas pelos efeitos acumulados da divisão interna
de toda mobilização parcial. Em relação ao nosso tema, seu argumento é aproximadamente o seguinte: num clima de extrema repressão, toda mobilização por um objetivo parcial será percebida
não somente como relacionada com a reivindicação ou os objetivos concretos dessa luta, mas também como um ato de oposição
ao sistema. Esse último fato é o que estabelece o laço entre uma
variedade de lutas e mobilizações concretas ou parciais – todas são
vistas como relacionadas entre si, não porque seus objetivos concretos estejam intrinsecamente ligados, mas porque são encaradas
como equivalentes em sua confrontação com o regime repressivo.
O que estabelece sua unidade não é, por conseguinte, algo positivo que elas partilham, mas negativo: sua oposição a um inimigo
comum. O argumento de Luxemburgo é que uma identidade da
massa revolucionária se estabelece por meio da sobredeterminação, durante um largo período histórico, de uma pluralidade de
lutas separadas. Essas tradições se fundem no momento revolucionário num ponto de ruptura.
Tentemos aplicar nossas categorias anteriores nessa sequência. O sentido (o significado) de toda luta concreta aparece, desde o início, internamente dividido. O objetivo concreto dela não
é somente esse objetivo em sua concretização; também significa
oposição ao sistema. O primeiro significado estabelece o caráter
diferencial dessa reivindicação ou mobilização em confronto com
todas as outras demandas ou mobilizações. O segundo significado
estabelece a equivalência de todas as reivindicações em sua comum oposição ao sistema. Como podemos observar, toda luta
concreta está dominada por esse movimento contraditório que
simultaneamente afirma e anula a própria singularidade. A função
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de representar o sistema como totalidade depende, consequentemente, da possibilidade de a função equivalencial prevalecer sobre
a função diferencial; e essa possibilidade é simplesmente o resultado de cada uma das lutas isoladas que foram, desde o início,
penetradas por essa ambiguidade constitutiva.
É importante observar que, como temos assinalado, se a
função dos significantes diferenciais é renunciar à sua identidade
diferencial de forma a representar a identidade puramente equivalencial de um espaço comunitário, eles não podem construir
essa identidade equivalencial como algo pertencente à ordem das
diferenças. Por exemplo: podemos representar o regime tzarista
como uma ordem repressiva enumerando os diferentes tipos de
opressão que ele impôs aos diversos setores da população tanto
quanto queiramos; mas essa enumeração não nos dará a especificidade do momento repressivo, que o constitui – em sua negação
– como peculiar a uma relação repressiva entre entidades. Porque
em tal relação cada instância do poder repressivo conta como o
puro portador da negação da identidade do setor reprimido. No
entanto, se a identidade diferencial da ação repressiva está dessa
forma “distanciada” de si mesma por meio de sua transformação
num mero corpo encarnado da negação do ser em outra identidade, entre essa negação e o corpo pelo qual ela se expressa não há
nenhuma relação necessária – nada estabelece que um corpo particular esteja predeterminado a encarnar a negação enquanto tal.
É precisamente isso o que torna possível a relação de equivalência: diferentes lutas particulares são outros tantos corpos, que
podem indiferentemente encarnar a oposição de todos ao poder
repressivo. Isso envolve um duplo movimento. Por um lado, quanto mais estendida esteja a cadeia de equivalências, menor será a
capacidade de cada luta concreta permanecer encerrada em sua
identidade diferencial – em algo que a separe das outras identidades diferenciais por meio de uma diferença que seja exclusiva dela.
Ao contrário, como a relação equivalencial mostra que essas iden-
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tidades diferenciais são somente corpos indiferentes que encarnam
algo igualmente presente em todos eles, quanto mais estendida for
a cadeira de equivalências, menos concreto esse “algo igualmente
presente” será. No limite, ele será o puro ser da comunidade, independentemente de toda manifestação concreta. Por outro lado,
aquilo que está para além do limite da exclusão que delimita o
espaço comunitário – o poder repressivo – contará menos como
instrumento de repressões particulares diferenciais e expressará a
pura anticomunidade, o puro mal e negatividade. A comunidade
criada por essa expansão equivalencial será, pois, a pura ideia de
uma plenitude comunitária ausente – como resultado da presença
do poder repressivo.
Nesse ponto, no entanto, começa o segundo movimento.
Essa pura função equivalencial, que representa uma plenitude ausente e se mostra por meio do colapso de todas as identidades diferenciais, não pode ter um significado próprio – porque, nesse
caso, o “mais além das diferenças” seria uma diferença a mais, e
não o resultado do colapso equivalencial de todas as identidades
diferenciais. Precisamente porque a comunidade enquanto tal não
é um puro espaço diferencial de uma identidade objetiva, mas uma
plenitude ausente; ela não pode ter nenhuma forma própria de representação e tem de adotar esta última como alguma identidade constituída no espaço equivalencial – do mesmo modo que o
ouro é um valor de uso particular que assume, ao mesmo tempo,
a função de representar o valor em geral. Esse esvaziamento de um
significante particular de seu particular significado diferencial é,
como vimos, o que torna possível a emergência de significantes
“vazios” como significantes de uma falta, de uma totalidade ausente. Isso nos conduz novamente à questão com a qual encerramos a
seção anterior: se toda luta diferencial – em nosso exemplo – é capaz de expressar, para além de seus objetivos concretos, a plenitude
ausente da comunidade; se a função equivalencial torna todas as
posições diferenciais igualmente indiferentes a essa representação
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equivalencial; se nenhuma está predeterminada de per si a cumprir
esse papel; o que determina que seja uma, e não as outras, que encarne, em momentos particulares, essa função universal?
A resposta é: o caráter desigual do social. Se a lógica equivalencial tende a erradicar a relevância de qualquer localização
diferencial, isso é apenas um movimento tendencial, que está
sempre resistindo à lógica da diferença, essencialmente não igualitária. (Não é surpreendente que o modelo de estado de natureza
de Hobbes, que intenta descrever um reino no qual a completa
operação da lógica da equivalência torna a comunidade impossível, tenha de pressupor uma original e essencial igualdade entre
os homens.) Nem toda posição na sociedade, nem toda luta são
igualmente capazes de transformar seus conteúdos próprios num
ponto nodal que possa tornar-se um significante vazio. Contudo,
isso não é voltar a uma tradicional concepção da efetividade histórica das forças sociais, que afirma que o desnível das localizações
estruturais determina qual dentre essas será a fonte dos efeitos
totalizantes? Não, não é isso, pois essas localizações sociais desiguais, algumas das quais representam pontos de alta concentração
de poder, são elas mesmas o resultado de processos em que as
lógicas da diferença e as da equivalência sobredeterminam cada
uma delas. Não se trata de negar a efetividade histórica da lógica
das localizações estruturais diferenciais, mas, melhor dizendo, de
negar que essas localizações, como um todo, tenham o caráter de
uma infraestrutura que determina, a partir de si mesma, as leis do
movimento da sociedade.
Se isso é correto, é impossível determinar no nível da mera
análise do modelo diferença/equivalência que uma diferença particular será o lócus de efeitos equivalenciais – isso requereria o estudo de uma conjuntura particular porque a presença de efeitos
equivalenciais é sempre necessária, mas a relação equivalência/
diferença não está intrinsecamente ligada a nenhum conteúdo
diferencial particular. Essa relação, segundo a qual um conteúdo
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diferencial particular passa a ser o significante da plenitude comunitária ausente, é exatamente o que chamamos relação hegemônica.
A presença de significantes vazios – no sentido que temos definido
– é a própria condição da hegemonia. Isso pode ser visto facilmente
se considerarmos uma dificuldade muito conhecida, que tem sido
um obstáculo recorrente na maior parte das teorizações sobre a
hegemonia – a de Gramsci incluída. Uma classe ou grupo é considerado hegemônico quando não se fecha numa estreita perspectiva
corporativista, mas se apresenta para a mais ampla massa da população como o realizador de objetivos mais extensos, como a emancipação ou a restauração da ordem social. Isso nos impõe, entretanto, uma dificuldade se não determinarmos com exatidão o que
entendemos por “objetivos mais extensos” e “mais ampla massa”.
Há duas possibilidades. A primeira é que essa sociedade seja uma
adição de grupos distintos, cada qual tendendo para seus objetivos
particulares e em constante colisão uns com os outros. Nesse caso,
“mais extensos” e “mais ampla” só poderiam significar o equilíbrio
precário de um acordo negociado entre grupos, que manteriam
seus objetivos conflituosos e identidade. Contudo, “hegemonia” se
refere claramente a um tipo de unidade comunitária mais forte do
que a que esse acordo sugere. A segunda possibilidade é que essa
sociedade tenha algum tipo de essência preestabelecida, de modo
que o “mais extenso” e a “mais ampla” tenham um conteúdo próprio, independentemente da vontade dos grupos particulares, e
que “hegemonia” signifique a realização dessa essência. Mas isso
não somente eliminaria a dimensão da contingência que tem estado sempre associada à operação hegemônica, como também seria
incompatível com o caráter consensual da “hegemonia”: a ordem
hegemônica seria a imposição de um princípio organizador preexistente, e não algo que emergisse da interação política entre os grupos. Portanto, se considerarmos a questão sob o ponto de vista da
produção social de significantes vazios, o problema desaparecerá.
Porque, nesse caso, a operação hegemônica seria a apresentação da
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particularidade de um grupo como a encarnação do significante
vazio que faz referência à ordem comunitária como uma ausência,
uma realidade não preenchida.
Como esse mecanismo opera? Consideremos a situação extrema de uma desorganização radical do tecido social. Nessas condições – não muito distantes do estado de natureza em Hobbes –, a
população precisa de uma ordem, e o conteúdo presente da mesma
passa a ser uma consideração secundária. A “ordem” enquanto tal
não tem conteúdo, já que só existe nas várias formas em que se
realiza; mas, numa situação de desordem radical, a “ordem” está
presente como aquilo que é ausente; passa a ser um significante
vazio, como o significante dessa ausência. Nesse sentido, várias forças políticas podem competir em seus esforços para apresentar seus
objetivos particulares como aqueles que realizam o preenchimento
dessa falta. Hegemonizar algo é exatamente cumprir essa função de
preenchimento. (Falamos sobre a “ordem”, mas obviamente “unidade”, “libertação”, “revolução” etc. pertencem ao mesmo esquema.
Qualquer termo que, em certo contexto político, passa a ser o significante da falta realiza a mesma função. A política é possível porque
a impossibilidade constitutiva da sociedade só pode representar a si
mesma por meio da produção de significantes vazios.)
Isso explica também por que qualquer hegemonia é sempre
instável e penetrada por uma ambiguidade constitutiva. Suponhamos que uma mobilização trabalhista tenha êxito em apresentar
seus próprios objetivos como um significante da “libertação” em
geral. (Como temos visto, isso é possível porque a mobilização
trabalhista, que tem lugar num regime opressivo, é vista também
como uma luta antissistema). Em certo sentido, essa é uma vitória
hegemônica, porque os objetivos de um grupo particular são identificados como objetivos da sociedade em seu conjunto. Contudo,
em outro sentido, é uma vitória perigosa. Se a “luta trabalhista”
passa a ser o significante da libertação enquanto tal, torna-se também a superfície de inscrição em que todas as lutas emancipatórias
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serão expressas, de modo que a cadeia de equivalências que se
unificam em torno desse significante tende a esvaziá-lo e a borrar
sua conexão com o conteúdo efetivo ao qual foi originalmente
associado. Assim, como resultado de seu próprio êxito, a operação
hegemônica tende a romper seus vínculos com a força que foi sua
original promotora e beneficiária.
Hegemonia e democracia
Concluamos com algumas reflexões sobre a relação entre
significantes vazios, hegemonia e democracia.
Consideremos por um momento o papel dos significantes
sociais na emergência do pensamento político moderno – estou
pensando essencialmente na obra de Hobbes. Hobbes, como vimos, apresentou o estado de natureza como radicalmente oposto a
uma sociedade ordenada, como uma situação definida em termos
negativos. Assim, como resultado dessa descrição, a ordem do soberano deve ser aceita não por conta de alguma virtude intrínseca
que possa ter, mas exatamente porque é uma ordem, e a única
alternativa a isso é a desordem radical. A condição, contudo, da
coerência desse esquema é o postulado da igualdade de poder dos
indivíduos no estado de natureza – se os indivíduos fossem desiguais em termos de poder, a ordem poderia ser garantida por meio
da pura dominação. Desse modo, o poder é eliminado duas vezes:
no estado de natureza, visto que todos os indivíduos têm a mesma
participação nele, e no commonwealth, inteiramente concentrado
nas mãos do soberano. (Um poder que é total ou que está igualmente repartido entre todos os membros da comunidade não é de
nenhum modo poder.) Assim, apesar de Hobbes perceber implicitamente a distinção entre o significante vazio “ordem enquanto
tal” e a ordem imposta pelo soberano, como ele reduz – por intermédio do covenant – o primeiro à segunda, não pode pensar em
um tipo de jogo dialético ou hegemônico entre os dois.
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O que ocorreria se, ao contrário, reintroduzíssemos o poder
no interior desse quadro – ou seja, se aceitássemos os desníveis
de poder nas relações sociais? Nesse caso, a sociedade civil estaria parcialmente estruturada e desestruturada e, assim, a concentração total de poder nas mãos do soberano deixaria de ser
um requerimento lógico. Nessa circunstância, as credenciais do
soberano para reclamar o poder total seriam muito menos óbvias. Se uma ordem parcial existir na sociedade, a legitimidade da
identificação do significante vazio da ordem como a vontade do
soberano dependerá de um requerimento adicional cujo conteúdo dessa vontade não entre em conflito com algo que a sociedade
já é. Como a sociedade muda ao longo do tempo, esse processo de
identificação será sempre precário e reversível; e, como a identificação deixou de ser automática, diferentes projetos ou vontades
competirão para hegemonizar os significantes vazios da comunidade ausente. O reconhecimento da natureza constitutiva dessa
lacuna e de sua institucionalização política é o ponto de partida
da democracia moderna.
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A questão da relação (de complementaridade? tensão? exclusão mútua?) entre universalismo e particularismo ocupa lugar
central na agenda política e teórica atual. Os valores universais são
vistos como mortos ou – no mínimo – ameaçados. O que é mais
importante, o caráter positivo desses valores, não é mais ponto
pacífico. Por um lado, sob a bandeira do multiculturalismo, os
valores clássicos do Iluminismo estão na berlinda e são considerados pouco mais do que esteios culturais do imperialismo ocidental. Por outro, todo o debate relativo ao fim da modernidade, o
ataque ao fundacionalismo em suas várias expressões, tende a estabelecer um vínculo essencial entre a noção obsoleta de um fundamento da história e da sociedade e os conteúdos concretos que, a
partir do Iluminismo, têm cumprido esse papel de fundamento.
É importante, no entanto, perceber que esses dois debates não
avançaram por linhas simétricas, que as estratégias argumentativas
tendem a migrar de um para o outro de formas inesperadas, que
muitas combinações aparentemente paradoxais têm-se mostrado
possíveis. Assim, os chamados enfoques pós-modernos podem ser
*

Traduzido por Joanildo A. Burity (Durham University). Texto originalmente
publicado em Ernesto Laclau. “Sujeito da política, política do sujeito”. Revista
Política Hoje, Recife (Mestrado em Ciência Política/UFPE), jan.-jun. 1997, ano
4, n. 7. Revisto pelo tradutor especialmente para esta edição.
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vistos como um enfraquecimento do fundacionalismo imperialista do Iluminismo ocidental, abrindo a porta para um pluralismo
cultural mais democrático; também podem ser percebidos como
perspectivas que enfatizam uma noção de identidade “fraca”,
incompatível com as fortes vinculações culturais requeridas por
uma “política da autenticidade”. E os valores universais podem ser
vistos não só como uma afirmação forte da “etnia do Ocidente”
(como no último Husserl), mas também como uma forma de incrementar – ao menos tendencialmente – uma atitude de respeito
e tolerância para com a diversidade cultural.
Seria um equívoco pensar que conceitos como “universal” ou
“particular” têm exatamente o mesmo sentido nos dois debates e
que a interação contínua entre ambos não tenha tido efeito algum
sobre as categorias centrais de cada um. Essa interação tem dado
lugar a ambiguidades e deslocamentos de sentido que estão, a meu
ver, na raiz de certa produtividade política. É a esses deslocamentos
e interações que me referirei ao longo deste ensaio. Meu problema,
posto nos termos mais simples, é o seguinte: o que ocorre com as categorias do “universal” e do “particular” ao se tornarem ferramentas
dos jogos de linguagem que moldam a política contemporânea? O
que se realiza por meio delas? Que deslocamentos de sentido estão
na base de sua produtividade política atual?
Multiculturalismo
Tomemos cada um dos debates sucessivamente e vejamos
os pontos em que cada um cruza com as categorias centrais do
outro. Primeiro, o multiculturalismo. A questão pode ser formulada nestes termos: é possível uma pura cultura da diferença, um
puro particularismo que descarte inteiramente qualquer tipo de
princípio universal? Há várias razões para duvidar de que isso seja
possível. Em primeiro lugar, afirmar uma identidade puramente
diferencial e distinta é afirmar que essa identidade se constitui por
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meio de pluralismo e diferença culturais. A referência ao outro está
muitíssimo presente como constitutiva de minha própria identidade. De forma alguma pode determinado grupo, vivendo numa
comunidade maior, ter uma existência monádica – ao contrário,
parte da definição de sua própria identidade está na construção de
um sistema complexo e elaborado de relações com outros grupos.
E essas relações terão de ser reguladas por normas e princípios que
transcendem o particularismo de qualquer grupo. Afirmar, por
exemplo, o direito de todo grupo étnico à autonomia cultural é
propor um argumento que só pode ser justificado em bases universais. A afirmação da própria particularidade requer que se apele
a algo que a transcenda. Quanto mais particular for um grupo,
menos será capaz de controlar o terreno comunitário global no interior do qual opera, e tanto mais universalmente fundamentada
terá de ser a justificação de suas pretensões.
Mas há outra razão por que uma política da pura diferença
produziria efeito contrário ao pretendido. Para se afirmar a própria identidade diferencial, é preciso, como acabamos de dizer,
que se inclua naquela identidade o outro, como aquele de quem se
se delimita. É fácil ver que uma identidade diferencial plenamente
constituída implicaria o sancionamento do status quo vigente das
relações entre os grupos. Pois uma identidade puramente diferencial em relação a outros grupos tem de afirmar a identidade do
outro simultaneamente à sua e, como resultado, não pode pretender interferir na identidade daqueles outros grupos. Suponhamos
que um grupo tenha tais pretensões – por exemplo, a demanda
por oportunidades iguais no emprego e na educação, ou mesmo
o direito de haver escolas confessionais. Na medida em que essas
reivindicações são apresentadas como direitos que compartilho,
como membro da comunidade, com outros grupos, pressupõem
que eu não seja simplesmente diferente dos demais, mas, em alguns aspectos fundamentais, igual a eles. Se afirmo que quaisquer
grupos têm direito ao respeito por sua própria particularidade,
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isso significa que eles são iguais de alguma forma. Somente numa
situação em que todos os grupos fossem diferentes entre si e em
que nenhum deles quisesse ser nada mais do que já é, é que a pura
lógica da diferença governaria exclusivamente as relações entre os
grupos. Em todos os demais cenários, a lógica da diferença seria
interrompida por uma lógica da equivalência e da igualdade. Não
é à toa que uma pura lógica da diferença – a noção de desenvolvimentos separados – esteja na raiz do apartheid.
Esse é o motivo pelo qual a luta de todo grupo que tenta
afirmar sua identidade própria contra um ambiente hostil se defronta com dois perigos opostos mas simétricos, para os quais não
existe nenhuma solução lógica, nenhuma quadratura do círculo
– somente tentativas precárias e contingentes de mediações. Se,
por um lado, o grupo tentar afirmar sua identidade tal como ela
é naquele momento, uma vez que sua localização no interior da
comunidade em geral é definida pelo sistema de exclusões ditado
pelos grupos dominantes, ele se condena a uma existência perpetuamente marginalizada, confinada a um gueto. Seus valores
culturais podem ser facilmente recuperados como “folclore” pela
ordem estabelecida. Se, por outro, tal grupo lutar para mudar sua
localização no interior da comunidade e romper com sua situação
de marginalidade, terá de se engajar numa pluralidade de iniciativas políticas que o levarão além dos limites que definem sua identidade presente – por exemplo, lutas no interior das instituições
existentes. Como estas são, entretanto, ideológica e culturalmente
moldadas pelos grupos dominantes, o perigo é que a identidade
diferencial do grupo em luta se perca. Se os novos grupos conseguirão transformar as instituições, ou se a lógica das instituições
conseguirá diluir – via cooptação – a identidade deles, é algo que,
naturalmente, não pode ser decidido de antemão e depende da
luta hegemônica. Certo, porém, é que não há qualquer mudança
histórica de vulto em que não seja transformada a identidade de
todas as forças intervenientes. Não existe possibilidade de vitória
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em termos de uma autenticidade cultural já adquirida. A crescente percepção desse fato explica a centralidade do conceito de
“hibridização” nos debates contemporâneos.
Se procurarmos um exemplo dos primeiros sinais dessa
alternativa na história europeia, poderemos lembrar a oposição
entre social-democratas e sindicalistas revolucionários nas décadas anteriores à Primeira Guerra Mundial. A solução marxista
clássica ao problema do desajustamento entre o particularismo
da classe trabalhadora e a universalidade da missão de transformação socialista havia sido a suposição de uma crescente simplificação da estrutura social sob o capitalismo: como resultado, a
classe trabalhadora como sujeito homogêneo incorporaria a vasta maioria da população e assumiria a missão de transformação
universal. Com o descrédito desse tipo de prognóstico na virada
do século, duas soluções possíveis permaneceram em aberto: ou
se aceitava uma dispersão das lutas democráticas apenas frouxamente unificadas por uma classe trabalhadora semicorporativa,
ou se incrementava uma política de pura identidade por parte de
uma classe trabalhadora unificada por meio da violência revolucionária. O primeiro caminho levou ao que se chamou de integração social-democrata: a classe trabalhadora foi cooptada por
um Estado de cuja gestão participava, mas cujos mecanismos não
controlaria. Já o segundo caminho conduziu ao segregacionismo
da classe trabalhadora por intermédio da violência e à rejeição
a toda participação nas instituições democráticas. É importante
perceber que o mito da greve geral em Sorel não era um recurso
para manter uma identidade puramente operária como condição para a vitória revolucionária. Como a greve revolucionária
era mais um ideal regulativo do que um acontecimento concreto
possível, não era uma estratégia real para a tomada do poder: sua
função se limitava a ser um mecanismo de recriação interminável
da identidade distinta dos trabalhadores. Na opção entre uma
política da identidade e a transformação das relações de força
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entre grupos, o sorelianismo pode ser visto como uma forma extremada de unilateralização da primeira alternativa.
Se renunciarmos, porém, a uma solução unilateral, então
a tensão entre esses dois extremos contraditórios não poderá ser
erradicada: ela veio para ficar e o cálculo estratégico só pode consistir na negociação pragmática entre eles. A hibridização não é
um fenômeno marginal, mas o próprio terreno em que as identidades políticas contemporâneas são construídas. Consideremos uma
fórmula que tem sido bastante utilizada ultimamente, o “essencialismo estratégico”. Por uma série de motivos, não me satisfaço
inteiramente com ela, mas tem a vantagem de pôr em evidência as
alternativas antinômicas às quais estamos nos referindo, bem como
a necessidade de um equilíbrio politicamente negociado entre elas.
“Essencialismo” alude a uma forte política de identidade, sem a
qual não podem existir bases para o cálculo e a ação políticos. Mas
tal essencialismo só é estratégico – ele aponta – no momento mesmo de sua constituição, para sua própria contingência e limites.
Essa contingência é central para se compreender o que talvez
seja a característica mais proeminente da política contemporânea:
o pleno reconhecimento do caráter limitado e fragmentado dos
agentes históricos. A modernidade iniciou com a aspiração a um
ator histórico ilimitado, que seria capaz de assegurar a plenitude de
uma ordem social perfeitamente instituída. Qualquer que tenha
sido o caminho que levava àquela plenitude – uma “mão invisível”
que manteria reunida uma multiplicidade de vontades individuais
dispersas ou uma classe universal que garantiria um sistema transparente e racional de relações sociais –, ela sempre implicou que os
agentes de transformação histórica seriam capazes de superar todo
particularismo e limitação e de gerar uma sociedade reconciliada
consigo mesma. Isso é o que significava, para a modernidade, a
verdadeira universalidade. O ponto de partida das lutas sociais e
políticas contemporâneas é, ao contrário, a forte asserção de sua
particularidade, a convicção de que nenhuma delas é capaz, por
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si só, de gerar a plenitude da comunidade. Mas, precisamente por
causa disso, como vimos, essa particularidade não pode ser construída por meio de uma pura “política da diferença”, tendo de
apelar, como a condição de sua própria afirmação, a princípios
universais. A questão que se coloca a esta altura é em que medida
essa universalidade é idêntica à da modernidade, em que medida
a própria ideia de uma plenitude da sociedade experimenta, nesse
clima político e intelectual transformado, uma mutação radical
que – embora mantendo a dupla referência ao universal e ao particular – transforma inteiramente a lógica de sua articulação. Antes
de responder a essa questão, contudo, temos de nos mover para
nosso segundo debate, relativo à crítica do fundacionalismo.
Contextos e a crítica do fundacionalismo
Comecemos nossa discussão com uma proposição muito comum: que não existe verdade ou valor independente de
um contexto, que a validade de toda asserção só pode ser determinada contextualmente. Em certo sentido, naturalmente, essa
proposição não é controversa e é um corolário da crítica do fundacionalismo. Passar dela para a afirmação da incomensurabilidade
do contexto e derivar daí um argumento em defesa do pluralismo
cultural parece ser apenas um movimento lógico, e certamente
não estou pronto para argumentar em contrário. Há, no entanto,
uma dificuldade que todo esse raciocínio não contempla, que é a
seguinte: como determinar os limites de um contexto? Aceitemos
que toda identidade seja diferencial. Nesse caso, duas consequências se seguem: (1) de que, num sistema saussuriano, toda identidade só é o que é por meio de suas diferenças em relação a todas
as outras; (2) de que o contexto tem de ser fechado – se todas as
identidades dependem do sistema diferencial, a menos que este
defina seus próprios limites, nenhuma delas chegaria finalmente
a se constituir. Mas nada é mais difícil – desde um ponto de vista
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lógico – do que definir esses limites. Se assumíssemos uma perspectiva fundacional, poderíamos apelar para uma base última, que
seria a origem de todas as diferenças; mas, se estamos lidando com
um verdadeiro pluralismo das diferenças, se estas são constitutivas,
não podemos ir, na busca dos limites sistemáticos que definem
um contexto, além das diferenças em si. Ora, a única forma de
definir um contexto é, como dissemos, por intermédio de seus
limites, e a única forma de definir tais limites é apontar o que está
para além deles. Mas o que está para além dos limites só podem
ser outras diferenças, e no caso – dado o caráter constitutivo delas
– é impossível estabelecer se as novas diferenças são internas ou
externas ao contexto. A própria possibilidade de um limite e, ergo,
um contexto, é assim posta em dúvida.
Como argumentei certa vez,1 a única saída para essa dificuldade é postular um “para além de” que não seja mais uma diferença, mas algo que coloque uma ameaça a – isto é, negue – todas
as diferenças dentro desse contexto; ou melhor, que o contexto se
constitua como tal por meio da exclusão de algo estranho, de uma
alteridade radical. Ora, essa possibilidade tem três consequências
capitais para nossa tese.
1. A primeira é que o antagonismo e a exclusão são constitutivos de toda identidade. Sem limites pelos quais uma negatividade (não dialética) seja construída, teríamos uma dispersão
indefinida de diferenças cuja ausência de limites sistemáticos tornaria impossível qualquer identidade diferencial. Mas essa função
de constituição de identidades diferenciais por meio de limites
antagonísticos ao mesmo tempo desestabiliza e subverte essas diferenças. Pois se o limite ameaça igualmente todas as diferenças,
torna-as equivalentes umas às outras, intercambiáveis umas às ou1

“Why do empty signifiers matter to politics?”. In J. Weeks (org.). The lesser evil
and the greater good: the theory and politics of social diversity. Londres: Rivers
Oram, 1994.
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tras no que se refere ao limite. Isso já anuncia a possibilidade de
uma universalização relativa por meio de lógicas equivalenciais, o
que não é incompatível com um particularismo diferencial, mas é
exigido pela própria lógica deste último.
2. O sistema é o que se requer para que as identidades diferenciais se constituam, mas a única coisa que pode constituir
o sistema e assim tornar as identidades possíveis – a exclusão – é
também o que as subverte. (Em termos desconstrutivos: as condições de possibilidade do sistema são também suas condições de
impossibilidade.) Os contextos têm de ser internamente subvertidos a fim de se tornarem possíveis. O sistema (como o objeto a de
Jacques Lacan) é o que a própria lógica do contexto exige – algo
que é, no entanto, impossível. Ele se faz presente, por assim dizer,
pela sua ausência. E isso significa duas coisas. Primeiro: toda identidade diferencial será constitutivamente cindida; será o ponto em
que se cruzam a lógica da diferença e a da equivalência, o que
introduzirá em si uma radical indecidibilidade. Segundo: embora a plenitude e a universalidade da sociedade sejam inatingíveis,
sua necessidade não desaparece: sempre se mostrará pela presença
de sua ausência. Novamente, vemos aqui anunciar-se uma íntima
conexão entre o universal e o particular que não consiste, porém,
na subsunção do primeiro no segundo.
3. Finalmente, se este objeto impossível – o sistema – não
pode ser representado, mas precisa mostrar-se no campo da representação, as formas dessa representação serão constitutivamente
inadequadas. Elas só podem ser os particulares. Como consequência da sistematicidade do sistema, o momento de sua totalização impossível será simbolizado por particulares que assumam
contingentemente essa função representativa. Isso significa não
só que a particularidade do particular é subvertida por sua função
de representar o universal, mas também que certo particular, ao
fazer de sua própria particularidade o corpo significante de uma
representação universal, vem a ocupar – no interior do sistema de
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diferenças como um todo – um papel hegemônico. Isso antecipa
nossa principal conclusão: numa sociedade (e esse é o caso, enfim,
de toda sociedade) em que a plenitude – o momento da universalidade – é inatingível, a relação entre o universal e o particular é
uma relação hegemônica.
Vejamos com mais detalhes a lógica dessa relação. Tomarei
como exemplo a “universalização” dos símbolos populares do peronismo na Argentina dos anos 1960 e 70. Após o golpe de 1955,
que derrubou o regime peronista, a Argentina entrou num período de instabilidade institucional que durou mais de vinte anos.
O peronismo e outras organizações populares foram proscritos,
e a sucessão de governos militares e regimes civis fraudulentos
que ocuparam o governo foi claramente incapaz de atender às demandas populares das massas por meio dos canais institucionais
existentes. Assim, houve uma sucessão de regimes cada vez menos representativos e uma acumulação de demandas democráticas
não atendidas. Estas eram certamente particulares e procediam
de diferentes grupos. O fato de que todas foram rejeitadas pelos
regimes dominantes estabeleceu uma crescente relação de equivalência entre si. Tal equivalência, é importante que se perceba,
não expressava uma unidade essencial a priori. Pelo contrário, seu
único fundamento era a rejeição de todas as demandas pelos sucessivos regimes. Em termos da terminologia que utilizamos, sua
unificação num contexto ou sistema de diferenças era o puro resultado de todas serem antagonizadas pelos setores dominantes.
Ora, como vimos, essa unificação contextual de um sistema
de diferenças só pode ter lugar ao preço de se enfraquecerem as
identidades puramente diferenciais, pelo funcionamento de uma
lógica de equivalência que introduza uma dimensão de relativa
universalidade. Em nosso exemplo, o povo sentia que, pela particularidade diferencial de suas demandas – por moradia, direitos
sindicais, níveis salariais, proteção da indústria nacional etc. –, se
expressava alguma coisa presente em todas, que era a oposição ao
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regime. É importante perceber que essa dimensão de universalidade não estava em choque com o particularismo das demandas
– ou mesmo dos grupos que participavam da relação equivalencial –, mas procedia daquele. Certa perspectiva mais universal,
que se desenvolvia a partir da inscrição de demandas particulares
numa linguagem popular de resistência mais ampla, foi o resultado da expansão da lógica equivalencial. Só teria sido possível um
puro particularismo das demandas dos grupos, que teria evitado
inteiramente a lógica equivalencial, se o regime tivesse conseguido lidar separadamente com as demandas particulares e as tivesse
absorvido de forma “transformista”. Mas, em qualquer processo
de declínio hegemônico, essa absorção transformista se torna impossível e as lógicas equivalenciais interrompem o puro particularismo das demandas democráticas individuais.
Como podemos ver, a dimensão de universalidade alcançada pela equivalência é muito diferente da universalidade resultante de uma essência subjacente ou de um princípio a priori
incondicionado. Também não é um ideal regulativo – empiricamente inalcançável mas detentor de um conteúdo teleológico
inequívoco –, porque não pode existir separadamente do sistema
de equivalências do qual procede. Mas isso tem importantes consequências tanto para o conteúdo quanto para a função daquela
universalidade. Vimos que o momento da totalização ou universalização da comunidade – o momento de sua plenitude – é um objeto impossível, que só pode adquirir presença discursiva por meio
de um conteúdo específico que se priva de sua particularidade a
fim de representar aquela plenitude. Voltando ao nosso exemplo argentino, foi precisamente esse o papel que, nos anos 1960
e 70, desempenharam os símbolos populares do peronismo. O
país havia entrado num rápido processo de desinstitucionalização,
de modo que as lógicas equivalenciais podiam operar livremente.
O próprio movimento peronista se ressentia de uma organização
real e formava antes um conjunto de símbolos e uma linguagem

emancipação e diferença.indd 89

11/5/2011 10:35:15

90

Emancipação e diferença

vaga unificando uma variedade de iniciativas políticas. A propósito, Perón estava no exílio em Madri, intervindo apenas de forma
distante nas ações de seu movimento, tomando bastante cuidado
para não assumir uma posição definitiva quanto às lutas faccionais no interior do peronismo. Naquelas circunstâncias, estava em
condições ideais de se tornar o “significante vazio” que encarnava
o momento da universalidade na cadeia de equivalências que unificava o campo popular. E o destino posterior do peronismo nos
anos 1970 ilustra claramente a ambiguidade essencial inerente a
todo processo hegemônico: de um lado, o fato de que os símbolos
de um grupo específico assumem a certa altura uma função de representação universal certamente concede àquele grupo uma força
hegemônica; de outro, o fato de essa função de representação universal ter sido adquirida ao preço do enfraquecimento do particularismo diferencial da identidade original leva necessariamente
à conclusão de que essa hegemonia será precária e contestada. A
lógica incontrolada de esvaziamento dos significantes da universalidade por meio da expansão das cadeias equivalenciais significa
que nenhuma limitação fixadora e específica do deslizamento do
significado sob o significante será permanentemente garantida.
Foi isso que ocorreu com o peronismo após a vitória eleitoral de
1973 e o retorno de Perón à Argentina. Perón não era mais um
significante vazio, mas o presidente do país, que tinha de realizar
políticas concretas. Todavia, as cadeias de equivalências construídas pelas diferentes facções de seu movimento tinham ido muito
além da possibilidade de controle – mesmo por parte do próprio
Perón. O resultado foi o sangrento processo que levou à ditadura
militar, em 1976.
A dialética da universalidade
O argumento precedente nos leva à seguinte conclusão: a
dimensão da universalidade – resultante da incompletude de toda
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identidade diferencial – não pode ser eliminada, na medida em que
uma comunidade não é inteiramente homogênea (se ela fosse homogênea, o que desapareceria não seria apenas a universalidade, mas
também a própria distinção universalidade/particularidade). Essa
dimensão é, porém, apenas um lugar vazio unificando um conjunto
de demandas equivalenciais. Temos de determinar a natureza desse
lugar em termos tanto de seus conteúdos quanto de sua função. No
que se refere ao conteúdo, ela não possui um que lhe seja próprio,
senão aquele que lhe é dado por uma articulação transitória de demandas equivalenciais. Há um paradoxo implícito na formulação
de princípios universais, que é o de que todos têm de se apresentar
como inquestionavelmente válidos, enquanto, mesmo em seus próprios termos, essa universalidade pode ser facilmente questionada
e nunca efetivamente se manter. Tomemos um princípio universal
como exemplo: o direito dos povos à autodeterminação. Como direito universal, ele pretende ser válido em qualquer circunstância.
Suponhamos agora que, no interior de uma nação, práticas genocidas estejam ocorrendo: nesse caso, teria a comunidade internacional
o dever de intervir ou o princípio da autodeterminação seria incondicionalmente válido? O paradoxo é este: enquanto o princípio
tem de ser formulado como universalmente válido, haverá sempre
exceções àquela validade universal. Mas talvez esse paradoxo decorra da crença de que essa universalidade tenha um conteúdo próprio,
cujas implicações lógicas possam ser analiticamente deduzidas, sem
se perceber que sua única função – no interior de um jogo de linguagem específico – é tornar discursivamente possível uma cadeia
de efeitos equivalenciais, sem a pretensão de que essa universalidade
possa operar além do contexto de sua emergência. Há inúmeros
contextos em que o princípio da autodeterminação nacional é uma
maneira perfeitamente válida de totalizar e universalizar uma experiência histórica.
Nesse caso, porém, se sempre sabemos de antemão que nenhuma universalização conseguirá realizar sua missão, se jamais
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conseguirá cumprir suas promessas, por que a agregação diferencial tem de se exprimir por meio do universal? A resposta deve ser
encontrada no que dissemos antes sobre o fato de a estrutura formal depender da agregação. O “algo idêntico” compartilhado por
todos os termos da cadeia equivalencial – aquilo que possibilita a
equivalência – não pode ser algo positivo (mais uma diferença que
poderia ser definida em sua especificidade), mas decorre dos efeitos unificadores que a ameaça externa coloca a um conjunto de
outra forma perfeitamente heterogêneo de diferenças (particularidades). O “algo idêntico” só pode ser a pura e abstrata plenitude
ausente da comunidade, que não possui, como vimos, qualquer
forma de representação e se expressa pela equivalência dos termos
diferenciais. Entretanto, é essencial que a cadeia de equivalências
permaneça aberta: do contrário, seu fechamento só poderia ser o
resultado de mais uma diferença especificável em sua particularidade, e não nos defrontaríamos com a plenitude da comunidade
como uma ausência. O caráter aberto da cadeia significa que o
que é expresso por seu intermédio tem de ser universal, e não particular. Ora, essa universalidade precisa – para se exprimir – ser
incorporada a algo essencialmente incomensurável: uma particularidade (como em nosso exemplo do direito à autodeterminação
nacional). Essa é a fonte da tensão e das ambiguidades que cercam os chamados princípios “universais”: têm de ser formulados
como princípios ilimitados, expressando uma universalidade que
os transcende; mas, por motivos essenciais, cedo ou tarde, se veem
enredados em seu próprio particularismo contextual e são incapazes de cumprir sua função universal.
No que tange à função (em distinção ao conteúdo) do “universal”, já dissemos o bastante para deixar claro em que ela consiste: resume-se a introduzir cadeias de equivalência num mundo
que, de outra forma, é puramente diferencial. Esse é o momento da
agregação e da articulação hegemônicas e pode funcionar de duas
maneiras. A primeira inscreve identidades e demandas particulares
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numa cadeia maior de equivalências, ensejando, assim, a cada uma
delas uma universalização “relativa”. Se, por exemplo, demandas
feministas entram em cadeias de equivalência com grupos negros,
minorias étnicas, ativistas de direitos civis etc., adquirem uma perspectiva mais global do que se permanecessem restritas a seu próprio
particularismo. A segunda dá a uma demanda particular uma função de representação universal – isto é, concede-lhe o valor de um
horizonte que dá coerência à cadeia de equivalências e, simultaneamente, a mantém indefinidamente aberta. Para dar apenas alguns
exemplos: a socialização dos meios de produção não era considerada uma demanda restrita relativa à economia, mas o “nome” de
uma variedade de efeitos equivalenciais que se irradiavam para a
sociedade inteira. A introdução de uma economia de mercado teve
papel semelhante na Europa oriental depois de 1989. O retorno de
Perón, no caso da Argentina, também foi concebido no início dos
anos 1970 como o prelúdio de uma transformação histórica muito
mais ampla. Que demanda (ou conjuntos de demandas) particular
desempenhará essa função de representação universal é algo que
não pode ser determinado por motivos apriorísticos (se pudéssemos
fazê-lo, significaria que há algo na particularidade da demanda que
a predeterminaria a cumprir aquele papel, o que estaria em contradição com nosso argumento).
Podemos agora voltar aos dois debates que foram o ponto de
partida de nossa reflexão. Como podemos ver, há vários pontos em
que eles interagem e é possível detectar um paralelismo. Dissemos
o bastante a respeito do multiculturalismo para deixar claro nosso
argumento relativo aos limites do particularismo. Uma postura particularista pura produz um efeito contrário ao pretendido, porque
deve prover uma base para a constituição das diferenças enquanto
diferenças, e essa base só pode ser uma nova versão de um universalismo essencialista. (Dado um sistema de diferenças A/B/C etc.,
devemos dar conta dessa dimensão sistêmica, e isso nos leva diretamente ao discurso do fundamento. Dada uma pluralidade de
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elementos A, B, C etc., separados, que não constitua um sistema,
ainda assim deveremos dar conta dessa separação – estar separado
também é uma forma de relação entre objetos –, e caímos de novo,
como bem sabia Leibniz, na postulação de um fundamento. A harmonia preestabelecida das mônadas é um fundamento tão essencialista quanto a totalidade spinoziana.) Assim, a única saída para esse
dilema é manter a dimensão da universalidade, mas propor uma
forma diferente de sua articulação com o particular. Foi isso que
tentamos fornecer nas páginas anteriores, por meio da noção do
universal como lugar vazio mas inerradicável.
É importante, contudo, perceber que esse tipo de articulação
seria teoricamente impensável se não introduzíssemos no cenário
alguns dos elementos centrais da crítica contemporânea do fundacionalismo (ele seria impensável, por exemplo, numa perspectiva
habermasiana). Se o sentido é fixado de antemão, seja num sentido forte, por um fundamento radical (uma posição que cada vez
menos gente sustentaria hoje), seja numa versão mais fraca, pelo
princípio regulativo de uma comunicação indistorcida, a própria
possibilidade do fundamento como lugar vazio, política e contingentemente ocupado por uma variedade de forças sociais, desaparece. As diferenças não seriam constitutivas porque algo prévio ao
seu jogo já fixa o limite de sua variação possível e estabelece um
tribunal externo para julgá-las. Somente a crítica de uma universalidade que é determinada em todas as suas dimensões essenciais pela
metafísica da presença abre caminho para uma apreensão teórica da
noção de “articulação” que estamos tentando elaborar – enquanto
diferente de uma apreensão puramente impressionística, em termos
de um discurso estruturado por meio de conceitos que lhe são perfeitamente incompatíveis. (Temos sempre de lembrar a crítica de
Pascal àqueles que pensam que já são convertidos porque acabaram
de começar a pensar em se converter.)
Mas, se o debate concernente ao multiculturalismo pode
tirar claras vantagens da crítica contemporânea do fundacionalis-
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mo (em termos gerais, todo o conjunto de desenvolvimentos intelectuais abarcado por rótulos como “pós-modernismo” e “pós-estruturalismo”), essas vantagens também atuam na direção oposta.
Pois as exigências de uma política baseada numa universalidade
compatível com uma crescente expansão de diferenças culturais
são claramente incompatíveis com algumas versões do pós-modernismo – particularmente, aquelas que concluem, a partir da
crítica ao fundacionalismo, que há uma implosão de todo sentido
e a entrada num mundo da “simulação” (Baudrillard). Não acho
que esta seja de forma alguma uma conclusão obrigatória. Como
argumentamos, a impossibilidade de um fundamento universal
não elimina sua necessidade: só transforma o fundamento num
lugar vazio, que pode ser parcialmente ocupado de várias maneiras (as estratégias para essa ocupação são exatamente a matéria
da política). Voltemos, por um momento, à questão da contextualização. Se pudéssemos ter um contexto “saturado”, seríamos
defrontados com uma pluralidade de espaços incomensuráveis,
sem qualquer tribunal possível decidindo entre eles. Todavia, a
conclusão que se tira dessa verificação não é que haja uma dispersão informe de sentido sem qualquer tipo possível de articulação
por mais relativa que seja, mas, antes, que o que quer que cumpra
esse papel articulador não está predeterminado a tanto pela forma da dispersão como tal. Isso quer dizer que toda articulação é
contingente e que o momento articulatório como tal será sempre
um lugar vazio – sendo as várias tentativas de ocupá-lo transitórias e sujeitas a contestação. Em decorrência disso, em qualquer
momento histórico, qualquer que seja, a dispersão das diferenças
existente na sociedade estará sujeita a processos contraditórios de
contextualização e descontextualização. Por exemplo, os discursos
que tentam fechar um contexto em torno de certos princípios ou
valores serão confrontados e limitados por discursos de direitos,
que tentam limitar o fechamento de qualquer contexto. É isso que
torna tão inconvincentes as tentativas feitas por neoaristotélicos

emancipação e diferença.indd 95

11/5/2011 10:35:15

96

Emancipação e diferença

contemporâneos, como McIntyre, de aceitar apenas a dimensão
contextualizadora e fechar a sociedade em torno de uma visão
substantiva do bem comum. As lutas sociais e políticas contemporâneas abrem, a meu ver, as estratégias de ocupação do lugar
vazio do bem comum. As implicações ontológicas do pensamento
que acompanha essas estratégias de “ocupação” clarificam, por sua
vez, o horizonte das possibilidades abertas pela crítica antifundacionalista. É a essas lógicas estratégicas que quero reservar o
restante deste ensaio.
Governo e universalidade: quatro momentos
Podemos começar com algumas conclusões que poderiam
facilmente ser derivadas de nossa análise anterior referente ao status do universal. A primeira é que, se o lugar do universal é vazio
e não há motivo a priori para ele não ser ocupado por qualquer
conteúdo, se as forças que ocupam aquele lugar são constitutivamente divididas entre a política concreta que advogam e a capacidade dessa política de ocupar o lugar vazio, a linguagem política
de qualquer sociedade cujo grau de institucionalização tenha sido,
em alguma medida, abalado ou minado também será dividida.
Basta tomarmos um termo como “ordem” (ordem social). Quais
são as condições de sua universalização? Simplesmente, que a experiência da desordem radical torna qualquer ordem preferível à
continuidade da desordem. A experiência da falta, de uma ausência de completude nas relações sociais, transforma a “ordem”
no significante de uma plenitude ausente. Isso explica a cisão a
que estamos nos referindo: toda política concreta, se for capaz
de produzir a ordem social, será julgada não apenas de acordo
com seus méritos, em abstrato, independentemente de qualquer
circunstância, mas principalmente em termos daquela capacidade
de gerar “ordem” – um nome para a plenitude ausente da sociedade. (“Mudança”, “revolução”, “unidade do povo” etc. são outros
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significantes que têm historicamente cumprido o mesmo papel.)
Como, pelas razões essenciais que apontamos, essa plenitude da
sociedade é inatingível, a divisão na identidade dos agentes políticos é uma “diferença ontológica” absolutamente constitutiva –
num sentido que não deixa de estar ligado ao uso que Heidegger
faz dessa expressão. O universal é certamente vazio e só pode ser
preenchido, em diferentes contextos, por particulares concretos.
Mas, simultaneamente, é absolutamente essencial a todo tipo de
interação política, pois, se esta ocorresse sem uma referência universal, não haveria interação política possível: teríamos apenas
uma complementaridade de diferenças totalmente não antagonística ou totalmente antagonística, em que as diferenças seriam
inteiramente desprovidas de qualquer comensurabilidade, cuja
única resolução possível seria a destruição mútua dos adversários.
Ora, nossa tese é que a reflexão filosófico-política desde o
mundo antigo tem sido, em larga medida, consciente dessa divisão constitutiva e tentado prover várias maneiras de lidar com
ela. Essas maneiras seguem uma ou outra das possibilidades lógicas destacadas na análise precedente. Para sugerir como isso teve
lugar, faremos referências breves a quatro momentos da tradição
político-filosófica ocidental nos quais emergiram imagens do governante que combinaram de diferentes formas universalidade e
particularidade. Falaremos do rei-filósofo de Platão, do soberano
hobbesiano, do monarca hereditário hegeliano e da classe hegemônica gramsciana.
Em Platão, a situação é inequívoca. Não existe tensão ou
antagonismo possíveis entre o universal e o particular. Longe de
ser um lugar vazio, o universal é a localização de todo sentido
possível e absorve em seu interior o particular. Ora, para ele, entretanto, só há uma articulação das particularidades que realiza a
forma essencial da comunidade. O universal não é “preenchido”
a partir de fora; é, sim, a plenitude de sua própria origem e se
expressa em todos os aspectos da organização social. Não pode
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haver “diferença ontológica” entre a plenitude da comunidade e
seus arranjos políticos e sociais reais. Só um tipo de arranjo social,
que se estende aos aspectos mais ínfimos da vida social, é compatível com o que a comunidade em sua última instância é. Outras
formas de organização social podem, naturalmente, existir na prática, mas não têm o status de formas alternativas entre as quais se
deva escolher de acordo com as circunstâncias. São apenas formas
degeneradas, pura corrupção do ser, derivadas do obscurecimento
do espírito. Na medida em que o saber verdadeiro existe, somente
uma forma particular de organização social realiza o universal. E,
se governar é uma questão de conhecimento, e não de prudência,
apenas o portador desse conhecimento, o filósofo, tem o direito
de governar. Ergo: um filósofo-rei.
Em Hobbes, estamos aparentemente nos antípodas de Platão. Longe de ser o soberano, aquele que tem o conhecimento do
que seja a comunidade antes de qualquer decisão política, suas
decisões são a única fonte da ordem social. Hobbes está bem consciente do que chamamos de “diferença ontológica”. Na medida
em que a anarquia do estado de natureza ameaça a sociedade de
radical desordem, a unificação da vontade da comunidade na do
governante (ou a do governante como a única vontade unificada que a comunidade pode ter) contará uma vez que imponha
a ordem, qualquer que seja seu conteúdo. Qualquer ordem será
melhor do que a desordem radical. Há algo aqui próximo de uma
completa indiferença quanto ao conteúdo da ordem social imposta
pelo governante e um interesse exclusivo na função deste último:
assegurar a ordem como tal. “Ordem” torna-se certamente um
lugar vazio, mas não há em Hobbes nenhuma teoria hegemônica das formas transitórias de sua ocupação: o soberano, o “Deus
mortal”, preenche o lugar vazio de uma vez por todas.
Então, Platão e Hobbes estão aparentemente nos antípodas
do espectro teórico. Para o primeiro, o universal é o único lugar
pleno; para o segundo, é um lugar absolutamente vazio, que tem de
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ser ocupado pela vontade do soberano. Mas, se olharmos a questão
mais de perto, veremos que essa diferença entre eles é ofuscada pelo
que na verdade compartilham: não permitir ao particular qualquer
dinâmica própria vis-à-vis o lugar pleno/vazio do universal. No
primeiro caso, o particular tem de realizar em seu próprio corpo
uma universalidade que o transcenda; no segundo, embora por
meios artificiais, um particular se destaca do domínio das particularidades e se torna a lei inquestionável da comunidade.
Para Hegel, o problema se coloca em diferentes termos.
Uma vez que, para ele, o particularismo de cada etapa da organização social é aufgehoben num nível mais elevado, o problema
da incomensurabilidade entre conteúdo particular e função universal não pode surgir. Mas o problema do lugar vazio emerge
em relação ao momento no qual a comunidade tem de significar
a si mesma como totalidade – o instante de sua individualidade.
Tal significação é obtida, como sabemos, pelo monarca constitucional, cujo corpo físico representa uma totalidade racional absolutamente distinta desse corpo. (Essa representação, em Hegel,
de algo que não tem conteúdo próprio por meio de outra coisa
que é seu exato oposto, tem sido frequentemente enfatizada por
Slavoj Zizek, que tem oferecido vários outros exemplos, como a
afirmação, na Fenomenologia do espírito, de que “o Espírito é um
osso”.) Porém, essa relação, pela qual um corpo físico, em sua
pura alienação de todo conteúdo espiritual, pode representar este
último, depende inteiramente de a comunidade ter atingido, pela
sucessiva superação de seus conteúdos parciais, a mais elevada
forma de racionalidade alcançável dentro de sua própria esfera.
Para uma comunidade desse tipo, nenhum conteúdo pode ser
acrescentado e fica apenas, como requisito para sua completude,
a significação do alcance daquela racionalidade funcional. Por isso,
o monarca racional não pode ser eleito: ele tem de ser hereditário.
Se fosse eleito, razões teriam de ser dadas para sua escolha; esse
processo de argumentação significaria que a racionalidade da so-
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ciedade teria sido atingida independentemente do monarca e que
este teria de cumprir um papel maior do que a pura função de
representação cerimonial.
Finalmente, Gramsci. A classe hegemônica só pode vir a
sê-lo pela ligação de um conteúdo particular a uma universalidade que a transcenda. Se dissermos – como fez Gramsci – que a
missão da classe operária italiana é realizar as tarefas de unificação
nacional que o povo italiano tinha se colocado desde o tempo de
Maquiavel e, dessa maneira, completar o projeto histórico do Risorgimento, teremos uma dupla ordem de referência. Por um lado,
há um programa político concreto – o dos trabalhadores – distinto dos de outras forças políticas; por outro, esse programa – esse
conjunto de demandas e propostas políticas – é apresentado como
um veículo histórico de uma tarefa que o transcende: a unidade da
nação italiana. Ora, se essa “unidade da nação italiana” fosse um
conteúdo concreto, especificável num dado contexto, não poderia
ser algo que se estendesse ao longo de séculos e que diferentes
forças históricas pudessem produzir. Se isso, contudo, pode acontecer, é porque “unidade do povo italiano” é apenas o nome ou
o símbolo de uma falta. Porque se trata de uma falta constitutiva;
não existe conteúdo que esteja a priori destinado a preenchê-la, e
ela está aberta às mais diversas articulações. Porém, isso quer dizer
que a “boa” articulação, a que finalmente suturaria o vínculo entre
tarefa universal e forças históricas concretas, jamais será encontrada e toda vitória parcial ocorrerá sempre no contexto de uma
impossibilidade última e insuperável.
Visto por essa perspectiva, o projeto gramsciano pode ser entendido como um duplo deslocamento, vis-à-vis Hegel e vis-à-vis
Hobbes. Em certo sentido, é mais hobbesiano do que hegeliano,
pois, como a sociedade e o Estado são menos autoestruturados do
que em Hegel, requerem uma dimensão de constituição política
na qual a representação da unidade da comunidade não se separa
de sua construção. Há um resto de particularidade que não pode
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ser eliminado da representação daquela unidade (unidade = individualidade, no sentido hegeliano). A presença desse resto é o que é
específico da relação hegemônica. A classe hegemônica está localizada em algum ponto entre o monarca hegeliano e o Leviatã. Mas
se pode igualmente dizer que Gramsci é mais hegeliano do que
hobbesiano, no sentido de que o momento político de sua análise
pressupõe uma imagem das crises sociais muito menos radical do
que em Hobbes. As “crises orgânicas” em Gramsci ficam muito
aquém, em termos de graus de estruturação social, do estado de
natureza hobbesiano. Em alguns aspectos, a sucessão de regimes
hegemônicos pode ser vista como uma série de “pactos parciais” –
parciais porque, como a sociedade é mais estruturada do que em
Hobbes, as pessoas têm mais condições de participar do pacto político; e também porque, como resultado disso, elas também têm
mais motivos para substituir o soberano.
Esses últimos pontos nos permitem voltar à discussão referente às lutas particularistas contemporâneas e inscrevê-las na
tradição político-filosófica. Da mesma forma que apresentamos a
problemática de Gramsci por meio dos deslocamentos que ele introduz vis-à-vis os dois enfoques simbolizados em Hobbes e Hegel, poderíamos mostrar as alternativas políticas abertas às lutas
multiculturais por intermédio de deslocamentos semelhantes visà-vis o enfoque de Gramsci. O primeiro e mais óbvio deslocamento é conceber uma sociedade mais particularística e fragmentada e
menos passível do que a de Gramsci no que se refere a participar
de articulações hegemônicas unificadas. O segundo é que os lugares a partir dos quais se dá a articulação – para Gramsci eram lugares como o partido ou o Estado (num sentido ampliado) – serão
também mais plurais e menos prováveis de gerar uma cadeia de
efeitos totalizantes. O que chamamos de resto do particularismo,
inerente a toda centralidade hegemônica, torna-se mais denso,
mas também mais plural. Ora, isso produz efeitos mistos do ponto de vista de uma política democrática. Imaginemos um cenário
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jacobino. A esfera pública é única, o lugar do poder é único, mas
vazio, e uma pluralidade de forças políticas pode ocupá-lo. Em
certo sentido, essa é uma situação ideal para a democracia, porque
o lugar do poder está vazio, e podemos conceber o processo democrático como uma articulação parcial da universalidade vazia
da comunidade com o particularismo de forças políticas transitórias que a encarnam. Isso está certo, mas precisamente porque o
lugar universal é vazio, pode ser ocupado por qualquer força, não
necessariamente democrática. Como é bem sabido, essa é uma das
raízes do totalitarismo contemporâneo (Lefort).
Se, ao contrário, o lugar do poder não for único, o resto,
como dissemos, pesará mais, e a possibilidade de construir uma
esfera pública comum por meio de uma série de efeitos equivalenciais que atravessem as comunidades será obviamente menor.
Isso produz efeitos ambíguos. Por um lado, as comunidades estão certamente mais protegidas, no sentido de que o totalitarismo
jacobino é menos provável. Por outro, por motivos já apontados, isso também favorece a manutenção do status quo. Podemos
perfeitamente imaginar um cenário hobbesiano modificado, no
qual a lei respeite as comunidades – não mais indivíduos – em
sua esfera privada, enquanto as principais decisões referentes ao
futuro da comunidade como um todo são privativas de um neoLeviatã – por exemplo, uma tecnocracia quase onipotente. Para
nos conscientizarmos de que esse não é em absoluto um cenário
irrealista, basta pensarmos em Samuel Huntington e, em termos
mais gerais, nos enfoques corporativistas contemporâneos.
A alternativa é mais complexa, mas é a única, a meu ver,
compatível com uma política verdadeiramente democrática. Aceita inteiramente a natureza plural e fragmentada das sociedades
contemporâneas, mas, em vez de permanecer nesse momento
particularístico, tenta inscrever essa pluralidade em lógicas equivalenciais que possibilitem a construção de novas esferas públicas.
Diferença e particularismos são o ponto de partida necessário; a
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partir daí, é possível abrir caminho para uma relativa universalização de valores, que possa ser a base de uma hegemonia popular.
Tal universalização e seu caráter aberto condenam toda identidade
a uma inevitável hibridização; porém, hibridização não significa
necessariamente declínio decorrente de uma perda de identidade;
também pode significar o fortalecimento das identidades existentes pela abertura de novas possibilidades. Somente uma identidade conservadora, fechada em si mesma, poderia experimentar
a hibridização como perda. Mas essa possibilidade democráticohegemônica tem de reconhecer o terreno constitutivo contextualizado/descontextualizado de sua formação e tirar total proveito das
possibilidades políticas que tal indecidibilidade enseja.
Finalmente, tudo isso equivale a dizer que o particular só
pode se realizar plenamente se mantiver continuamente aberta – e
continuamente redefinir – sua relação com o universal.
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O tempo está deslocado*

1

Posto que este final singular do político corresponderia à apresentação
de uma realidade absolutamente viva,
esta é mais uma razão para pensar que
a essência do político terá sempre a figura inessencial, a própria anessência
de um fantasma.
Jacques Derrida, Spectres of Marx

Até a metade de Spectres of Marx (SM),1 Derrida liga o conceito de produção ao de trauma e fala “da espiritualização espectral
que está no trabalho de qualquer tekhne” (SM, p. 97). Ele imediatamente conecta essa afirmação com as observações de Freud
referentes aos três traumas infligidos ao narcisismo do homem
descentrado: o psicológico, derivado da descoberta psicanalítica
do inconsciente; o biológico, resultante das descobertas darwinistas sobre a ascendência humana; e o cosmológico, procedente da
revolução copernicana. A isso Derrida acrescenta os efeitos des2

*
12

Traduzido por Daniel de Mendonça (UFPel).
N. T.: Em português, Espectros de Marx. Edição para a língua portuguesa: Jacques
Derrida. Espectros de Marx: o estado da dívida, o trabalho do luto e a Nova Internacional. Tradução de Anamaria Skinner. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994.
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centradores oriundos do marxismo, os quais, de acordo com ele,
acumulam e unificam os outros três:
O ‘século’ do marxismo terá sido aquele do descentramento
técnico-científico e efetivo da Terra, da geopolítica, do anthropos na sua identidade ontoteológica ou em suas propriedades
genéticas, do ego cogito – e do próprio conceito de narcisismo,
cujas aporias são, permita-nos dizer para irmos rapidamente e
salvarmo-nos de uma série de referências, o tema explícito da
desconstrução (SM, p. 98).1

Dessa forma, a desconstrução se inscreve num movimento
secular de descentramento, ao qual o próprio marxismo; pertence.
De fato, em vários pontos de Spectres of Marx, Derrida insiste que
a desconstrução seria inconcebível ou irrelevante se não estivesse
relacionada com o espírito ou a tradição de certo marxismo. Contudo, a desconstrução não é somente marxismo; é uma operação praticada no corpo do marxismo; localiza nos textos de Marx
uma área de indecidibilidade, nos termos de Derrida, circunscrita
pela oposição entre espírito e espectro, ontologia e rondologia.2 A
realização dessa operação desconstrutiva – à qual os dois últimos
capítulos do livro são dedicados – está longe de ser um exercício
puramente acadêmico: a própria possibilidade da justiça – mas
também da política – está em jogo. Sem o deslocamento constitutivo que habita toda “rondologia” – e que a ontologia tenta
ocultar –, não haveria política, apenas uma redução programada,
predeterminada do outro ao mesmo:
1

2

N. T.: Optou-se por utilizar o termo “rondologia” a partir da nota explicativa da
edição em espanhol de Emancipation(s), a qual não consta no original em inglês.
A referida nota é a seguinte: “Derrida faz um jogo de palavras, que não pode
ser traduzido em espanhol, entre hantologie e ontologie. ‘Hanter’ significa cernir,
rondar, tal como faz um fantasma. A alusão ao início do Manifesto comunista está
clara. Optei por traduzir hantologie pelo neologismo rondologia, que é, até onde
entendo, o que mais se aproxima do sentido”.
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É fácil ir do desajustado ao injusto. Este é o nosso problema:
como justificar a passagem do desajustamento (com seu valor
bastante mais técnico-ontológico afetando uma presença) para
uma injustiça que poderia não ser mais ontológica? E se o desajustamento fosse, ao contrário, a condição de justiça? E se esse
duplo registro condensasse seu enigma, precisamente [justement], e potencializasse seu superpoder naquilo que dá sua força
inédita às palavras de Hamlet: the time is out of joint [o tempo
está deslocado]? (SM, pp. 19-20).

Encontrar uma dupla lógica na obra de Marx, detectar nos
textos marxianos um duplo gesto que a teoria faz possível, mas é
incapaz de controlar conceitualmente em uma síntese crível: tudo
isso é bastante familiar. Desde o final do século XIX, essa dualidade, profundamente inscrita na obra de Marx, foi objeto de inúmeras análises. As dualidades (ou as oposições) entre o determinismo
econômico e a orientação ética do socialismo, entre o economicismo e a primazia da política, mesmo entre os componentes
“científico” e “tecnológico” da teoria, não foram apenas temas
recorrentes nas discussões marxistas, mas os próprios problemas
que fizeram possível a história do marxismo. Entretanto, nenhuma dessas aparentes reformulações dos termos de um dualismo
amplamente percebido foi similar às outras. Não estamos lidando
com uma operação puramente nominalista de renomear: o deslocamento que essas reformulações operam, as lógicas do social que
implicam e, sobretudo, as estratégias políticas que possibilitam
são radicalmente diferentes.
Derrida não traça a genealogia de sua intervenção no texto
marxista. Isso é lamentável, entre outras coisas, porque a especificidade, a originalidade e as potencialidades de sua intervenção não
são trazidas suficientemente à luz. Na sequência, tentarei acentuar
algumas dessas características específicas, assim como sua originalidade vis-à-vis outras tentativas comparáveis. Para tal fim, farei
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referência ao que acredito serem os dois pontos teóricos centrais
do livro de Derrida: a lógica do espectro (a rondologia) e a categoria de messianismo.
A lógica do espectro

[O] espectro é uma incorporação paradoxal, o tornar-corpo, uma
certa forma fenomênica e carnal do espírito. Torna-se, antes, alguma ‘coisa’ que resulta difícil nomear: nem alma nem corpo e
ambos um e outro. Pois são a carne e a fenomenalidade que dão
ao espírito a sua aparição espectral, mas os quais desaparecem
imediatamente na aparição, no vir mesmo do revenant ou no
retorno do espectro. Há alguma coisa desaparecida, ausente na
aparição mesma como reaparição do ausente (SM, p. 6).

O anacronismo é essencial para a espectralidade: o espectro,
interrompendo toda a especularidade, dessincroniza o tempo. A
essência mesma da espectralidade encontra-se na indecidibilidade
entre carne e espírito: não é puramente corpo – pois, nesse caso,
não haveria espectralidade; mas não é tampouco puro espírito –
pois a passagem através da carne é crucial:
Por não haver fantasma, não há nunca nenhum tornar-se espectro do espírito sem ao menos uma aparência de carne, num espaço de visibilidade invisível, como o desaparecimento de uma
aparição. Para haver fantasma, deve haver um retorno ao corpo, mas para um corpo mais abstrato do que nunca. O processo espectrogênico corresponde, portanto, a uma incorporação
paradoxal. Uma vez que as ideias e os pensamentos (Gedanke)
são separados de seu substrato, engendra-se um certo fantasma
dando-lhe um corpo (SM, p. 126).
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Desse ponto em diante, Derrida faz um movimento desconstrucionista clássico: sendo o espectro indecidível entre os dois
extremos de corpo e espírito, esses próprios extremos tornam-se
contaminados por essa indecidibilidade. Assim, tendo mostrado
como, na análise de Marx da mercadoria, o valor da troca depende
para sua constituição de uma lógica espectral, Derrida conclui que
essa lógica não está tampouco ausente de valor de uso:
O chamado valor de uso da chamada coisa perceptível ordinária, simples hule, a madeira da mesa de madeira referente à qual
Marx supunha que não tinha ainda começado a ‘dançar’, sua forma mesma, a forma que informa sua hule, deve, de fato, tê-la ao
menos prometido à iterabilidade, à substituição, à troca, ao valor; tem ao menos de ter começado, por mínimo que tenha sido
esse começo, com uma idealização que nos permita identificá-la
como a mesma através de repetições possíveis e assim por diante.
Da mesma forma que não há uso puro, não há valor de uso o
qual a possibilidade de troca e de comércio... não tenha inscrito
de antemão um fora de uso – uma significação excessiva que não
possa ser reduzida ao sem-uso (SM, p. 160).

Similarmente, se o espírito é algo cuja invisibilidade tem de
produzir sua própria visibilidade, se a própria constituição do espírito requer a visibilidade do invisível, nada é mais difícil do que
manter uma separação estrita entre espírito e espectro. Uma vez
que esse ponto tenha sido alcançado, as conclusões rapidamente
se seguem. Encontramos em Marx uma rondologia, um argumento segundo o qual a espectralidade está no próprio coração da
constituição do vínculo social. Estando o tempo out of joint e o
deslocamento corrompendo a identidade consigo mesma em todo
o presente, temos um anacronismo constitutivo que está na raiz
de toda identidade. Toda a “vida” emerge de uma dicotomia mais
básica de vida/morte – não é a “vida” como presença incontami-
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nada, mas survie, que é a condição de qualquer presença. Marx, no
entanto, tentou a crítica do rondológico, a partir da perspectiva
de uma ontologia. Se o espectro habita a raiz do vínculo social na
sociedade burguesa, a transcendência da última, a chegada a um
tempo que não está mais out of joint, a realização de uma sociedade plenamente reconciliada com ela mesma abrirá o caminho para
o “fim da ideologia” – ou seja, para uma sociedade puramente
“ontológica”, que, após a consumação do milênio proletário, verá
a rondologia como seu passado. Tendo em vista que a rondologia
é inerente à política, a transcendência da divisão entre ser e aparência significará o final da política (poderíamos, de fato, pôr esse
argumento em termos saint-simonianos: a transição do governo
dos homens para a administração das coisas). Se, entretanto, a
leitura desconstrutivista nos mostra que a “ontologia” – a plena
reconciliação – é inalcançável, que o tempo está constitutivamente out of joint, que o fantasma é a condição de possibilidade de
todo presente, a política torna-se também constitutiva do vínculo
social. Poderíamos dizer do espectro o que Groucho Marx dizia
sobre o sexo: é algo que vai permanecer conosco por um tempo.
Essa contaminação da presença pelo espectro pode ser considerada sob duas perspectivas envolvidas num duplo genitivo.
Há, em primeiro lugar, os espectros de Marx, na medida em que
o próprio Marx – uma abreviação para o comunismo – nos ronda
hoje como um horizonte, impedindo a possibilidade de seu exorcismo final pelas democracias capitalistas aparentemente triunfantes (aqui a principal referência é a Fukuyama). E há também
os espectros de Marx que visitaram o próprio e impediram-no de
estabelecer uma ontologia não assombrada.3 Assim, o lugar a que
chegamos – o de um presente nunca idêntico consigo mesmo – é
o próprio terreno dessa prática fantasmática, anessencial, que chamamos de política.
3

N. T.: No original, “non-haunted ontology”.

emancipação e diferença.indd 110

11/5/2011 10:35:16

O tempo está deslocado

111

O que dizer sobre essa sequência derridiana? Uma primeira
observação – primeira tanto temporal quanto logicamente – é que
não tenho nada a objetar. A operação desconstrutivista é impecável, os horizontes por ela abertos são de longo alcance e a intertextualidade, na qual ela tem lugar, é altamente iluminada. Contudo,
como toda a desconstrução digna desse nome, há uma pluralidade
de direções em que é possível se mover, e é na consideração dessa pluralidade que eu gostaria de parar por um momento. Meu
próprio trabalho tem-se concentrado muito na desconstrução dos
textos marxistas, e eu poderia, prima facie, vincular o que tenho
chamado de lógica hegemônica4 – que silenciosamente desconstrói categorias marxistas – à lógica do espectro descrita por Derrida. Outros autores recentemente também associaram “desconstrução” e “hegemonia”. Simon Critchley, por exemplo, afirma:
Contra a tendência problemática de subordinar o político ao
socioeconômico na ‘ontologia’ de Marx... o argumento de
Derrida para a lógica da espectralidade no marxismo pode ser
ligado a uma reclamação pela irredutibilidade do político, entendido como aquele momento em que os sentidos sedimentados do socioeconômico são contestados. Seguindo a radicalização de Gramsci feita por Laclau, poderíamos ligar a lógica
da espectralidade à lógica hegemônica; quer dizer, se se renuncia – como deve ser – à ‘a-teodiceia’ escatológica comunista
das contradições econômicas do capitalismo inevitavelmente
culminando na revolução, então a política e a hegemonização
político-cultural-ideológica são indispensáveis para a possibilidade de mudança radical.

4

A formulação básica concernente ao conceito de hegemonia pode ser encontrada
em Laclau e Mouffe (1985, capítulos 3 e 4). Reformulei as dimensões básicas
desse conceito, ligando-o mais estreitamente à categoria “deslocamento”, em
New reflections on the revolution of our time.
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Hesito, contudo, em endossar inteiramente uma assimilação
aparentemente óbvia. Embora não haja incompatibilidade entre hegemonia e lógica espectral, no que diz respeito a esta última, uma
lógica hegemônica pressupõe dois passos além da espectralidade, os
quais não estou seguro de que Derrida esteja preparado para dar.
1. A espectralidade pressupõe, como vimos, uma relação indecidível entre espírito e carne que contamina, por sua vez, esses
dois polos. Pressupõe, nesse sentido, uma forma enfraquecida de
encarnação. Enfraquecida, pois a plena encarnação – uma encarnação no sentido cristão – transforma a carne num meio puramente transparente, através do qual podemos ver uma realidade
inteiramente espiritual, sem conexão com o corpo que a encarna.
A mediação de Deus é o que estabelece o vínculo entre espírito e
carne, na medida em que Ele está a uma distância infinita de ambos. Dessa forma, a falta de uma conexão natural entre esses polos
é o que transforma a carne no meio pelo qual o espírito se mostra.
Ao mesmo tempo, porém, essa falta de conexão impede a contaminação de um pelo outro. Não há dúvida de que essa polaridade
cristã pode ser, por sua vez, desconstruída, mas a questão é que
essa desconstrução não terá lugar por meio do colapso da fronteira
entre espírito e espectro. No espectro, a relação entre espírito e
carne é muito mais íntima: não há mediação divina que sancione
e substitua a heterogeneidade essencial dos dois polos. Agora, a relação hegemônica é aquela na qual certo corpo apresenta-se como
a encarnação de certo espírito. E é certamente espectral: um corpo
tenta apresentar suas características particulares como a expressão
de algo que transcende sua própria particularidade. O corpo é um
ponto indecidível em que universalidade e particularidade se confundem, mas o próprio fato de que outros corpos competem para
ser essa encarnação e são formas alternativas de materialização do
mesmo “espírito” sugere um modo de autonomização deste que
não pode ser explicado somente pela pura lógica da espectralidade.
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2. Em que consiste essa autonomização? Este é nosso segundo passo. Recordemo-nos que qualquer passo tomado a partir
da lógica da espectralidade não pode estar em contradição com
esta última, pois deve, pelo contrário, pressupô-la. Se a autonomização do “espírito” é tomada na espectralidade, “autonomia”
não pode significar identidade consigo mesmo, autorrepresentação, porque restauraria uma fronteira rígida entre “espírito” e
“espectro”. Mas a autonomia não requer plena identidade como
sua precondição: esta pode também emergir de uma impossibilidade constitutiva, um limite absoluto cujas formas de representação serão necessariamente inadequadas. Suponhamos a situação
de desordem social generalizada: nela, “ordem” torna-se o nome
de uma plenitude ausente, e, se esta é constitutivamente inalcançável, não pode ter qualquer conteúdo próprio, qualquer forma
de autorrepresentação. A “ordem”, então, torna-se autônoma visà-vis qualquer ordem particular, na medida em que é o nome
de uma plenitude ausente que nenhuma ordem social concreta
pode alcançar (o mesmo pode ser dito de termos similares: “revolução”, “unidade do povo” etc.). Essa plenitude está presente,
entretanto, como aquilo que está ausente e necessita, como resultado, ser representado de alguma forma. No entanto, isso significa
que a representação será constitutivamente inadequada, porque
esta só pode dar-se por intermédio de conteúdos particulares que
assumem, em certas circunstâncias, a função de representação
da universalidade impossível da comunidade. Essa relação, cujo
conteúdo particular excede sua própria particularidade e torna-se
a encarnação da plenitude ausente da sociedade, é exatamente o
que chamo de relação hegemônica. Como vimos, isso pressupõe
a lógica do espectro: a plenitude do “espírito”, como não tem
conteúdo próprio, pode existir apenas por meio de sua anexação
parasitária a algum conteúdo particular; porém, esse corpo é subvertido e deformado em sua própria particularidade quando se
torna a encarnação da plenitude. Isso significa inter alia que a
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linguagem anacrônica das revoluções, às quais Marx faz referência
e as quais Derrida analisa, é inevitável: a antiga revolução está presente na nova, não em sua particularidade, e, sim, em sua função
universal de ser uma revolução, como a encarnação do princípio
revolucionário como tal. E a aspiração marxiana de uma linguagem revolucionária que somente expresse o presente, em que o
“conteúdo” supere a “fraseologia”, é uma pura impossibilidade. Se
a plenitude da revolução – como toda plenitude – é inalcançável,
só podemos ter uma dissociação entre o conteúdo revolucionário
e a plenitude de uma pura fundação revolucionária; e essa dissociação reproduzirá sine die a lógica da espectralidade e a divisão
entre “fraseologia” e “conteúdo”.
O que surge aqui é uma tentativa de mostrar o tipo de movimento que eu faria a partir da lógica da espectralidade. Mas,
como disse, esse não é o único movimento que pode ser feito. Os
passos que conduzem da lógica da espectralidade à lógica hegemônica são os que a primeira lógica possibilita, mas não necessariamente corolários derivados desta.
No entanto, quais são as consequências políticas que o
próprio Derrida provoca a partir de sua desconstrução dos textos
de Marx? Embora essas consequências não estejam inteiramente
desenvolvidas neste livro, podemos intuir a direção que Derrida
está tomando se passarmos ao nosso segundo tema: a questão do
messiânico.
A questão do messiânico
Citemos novamente Derrida. Depois de ter indicado que
tanto o marxismo como a religião compartilham a estrutura formal de uma escatologia messiânica, ele afirma:
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Enquanto ela é comum a ambos, com a exceção do conteúdo [...]
é também o caso de sua estrutura formal de promessa os exceder
ou preceder. Bem, o que permanece irredutível para toda a desconstrução, o que permanece tão indesconstrutível com a possibilidade mesma da desconstrução, é, talvez, certa experiência de
promessa emancipatória; é talvez mesmo a formalidade de um
messianismo estrutural, um messianismo sem religião, mesmo
um messianismo sem messianismo, uma ideia de justiça – a qual
distinguimos de lei ou direito e mesmo dos direitos humanos – e
uma ideia de democracia – a qual distinguimos de seu conceito
corrente e de seus predicados hoje determinados (SM, p. 59).

Aqui Derrida resume temas que ele desenvolveu plenamente em Force of law. Tais temas e conceitos requerem, contudo, que
sejam reinseridos em vários contextos discursivos em que foram
originalmente formulados, porque esses contextos divergem consideravelmente entre si e porque a alta metaforicidade de algumas
categorias empregadas – como o messiânico – pode conduzir a
uma associação indevida entre essas categorias e os fenômenos
históricos concretos nos quais elas são usualmente aplicadas. Não
posso propriamente fazer esse trabalho no espaço limitado de uma
revisão, mas nos permita, ao menos, fazer algumas especificações.
Por “messiânico”, não devemos entender alguma coisa diretamente relacionada com os movimentos messiânicos reais – do presente
ou do passado –, mas, ao contrário, algo pertencente à estrutura
geral da experiência. Está ligado à ideia de “promessa”. Isso não
significa essa ou aquela promessa particular, mas a promessa implícita numa abertura originária ao “outro”, ao imprevisível, ao
puro evento, que não pode ser apropriado por nenhum discurso
apriorístico. Tal evento é uma interrupção no curso normal das
coisas, um deslocamento radical. Isso conduz à noção de “justiça”
como vinculada a uma singularidade absoluta que não pode ser
absorvida pela generalidade da lei. O abismo entre lei e justiça é
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algo que não pode ser fechado. A existência desse abismo é o que
torna a desconstrução possível. Desconstrução e justiça, ou melhor, desconstrução como justiça é o que não pode ser desconstruído. Desconstruir a lei – que é, finalmente, aquilo em que consiste
a política – é possível por causa dessa estrutura de experiência na
qual o messiânico, a promessa e a justiça são categorias numa relação de implicação mútua.
Como base nessas premissas, Derrida elabora seu conceito de “democracia por vir” (democratie à venir). Esse à venir
não envolve uma afirmação teleológica – nem mesmo aquela
limitada a uma ideia regulativa –, mas simplesmente o comprometimento contínuo de manter aberta a relação com o outro,
uma abertura que está sempre à venir, que nunca está já dada
por qualquer cálculo apriorístico. Para resumir: o messianismo
de que estamos falando é um messianismo sem escatologia, sem
uma terra prometida preconcebida, sem um conteúdo determinado. É simplesmente a estrutura de promessa inerente a toda
experiência, cuja falta de conteúdo – resultante da radical abertura ao evento, ao outro – é a própria possibilidade de justiça e
dá seu sentido somente à democracia por vir. A singularidade,
como o terreno da justiça, envolve a indecidibilidade radical que
faz a decisão possível:
Foi então uma questão de pensar outra historicidade [...] outra
abertura de eventualidade como historicidade que permitiu não
se renunciar, mas, ao contrário, abrir o acesso a um pensamento afirmativo do messiânico e da promessa emancipatória como
promessa: como promessa e não como programa ou desígnio
ontoteológico e teleoescatológico [...].
Mas, a certo ponto, promessa e decisão, o que significa dizer
responsabilidade, devem sua possibilidade à prova da indecidibilidade, que constituirá sempre sua condição (SM, pp. 74-5).
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O que podemos dizer sobre as várias operações teóricas
que Derrida levou a efeito a partir dessa construção conceitual?
Penso que aqui podemos distinguir três níveis. O primeiro refere-se à desconstrução do conceito de messianismo que herdamos
da tradição religiosa e da tradição marxista. Essa desconstrução consiste em mostrar o caráter contingente das articulações
que se configuraram em torno dos messianismos historicamente
existentes. Podemos nos desprender das dimensões teleológicas
e escatológicas, e ainda de todos os conteúdos existentes dos
messianismos históricos, mas não podemos nos desprender da
“promessa”, porque ela está inscrita na estrutura de toda experiência. Esta, como vimos, não é uma promessa de alguma coisa
concreta; é um certo “existencial”, na medida em que impede
toda presença de fechar-se em torno de si. Se ligarmos isso às relações lei/justiça, indecidibilidade/decisões, podemos ver o movimento geral da intervenção teórico-política de Derrida, que
reconduz as formas histórico-políticas ao terreno primário de
sua abertura para o radicalmente heterogêneo. Esse é o terreno
da indecidibilidade constitutiva, de uma experiência do impossível que, paradoxalmente, faz a responsabilidade, a decisão, a lei
e – finalmente – o messiânico mesmo possíveis em suas formas
históricas existentes. Encontro-me plenamente de acordo com
esse movimento.
O argumento de Derrida, contudo, não para aqui. A partir
desse primeiro movimento (por motivos que ficarão claros em
breve, mantenho esse “a partir” deliberadamente vago, indeciso
entre o derivativo e o meramente sequencial), ele passa a um tipo
de injunção ético-política para o qual todas as dimensões previamente mencionadas convergem no projeto de uma democracia,
por vir ligado à clássica noção de “emancipação”. Derrida é muito
firme em sua afirmação de que ele não está totalmente preparado
para questionar esta última. Mas devemos ser muito cuidadosos
sobre o sentido de tal afirmação, pois a clássica noção de emanci-
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pação não é mais do que outro nome para o messianismo escatológico que ele está tentando desconstruir.
Vários aspectos têm de ser aqui diferenciados. Se pela reafirmação da noção clássica de emancipação Derrida não estivesse significando alguma coisa além de sua forma particular de reafirmar
o messianismo – ou seja, abandonando toda a parafernália teleoontológica deste último, mantendo o momento da “promessa” –,
então certamente eu concordaria com ele, mas, nesse caso, a ideia
clássica de emancipação, mesmo se retivermos dela um último
momento indesconstrutível, está profundamente transformada.
Entendo bastante enganoso chamar essa operação de uma defesa
da noção clássica de emancipação. Mas – segundo aspecto – a
noção clássica de emancipação foi algo mais do que a estrutura
formal da promessa. Foi também a cristalização e a síntese de uma
série de conteúdos, como a eliminação da exploração econômica e
de todas as formas de discriminação, a afirmação dos direitos humanos, a consolidação das liberdades civil e política etc. Derrida,
compreensivelmente, não quer renunciar a esse patrimônio, e seria difícil não se unir a ele nessa defesa. A dificuldade, no entanto,
é que, na clássica noção de emancipação, a defesa e a fundamentação de todos esses conteúdos estavam intimamente conectadas
à teleologia escatológica que Derrida desconstruía. Então, se ele
deseja manter os resultados de sua desconstrução e, ao mesmo
tempo, defender aqueles conteúdos, desde que a fundamentação
dos últimos não seja mais uma articulação escatológica, há apenas
dois caminhos abertos: mostrar que esses conteúdos podem ser
derivados da “promessa” como uma estrutura geral de experiência
ou que estão fundados em algo menos que essa estrutura geral –
em cujo caso a “promessa” como tal é indiferente à natureza real
desses conteúdos.
Há, finalmente, um terceiro aspecto a ser distinguido. As
distinções prévias têm de ser situadas contra o fundo do verdadeiro alvo da discussão de Derrida em Spectres of Marx: o desmasca-

emancipação e diferença.indd 118

11/5/2011 10:35:17

O tempo está deslocado

119

ramento de um senso comum prevalecente (que ele exemplifica
por meio da brilhante crítica a Fukuyama), segundo o qual o colapso dos regimes comunistas significaria a chegada da humanidade a um estágio final em que todas as necessidades humanas
seriam satisfeitas e nenhuma consumação messiânica do tempo
seria esperada. Derrida reage contra esse novo consenso dominante e sua hegelo-kojèviana fundamentação mostrando, no nível
empírico, o hiato entre a realidade histórica e a imagem satisfeita
de si mesma do Ocidente capitalista e, no nível teórico, as inconsistências da noção de um fim da história. É no contexto dessa
polêmica que deve ser entendido todo discurso acerca do contínuo retorno aos espectros de Marx. O que Derrida está, enfim,
dizendo é que demandas isoladas, queixas, injustiças etc. não são
resíduos empíricos de um estágio histórico que – em todos os seus
aspectos essenciais – foi superado; eles são, ao contrário, os sintomas de um impasse fundamental das sociedades contemporâneas
que empurra as demandas isoladas para algum tipo de articulação
fantasmática, de que resultarão novas formas de reagregação política. Estas últimas não estão especificadas além de rápidas alusões de Derrida aos limites históricos da forma “partido” e da
“Nova Internacional” em formação. Entretanto, está claro que
todo avanço na formulação de uma teoria de reagregação política
depende crucialmente de como é concebida a transição entre a
estrutura geral de experiência – a promessa – e os conteúdos do
projeto emancipatório clássico.
Este é o terceiro nível em que o argumento de Spectres of
Marx pode ser considerado: o tipo de vínculo que estabelece entre a promessa como um (não) fundamento (pós) transcendental
ou (pós) ontológico e os conteúdos éticos e políticos de um projeto emancipatório. Aqui vejo menos convincente o argumento
de Spectres. Porque, nesse caso, uma transição lógica ilegítima
pode ser facilmente feita. Não estou necessariamente dizendo que
Derrida está fazendo essa transição, mas, de qualquer forma, ela
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é frequentemente feita por muitos defensores da desconstrução, e
a mesma ambiguidade dos textos derridianos dá a essa transição
certa credibilidade. A transição ilegítima consiste em pensar que,
da impossibilidade de uma presença fechada em si mesma, de
uma condição “ontológica” – em que a abertura ao evento, ao heterogêneo, ao radicalmente outro é constitutiva –, vem em seguida alguma forma de injunção ética a ser responsável e a se manter
aberta em relação à heterogeneidade do outro. Essa transição é
ilegítima por duas razões. Primeiro porque, se a promessa é um
“existencial” constitutivo de toda experiência, ela está sempre lá,
antes de qualquer injunção. (É como o argumento voluntarista
criticado por Ortega y Gasset: por um lado, afirma que a vida
é uma insegurança constitutiva; por outro, lança o imperativo
Vivere pericolosamente, como se fazê-lo ou não fosse uma questão de escolha.) Segundo, e mais importante, porque, a partir
do fato de que há a impossibilidade de um último fechamento e
presença, existe um imperativo ético de “cultivar” a abertura ou,
menos ainda, de necessariamente comprometer-se com a sociedade democrática. Esta pode certamente ser defendida a partir de
uma perspectiva desconstrucionista; porém, a defesa não pode ser
logicamente derivada da abertura constitutiva – algo mais tem de
ser adicionado ao argumento. Precisamente porque, da inerente indecidibilidade na abertura constitutiva, movimentos éticopolíticos diferentes ou até mesmo opostos à democracia “por vir”
podem ter lugar – por exemplo, desde que haja indecidibilidade
em última instância e, como resultado, não haja nenhuma tendência imanente da estrutura ao fechamento e à presença plena,
o fechamento tem de ser trazido artificialmente de fora. Dessa
forma, o totalitarismo pode ser apresentado a partir das premissas desconstrucionistas. É claro que o argumento totalitário seria
semelhante a um non sequitur, como o argumento democrático:
qualquer direção é igualmente possível em face da situação de
indecidibilidade estrutural.
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Até agora, apresentamos nosso argumento concernente
à não conexão entre indecidibilidade estrutural e injunção ética
partindo do lado “ontológico”. Mas, se passarmos para o lado
“normativo”, as conclusões serão notadamente similares. Vamos
supor que a abertura à heterogeneidade do outro seja uma injunção ética. Se se tomar essa posição literalmente, estar-se-á forçado
a concluir que temos de aceitar o outro como diferente porque é
diferente, seja qual for o conteúdo que essa heterogeneidade possa
ter. Isso não soa muito como injunção ética, mas como niilismo
ético. E, se o argumento é reformulado, afirmando-se que a abertura para o outro não necessariamente significa aceitação passiva
do mesmo, mas antes engajamento ativo, o que inclui criticá-lo,
atacá-lo e até mesmo matá-lo, todo argumento começa a parecer
bastante vazio: o que as pessoas fazem todo o tempo sem qualquer
necessidade de uma injunção ética?
A desconstrução tem consequências importantes para a ética
e a política. Essas consequências, contudo, dependem da habilidade de a desconstrução ir até o fundo de seu próprio radicalismo
e evitar emaranhar-se em todos os problemas da ética levinasiana
(cujo objetivo proclamado, apresentar a ética como filosofia primeira, deveria, desde o início, olhar com suspeita todo desconstrucionista). Vejo a questão desta maneira: a indecidibilidade deveria
ser literalmente tomada como aquela condição a partir da qual
não se segue necessariamente nenhum curso de ação. Isso significa
que não deveríamos fazê-la como fonte necessária de qualquer decisão na esfera ética ou política. Num primeiro movimento, a desconstrução estende a indecidibilidade – que é o que faz a decisão
necessária – a áreas mais amplas e profundas das relações sociais.
O papel da desconstrução é, a partir dessa perspectiva, reativar o
momento da decisão que subjaz todo o conjunto sedimentado de
relações sociais. A significação política e ética desse primeiro movimento é que, ao se ampliar a área de indecidibilidade estrutural,
amplia-se também a área da responsabilidade – ou seja, da deci-

emancipação e diferença.indd 121

11/5/2011 10:35:18

122 Emancipação e diferença

são. (Em termos derridianos: os requerimentos da justiça tornamse mais complexos e multifacetados vis-à-vis a lei.)
No entanto, esse primeiro movimento está imediatamente
contrabalançado por outro, de sentido oposto, que é também essencial para a desconstrução. Pensar a indecidibilidade como um
abismo sem fundo que subjaz a “presença” autossuficiente seria
ainda manter muito do imaginário do “fundamento”. A dualidade indecidibilidade/decisão é algo que simplesmente pertence à
lógica de todo arranjo estrutural. Desfundamentar é, nesse sentido, também parte de uma operação de fundamentação, excetuando-se que fundamentar não é mais retornar algo a um fundamento que atuaria como princípio de derivação, mas reinscrever algo
no terreno dos indecidíveis (iteração, remarca, diferença etc.) que
fazem essa emergência possível. Então, voltando ao nosso problema, não é mais uma questão de encontrar um fundamento a
partir do qual uma injunção ética deva ser derivada (ainda menos fazer da própria indecidibilidade um fundamento). Vivemos
como bricoleurs num mundo plural, tendo de tomar decisões em
sistemas incompletos de regras (incompleto aqui quer dizer indecidibilidade), e algumas destas são de caráter ético. É em função
dessa incompletude constitutiva que decisões têm de ser tomadas;
mas, porque estamos diante da incompletude e não da total falta
de regras, o problema de um fundamento ético total – mesmo por
meio da abertura à alteridade do outro ou de qualquer princípio
metafísico similar – nunca surge. “O tempo está deslocado”, mas,
por isso, jamais há um começo – ou um fim – do tempo. A democracia não necessita ser – e não pode ser – fundada radicalmente.
Podemos nos encaminhar para uma sociedade mais democrática
apenas por meio de uma pluralidade de atos de democratização.
A consumação do tempo – como Derrida bem sabe – nunca chega. Nem como uma ideia reguladora.
Isso nos deixa, contudo, com um problema: como conceber
a emancipação nessa estrutura? Que tipo de reagregação coleti-
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va está aberto para nós, uma vez que abandonamos a dimensão
escatológica do modelo emancipatório clássico? Esta será minha
última discussão e a abordarei situando a intervenção de Derrida
dentro da tradição de crítica e de reformulação do marxismo.
A questão da tradição
Derrida, muito convincentemente, sustenta que se pensa
apenas a partir de dentro da tradição e mostra que esse pensamento é possível somente quando se concebe a própria relação com
aquele passado como uma recepção crítica. Agora, a recepção do
marxismo desde a virada do século XIX para o XX tem, em minha
opinião, girado em torno da discussão de duas questões capitais
e inter-relacionadas: (1) como tornar compatíveis – se é que isso
é possível – os vários aspectos contraditórios do pensamento de
Marx, como na versão de Derrida, que relaciona o “ontológico”
e o “fantasmático”; (2) como pensar formas de reagregação de
vontades políticas e demandas sociais, já que a obviedade da identificação da classe operária com a agência emancipatória começou
a dissolver-se. É minha posição que a intervenção desconstrucionista representa um giro crucial em relação a ambas as questões.
Para mostrar isso, recapitulemos as linhas gerais das principais
tentativas clássicas de reformular o marxismo.
1. A primeira tendência representa a acentuação da dimensão ontológica (no sentido derridiano) do pensamento de Marx.
A absoluta reconciliação da sociedade consigo mesma chegará
como resultado da eliminação de todas as formas de representação
distorcida. Essa eliminação será a consequência da revolução proletária. Tal tendência pode ser encontrada numa versão materialista
vulgar (por exemplo, Plekhanov) ou em outra aparentemente “superestruturalista”, centrada na noção de falsa consciência (como em
Lukács). Aqui não há reagregação de vontades coletivas (o agente
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revolucionário é a classe operária), e a emancipação humana está
fixada nos conteúdos de uma escatologia plenamente desenvolvida.
2. As várias formas de socialismo “ético” que podem ser
encontradas em Bernstein e em algumas correntes do austromarxismo. A característica comum dessas tendências é um retorno ao dualismo kantiano. Aqui a dimensão ontológica torna-se
mais frágil: as “necessárias leis da história” tornam-se mais erráticas, o agente da emancipação, mais contingente e indeterminado,
e o Endziel perde muito de sua precisão escatológica. No entanto,
a determinação perdida no nível de uma história objetiva é recuperada no de uma ideia regulatória ética. O momento da decisão
política está tão ausente como na ortodoxia marxista.
3. A tradição soreliano-gramsciana: é aqui que a dimensão
fantasmática finalmente torna-se dominante. A âncora das representações sociais na rocha ontológica de uma história objetiva
começa a se dissolver. A unidade da classe é, para Sorel, mítica.
Para Gramsci, a unidade de uma vontade coletiva resulta do papel
constitutivo de uma ideologia orgânica. A história torna-se um
processo aberto e contingente que não reflete qualquer realidade
subjacente mais profunda. Dois aspectos são para nós importantes: (a) o vínculo entre forças materiais concretas e a função que
elas desempenham no esquema do marxismo clássico passam a ser
abertos e indeterminados. “Vontade coletiva”, “ideologia orgânica”, “grupo hegemônico” etc. tornam-se formas vazias que podem
ser preenchidas por qualquer conteúdo político e social imaginável. Estão certamente ancoradas numa dialética da emancipação;
porém, como a última não está necessariamente ligada a nenhum
conteúdo particular, torna-se uma espécie de “existencial” da vida
histórica e já não é mais o anúncio de um evento concreto. Agora,
isso não é algo como uma desconstrução do messianismo escatológico: a autonomização da promessa messiânica a partir dos
conteúdos aos quais ela está ligada nos messianismos “realmente
existentes”? (b) a distinção entre o ético e o político se confunde.
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O momento do ético-político é apresentado como uma unidade.
A isso pode, é claro, ser dada uma interpretação hegeliana, mas
meu argumento é que o que está realmente em questão na intervenção gramsciana é uma politização da ética, na medida em que
os atos de instituição do vínculo social são atos contingentes de
decisão que pressupõem relações de poder. Isso é o que dá primazia “ontológica” à política e à hegemonia como lógica governante
de toda a intervenção política.
Eu disse o suficiente para deixar claro que, para mim, é
apenas como extensão e radicalização dessa última tendência que
a desconstrução pode apresentar a si mesma tanto como um momento de inscrição na tradição marxista quanto como um ponto
de giro/aprofundamento/superação dessa tradição. Minha leitura
otimista de Spectres of Marx é que ele representa um passo adiante no prosseguimento dessa tarefa. O principal obstáculo que, a
meu ver, ainda está sendo enfrentado – ao menos no que se refere
a Derrida – é que a ambiguidade anteriormente apontada entre
indecidibilidade como terreno de radicalização da decisão e indecidibilidade como fonte de injunção ética ainda ronda seus textos.
Uma vez que essa ambiguidade for suspensa, contudo, a desconstrução pode tornar-se uma das mais poderosas ferramentas dispostas para se pensar estrategicamente.
Esse repensar a política de modo desconstrucionista pode
(se começarmos a partir da tradição marxista) produzir três tipos
de efeito. Em primeiro lugar, se pensarmos em termos da terceira
tendência no marxismo, poderemos reformular e estender seu sistema de categorias muito além das ferramentas intelectuais a que
Sorel e Gramsci tiveram acesso. Essa reformulação em termos da
lógica da différance pode abrir o caminho a formas muito mais
refinadas de pensamento estratégico.
Em segundo lugar, as lógicas da reagregação hegemônica
enfrentam, no mundo contemporâneo, desafios muito mais sérios
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do que aqueles que Gramsci confrontou. Nossas sociedades são
bem menos homogêneas do que aquelas em que os modelos marxistas foram formulados, e a constituição de vontades coletivas
tem lugar em terrenos atravessados por relações muito mais complexas de poder – como resultado inter alia do desenvolvimento
da comunicação de massas. A dissolução da metafísica da presença
não é uma operação puramente intelectual. Está profundamente
inscrita em toda a experiência de décadas recentes. A desconstrução, como resultado, enfrenta o desafio de reinscrever o modelo
marxiano nessa complexa experiência da sociedade atual.
Finalmente, operar de forma desconstrucionista no interior
dos textos de Marx pode ajudar numa terceira tarefa vitalmente
importante: reinscrever o próprio marxismo e cada um de seus
componentes discursivos como um momento parcial numa história mais ampla de discursos emancipatórios. Derrida está corretíssimo em combater a atual amnésia da tradição marxista. Mas não
cometamos o erro oposto: pensar que a história do marxismo se
sobrepõe à dos projetos emancipatórios. Muitos mais fantasmas
que aqueles de Marx estão, de fato, nos visitando e revisitando.
O anjo de Benjamin deveria tornar-se um símbolo, que nos recordaria constantemente acerca de nossa tradição complexa e multifacetada. Lembro que, durante minha infância na Argentina,
havia um anúncio nos cinemas que dizia: “O espetáculo começa
quando você chega”. Bem, penso que a “emancipação” é o oposto: um espetáculo a que sempre chegamos tarde e que nos força
a adivinhar, penosamente, suas origens míticas e impossíveis. Temos, contudo, de nos engajar nessa tarefa impossível, que é, entre
outras coisas, o que dá à desconstrução seu sentido.
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1

O objetivo deste ensaio é explorar algumas das consequências – tanto para a teoria como a ação política – do que se tem
chamado de nossa “condição pós-moderna”. Existe hoje um sentimento generalizado de que a exaustão das grandes narrativas da
modernidade, o esmaecimento das fronteiras dos espaços públicos, o funcionamento da lógica da indecidibilidade, que parece
estar roubando todo sentido da ação coletiva, estão levando a um
recuo generalizado da esfera do político. A fim de explorar essa
posição, consideraremos como ponto de partida alguns dos pressupostos mais fundamentais da concepção moderna da política.
Do ponto de vista do sentido de qualquer intervenção política significativa, havia na modernidade a ampla convicção de que
a política deveria ter lugar no nível do fundamento do social, isto
é, que aquela possuía os meios de efetuar uma transformação radical do social, fosse tal transformação concebida como um ato revolucionário fundante, como um conjunto ordenado de medidas
*

Traduzido por Joanildo A. Burity (Durham University) e revisado por Aécio
Amaral (UFPB) e Josias de Paula Jr. (UFRPE). Uma primeira versão deste capítulo foi publicada na revista Estudos Sociedade e Agricultura (dezembro de 1996,
n. 7, pp. 7-28). A presente versão restitui alguns trechos que, com a anuência do
autor, haviam sido suprimidos naquela tradução para o português. Em alguns
momentos, propõe-se uma divisão de parágrafos diferente da empregada por Laclau, a fim de facilitar a fluidez do argumento. Tal intervenção em nada altera o
conteúdo ou o sentido do texto.
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burocráticas provenientes de uma elite iluminada ou como um
ato único abrindo caminho para a operação daqueles mecanismos
cujo desdobramento automático seria suficiente para produzir um
“efeito de sociedade”. Em segundo lugar, há a questão do referencial, que permite uma apreensão conceitual de tal intervenção
política. Isso era oferecido pela noção de totalidade social e pela
série de conexões causais que necessariamente correspondia a ela.
Como já se observou,1 se tomarmos Maquiavel e Hobbes como
dois polos opostos da concepção moderna da política – o primeiro
centrando sua análise numa teoria do cálculo estratégico no interior do social, e o segundo, em mecanismos produtores da sociedade como totalidade –, é a abordagem hobbesiana que constitui
a linha principal da teoria política moderna.
Isso nos leva a uma terceira característica da ação política
tal como concebida na idade moderna: sua representabilidade radical. E não poderia ser de outra maneira: se há um fundamento
do social – a condição de sua inteligibilidade – e se, consequentemente, a sociedade só pode ser vista como uma série ordenada de
efeitos – como totalidade –, uma ação cujo sentido derive de tais
fundamentos e totalidade tem de ser totalmente autotransparente
e, portanto, dotada de representabilidade ilimitada. Em quarto
lugar, essa transparência e representabilidade tinham de ser necessariamente transferidas ao agente da transformação histórica. Um
ator histórico limitado só poderia realizar uma tarefa universal na
medida em que lhe fosse negado acesso ao sentido de suas ações,
uma vez que sua consciência fosse “falsa”. No entanto, como Hegel e Marx bem sabiam, uma totalidade social que não possui
a imagem de sua própria representação é incompleta e, consequentemente, de modo algum é uma totalidade social. Somente
a plena reconciliação entre substância e sujeito, entre ser e saber,
pode cancelar a distância entre o racional e o real. Mas, nesse caso,
1

Stewart Clegg. Frameworks of power. Londres: SAGE, 1989.
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a representação é um momento necessário da autoconstituição da
totalidade, e esta só será alcançada na medida em que a distinção
entre ação e representação for abolida. Apenas um ator histórico
ilimitado – uma “classe universal” – pode efetuar tal abolição.
Esse movimento dual, em que o fundamento se torna sujeito por
intermédio de uma classe universal que abole toda “alienação” das
formas de representação, e em que o sujeito se torna fundamento
pela abolição de toda limitação externa posta pelo objeto, está no
centro da visão moderna da história e da sociedade.
Essas quatro características convergem numa quinta, que
talvez seja considerada o verdadeiro horizonte da concepção moderna da política: uma vez que o fundamento último da política
venha a se tornar inteiramente visível, o poder se torna um fenômeno puramente aparente. As razões para essa redução são claras:
se um grupo social exerce o poder sobre outro, esse poder vai
ser experimentado pelo segundo grupo como irracional; mas, se a
história for um processo puramente racional, a irracionalidade do
poder terá de ser puramente aparente [appariential]. Nesse caso,
ou bem a racionalidade histórica pertence ao discurso dos grupos
dominantes, e as reivindicações dos oprimidos são a expressão necessária mas distorcida de uma racionalidade mais elevada, que
gera, como sua própria condição de possibilidade, uma zona de
opacidade; ou bem os discursos dos oprimidos são os que contêm
as sementes de uma racionalidade superior, em cuja situação sua
plena realização envolve a eliminação de toda opacidade (e, logo,
de qualquer poder). No primeiro caso, coerção e opacidade estão
na verdade presentes; porém, como o poder do grupo dominante
é plenamente racional, a resistência ao poder não pode ser externa, e, sim, interna ao próprio poder; nesse caso, a coerção e a
opacidade do fato bruto da dominação só podem ser as formas
aparentes [appariential] necessárias através das quais a racionalidade do poder toma forma. Se um sistema de dominação é racional, seu caráter repressivo pode ser apenas aparente. Isso nos
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deixa diante de duas alternativas: ou o olhar do grupo dominante
é inteiramente racional, e nesse caso tal grupo é um ator histórico
ilimitado, ou os olhares tanto dos grupos dominantes quanto dos
dominados são parciais e limitados, e nesse caso os atributos de
plena racionalidade são automaticamente transferidos ao analista
histórico. A questão importante é que em ambos a realidade do
poder e a representabilidade da história estão em relação inversa.
Essas características distintivas da modernidade estão tão
profundamente entranhadas em nossas formas usuais de conceber a sociedade e a história, que as tentativas recentes de pô-las
em questão (aquilo que tem sido chamado, em termos muito gerais, de “pós-modernidade”) têm dado lugar a uma tendência a
substituí-las por sua pura ausência, por uma simples negação de
seu conteúdo, uma negação que continua habitando o terreno
intelectual delineado por aquelas características positivas. Assim,
a negação de que exista um fundamento a partir do qual todos os
conteúdos do social obtêm um sentido preciso pode ser facilmente transformada numa afirmação de que a sociedade é inteiramente desprovida de sentido; o questionamento da universalidade dos
agentes da transformação histórica leva frequentemente à proposição de que toda intervenção histórica é igual e inevitavelmente
limitada; e a demonstração da opacidade do processo de representação é geralmente considerada equivalente à negação de que seja
possível qualquer representação.
Obviamente, é fácil mostrar que, fundamentalmente, essas posturas niilistas continuam a habitar o terreno intelectual do
qual tentam se distanciar. Afirmar, por exemplo, que uma coisa é
desprovida de sentido é afirmar uma concepção muito clássica do
sentido, apenas acrescentando que este está ausente. Porém, num
sentido mais importante, é possível mostrar que essas reversões
aparentemente radicais só conseguem adquirir qualquer força de
convicção por meio de uma inconsistência claramente perceptível. Se concluo – como farei adiante – que nenhuma relação de
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representação pura pode existir, porque é da essência do processo
de representação que o representante contribua para a identidade
do que é representado, isso não pode ser transformado sem inconsistência na proposição de que “representação” é um conceito que
deveria ser abandonado. Pois, nesse caso, restar-nos-iam as identidades nuas do representante e do representado como identidades
autossuficientes, que é precisamente o pressuposto que toda a crítica da noção de representação questionava. Da mesma maneira,
a crítica da noção de “universalidade” implícita na ideia de um
agente universal não pode ser transformada na afirmação de que
todos os agentes são igualmente limitados, porque assim teríamos
de nos perguntar: limitação em relação a quê? E a resposta só pode
ser que é em termos de uma estrutura que igualmente limita todos
os agentes e que, nesse sentido, assume o papel de uma verdadeira
universalidade. Finalmente, para que algo seja radicalmente sem
sentido, requer-se, como sua condição de possibilidade, a presença contrastante de um sentido pleno. A ausência de sentido deriva
do sentido ou, como já se disse numa afirmação exatamente idêntica, o sentido deriva do não sentido.
Contra esses movimentos de pensamento, que permanecem no terreno da modernidade pela simples inversão de seus
postulados fundamentais, gostaríamos de sugerir uma estratégia
alternativa: em vez de inverter os conteúdos da modernidade, desconstruir o terreno que torna possível a alternativa modernidade/
pós-modernidade. Isto é, em vez de permanecer no interior de
uma polarização, cujas opções são inteiramente governadas pelas
categorias básicas da modernidade, mostrar que estas não constituem um bloco essencialmente unificado, mas são o resultado sedimentado de uma série de articulações contingentes. A reativação
da intuição do caráter contingente dessas articulações produzirá,
assim, uma ampliação de horizontes, na medida em que outras
articulações – igualmente contingentes – também demonstrarão
sua possibilidade. Isso implica, por um lado, uma nova atitude
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frente à modernidade: não uma ruptura radical, mas uma nova
modulação de seus temas; não um abandono de seus princípios
básicos, mas sua hegemonização a partir de uma perspectiva diferente. Isso também implica, por outro lado, uma expansão do
campo da política ao invés de sua retração – um alargamento
do campo da indecidibilidade estrutural que abre caminho para
um aumento do campo da decisão política. É aqui que “desconstrução” e “hegemonia” mostram sua complementaridade como os
dois lados de uma única operação. São esses dois lados que temos
de discutir agora.
Comecemos por referir-nos a um dos textos originários da
desconstrução: a análise da relação entre sentido e conhecimento
em Husserl (os lados “formalista” e “intuicionista” de sua abordagem), conforme apresentada por Derrida em A voz e o fenômeno.
Husserl, num primeiro movimento, emancipa o sentido da necessidade de preencher-se com a intuição de um objeto. Isto é, ele
liberta o sentido do conhecimento. Uma expressão como “círculo
quadrado” na verdade tem um sentido: um sentido que me permite dizer que ela se refere a um objeto impossível. Sentido e um
objeto correspondente, em consequência, não necessariamente
exigem um ao outro. Ademais, Derrida conclui que, se o sentido
pode ser estritamente diferenciado do conhecimento, a essência
do sentido se mostra mais claramente quando tal correspondência
não ocorre. Mas, num segundo movimento, Husserl rapidamente
reprime as possibilidades que acabara de abrir por meio da ruptura entre conhecimento e sentido:
Em outras palavras, o sentido genuíno e verdadeiro é a vontade
de dizer a verdade. Essa mudança sutil incorpora o eidos ao telos, e
a linguagem ao conhecimento. Um discurso poderia muito bem
estar em conformidade com sua essência como discurso quando ele é falso; ele atinge, não obstante, sua enteléquia quando é
verdadeiro. É perfeitamente possível falar ‘o círculo é quadrado’;
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porém, fala-se bem ao dizer que ele não é. Já existe sentido na
primeira proposição, mas estaríamos errados se concluíssemos
daí que o significado não aguarda a verdade. Ele não aguarda
a verdade como se a esperá-la; apenas, ele a precede como sua
antecipação. Na verdade, o telos que anuncia o cumprimento,
prometido para ‘depois’, já abriu espaço, de antemão, para o sentido como uma relação com o objeto.2

O ponto importante aqui – o momento desconstrucionista da análise de Derrida – é que, se o “sentido” e a “intuição do
objeto” não são mutuamente relacionados de modo teleológico,
então – do ponto de vista do sentido – é indecidível [undecidable]
se este último estará ou não subordinado ao conhecimento. Nesse
particular, o caminho seguido por Joyce, como destaca Derrida,
é bem diferente do de Husserl. Porém, se Husserl subordina o
sentido ao conhecimento, e se tal subordinação não é exigida pela
essência do sentido, ela só pode ser resultado de uma intervenção
contingente vis-à-vis o sentido. É o resultado daquilo que Derrida
chama de uma “decisão ético-teórica” da parte de Husserl. Podemos observar como o alargamento do campo da indecidibilidade
estrutural trazido pela intervenção desconstrucionista ampliou, ao
mesmo tempo, o terreno a ser preenchido pela decisão. Ora, uma
intervenção contingente levada a efeito num terreno marcado por
oposições indecidíveis é exatamente o que temos chamado de uma
intervenção hegemônica.3
Eu gostaria de explorar em maiores detalhes essa relação de
implicação mútua entre desconstrução e hegemonia. O que o ato
desconstrucionista mostra não é uma separação de fato entre sentido e conhecimento, porque ambos estão intimamente ligados
2
3

Jacques Derrida. Speech and phenomena and other essays on Husserl’s theory of signs.
Evanston: Northwestern University, 1973, p. 89.
Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Hegemony and socialist strategy: towards a radical democratic politics. Londres: Verso, 1985.
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no texto de Husserl – na verdade, a unidade deste último resulta
de uma dupla exigência segundo a qual o sentido tem de ser tanto
subordinado quanto diferenciado do conhecimento. Assim, a intervenção desconstrucionista mostra 1) a contingência de uma conexão e 2) a contingência de uma conexão. E isso tem uma importante consequência para nosso argumento. Se apenas a dimensão
de contingência fosse destacada, teríamos meramente afirmado
o caráter sintético da conexão entre duas identidades, cada uma
plenamente constituída em si mesma, sem necessitar de nada fora
de si para essa plena constituição. Estaríamos no terreno da pura
dispersão, que seria uma forma nova e contraditória de essencialismo, dado que: a) cada uma das identidades monádicas se definiria
em e por si própria (primeiro extremo); e b) como, no entanto, a
dispersão é uma forma de relacionamento entre objetos, requer um
terreno que lhe sirva de fundamento ou condição de possibilidade
(segundo extremo), em cujo caso as identidades não poderiam,
afinal, ser monádicas. Então, essa conexão com algo mais é absolutamente necessária à constituição de qualquer identidade, e
tal conexão tem de ser de natureza contingente. Nesse caso, é da
essência de uma identidade possuir relações contingentes, e a contingência torna-se, portanto, parte da essência de tal identidade.
Isso nos leva a algumas conclusões. Se uma característica
essencial de uma substância é possuir acidentes – ou se o contingente é uma parte essencial do necessário –, isso quer dizer
que há uma indecidibilidade necessária inscrita em toda estrutura
(por “estrutura” entendo uma identidade complexa constituída
por uma pluralidade de momentos). Pois a estrutura requer conexões contingentes como parte necessária de sua identidade; mas
tais conexões – precisamente por serem contingentes – não podem ser logicamente derivadas de qualquer ponto no interior da
estrutura. Assim, o fato de que apenas um dos caminhos possíveis
seja tomado, de que apenas uma das conexões contingentes seja
efetivada, é indecidível no contexto da estrutura. A “estruturali-
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dade” da estrutura, no que ela tem de efetivação de uma série de
conexões contingentes, não pode encontrar em si mesma a fonte
dessas conexões. Daí a razão pela qual, na análise de Derrida, a
decisão ético-teórica de Husserl tem de ser introduzida como elemento essencial a fim de estabelecer a subordinação do sentido ao
conhecimento. A essa fonte externa de certo conjunto de conexões
estruturais, daremos o nome de força.4
É exatamente neste ponto que “desconstrução” e “hegemonia” se cruzam. Pois, se a “desconstrução” descobre o papel da
decisão a partir da indecidibilidade da estrutura, a “hegemonia”,
como teoria da decisão tomada num terreno indecidível, requer
que o caráter contingente das conexões aí existentes seja inteiramente demonstrado pela desconstrução. A categoria “hegemonia”
surgiu com o fim de dar conta do caráter político das relações
sociais numa arena teórica que assistira ao colapso da concepção
marxista clássica de “classe dominante” – concebida como efeito
necessário e imanente de uma estrutura plenamente constituída.
As articulações hegemônicas foram pensadas desde o início como
construções contingentes, precárias e pragmáticas. Daí a razão
pela qual, em Gramsci, há um grande esforço para romper com a
identificação entre agências hegemônicas e posições sociais objetivas no interior da estrutura. Sua noção de “vontade coletiva” tenta
precisamente efetuar essa ruptura, na medida em que as vontades
coletivas são concebidas como agências sociais instáveis, de fronteiras imprecisas e constantemente redefinidas, e constituídas por
meio da articulação contingente de uma pluralidade de identidades e relações sociais. As duas características centrais de uma intervenção hegemônica são, nesse sentido: 1) o caráter contingente das
articulações hegemônicas; e 2) seu caráter constitutivo, no sentido

4

Cf. Jacques Derrida. “Force et signification”. L’Écriture et la différence. Paris:
Seuil, 1967.
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de que elas instituem relações sociais num sentido primário, não
dependente de qualquer racionalidade social a priori.
Isso traz, no entanto, dois problemas. O primeiro se refere à
instância externa que toma a decisão. Não se trataria da reintrodução de um novo essencialismo via sujeito? Não seria isso substituir
um fechamento [closure] objetivo da estrutura por um subjetivo,
por meio da intervenção do agente? O segundo problema concerne às condições de visibilidade da contingência da estrutura.
Como se verá adiante, esses dois problemas têm de ser enfrentados sucessivamente, na ordem que acabamos de apresentar.
No que tange ao primeiro ponto, é óbvio que a questão não
pode ser resolvida com base na simples afirmação de que o truque
é realizado por um sujeito que rearticula em torno de seu projeto os elementos dispersos de uma estrutura deslocada.5 Existe, de
fato, uma relação muito mais complexa entre sujeito e estrutura
do que sugere essa versão simplista acerca do que está implicado
numa articulação hegemônica. Pois surge a pergunta óbvia: quem
é o sujeito e qual é o terreno de sua constituição? Se quisermos
evitar soluções fáceis, do tipo deus ex machina, é preciso responder a essa pergunta. Uma primeira resposta viria em termos de
5

N. T.: O termo “deslocada” alude aqui a pelo menos um duplo traço da “estruturalidade” da estrutura: em primeiro lugar, por se constituir sempre em relação a
um outro, a algo que lhe é externo e a como sua identidade se define (um “exterior constitutivo”, segundo Derrida), toda estrutura (isto é, qualquer sistema de
diferenças articuladas) é irremediavelmente cindida, descentrada, por mais coesa,
coerente e poderosa que possa parecer. A possibilidade de ser deslocada, isto é,
confrontada com aquilo que lhe escapa, com o que ela não pode (ou não quer)
incorporar – senão sufocar, esquecer, eliminar –, se coloca, portanto, em cada
nova “irrupção” do exterior constitutivo, sem o qual nenhuma estrutura possuiria seu efeito de unidade e identidade (o qual não deve ser buscado num único
“outro”, claramente definível empiricamente). Em segundo lugar, uma estrutura
é deslocada quando o modo como seus elementos integrantes foram articulados
é questionado, problematizado ou inviabilizado; quando sua contingência, ou
historicidade irredutível, é revelada. Assim deslocada, novamente “des-centrada”
ou “ex-cêntrica” (tal estrutura), seus elementos se prestam a outras formas de
articulação, a outras intervenções hegemonizantes, que tendem ou podem levá-la
a uma transformação, a uma nova formação hegemônica.
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um marxismo moderado e “iluminista”: há um terreno primário
no qual se constituem as agências sociais – as relações de produção – e um terreno secundário no qual operam os elementos
dispersos a serem hegemonizados. Desse modo, estamos no melhor de ambos os mundos: podemos afirmar o papel integral da
agência na realização do trabalho de articulação, sem cairmos em
qualquer subjetivismo démodé; podemos manter a noção de um
agente fundamental de mudança histórica, sem renunciar à rica e
multiforme variedade da vida social; podemos soltar as rédeas do
intrigante jogo da contingência histórica, sabendo que temos os
meios disciplinares para puxá-las de volta – “em última instância”
– para o duro mundo das restrições estruturais. Que mundinho
lindo e arrumado!
A desvantagem desse quadro é naturalmente que, qualquer
que seja a validade da separação entre os dois níveis, teremos de
explicitar a totalidade em cujo interior essa separação tem lugar;
e, se tal totalidade existir, não será possível a verdadeira contingência. Pois, se os limites do contingente são necessários, então
são parte da identidade contingente. Contrariamente, como os
limites necessários são da contingência variável, a presença dessa variação é imprescindível à existência dos limites; nesse caso,
como dissemos, a contingência se torna necessária. Essa impureza
essencial pela qual o necessário e o contingente se contaminam reciprocamente constitui o terreno de uma indecidibilidade ontológica irredutível. O mundo é, afinal de contas, mais desordenado e
imprevisível do que os modelitos bem feitinhos de nosso marxista
bien pensant.
Então, embaralhemos as cartas e comecemos o jogo de
novo. O sujeito hegemônico não pode se constituir num terreno
diferente do da estrutura ao qual ele pertence. Mas, se o sujeito
fosse uma mera posição de sujeito no interior da estrutura, esta
seria inteiramente fechada e não haveria contingência alguma –
nem qualquer necessidade de hegemonizar o que quer que seja.
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Os termos de nosso problema são os seguintes: a) hegemonia significa articulação contingente; b) contingência significa externalidade da força articuladora em relação aos elementos articulados;
c) tal externalidade não pode ser pensada como uma separação
efetiva de níveis no interior de uma totalidade plenamente constituída, ou não seria externalidade. Então, como pensar uma externalidade que emerge no interior da estrutura sem ser resultado
de uma diferenciação positiva de seus níveis constitutivos? Isso
só é possível se a estrutura não estiver inteiramente reconciliada
consigo mesma, se for habitada por uma falta6 original, por uma
indecidibilidade radical que demande uma constante superação
por meio de atos de decisão. São esses atos, precisamente, que
constituem o sujeito, o qual só pode existir como uma vontade
transcendente à estrutura. Visto que essa vontade não tem um
lugar de constituição externo à estrutura, mas é o resultado da
falha da estrutura de se autoconstituir, ela só pode ser formada
por meio de atos de identificação. Se preciso me identificar com
alguma coisa, é porque, para começar, não tenho uma identidade
plena. Esses atos de identificação só podem ser pensados como resultado da falta no interior da estrutura e têm o traço permanente
desta última. Assim se mostra a contingência: como a distância
inerente da estrutura em relação a si mesma. (Esta é, de fato, a
matriz de toda visibilidade e representação: sem essa distância,
nenhuma visão seria possível.)
Isso nos leva ao nosso segundo problema: quais são as condições de visibilidade da contingência da estrutura? Parte dessa
6

N. T.: O termo “falta” tem origem na psicanálise lacaniana e indica a divisão
fundamental que ao mesmo tempo possibilita a identificação do sujeito e a torna
impossível de se totalizar, de governar todo o território de sua própria identidade. Sua utilização chama a atenção para a simultaneidade de vários sentidos: o
de uma falha ou fissura geológica, o de um hiato entre a ideia de totalidade (ou
identidade) e suas “encarnações” concretas e o de um vazio estrutural (e intolerável) que precisa ser preenchido por algum princípio ou conteúdo determinado.
É importante manter-se essa múltipla referência sempre em mente.
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questão já foi na realidade respondida: na medida em que nenhum conteúdo específico está predeterminado a preencher o vazio
estrutural, é o conflito entre vários conteúdos tentando desempenhar esse papel de preenchimento que vai tornar visível a contingência da estrutura. O que, porém, nos traz outra consequência,
da maior importância para nosso argumento. A visibilidade do
caráter contingente do conteúdo que arremata a estrutura exige
que tal conteúdo seja visto como indiferente ao vazio estrutural e,
nesse sentido, como equivalente a outros conteúdos possíveis. Isso
significa que a relação entre o conteúdo concreto e seu papel de
preenchimento do vazio interno à estrutura é puramente externa.
É aí que se encontra a contingência. Mas, nesse caso, o conteúdo
concreto que preenche o vazio será constitutivamente dividido:
por um lado, será seu próprio conteúdo literal; por outro – na medida em que desempenha uma função contingente vis-à-vis esse
conteúdo literal –, representará uma função geral de preenchimento independente de qualquer conteúdo particular.
Essa segunda função é o que, noutro texto,7 chamei de forma geral da plenitude. Assim, a resposta completa ao nosso segundo problema seria: a condição de visibilidade da contingência da
estrutura é a visibilidade do espaço vazio entre a forma geral da
plenitude e o conteúdo concreto que encarna essa forma. Numa
situação de grande desordem, a necessidade de uma ordem se torna mais premente do que seu conteúdo; e, quanto mais generalizada for a desordem, maior será a distância entre essas duas dimensões e mais indiferentes as pessoas serão quanto ao conteúdo
concreto das formas políticas que trouxerem as coisas de volta a
certa normalidade.8

7
8

Cf. “New reflections on the revolution of our time”. New reflections on the revolution of our time. Londres: Verso, 1990.
Baseado nesse argumento, tentei estabelecer uma contraposição entre Platão e
Hobbes em ibid., pp. 68-72.
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Podemos agora extrair algumas conclusões gerais a respeito
dessa divisão. É fácil perceber que, no caso de se atingir um fechamento total da estrutura, a divisão seria superada, porque então a
forma geral da plenitude seria imanente à estrutura e seria impossível diferenciá-la de seu conteúdo concreto, literal. Somente se a
plenitude for percebida como aquilo que falta à estrutura, a forma
geral e o conteúdo concreto poderão ser diferenciados. Nesse caso,
restaria aparentemente uma simples dualidade, em que teríamos,
de um lado, a estrutura (parcialmente desestruturada) e, de outro,
as várias – e, como vimos, parcialmente equivalentes – tentativas
de preencher os vazios estruturais, de introduzir novos discursos e
práticas reestruturantes.
Há, no entanto, um truque nessa forma de apresentar a
questão, que oculta algo essencialmente importante. Consideremos o problema com atenção. Tudo depende do status desse
conceito de “equivalência” que introduzimos para caracterizar
uma das dimensões da relação entre os vários discursos que tentam preencher o vazio estrutural. Qual é a condição de possibilidade de tal equivalência? Tomemos o exemplo de pessoas que
vivem próximas a uma catarata. Elas passam toda a vida a ouvir
o ruído da queda d’água – isto é, o som é um pano de fundo
permanente, do qual elas estão normalmente inconscientes. Não
escutam de fato o barulho. Mas, se um dia, por qualquer razão,
a água de repente parar de jorrar, as pessoas começarão a ouvir o
que estritamente falando não pode ser ouvido: o silêncio. É a falta de algo que, assim, assume plena presença. Ora, suponhamos
que esse silêncio seja intermitentemente interrompido por ruídos
de diferentes procedências, que a queda da água antes tornava
inaudíveis. Todos terão uma identidade dividida: por um lado,
são ruídos específicos; por outro, terão a identidade equivalente
de romper o silêncio. Os ruídos só são equivalentes por causa
do silêncio; mas o silêncio só é audível como ausência de uma
plenitude prévia.
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Esse exemplo, não obstante, perde uma dimensão da falta
comunitária: esta é vivida como privação, enquanto me é perfeitamente possível ser indiferente à presença ou à ausência do ruído
da catarata. Essa é a razão para a falta social ser vivida como desordem, como desorganização, e haverá tentativas de superá-la via
identificações. Mas, se as relações sociais são relações discursivas,
relações simbólicas que se constituem por meio de processos de
significação, o fracasso de tal processo de constituição, a presença de uma falta no interior da estrutura, tem de ser, ele próprio,
significado. De modo que a questão é: existem formas discursivas específicas da presença da falta? Essa divisão entre conteúdo
concreto e forma geral da plenitude possui modos específicos de
se mostrar? A resposta é sim, e eu diria que a forma geral da plenitude se mostra por meio da presença discursiva de significantes
constitutivamente flutuantes – isto é, que não resultam de ambiguidades contingentes de sentido, mas da necessidade de significar
a falta (a plenitude ausente no interior da estrutura). Suponhamos
um discurso político que afirme que “o [Partido] Trabalhista tem
mais condições de assegurar a unidade do povo britânico do que o
Partido Conservador [Tory Party]”. Numa proposição como essa,
bastante comum no debate político, temos uma entidade, “a unidade do povo britânico”, qualitativamente diferente das outras –
os trabalhistas e os conservadores [Tories]. Primeiro, essa unidade
é algo a ser atingido, de forma que, ao contrário das outras duas
entidades, não existe efetivamente, mas é o nome de uma plenitude ausente. Em segundo lugar, o tipo de unidade política que os
trabalhistas e os conservadores [Tories] criariam seria substancialmente diferente, de modo que, se o termo “unidade” significasse
uma entidade concreta no mesmo nível das duas forças políticas, a
proposição seria quase tautológica – seria equivalente a “o Partido
Trabalhista tem mais condições de assegurar um tipo de unidade
trabalhista ao povo britânico do que os conservadores [Tories]”.
Mas obviamente a proposição original não quer dizer isso. Assim,
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por um lado, as várias forças políticas proveem o conteúdo concreto da “unidade”, sem o qual esta não poderá existir; por outro, tal
unidade não se esgotará totalmente em quaisquer desses conteúdos concretos alternativos. “Unidade” é um significante flutuante
porque seus significados só são fixados pelos conteúdos concretos
dados pelas forças antagônicas; ao mesmo tempo, essa flutuação
não é puramente contingente e circunstancial, porque sem ela o
debate político seria impossível e a vida política seria um diálogo de surdos, no qual só teríamos proposições incomensuráveis.
A divisão básica mencionada encontra a forma de sua presença discursiva por meio dessa produção de significantes vazios que representam a forma geral da plenitude. Em outro ensaio, demonstrei
que, se uma expressão do tipo “os fascistas conseguiram realizar a
revolução de que os comunistas não foram capazes” fez sentido na
Itália dos anos 1920, isso se deve ao fato de o significante “revolução” ser vazio, representando o sentimento das pessoas de que a
velha ordem oriunda do Risorgimento tornara-se obsoleta e de que
era necessária a refundação radical do Estado italiano.
Tomemos um último exemplo. Num artigo publicado alguns anos atrás,9 Quentin Skinner contesta a forma como Stuart
Hampshire apresenta um diálogo imaginário entre um liberal e
um marxista.10 De acordo com Hampshire, o desacordo gira em
torno do sentido do termo político: o marxista dá a este uma aplicação extensiva, ao passo que o uso liberal é muito mais restrito.
Para Skinner, contudo, há muito mais envolvido na disputa, visto
que não está em absoluto claro por que sentidos incomensuráveis
atribuídos a um termo estabeleceriam um critério para que se prefira um a outro. E conclui:

9
10

Quentin Skinner. “Language and social change”. In J. Tully (org.). Meaning and
context: Quentin Skinner and his critics. Londres: Polity Press, 1988, pp. 125-6.
Stuart Hampshire. Thought and action. Londres: Chatto and Windus, 1959,
p. 97.
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Se o marxista quiser genuinamente persuadir o liberal a compartilhar ou ao menos reconhecer algum insight político, ele precisa
com efeito fazer dois argumentos. O primeiro é, naturalmente,
que o termo político pode ser apropriadamente aplicado a uma
variedade de ações às quais o liberal nunca pensou em aplicá-lo.
Mas o segundo, que sua aplicação do termo desafia o liberal a
admitir, é que isso se deve não a um desacordo quanto ao sentido do termo, mas sim ao fato de que o liberal é uma pessoa de
sensibilidade e consciência política estreitas.11

Concordo com os dois argumentos de Skinner, mas gostaria de adicionar algo com relação ao tipo de processo dialógico
que as duas operações envolvem. Convencer o liberal de que o
termo político pode ser aplicado a uma gama de ações que ele não
havia abarcado antes é algo que poderia ser feito, como o próprio
Skinner indica, apenas se o marxista fosse capaz de reivindicar
com alguma plausibilidade que ele ou ela está empregando o
termo por força de seu sentido consensuado.12 Ora, se o liberal
não percebe que esse sentido consensuado abarca o tipo de situação a que o marxista se refere, isso pode acontecer por uma de
duas razões: por conta de um equívoco lógico ou, de modo mais
plausível, por conta de uma “sensibilidade e uma consciência
política estreitas”. Assim, os dois argumentos de Skinner não são
realmente diferentes um do outro; aplicar um termo a uma nova
gama de ações com base num significado consensuado requer,
como condição sine qua non, uma redescrição de uma situação
dada em termos que descartam uma sensibilidade política estreita. No entanto, com isso avançamos muito pouco. Pois, para
começar, por que uma redescrição seria aceita? Se alguém está
perfeitamente contente com e acomodado a uma descrição A, ele
11
12

Quentin Skinner, op. cit., p. 126.
Id., ibid.
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ou ela não tem qualquer motivo para mudar para uma descrição
B. A única saída desse impasse é se a descrição B não vier a substituir uma descrição A completa, mas fornecer uma descrição
para uma situação que tenha se tornado cada vez mais indescritível nos termos do velho paradigma. Ou seja, a única maneira em
que o processo de convencimento pode funcionar é se ele passar
da falta de convicção à convicção, não de uma convicção a outra.
Isso significa que a função de uma nova linguagem é preencher
um vazio. Desse modo, Hampshire está correto ao pensar que
não há possibilidade de escolha entre dois mundos de pensamento separados; mas Skinner também está correto ao sustentar que
a disputa não é apenas sobre o sentido dos termos, e sim sobre
redescrições mais amplas. Se concordarmos que a condição para
uma redescrição exitosa é que esta não apenas substitua uma
antiga, mas também preencha um vazio aberto pela descritibilidade geral de uma situação, então a redescrição válida terá uma
identidade cindida: por um lado, será seu próprio conteúdo; por
outro, incorporará o sentido da descritibilidade como tal – isto
é, o que chamamos de forma geral da plenitude. Sem essa segunda ordem de significação, sem o que poderíamos chamar
de hegemonização da forma geral de descritibilidade por uma
descrição concreta, estaríamos nos “mundos de pensamento separados” de Hampshire, e nenhuma interação entre discursos
políticos seria possível.
Os desenvolvimentos anteriores nos dão alguns elementos
para responder nossa questão inicial: como transcender o horizonte
histórico da modernidade sem cair na armadilha de uma alternativa exclusiva do tipo modernidade versus pós-modernidade, em
que o caráter puramente negativo do conteúdo do segundo polo
significa que os conteúdos do primeiro continuarão dominando
sem contestação? Como ir além de um niilismo cuja própria lógica reproduz precisamente aquilo que pretende questionar? Nossa
posição é que: 1) é a indecidibilidade estrutural discutida acima,
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quando aceita em todas as suas implicações radicais, que possibilita
ir além tanto da modernidade quanto de seu reverso niilista; e 2)
esse ir-além-da-modernidade não consiste num abandono de todos
os seus conteúdos, e sim na perda de sua dimensão de horizonte
(uma categoria que devemos explicar). Discutiremos o primeiro
ponto em relação ao funcionamento da lógica da representação e
do poder nas sociedades contemporâneas, e passaremos em seguida
à questão da crise do horizonte básico da modernidade.
Primeiro, a questão da representação. O que está envolvido nesse processo? Essencialmente a fictio iuris de que alguém
está presente num lugar do qual está materialmente ausente. A
representação é o processo pelo qual outrem – o representante
(ou a representante) – “substitui” e ao mesmo tempo “encarna”
o representado (ou a representada). As condições de uma perfeita
representação seriam atingidas, aparentemente, quando ela fosse
um processo direto de transferência da vontade do representado,
quando o ato de representação desse perfeita transparência àquela
vontade. Isso pressupõe que a vontade esteja inteiramente constituída e que o papel do representante se esgote em sua função
de intermediação. Dessa forma, a opacidade inerente a qualquer
“substituição” e “encarnação” tem de ser reduzida ao mínimo – o
corpo no qual a encarnação tem lugar tem de ser quase invisível.
É aqui, no entanto, que começam as dificuldades. Porque não
existem condições de perfeita representabilidade, nem do lado
do representante nem do representado – e isso não se deve ao
empiricamente possível, mas à própria lógica do processo de representação. No que se refere ao representado, se ele precisa ser
representado, é por conta do fato de que sua identidade básica é
constituída num lugar A, enquanto as decisões que podem afetar
essa identidade vão ocorrer num lugar B. Mas, nesse caso, sua
identidade é incompleta e a relação de representação, longe de ser
uma identidade plenamente desenvolvida, é um suplemento necessário à sua constituição.
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O problema crucial é saber se esse suplemento pode ser
simplesmente deduzido do lugar A, onde a identidade original do
representado se constituiu, ou se é uma adição inteiramente nova,
em cujo caso a identidade do representado é transformada e ampliada pelo processo de representação. Achamos que este último
é sempre o que ocorre. Tomemos um exemplo muito simples,
em que a contribuição do representante para a constituição do
“interesse” a ser representado é aparentemente mínima: um deputado federal que representa um grupo de agricultores cujo interesse mais importante é a defesa dos preços dos produtos agrícolas.
Mesmo aqui o papel do representante excede em muito a simples
transferência de um interesse pré-constituído. Pois o terreno em
que esse interesse tem de ser representado é o da política nacional, onde muitas outras coisas estão acontecendo, e mesmo algo
aparentemente tão simples como a proteção dos preços agrícolas exige processos de negociação e articulação com um conjunto
de forças e problemas que excedem em muito o que é pensável
e dedutível a partir do lugar A. Assim, o representante inscreve
um interesse numa realidade complexa, diferente daquela na qual
esse interesse foi originalmente formulado, e, assim fazendo, ele
o constrói e transforma. Mas, desse modo, o representante também está transformando a identidade do representado. O vazio
original na identidade do representado, que exigia ser preenchido
por um suplemento por meio do processo de representação, abre
um movimento de indecidibilidade, constitutivo e irredutível, em
duas direções. Existe uma opacidade, uma impureza essencial, no
processo de representação, que é ao mesmo tempo sua condição
de possibilidade e impossibilidade. O “corpo” do representante
não pode ser reduzido, por motivos essenciais. Uma situação de
plena transferência e responsabilidade num meio transparente
não envolveria representação alguma.
Dessa forma, a ideia de perfeita representação envolve uma
impossibilidade lógica; isso não significa, contudo, que a repre-
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sentação seja inteiramente impossível. A questão é, antes, que “representação” é o nome de um jogo indecidível que organiza uma
variedade de relações sociais, mas cujo funcionamento não pode
ser fixado num mecanismo racionalmente concebível e, em última
instância, unívoco. A noção de “representação” tem sido criticada
com frequência na teoria democrática pelas dificuldades que oferece a um tipo de responsabilização considerado essencial numa
sociedade democrática. Mas a maioria das versões dessa crítica é
mal fundamentada. Identificar o perigo apenas na possibilidade
de que a vontade das bases seja ignorada ou traída pelo seu representante é uma visão unilateral. Existem, naturalmente, muitos
casos em que essa vontade é ignorada e tantos outros de distorção
sistemática. No entanto, o que tal crítica não leva em conta é o
papel do representante na constituição daquela vontade. Se, como
dissemos, há um vazio na identidade do representado que requer
que o processo de representação o preencha, simplesmente não
é verdade que a redução dos espaços sociais em que mecanismos
representativos operam levará necessariamente a sociedades mais
democraticamente geridas. Vivemos em sociedades em que é cada
vez menos possível se referir a um nível único ou primário no qual
a identidade básica dos agentes sociais se constituiria. Isso quer dizer que, por um lado, os agentes sociais estão se tornando cada vez
mais “subjetividades múltiplas” [multiple selves], com identidades
frouxamente integradas e instáveis; por outro, há uma proliferação de pontos na sociedade em que se tomarão decisões que afetarão suas vidas. Consequentemente, a necessidade de “preencher os
vazios” não mais representa um “suplemento” a ser acrescentado a
um espaço fundamental de constituição da identidade do agente;
torna-se, em vez disso, um terreno primário. O papel constitutivo
da representação na constituição da vontade, parcialmente oculto
em sociedades mais estáveis, faz-se agora inteiramente perceptível.
O nível da política nacional, por exemplo, pode operar como o
lugar em que os discursos dos representantes propõem formas de
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articulação e unidade entre identidades que estariam de outra maneira fragmentadas. O que quer dizer que não podemos escapar
ao referencial dos processos representativos e que as alternativas
democráticas têm de ser construídas pela multiplicação dos pontos a partir e em torno dos quais opera a representação, em vez de
se tentar limitar seu escopo e espaço de funcionamento.
Vimos o que está em jogo numa situação em que o discurso do representante deva preencher o vazio na identidade do
representado: esse discurso terá o duplo papel ao qual me referi
anteriormente, o de ser uma forma específica de preenchimento
e simbolizar a função de preenchimento. Mas isso significa que o
vazio entre os dois termos dessa dualidade aumentará necessariamente nas sociedades atuais, e que o papel dos “representantes”
será ainda mais central e constitutivo. Será que essa situação é tão
ruim quanto se pensa? Estaríamos nos distanciando cada vez mais,
por meio desse vazio crescente, da possibilidade de criar sociedades geridas democraticamente? Acho que não. O que ocorre é o
contrário. Numa situação em que o conteúdo concreto e a forma
geral da plenitude não podem ser diferenciados – isto é, num universo fechado que não requer qualquer representação –, não há
possibilidade de competição democrática. A transparência de uma
identidade plenamente realizada seria a origem automática de todas as decisões. Esse é o mundo dos heróis homéricos. Todavia,
se houver um vazio na identidade dos atores sociais, seu preenchimento produzirá necessariamente uma divisão entre conteúdo de
preenchimento e função de preenchimento, e, como a última não
está necessariamente associada a qualquer conteúdo, haverá uma
competição entre os vários conteúdos pela encarnação da própria
forma da plenitude.
Uma sociedade democrática não é aquela em que o “melhor” conteúdo domina sem contestação, mas aquela em que nada
é alcançado de uma vez por todas e há sempre a possibilidade de
questionamento. Se pensarmos, por exemplo, na ressurgência do
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nacionalismo e de todos os tipos de identidades étnicas na Europa oriental de hoje, observaremos facilmente que o perigo para a
democracia está no fechamento desses grupos em torno de identidades totalmente constituídas, o que só contribui para reforçar
suas tendências mais reacionárias e criar condições de permanente
confronto com outros grupos. É, ao contrário, a integração de
tais nações em conjuntos mais amplos – como a União Europeia
– que pode criar as bases de um desenvolvimento democrático,
que requer a divisão de si mesmo, a necessidade de ser representado fora de si mesmo a fim de adquirir personalidade própria. Só
existirá democracia se houver o reconhecimento do valor positivo
de uma identidade deslocada. O termo hibridização, acertadamente sugerido por Homi Bhabha e outros autores, se aplica plenamente aqui. Nesse caso, porém, a condição para uma sociedade democrática é sua incompletude constitutiva – que envolve,
obviamente, a impossibilidade de uma fundamentação última.
Podemos dizer que se trata de uma desfundamentação que escapa
à perversa e estéril dicotomia modernidade/niilismo: ela não nos
confronta com a alternativa presença/ausência de um fundamento, mas com a busca interminável de algo que dê um valor positivo à sua própria impossibilidade.
Se nos referirmos ao poder, encontraremos a mesma situação. A noção tradicional de uma sociedade emancipada é a de uma
sociedade inteiramente racional, da qual se extirpou inteiramente
o poder. Mas, como vimos, para a concepção racionalista de sociedade na qual se baseia a noção de emancipação, o poder tem de
ser puramente aparente [appariential]. Isso nos coloca frente aos
termos de uma situação antinômica. Se a emancipação for possível como um evento real – isto é, se tiver um status ontológico e
não for apenas o conteúdo vivido da falsa consciência das pessoas
–, então o poder também terá de ser real. Mas, se o poder for real,
a relação entre poder e aquilo que dele se emancipa terá de ser
uma relação de exterioridade radical – de outra forma, haveria um
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vínculo racional levando do poder à emancipação, e esta não seria
verdadeiramente emancipação. A dificuldade está no fato de que
uma relação de exterioridade radical entre duas forças é contingente; consequentemente, se a emancipação eliminar o poder por
meio de um processo contingente de luta, ela própria terá de se
tornar poder. Não se poderia dizer, no entanto, que no momento
em que a emancipação tiver destruído o poder, terá deixado de ser
poder? Não, porque transparência e racionalidade plenas não podem provir logicamente da opacidade inerente a um ato contingente de poder. Somente se a derrubada do poder fosse expressão
de uma racionalidade superior, que a tivesse transformado num
passo necessário, é que a emancipação seria totalmente racional.
Mas, nesse caso, como vimos, ela deixaria de ser emancipação. Assim, a própria condição para a emancipação – sua ruptura radical
com o poder – é que a torna impossível, pois a faz indiferenciável
do poder. A consequência, entretanto, não é a conclusão niilista
de que a emancipação é impossível e de que permanece apenas
o poder, porque o que nossa conclusão afirma é que o poder é a
própria condição para a emancipação. Se toda emancipação tem
de se constituir como poder, há uma pluralidade de poderes – e,
em decorrência, de emancipações contingentes e parciais. Estamos aqui na situação maquiaveliana de uma pluralidade de lutas
no interior do social, e não num ato de refundação radical que se
tornaria a origem do social. O que é afastada é a ideia logicamente impossível de uma dicotomia radical que torna emancipação
um sinônimo de eliminação do poder. Porém, como no caso da
impureza inerente ao processo de representação, a dimensão de
poder que é inerradicável e constitutiva de toda identidade social
deveria ser vista como a fonte de um novo otimismo histórico, e
não como um encargo. Pois, se uma eliminação total do poder
fosse atingível, as relações sociais seriam inteiramente transparentes, a diferença se tornaria impossível e liberdade seria um termo
redundante. Alcançaríamos, efetivamente, o fim da história.
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Chegamos, assim, ao último ponto. O que estamos presenciando em nossa experiência contemporânea é o fim da modernidade como horizonte, mas não necessariamente dos objetivos e demandas específicos que deram forma a seus conteúdos.
Chamamos horizonte àquilo que estabelece simultaneamente os
limites e o terreno de constituição de todo objeto possível – e,
como resultado, impossibilita qualquer coisa além de si. “Razão”,
para o Iluminismo; “progresso”, para o positivismo; “sociedade
comunista”, para o marxismo: esses são os nomes não de objetos
no contexto de certo horizonte, mas do próprio horizonte. Nesse
sentido, os elementos básicos da concepção moderna da política
que destacamos no início estão firmemente enraizados nas principais dimensões da modernidade, concebida como um horizonte
fundamental. Agora, generalizando as principais conclusões de
nosso argumento, poderíamos dizer que a crise desse horizonte
– para a qual muitos têm chamado a atenção –, longe de levar a
uma implosão generalizada do social e a um recuo da participação
nas esferas públicas, cria, em vez disso, pela primeira vez, a possibilidade de uma concepção radicalmente política da sociedade.
Voltemos rapidamente às cinco características iniciais e vejamos
de que maneira a virada “pós-moderna” ajuda a libertar a política
de seus limitantes laços modernos.
Transformação radical, em primeiro lugar. Se essa transformação for concebida como tendo lugar no nível de um fundamento racionalmente compreensível do social, será obra da razão,
não nossa. Uma racionalidade que nos transcende determina inteiramente o que vai acontecer, e nossa única liberdade possível
é ter consciência da necessidade. É dessa maneira que uma classe
universal só pode ser um ator histórico ilimitado, que abole a dualidade sujeito/objeto. Mas, se não houver nenhum fundamento
do social, toda intervenção histórica será obra de agentes históricos limitados. Tal limitação, no entanto, é mais do que compensada por uma nova liberdade, adquirida pelos agentes sociais

emancipação e diferença.indd 153

11/5/2011 10:35:21

154 Emancipação e diferença

na medida em que se tornam os criadores de seu próprio mundo.
Como resultado, a noção de “transformação radical” é deslocada:
seu caráter radical é dado pela sobredeterminação de mudanças
parciais por ela implicadas, e não por seu funcionamento no nível de um fundamento básico. Isso explica por que a segunda e a
quarta características que tínhamos detectado na concepção moderna da política também são deslocadas. A categoria “totalidade
social” não pode ser certamente abandonada porque, na medida
em que toda ação social tem lugar num terreno sobredeterminado, esta “totaliza” de alguma forma as relações sociais; contudo,
“totalidade” torna-se agora o nome de um horizonte, e não mais
de um fundamento. Pela mesma razão, os atores sociais tentam
superar suas limitações; no entanto, como a noção de um ator histórico ilimitado foi abandonada, tal superação só pode ser o processo pragmático de construção de identidades sociais altamente
sobredeterminadas.
Que dizer sobre a representabilidade? É claro que, se não há
qualquer fundamento racional último do social, a representabilidade total é impossível. Mas, nesse caso, poderíamos falar de representações “parciais”, as quais seriam, dentro de seus limites, imagens
mais ou menos adequadas do mundo. Se o terreno do fundamento
for ocupado por uma contingência radical, todo sentido social será
uma construção social, e não um reflexo intelectual do que sejam as
coisas “em si mesmas”. A consequência é que, nessa “guerra de interpretações”, o poder, longe de ser meramente aparente [appariential],
faz-se constitutivo da objetividade social.
Três conclusões decorrem dos argumentos precedentes. A
primeira é que a política não está confinada a uma superestrutura;
ocupa o papel daquilo que poderíamos chamar de uma ontologia
do social. Se a política é o conjunto das decisões tomadas num
terreno indecidível, isto é, num terreno em que o poder é constitutivo, então o social só pode consistir em formas sedimentadas
de um poder que borrou os traços de sua própria contingência.
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A segunda conclusão é que, se a passagem da modernidade à pósmodernidade ocorresse no nível de seus horizontes sociais e intelectuais, tal movimento não implicaria necessariamente o colapso
de todos os objetos e valores contidos no horizonte da modernidade, mas, ao contrário, sua reformulação por uma perspectiva
diferente. Os valores universais do Iluminismo, por exemplo, não
têm de ser abandonados; precisam, sim, ser apresentados como
construções sociais pragmáticas, e não como expressões de uma
exigência necessária da razão. Finalmente, penso que as reflexões
anteriores mostram em que direção deveria seguir a construção
de um imaginário social pós-moderno: indicar os valores comunitários positivos que derivam da limitação dos agentes históricos,
da contingência das relações sociais e dos arranjos políticos pelos
quais a sociedade organiza a gestão de sua própria impossibilidade.
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Comunidade e seus paradoxos: a “utopia
liberal” de Richard Rorty*
1

O antifundacionalismo produziu, até então, uma variedade
de efeitos intelectuais e culturais, mas poucos desses efeitos têm-se
referido ao terreno da política. Este é um dos méritos do trabalho
de Richard Rorty: tentar, de forma vigorosa e persuasiva, estabelecer tal conexão. Em seu livro Contingency, irony and solidarity (Cambridge University Press, 1989),1 apresenta um excelente
quadro da transformação intelectual do Ocidente no decurso dos
últimos dois séculos e, sobre essas bases, esboça as principais linhas
de um arranjo social e político que ele chama de “utopia liberal”.
Não significa que Rorty tente apresentar sua abordagem (pós)filosófica como fundamento teórico para sua proposta política – uma
tentativa (que Rorty rechaça) que simplesmente “reocuparia” com
um discurso antifundacionalista o terreno do fundamento perdido. Trata-se, antes, de que o antifundacionalismo, junto a uma
pluralidade de outras narrativas e intervenções culturais, crie um
clima intelectual no qual certas configurações sociais e políticas
sejam pensáveis.
2

*
12

Traduzido por Léo Peixoto Rodrigues (UFPel).
Versão em português: Contingência, ironia e solidariedade, publicado pela Martins Fontes, 2007.
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Neste ensaio, buscarei mostrar, embora eu certamente concorde com a maioria dos argumentos e posições filosóficas de Rorty, que sua noção de “utopia liberal” apresenta uma série de deficiências que só podem ser superadas se os traços liberais da utopia
de Rorty forem reinscritos num referencial mais abrangente, que
chamamos de democracia radical.2
I
Resumamos, em primeiro lugar, os principais pontos do
argumento de Rorty. Nas primeiras páginas, ele afirma sua tese
principal nos seguintes termos:
Este livro tenta mostrar como as coisas se apresentam caso renunciemos a uma teoria que unifique o público e o privado, satisfazendo-nos a tratar demandas de autocriação e de solidariedade
humana como igualmente válidas, mesmo que incomensuráveis.
Ele esboça uma figura que chamo o ‘ironista liberal’. Tomo minha
definição ‘liberal’ de Judith Shklar, para quem liberais são aqueles
que pensam que crueldade é a pior coisa que se pode fazer. Utilizo
‘ironista’ para denominar um conjunto de pessoas que encaram
a contingência de suas crenças e desejos mais centrais – alguém
suficientemente historicista e nominalista para ter abandonado a
ideia de que as crenças e desejos centrais reconduzem a algo além
do tempo e da oportunidade. Os ironistas liberais são aqueles que
incluem entre esses desejos infundáveis sua própria esperança de
que o sofrimento será diminuído, de que a humilhação humana,
por outros seres humanos, poderá cessar.3

1

2
3

Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Hegemony and socialist strategy: towards a radical democratic politics. Londres: Verso, 1985.
Richard Rorty. Contingência, ironia e solidariedade. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p. xv.
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O contexto em que esses objetivos são alcançáveis é o de
uma cultura pós-metafísica.
O argumento especificamente político sobre a contingência
da comunidade está precedido por dois capítulos sobre “a contingência da linguagem” e “a contingência do eu” que constitui seu
fundamento. Rorty salienta que há duzentos anos duas principais
mudanças ocorreram na vida intelectual da Europa: a crescente
consciência de que a verdade é fabricada e não encontrada – que
tornou possível as utopias políticas de reconfiguração das relações sociais – e a revolução romântica, que levou à percepção de
arte como autocriação, e não como imitação de realidade. Essas
mudanças uniram forças e progressivamente adquiriram hegemonia cultural. O idealismo alemão foi a primeira tentativa de obter
consequências intelectuais dessa transformação; entretanto, acabou por fracassar, pelo fato de confundir a ideia de que nada possui uma natureza interna a ser representada, com a noção, muito diferente, de que o mundo espaciotemporal é um produto da
mente humana. O que realmente repousa por trás dessas intuições
turvas do período romântico é a consciência crescente de que não
há natureza intrínseca do real, mas que o real parecerá diferente,
dependendo das linguagens com as quais é descrito, e de que não
há uma metalinguagem ou linguagem natural que nos permitirá
decidir entre disputas de linguagens de primeira ordem. O argumento filosófico não prossegue a partir da desconstrução interna
de uma tese apresentada num certo vocabulário, mas por meio da
apresentação de um vocabulário rival.
A filosofia interessante é raramente um exame de prós e contras
de uma tese. Costumeiramente, ela é, implícita ou explicitamente, uma disputa entre um vocabulário estabelecido que se tornou
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um incômodo e um novo vocabulário, mais ou menos formado,
que de forma vaga promete grandes coisas.4

Nesse ponto, Rorty, fiel a seu método, simplesmente renuncia à velha concepção de linguagem e envolve-se numa nova
operação de redescrição por meio da filosofia da linguagem de
Donald Davidson, com sua rejeição à ideia de que a linguagem
constitui um meio de representação ou expressão e sua similaridade com a concepção de Wittgenstein de vocabulários alternativos
como ferramentas alternativas. As “redescrições metafóricas” de
Mary Hasse e o “poeta forte” de Harold Bloom também estão
citados com relação a isso.
Depois de ter mostrado a contingência da linguagem,
Rorty dá um giro ao “eu”. Aqui os principais heróis são Nietzsche
e (especialmente) Freud. Para Nietzsche, é apenas o poeta que
percebe a contingência do eu:
A tradição ocidental pensa a vida humana como um triunfo,
somente na medida em que ela irrompe do mundo do tempo, da aparência e da opinião idiossincrática em outro mundo.
Nietzsche, em contrapartida, pensa que a fronteira importante a
ser cruzada não é aquela que separa o tempo da verdade atemporal, mas a que divide o velho do novo. Pensa a vida humana
triunfante apenas na medida em que ela escapa às descrições herdadas das contingências de sua existência e encontra novas descrições. Essa é a diferença entre a vontade de verdade e a vontade
de autossuperação. Essa é a diferença entre pensar a redenção
como fazer contato com algo mais amplo e mais duradouro que
si mesmo e a redenção como Nietzsche a descreve: “‘recriando
tudo ‘era’ em um ‘assim o desejo’”.5
4
5

Id., ibid., p. 9.
Ibid., p. 29.
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Mas é Freud quem representa o passo mais importante em
direção ao processo de desdivinização do eu. Ele mostrou o caminho em que todos os traços de nossa consciência podem ser
reconduzidos à contingência de nossa formação:
Ele desuniversaliza o senso de moral, tornou-a tão individual
como as invenções de um poeta. Assim, ele nos deixou ver a consciência moral como historicamente condicionada, um produto
tanto do tempo e acaso como da consciência política ou estética.6

A despeito de seus muitos pontos em comum, Freud é mais
útil que Nietzsche, conforme Rorty, visto que o primeiro mostra
que o burguês conformista é embotado apenas na superfície, antes da exploração psicanalítica, enquanto o último relega “a vasta
maioria da humanidade ao status de animais mortais”.7
Por fim, chegamos à contingência da comunidade, que
deve ser tratada mais detalhadamente, uma vez que diz respeito
ao tópico central deste ensaio. Rorty encontra uma dificuldade
inicial aqui: ele adere tanto à democracia liberal quanto ao pósfundacionalismo, mas o vocabulário em que a primeira foi inicialmente apresentada é o do racionalismo iluminista. A tese que
ele busca defender nos dois capítulos seguintes é que, ainda que
esse vocabulário tenha sido essencial para a democracia liberal,
em seus estágios iniciais, hoje ele se tornou um impedimento a
seu progresso e consolidação. Isso o envolve num esforço para reformular o ideal democrático de um modo não racionalista e não
universalista.
Rorty começa tirando de seu caminho possíveis imputações de relativismo e irracionalismo. Cita Schumpeter, que diz
“cientificar-se da validez relativa das próprias convicções e ain6
7

Ibid., p. 30.
Ibid., p. 35.
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da sustentá-las resolutamente é o que distingue o homem civilizado de um bárbaro”; ele inclui o comentário de Isaiah Berlin
nessa passagem: “Pedir mais que isso é, talvez, uma profunda e
irrecusável necessidade metafísica; entretanto, permitir que isso
determine a própria prática é um sintoma de imaturidade moral
e política igualmente profunda e mais perigosa”.8 Para opor-se a
essas afirmações, Michael Sandel é introduzido no debate: “Se
as próprias convicções são apenas relativamente válidas, porque
sustentá-las resolutamente?”.9 Assim, o debate do relativismo é
aberto em seus termos clássicos. Rorty ingressa nesse debate esforçando-se para não fazer do relativismo um problema. Começa
por descartar duas noções de validade absoluta: a que identifica
como absolutamente válido aquilo que é válido para todos e para
qualquer um – porque, nesse caso, não haveria afirmação interessante que fosse absolutamente válida – e a que o identificaria
com aquelas afirmações que podem ser justificadas a todos que
não estão corrompidos – porque isso pressupõe uma divisão da
natureza humana (divino/animal), que é, em última instância,
incompatível com o liberalismo. A única alternativa é, em consequência, restringir a oposição entre formas racionais e irracionais
de persuasão aos confins de um jogo de linguagem, no qual é
possível distinguir razões de crença e causas para crença que não
são racionais. Isso, contudo, deixa aberta a questão sobre a racionalidade das mudanças de vocabulário e, como não existe terreno
neutro para que se decida sobre elas, parece que toda mudança
de paradigmas, metáforas ou vocabulários teria causas, e não razões. Entretanto, isso implicaria o fato de que todos os grandes
movimentos intelectuais, como o cristianismo, a ciência de Galileu ou o Iluminismo, deveriam ser considerados detentores de
origens irracionais. Esse é o ponto em que Rorty conclui que a
8
9

Ibid., p. 46.
Ibid., p. 46.
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utilidade de uma descrição em termos de oposição racional/irracional se desvanece. Davidson – a quem Rorty recorre – observa
que, uma vez que a noção de racionalidade seja restringida a uma
coerência interna, se o uso do termo não for também restringido,
chamaremos de “irracional” muitas coisas que apreciamos (a decisão de reprimir certo desejo, por exemplo, apresentar-se-á como
irracional a partir do ponto de vista do próprio desejo). Se Davidson e Hasse estão certos, metáforas são causas, e não razões,
para a mudança nas crenças, mas isso não as faz “irracionais”; é
a noção mesma de irracionalidade que tem de ser questionada.
A consequência é que a questão de validez é essencialmente aberta e conversacional. Apenas uma sociedade na qual um sistema
de tabus e uma rígida delimitação da ordem dos sujeitos têm sido
impostos e aceitos por todos escapará à natureza conversacional
da validez, mas isso é, precisamente, o tipo de sociedade estritamente incompatível com o liberalismo:
É central à ideia de sociedade liberal que, no que diz respeito às
palavras em oposição às ações, à persuasão em oposição à força,
nada ocorre. Essa abertura mental não deve ser fomentada porque, como a escritura ensina, a Verdade é grande e prevalecerá, não porque, como sugere Milton, a Verdade sempre vencerá
num encontro livre e aberto. Ela deve ser fomentada em razão de
si mesma. Uma sociedade Liberal é aquela que se contenta em chamar de ‘verdadeiro’ o desfecho desses encontros, qualquer que seja.
É por isso que uma sociedade liberal é menos eficiente quando
busca suprir-se com ‘fundações filosóficas’. O esforço em suprir
tais fundamentos pressupõe uma ordem natural de tópicos e de
argumentos que é prévia aos – e sobrepuja os resultados de – encontros entre velhos e novos vocabulários.10

10

Ibid., pp. 51-2.
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A questão que diz respeito à relação entre fundacionalismo
(racionalismo) e liberalismo é tratada, por Rorty, por intermédio de uma convincente crítica a Dialética do esclarecimento, de
Horkheimer e Adorno. Ele aceita sua visão de que as forças postas
em ação pelo Iluminismo têm solapado as próprias convicções
desse movimento, mas não aceita suas conclusões de que, como
resultado disso, o liberalismo está falido intelectual e moralmente, no presente. Conforme Rorty, os vocabulários que presidem
a iniciação de um processo histórico ou de um movimento intelectual nunca são adotados por eles quando estes últimos chegam
à sua maturidade; de acordo com sua perspectiva, o pensamento
irônico é muito mais apropriado para uma sociedade liberal plenamente desenvolvida do que o racionalismo.
O poeta e o revolucionário utópico, os atores históricos
centrais na narrativa de Rorty, desempenham o papel de “protestar em nome da própria sociedade contra aqueles aspectos da
sociedade os quais são infiéis à sua própria autoimagem”. E ele
acrescenta numa passagem crucial:
Esta substituição (de protesto de gente alienada pelo revolucionário e pelo poeta) parece suspender a diferença entre o revolucionário e o reformador. Porém, alguém pode definir idealmente a sociedade liberal como aquela em que essa diferença
é suspensa. Uma sociedade liberal é aquela cujos ideais podem
ser preenchidos pela persuasão antes que pela força, pela reforma antes que pela revolução, pelos encontros livres e abertos de
práticas linguísticas atuais e de outras, com a sugestão para novas
práticas. Porém, isso significa dizer que uma sociedade liberal
ideal é aquela que não tem outro propósito que não a liberdade,
nenhum objetivo exceto a disposição em ver como tais encontros
ocorrem e manter seu resultado. Ela não tem outro propósito
exceto fazer a vida mais fácil para os poetas e para os revolucionários, ao mesmo tempo que fazer a vida mais difícil para os outros,
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através da palavra, e não das ações. É uma sociedade cujo herói
é o poeta forte e o revolucionário, porque ela reconhece que é
o que é, tem a moralidade que tem, fala a linguagem que fala,
não porque ela se aproxime à vontade de Deus ou à natureza do
homem, mas porque certos poetas e revolucionários do passado
falaram como falaram.11

Rorty foca a figura do ironista liberal, comparando-a com
Foucault (um ironista que não é liberal) e com Habermas (um
liberal que não é ironista). No caso de Foucault, existe uma ênfase exclusiva na autorrealização e na autossatisfação. Foucault
não está interessado em considerar as vantagens e os avanços das
sociedades liberais porque está mais preocupado com as formas
como essas sociedades ainda apresentam esse processo de autocriação. Elas têm inclusive, em muitos casos, imposto crescente
controle a seus membros, que eram desconhecidos nas sociedades
pré-modernas.
O principal desacordo de Rorty com relação a Foucault
é que, em sua opinião, não é necessário criar um novo “nós”:
o “nós” liberal é suficiente. No caso de Habermas, a situação é
oposta. Para ele, é essencial que a imagem de si mesma de uma
sociedade democrática tenha um elemento de universalismo que
seja obtido por meio do que ele chama de comunicação livre de
dominação. Habermas tenta manter – ainda que por intermédio
de uma remodelação radical – uma ponte com o racionalismo
fundacionalista do Iluminismo. Dessa forma, o desacordo de Rorty com Foucault é essencialmente político, ao passo que com Habermas é puramente filosófico.
Finalmente, para nosso propósito, devemos considerar
duas objeções possíveis à utopia liberal de Rorty, às quais ele
busca responder. A primeira é que o abandono a um fundamen11

Ibid., pp. 60-1.
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to metafísico de sociedades liberais as privará de um cimento indispensável para a continuação das instituições livres. A segunda
é que não é possível – a partir de um ponto de vista psicológico
– ser um ironista liberal e, ao mesmo tempo, não ter alguma
crença metafísica sobre a natureza da humanidade. A resposta de
Rorty à primeira objeção é a de que a sociedade não se unifica
por meio de fundamentação filosófica alguma, mas por vocabulários e esperanças comuns. A mesma objeção havia sido feita
no passado sobre os efeitos sociais desastrosos que derivariam da
perda de crenças religiosas por parte das massas, e essa profecia
provou estar errada. Os ironistas têm sido essencialmente elitistas e não têm contribuído demasiadamente com o melhoramento da sociedade. As redescrições nas quais eles se engajam frequentemente levam a críticas dos valores mais importantes para
essas pessoas e, consequentemente, à sua humilhação. Além disso, ainda que os metafísicos também se comprometam com suas
redescrições, têm sobre os ironistas a vantagem de dar às pessoas
aquilo que proclamam como verdadeiro na natureza, uma nova
fé para que as pessoas possam aderir. Aqui, entretanto, Rorty
afirma que a primeira dificuldade é que as pessoas requerem dos
filósofos ironistas algo que a filosofia não pode dar: respostas a
perguntas como “Por que não ser cruel?” ou “Por que ser gentil?”. A expectativa de que uma resposta teórica possa ser dada
é simplesmente resultado de um descompasso [lag] metafísico.
Numa era pós-filosófica, são as narrativas que desempenham a
função de criar esses valores:
Numa cultura ironista... são as disciplinas que se especializam
em descrições mais densas [thick] do privado e do idiossincrático, as quais tomam a si esse trabalho. As novelas, em particular,
e as etnografias que sensibilizam alguém ao sofrimento daqueles
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que não falam nossa linguagem devem fazê-lo, cuja demonstração de uma natureza humana comum supunha fazê-lo.12

II
Estou de acordo com boa parte da análise de Rorty, especialmente com seu pragmatismo e a avaliação que faz sobre o que
está ocorrendo na teoria contemporânea. Certamente subscrevo
ao seu rechaço a qualquer fundamentação metafísica da ordem
social e à crítica que faz a Habermas. Por fim, também endosso
sua defesa da estrutura da democracia liberal. Contudo, há em sua
“utopia liberal” algo que simplesmente não funciona. E não penso
que se trate de uma questão de detalhe ou de acabamento, mas de
uma inconsistência interna de sua “sociedade ideal”. Comecemos
pela caracterização de sociedade liberal como um tipo de arranjo social em que a persuasão substitui a força. Minha principal
dificuldade é que não posso estabelecer entre ambas uma distinção tão marcada como Rorty faz. Lógico que em certo sentido a
distinção é clara: na persuasão, há um elemento de consenso, ao
passo que na força não há. Entretanto, a questão que permanece é:
em que medida não existe na persuasão/consenso um ingrediente
de força? O que é persuadir? Exceto num caso extremo de provar
algo a alguém, de modo algorítmico, estamos engajados numa
operação que envolve fazer alguém mudar sua opinião sem qualquer fundamentação racional última. Rorty, corretamente, limita
o domínio da razão ao interior de qualquer jogo particular de
linguagem; porém, a dificuldade permanece, uma vez que jogos
de linguagem não são universos absolutamente fechados e, consequentemente, decisões em seu interior, mesmo que indecidíveis,
devem ser tomadas pelo sistema de regras que define a estrutura
do jogo. Concordo com Rorty, no sentido de que o reconheci12

Ibid., p. 94.
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mento desse fato não justifica descrever a decisão como irracional,
e que a completa distinção entre racional e irracional é de pouca
utilidade. Todavia, o que quero pontuar é algo diferente: é que a
decisão para ser tomada sob tais condições vai, inevitavelmente,
incluir um elemento de força. Tomemos o exemplo de Davidson
de alguém que deseja mudar a si próprio – por exemplo, um alcoólatra que deseja parar de beber. Do ponto de vista do desejo, há
apenas repressão – que é força. Esse argumento pode ser generalizado. Consideremos várias situações possíveis.
Situação A
Confronto-me com a necessidade de escolher entre vários
cursos possíveis de ação, e a estrutura do jogo de linguagem que
estava jogando é indiferente às várias possibilidades. Após ter avaliado a situação, concluo que não há candidato óbvio para minha
decisão, mas de qualquer modo faço uma escolha. É claro que,
nesse caso, reprimo cursos alternativos de ação.
Situação B
Desejo persuadir alguém a mudar de opinião. Como
a crença que desejo lhe inculcar não é a verdade hegeliana
da crença oposta que ele em verdade possui, o que de fato quero
fazer não é desenvolver sua crença, mas anular sua existência.
Novamente, força. Suponhamos que eu tenha tido êxito em
meus esforços. Nesse caso, ele converteu-se à minha crença. Porém, o elemento de força está sempre presente. Tudo o que fiz
foi convencer meu amigo de que ele se tornou meu aliado por
matar sua crença. Persuasão, consequentemente, envolve estruturalmente a força.
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Situação C
Existem dois cursos possíveis de ação e dois grupos de pessoas estão divididos sobre qual deles seguir. Como os dois cursos
de ação são igualmente possíveis, considerando a estrutura da situação, o différend pode apenas ser resolvido pela força. Lógico que
esse elemento de força será atualizado de modos diferentes: ou por
um grupo persuadindo o outro (e voltamos à situação B); ou por
um sistema de regras aceito por ambas as partes que determina o
différend (um voto, por exemplo); ou pela ultima ratio. Contudo,
o aspecto importante a ser observado é o de que o elemento força
estará presente em todos os casos.
O tipo de sociedade que Rorty prefere é, claramente, aquele
em que a terceira solução, a situação C, está excluída, mas isso
ainda apresenta várias dificuldades. A primeira delas é que é simplesmente impossível opor força e persuasão, dado que persuasão é
uma forma de força. A discussão é assim deslocada para a análise
de como a força é organizada na sociedade e quais os tipos de força
são aceitáveis na sociedade liberal. O segundo problema é que o
elemento força física não pode ser eliminado nem mesmo na mais
livre das sociedades. Duvido que Rorty advogaria a favor da persuasão como um método adequado de lidar com um estuprador.
E greves, sit-ins estudantis – ações perfeitamente legítimas numa
sociedade livre –, tentam atingir suas metas não apenas por meio
de persuasão, mas também forçando seus antagonistas a se renderem à violência. Existem, certamente, muitos casos intermediários.
Pelas mesmas razões, tendo a tratar a distinção entre reforma e revolução de modo diferente do de Rorty. Em minha
opinião, o problema é deslocar o terreno que faz tal distinção possível. O ideal clássico de revolução não envolve apenas a dimensão
de violência que salienta Rorty, mas a ideia de que essa violência
tem de ser direcionada para um objeto muito específico, isto é, o
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de dar uma nova fundação à ordem social. Pois bem, partindo desse ponto de vista, sou um reformista, não porque meus objetivos
sociais sejam limitados, mas simplesmente porque não creio que
a sociedade tenha algo tal como fundação. Rorty concordaria comigo nesse ponto. Mesmo os eventos que no passado foram chamados de revolução, foram tão somente a sobredeterminação de
uma multiplicidade de reformas que abarcaram amplos aspectos
da sociedade, mas, de modo algum, a totalidade deles. A ideia de
inverter a totalidade da sociedade não faz qualquer sentido (o que
não significa que não tenham sido feitas muitas coisas horríveis
para se ultimar essa operação impossível). Entretanto, se por um
lado estou tentando recolocar a revolução dentro da reforma, por
outro, estou a favor da reintrodução, dentro da reforma, da dimensão de violência. Um mundo no qual reformas ocorrem sem
violência não é um mundo em que eu gostaria de viver. Ele seria
ou uma sociedade absolutamente unidimensional, em que cem
por cento da população concordariam com cada demanda específica, ou uma sociedade em que as decisões seriam tomadas por um
exército de engenheiros sociais, respaldados pelo resto da população. Qualquer reforma envolve mudança no status quo e, na maior
parte dos casos, ferirá interesses existentes. Processo de reforma é
processo de lutas, não um tranquilo processo de encaixe de peças.
E não há nada que lastimar. É nesse ativo processo de luta que as
habilidades humanas – novos jogos de linguagem – são criadas.
Poderíamos pensar, por exemplo, o que teria sido da identidade
dos trabalhadores sem a ativa luta com a qual se envolveram durante os primeiros estágios da sociedade industrial? Certamente,
muitas das habilidades dos trabalhadores que seriam essenciais
para o processo de democratização das sociedades ocidentais não
teriam sido desenvolvidas. O mesmo pode ser dito sobre qualquer
outra força social. Assim, a “utopia” radical democrática, que desejo contrapor à utopia liberal de Rorty, não exclui os antagonismos e a divisão social; porém, considera-os constitutivos do social.
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Dessa forma, em minha opinião, Rorty tem baseado seu
argumento em certo tipo de polarização – persuasão/força, reforma/violência-revolução – não apenas simplista, mas também inconsistente, uma vez que o papel dos bons pressupõe a presença,
nele, dos maus. Qualquer teoria sobre o poder numa sociedade
democrática deve ser uma teoria sobre as formas de poder que
sejam compatíveis com a democracia, não sobre a eliminação do
poder. Isso não é o resultado de alguma persistência particular
de forma de dominação, mas do fato mesmo de que a sociedade, como bem sabe Rorty, não é estruturada como um quebracabeças e de que, consequentemente, é impossível evitar a colisão
de diferentes demandas e jogos de linguagem. Tomemos o caso
dos recentes debates na América sobre a pornografia. Variados
grupos feministas argumentaram que a pornografia ofende a mulher – alguma coisa com a qual eu poderia não concordar muito.
Mas alguns desses grupos foram mais longe ao pedir que a legislação permitisse que qualquer mulher levasse a juízo os editores de
material ou propaganda pornográfica. Isso levanta a objeção – que
também compartilho – de que tal fato poderia criar um clima de
intimidação, afetando a liberdade de expressão. Onde deveria ser
colocada a linha que separa o que é pornografia e o que é expressão artística, por exemplo?
É óbvio que se deve estabelecer um balanço entre demandas antagônicas. Porém, é importante destacar que esse balanço
não será o resultado de se ter encontrado um ponto no qual ambas
as demandas tenham se harmonizado – nesse caso, retornaríamos
à teoria do jogo de quebra-cabeças. Não, o antagonismo entre duas
demandas é, nesse contexto, inerradicável, e o balanço consiste em
limitar os efeitos de ambas de tal modo que o equilíbrio social –
algo muito diferente de uma harmonização racional – possa ser
obtido. Mas o antagonismo, ainda que seja socialmente regulado
e controlado, subsistirá sob a forma do que poderia ser chamado
de “guerra de posições”. Cada polo do conflito terá certo poder e
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exercerá certa violência sobre o outro polo. O paradoxal corolário
dessa conclusão é o de que a existência de violência e de antagonismo é uma condição importante para uma sociedade livre. A razão
para isso é que o antagonismo resulta do fato de que o social não
é uma pluralidade de efeitos que irradiam de um centro previamente dado, mas construído pragmaticamente a partir de muitos
pontos de partida. É justamente por isto, porque existe a possibilidade ontológica de choques e desníveis, que podemos falar em
liberdade. Suponhamos que nos movamos para a hipótese contrária, aquela contida na noção clássica de emancipação – de uma
sociedade em que a violência e o antagonismo foram inteiramente
eliminados. Nessa sociedade, podemos apenas apreciar a liberdade
de Spinoza, isto é, de estarmos conscientes da necessidade. Este
é um primeiro paradoxo de uma sociedade livre: o que constitui
sua condição de impossibilidade (a violência) constitui, ao mesmo tempo, sua condição de possibilidade. Formas particulares de
opressão podem ser eliminadas, mas a liberdade existe apenas na
medida em que a conquista de uma liberdade total continue num
horizonte não visto. Uma sociedade totalmente livre e outra totalmente determinada seriam, como tenho argumentado em outro lugar, exatamente o mesmo. A razão pela qual Rorty não está
inteiramente ciente dessas antinomias se refere à sua insuficiente
teorização sobre o que está envolvido na noção de “persuasão” e à
total oposição que ele tem estabelecido entre “persuasão” e “força”.
III
Persuasão é uma noção necessariamente impura. Um não
pode persuadir sem o outro da persuasão – isto é, a força. Podese falar da força da persuasão, mas alguém nunca diria que fora
persuadido pela correção do teorema de Pitágoras. Este último
simplesmente é demonstrado, sem qualquer necessidade de persuasão. Entretanto, não se pode dizer também que a persuasão é
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simplesmente redutível à força. Ela está no terreno que Derrida
chamaria de “hímen”, ponto no qual a razão para uma crença e
a “causa” de uma crença constituem-se num todo inseparável. A
adoção de um novo paradigma no sentido de Kuhn é um bom
exemplo sobre o que quero dizer. A multiplicidade de pequenas
razões/causas, que variam desde dificuldades teóricas até avanços
técnicos como ferramentas de investigação científica, se determina mutuamente, implicando a transição da “ciência normal” à
“revolução científica”. E, por motivos que expus anteriormente – e
que estão presentes de algum modo na versão de Kuhn –, essa
transição não significa um abandono indiferente e indolor, mas
acarreta a repressão de outras possibilidades: é o resultado de uma
luta. Obviamente isso é visto mais claramente quando nos referimos ao campo político-ideológico. Bem, como tenho argumentado com Chantal Mouffe, em Hegemonia e estratégia socialista, há
um nome em nossa tradição política que se refere à peculiar operação chamada persuasão, que só é constituída pela inclusão, dentro
de si mesma, de sua violenta oposição: esse nome é hegemonia.
Refiro-me ao nosso livro para todos os aspectos concernentes à genealogia do conceito de hegemonia, desde a social-democracia russa até Gramsci, para suas características estruturais e para
suas formas de articulação teórica, dentro de um projeto de uma
democracia radical. Quero, aqui, somente salientar alguns aspectos
relevantes para esta discussão. O mais importante é que “hegemonia” é o terreno discursivo em que, na história do marxismo, o
fundacionalismo começou a desintegrar-se. O que havia sido apresentado até então como consequência necessária de um desenvolvimento endógeno, determinado pela contradição entre o desenvolvimento de forças produtivas e relações de produção existentes,
tornou-se, numa escala de Lênin a Gramsci, o resultado de um
processo contingente de articulação política num conjunto aberto,
cujos elementos têm identidades puramente relacionais. Isso significa que a História (com H maiúsculo) não era um objeto válido
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de discurso porque não correspondia a nenhum objeto unificado
a priori. O que apenas tínhamos era a descontínua sucessão de
blocos de hegemonia, que não estava governada por nenhuma lógica racional apreensível – nem teleológica, nem dialética ou causal.
Como na relação entre o desejo que quero suprimir – no exemplo
de Davidson – e a decisão de suprimi-lo, não há conexão interna,
em absoluto. Por outro lado, existe aqui uma importante dialética a
ser detectada entre necessidade e contingência. Se cada um dos elementos que formam parte do bloco hegemônico tivesse identidade
própria, suas relações com os outros seria meramente contingente;
mas, se a identidade de todos os elementos contingentes depende
de sua relação com os outros, tais relações, caso a identidade seja
mantida, serão absolutamente necessárias.
Pois bem: o problema a ser discutido é o da lógica interna da
operação hegemônica que subjaz ao processo de persuasão. Abordaremos, trazendo para a análise, vários elementos que podem ser
vistos como resultado de transformações e estão presentes na teoria contemporânea. Comecemos com um exemplo de Wittgenstein sobre a regra que governa a sequência de uma série numérica.
Eu digo “um, dois, três, quatro” e peço a um amigo que continue;
a resposta espontânea deveria ser: “cinco, seis, sete” etc. Entretanto, posso dizer que a série que tenho em mente não é essa, mas
“um, dois, três, quatro, nove, dez, onze, doze” etc. Meu amigo
pensa que agora entendeu e procede de acordo com a nova regra,
mas posso ainda dizer-lhe que a série não é aquela que tenho em
mente. A regra que a governa pode ser indefinidamente mudada.
Tudo depende, como aludiu Lewis Carroll, de quem está no comando. Mudemos, agora, ligeiramente de exemplo. Suponhamos
que estejamos falando sobre um jogo em que o jogador A inicia
uma série e o jogador B deve continuar da maneira que quiser,
desde que haja alguma regularidade visível. Assim, quando é novamente a vez de A, ele tem de inventar uma nova regra que tome
como ponto de partida a série como foi deixada por B, e assim por
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diante. Ao final, o perdedor é aquele que depara com séries tão
complicadas, tornando-se incapaz de imaginar uma nova regra.
Os corolários que derivam desse exemplo são os seguintes: a) em
última instância, não há regra – ela pode ser sempre subvertida; b)
mesmo com um número indefinido de jogadores que possam vir a
participar do jogo, a regra que governa a série está ameaçada – isto
é, para usar a expressão de Rorty, contingência radical; c) a identidade de cada figura individual dentro da série é inteiramente relacional – é dada apenas por sua posição estrutural dentro da regra
que está, no momento, homogeneizando as séries e que mudará
com a formulação de uma nova. Acho isso importante, uma vez
que o processo de persuasão é frequentemente descrito como se
alguém que tem uma crença A fosse confrontado com uma crença
B e que a sugestão fosse a de passar de uma para a outra. As coisas
nunca acontecem dessa maneira. O que ocorre, de fato, é que novos elementos entram no quadro e que a velha regra é incapaz de
homogeneizá-los – como se, por exemplo, uma série de números
aparentemente caótica fosse introduzida no interior de nossa série
e o desafio fosse o de encontrar uma regra coerente que viesse a ser
compatível com a nova situação. Geralmente, a nova regra é aceita, não porque se goste dela, mas só porque é uma regra, porque
ela introduz um princípio de coerência e inteligibilidade no caos.
Na confusa situação italiana, no início dos anos 1920, muitos liberais aceitaram o fascismo não porque particularmente gostavam
dele, mas porque existia uma situação social explosiva ao mesmo
tempo impensável e impossível de controlar dentro da estrutura
de um sistema político tradicional, e o fascismo apresentava-se
como o único discurso coerente que poderia orientá-los em meio
a eventos caóticos. E, se o liberalismo quisesse ter-se apresentado
– o que não fez – como alternativa de discurso hegemônico, articulando novos elementos, só poderia tê-lo feito transformando a
si próprio. Entre o liberalismo de 1905 e o de 1922, existem apenas “semelhanças de família”. Pois, dentre outras razões, o segun-
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do tinha de ser antifascista, e isso envolvia lidar com uma série de
problemas que transformavam radicalmente o campo da discursividade. Essa é a razão pela qual não concordo com a afirmação de
Rorty de que podemos ser apenas liberais; que nosso “nós” chegou
a um ponto que não requer nenhuma transformação adicional. Se
quisermos continuar sendo liberais, teremos sempre de ser algo
mais. O liberalismo pode apenas existir como tentativa hegemônica nesse processo de articulação – como resultado do caráter
radicalmente relacional de toda identidade. Nesse aspecto, penso
que Rorty não foi suficientemente historicista.
Este também é o ponto – passando de Wittgenstein a Derrida – em que a desconstrução se torna central para uma teoria
da política. Derrida tem mostrado a vulnerabilidade essencial de
todo contexto:
Todo signo, linguístico ou não linguístico, falado ou escrito (no
sentido corrente dessa oposição), em uma unidade pequena ou
grande, pode ser citado, posto entre aspas; ao fazê-lo, ele pode
romper com todo contexto, engendrando uma infinidade de
novos contextos, de modo absolutamente ilimitado. Isso não
implica que a marca é válida fora de um contexto, mas que só
há contextos sem nenhum centro de ancoragem (anchrage) absoluta. Essa citacionalidade, essa duplicação ou duplicidade, essa
iterabilidade da marca não é acidente nem anomalia, é aquilo
(normal/anormal) sem o que uma marca não poderia ter uma
função chamada ‘normal’. O que deveria ser uma marca que não
pode ser citada? Ou uma cujas origens não se teriam perdido
pelo caminho?13

13

Jacques Derrida. “Signature event context”. Limited Inc. Evanston: Northwestern University Press, 1988, p. 12.
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Portanto, o que está sendo dito é que todo contexto é essencialmente vulnerável e aberto, que o fato de que uma possibilidade,
dentre outras, tenha sido escolhida é algo puramente contingente.
Se a escolha não é determinada pela estrutura, é uma operação
inteiramente hegemônica, uma decisão essencialmente política.
Voltemos, com essa distinção em mente, para o texto de
Rorty. O primeiro aspecto de sua utopia liberal que eu gostaria de
colocar em questão é sua pronunciada distinção entre público e
privado. Por certo, isso não significa que eu queira retornar a uma
“grande teoria” que abarque ambos. A razão para meu desacordo é
exatamente o oposto. Rorty vê como necessariamente unidas muitas coisas que para mim são radicalmente descontínuas e unidas
tão somente por articulações contingentes. É realmente o reino da
autorrealização pessoal um reino privado? Seria se a autorrealização tivesse lugar num meio neutro, em que os indivíduos pudessem
prosseguir desimpedidos de realizar seus próprios objetivos. Mas
esse meio é um mito. Uma mulher que busca sua autorrealização
encontrará obstáculos nas regras orientadas por homens que limitarão suas aspirações e possibilidades pessoais. As lutas feministas
que tendem a alterar tais regras constituir-se-ão num “nós” coletivo
diferente do “nós” da abstrata cidadania pública; porém, o espaço
que essas lutas criam – lembremos o mote “o pessoal é político”
– não será menos comunitário e público do que aquele em que os
partidos políticos intervêm e em que as eleições são disputadas.
E o mesmo pode ser dito para, logicamente, qualquer luta que inicia como resultado da existência de normas sociais, preconceitos,
regulações etc. que frustram a autorrealização de um indivíduo.
Vejo o vigor de uma sociedade democrática na multiplicação desses
espaços públicos e em sua condição de reconhecimento dessa pluralidade e autonomia. Tal reconhecimento se funda numa descontinuidade essencial existente entre esses espaços sociais, e o caráter
essencial dessas descontinuidades torna possível o que é exatamente seu oposto: a articulação hegemônica e contingente dos espaços,
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que poderia ser chamada de senso global de comunidade, de certo
senso comum democrático. Vemos aqui um segundo paradoxo da
comunidade: ela tem de ser essencialmente irrealizável para tornarse pragmaticamente possível. Assim, o que se pode pensar do privado? Ele é uma categoria residual, limitada por aqueles aspectos de
nossa atividade em que nossos objetivos não sofrem interferência
de nenhuma barreira social estrutural e cuja obtenção não requer a
constituição de nenhuma disputa comunitária, de nenhum “nós”.
Logo, vemos que os termos clássicos do problema são deslocados:
já não se trata mais da questão de impedir que o espaço público
invada a privacidade dos indivíduos, dado que os espaços públicos
devem ser constituídos com a finalidade de que os objetivos individuais sejam alcançados. Entretanto, as condições para uma sociedade democrática é a de que esse espaço público seja plural: uma
sociedade democrática é, por certo, incompatível com a existência
de apenas um espaço público. O que deveríamos aspirar é a um
“republicanismo cívico” múltiplo.
Como está claro, minha ideia de sociedade democrática é
diferente em aspectos centrais da utopia liberal de Rorty. A utopia de Rorty consiste num espaço público limitado – como para
todos os bons liberais – a funções mínimas e uma esfera privada,
em que agentes individuais buscam seus próprios fins. Esse sistema pode ser certamente reformulado e melhorado; porém, há a
impressão de que essas melhorias não sejam o resultado de lutas.
Antagonismo e violência não jogam um papel positivo ou negativo, simplesmente porque estão inteiramente ausentes do quadro. Para mim, uma sociedade radicalmente democrática é aquela cuja pluralidade do espaço público, constituída em torno de
questões e demandas específicas e estritamente autônomas umas
das outras, dota seus membros de um sentido cívico, que é um
ingrediente central da identidade deles como pessoas. Apesar da
pluralidade desses espaços, ou melhor, como consequência disso,
uma cultura democrática difusa é criada, o que dá à comunida-
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de sua identidade específica. Nessa comunidade, as instituições
liberais – parlamento, eleições, divisões de poder – são mantidas,
mas se constituem num espaço público. Não o espaço público. O
antagonismo não é excluído de uma sociedade democrática; ele é
a condição de sua instituição.
Para Rorty, as três palavras “democracia liberal burguesa”
constituem um todo indivisível; para mim, só existe entre elas
uma articulação contingente. Como socialista, estou preparado
para lutar contra o capitalismo, pela hegemonia das instituições
liberais; como alguém que crê nestas, estou preparado para fazer o
melhor a fim de torná-las compatíveis com o vasto campo dos espaços públicos democráticos, mas vejo essa compatibilidade como
uma construção hegemônica, não como algo concedido desde o
início. Boa parte da história do século XX pode ser explicada pelo
deslocamento na articulação dos três componentes recém-mencionados. As instituições liberais (sem falar do capitalismo) têm-se
saído mal em países do Terceiro Mundo e do bloco oriental; nos
países do segundo grupo, na tentativa de articular socialismo e
democracia (se é que se pode chamar de tentativa), aqui a situação
é simplesmente desastrosa. Ainda que eu prefira uma sociedade
liberal-democrática-socialista, é claro para mim que, se sou obrigado, sob determinadas circunstâncias, a optar por uma das três,
minha preferência sempre será para a democracia. (Por exemplo,
se num país do Terceiro Mundo tenho de escolher entre, de um
lado, um regime liberal corrupto e repressivo, em que as eleições
são uma farsa, manipuladas por grupos clientelistas, sem a participação das massas, e, de outro, um regime nacionalista militar que
busque a reforma social e a auto-organização das massas, minha
preferência será pelo último. Toda a minha experiência mostra
que, enquanto em alguns casos o segundo tipo de regime pode
levar – com muitas dificuldades – a uma crescente liberalização de
suas instituições, o mesmo processo não ocorre no primeiro caso:
é apenas um beco sem saída.)
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IV
Finalmente, quero me referir a duas objeções possíveis ao
argumento levantado por Rorty (veja acima) e suas respostas
às mesmas. Com respeito à primeira objeção, penso que Rorty
está inteiramente correto e nada há a acrescentar. Entretanto, no
caso da segunda objeção, parece-me que a resposta dele é desnecessariamente defensiva e que um argumento melhor pode ser
apresentado. Formularia no sentido que segue. A questão é se o
abandono do universalismo solapa a fundação de uma sociedade democrática. Minha resposta é sim. E concedo todo o argumento. Sem o universalismo de algum tipo – a ideia de direitos
humanos, por exemplo –, uma sociedade verdadeiramente democrática é impossível. Mas, com a finalidade de afirmar isso, não
é necessário emaranhar-se no racionalismo do Iluminismo ou na
“comunicação da dominação-liberdade” de Habermas. É suficiente reconhecer que a democracia necessita do universalismo,
afirmando, ao mesmo tempo, que o universalismo é tão somente
um dos vocabulários, dos jogos de linguagem, foi construído em
determinado momento por agentes sociais e tem se tornado cada
vez mais central como parte de nossos valores e cultura. É um
produto histórico contingente. Originou-se no discurso religioso –
todos os homens são iguais perante Deus –, foi secularizado pelo
Iluminismo e tem sido generalizado em espaços cada vez mais
amplos das relações sociais, por meio da revolução democrática
dos últimos dois séculos.
A reformulação histórica do universalismo tem, em minha
opinião, duas principais vantagens políticas sobre a versão metafísica, e estas, longe de enfraquecê-la, ajudam a reforçá-la e radicalizá-la. A primeira detém um efeito libertador: os seres humanos
passam a se ver cada vez mais como os autores de seu mundo. A
historicidade do ser torna-se cada vez mais visível. Se os homens
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pensarem que Deus ou a natureza fez o mundo tal como é, tenderão a considerar seu destino inevitável. No entanto, se o ser do
mundo em que eles habitam for apenas resultado de um discurso
e vocabulários contingentes que o constituem, tolerarão seu destino com menos paciência e terão maior chance de se tornar “fortes poetas políticos”. A segunda vantagem é que a percepção do
caráter contingente dos valores universalistas nos fará mais conscientes dos perigos que os ameaçam e de sua possível extinção. Se
acontecer de acreditarmos naqueles valores, a consciência de sua
historicidade não nos fará mais indiferentes a eles; pelo contrário,
nos fará cidadãos mais responsáveis, mais preparados para o engajamento em sua defesa. O historicismo, desse modo, ajuda aqueles que acreditam nesses valores. Com relação aos que não creem,
nenhum argumento racionalista terá efeito.
Isso me leva ao último ponto. Esse duplo efeito – aumentar
a libertação dos seres humanos por meio de uma imagem mais
assertiva de suas capacidades, incrementando a responsabilidade
social pela consciência da história do ser – é a possibilidade mais
importante, uma possibilidade política radical, que o pensamento
contemporâneo nos tem aberto. O discurso metafísico do Ocidente está chegando ao fim, e a filosofia em seu ocaso, por intermédio
de grandes nomes do século, nos tem prestado um último serviço:
a desconstrução de seu próprio terreno e a criação de condições
para sua própria impossibilidade. Pensemos, por exemplo, nos indecidíveis de Derrida. Uma vez que a indecidibilidade alcançou o
próprio fundamento, que a organização de certo campo é governada por uma decisão hegemônica – hegemônica porque não é determinada objetivamente, porque decisões diferentes são também
possíveis –, o reino da filosofia está chegando ao fim e o da política, começando. Esse reino será habitado por diferentes tipos de
discurso, como as “narrativas” de Rorty, que tendem a construir o
mundo sobre a base de uma radical indecidibilidade. Porém, não
gosto do nome “ironista” – que evoca todos os tipos de imagem

emancipação e diferença.indd 181

11/5/2011 10:35:23

182 Emancipação e diferença

jocosa – para se referir a esse forte poeta político. Contrariamente,
alguém que é confrontado com Auschwitz e tem a força moral
para admitir a contingência de suas próprias crenças, em vez de
buscar refúgio em mitos religiosos ou racionalistas, é, penso, uma
figura profundamente heroica e trágica. Este constituirá um herói
de um novo tipo, que ainda não foi criado pela nossa cultura; alguém cuja criação é absolutamente necessária, se nosso tempo está
à altura de suas possibilidades radicais e estimulantes.
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I
Num famoso ensaio,1 Gérard Genette discute a questão da
interdependência entre metáfora e metonímia na estruturação
da narrativa de Proust. Com base na obra pioneira de Stephen
Ullmann,2 ele mostra como, além do papel central tradicionalmente concedido à metáfora na obra de Proust, há outros movimentos semânticos, de natureza metonímica típica, cuja presença é, contudo, necessária para que a metáfora tenha êxito em
seus efeitos figurativos. Uma hipálage como sécheresse brune des
cheveux [secura castanha dos cabelos] – em vez de sécheresse des
cheveux bruns [secura dos cabelos castanhos] – seria um exemplo
típico desses deslocamentos metonímicos. Genette, no entanto,
insiste, desde o começo, que não se trata de uma simples questão
de reconhecer a coexistência da metáfora e da metonímia no texto
proustiano, mas de mostrar como uma requer a outra, como, sem
2

3

*

12
23

Traduzido por Teresa Dias Carneiro (PUC-Rio). O original, “Articulation and
the limits of metaphor”, foi publicado em A time for the humanities: futurity and
the limits of autonomy, organizado por Ewa Plonowska Ziarek, James Bono e Tim
Dean (Nova York: Fordam UP, 2008, pp. 61-83). Revisado por Alice Casimiro
Lopes (UERJ) e Elizabeth Macedo (UERJ).
“Métonymie chez Proust”. In Gérard Genette. Figures III. Paris: Seuil, 1972, pp.
41-63.
Stephen Ullmann. Style in the French novel. Cambridge: Cambridge University
Press, 1957.
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uma se transformando gradativamente na outra, nenhuma das
duas desempenharia o papel específico esperado delas na construção de uma economia narrativa. Segundo ele,
longe de serem antagônicas e incompatíveis, a metáfora e a metonímia sustentam uma a outra e se interpenetram uma na outra,
e dar o lugar adequado à segunda não consistirá em traçar uma
lista concorrente oposta à das metáforas, mas mostrar as relações
de ‘coexistência’ dentro da própria relação de analogia: o papel
da metonímia dentro da metáfora.3

Genette dá vários exemplos dessa interconexão. Refere-se a
casos em que “campanário” (clocher) é metaforicamente (analogicamente) relacionado a “espiga” (épis) ou a “peixe”, dependendo
do ambiente em que está situada a igreja – rural no primeiro caso
e marítimo no segundo. Isso significa que a relação especial de
contiguidade é a fonte de efeitos analógicos metafóricos. “Espiga
– campanário” (ou église – meule) no meio dos campos, “peixe –
campanário” perto do mar, “roxo – campanário” nos vinhedos,
“brioche – campanário” na época dos doces, “travesseiro – campanário” no início da noite; há claramente em Proust um esquema
estilístico recorrente quase estereotipado, que se poderia chamar
de camaleão – campanário (clocher – caméleo). Assim, há um tipo
de semelhança por contágio. A metáfora encontra seu apoio numa
metonímia. Citando Jean Ricardou, Genette enuncia o seguinte
princípio: “Qui se ressemble s’assemble (et réciproquement)” [O
que se assemelha se une (e reciprocamente)].4
São dados muitos outros exemplos dessa solidariedade essencial entre a contiguidade e a analogia: a existente entre pratos
típicos e vin de pays; entre pinturas e estrutura geográfica; entre
3
4

Gérard Genette, op. cit., p. 42.
Id., ibid., p. 45.
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o desejo pelas camponesas e seu meio rural; entre parentes; entre
imagens sucedendo-se em metáforas diegéticas; entre paisagens e
seu reflexo nas portas de vidro de uma estante de livros; etc. Em
todos esses casos, vemos que, sem a implicação mútua entre metáfora e metonímia, seria impossível garantir a unidade de um
espaço discursivo. O próprio Proust estava apenas parcialmente
consciente dessa implicação mútua e tendia a privilegiar seu lado
metafórico. Como diz Genette,
a solidariedade indestrutível da escrita, cuja fórmula mágica
Proust parece estar procurando (‘só a metáfora pode dar certa eternidade ao estilo’, ele dirá em seu artigo sobre Flaubert),
não pode resultar apenas da ligação horizontal estabelecida pela
trajetória metonímica; mas também não se consegue ver como
ela poderia resultar da ligação vertical da relação metafórica. Só
o cruzamento das duas pode subtrair o objeto da descrição e a
própria descrição das ‘contingências do tempo’, isto é, de toda
contingência; apenas o cruzamento mútuo de uma rede metonímica e de uma cadeia metafórica garante a coerência, a necessária
coesão de text.5

Vejamos como esse cruzamento ocorre. A estrutura da
“memória involuntária” é central para ele. Aparentemente temos,
no mecanismo da reminiscência, o caso de uma metáfora pura,
destituída de qualquer contaminação metonímica (o gosto da
madeleine, a posição do pé no pavimento irregular etc.). Porém,
o caráter pontual dessa memória analógica é imediatamente extravasado. Como Genette mostra, é apenas retroativamente que
a análise acredita que a reminiscência começa a partir de uma
analogia que ela isolaria como sendo sua “causa”. “Na verdade,
a experiência real começa não pela percepção de uma identidade
5

Ibid., p. 60.
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de sensação, mas por uma sensação de ‘prazer’, de ‘felicidade’,
que aparece primeiro sem a noção de sua causa”.6 Apesar de os
exemplos em Um amor de Swann e O tempo redescoberto diferirem
em seus desdobramentos, o ponto essencial é que, em ambos os
casos, a cadeia de reminiscências vai, de forma metonímica, muito
além da analogia original (em Um amor de Swann, a xícara leva à
reminiscência da sala, da sala para a casa, depois para o vilarejo e
de lá para toda a região):
O essencial aqui é notar que essa primeira explosão [o detonador
analógico] vem sempre acompanhada também e, necessariamente, por um tipo de reação em cadeia que continua, não por analogia, mas por contiguidade, e que é exatamente o momento em
que o contágio metonímico (ou, usando o termo proustiano, a
irradiação) substitui a evocação metafórica.7

Para Genette, é esse cruzamento entre metáfora e metonímia que garante a existência de uma narrativa. Se só tivéssemos
a dimensão metafórica, Em busca do tempo perdido não seria um
romance, mas uma sucessão de momentos líricos sem qualquer
encadeamento temporal. Então, conclui ele:
Sem metáfora, diz Proust (mais ou menos assim), não existem
memórias verdadeiras; acrescentamos a ele (e a todos): sem metonímia, não há encadeamento de memórias, nem história, nem
romance. Pois, se é a metáfora que recupera o Tempo perdido, é
a metonímia que o reanima, que o põe de novo em movimento:
que o devolve para si mesmo e para sua ‘essência’ verdadeira,
que é seu próprio escape e sua própria Busca. Então é aqui, e só

6
7

Ibid., p. 56.
Ibid., p. 56.
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aqui – por meio da metáfora, mas dentro da metonímia –, que a
Narrativa (Récit) começa.8

Algumas observações antes de nos despedirmos de Genette.
Ele esclareceu muito bem a relação de mútua implicação entre
metáfora e metonímia, que cria a unidade do texto. Essa mútua
implicação tem, portanto, efeitos totalizantes. Ele cita, por exemplo, a seguinte passagem retirada de Proust:
Je me jetais sur mon lit; et, comme si j’avais été sur la couchette d’un de ces bateaux que je voyais assez près de moi et que la
nuit on s’étonnerer de voir se déplacer lentement dans l’obscurité,
comme des cygnes assombris et silentieux mais qui ne dorment
pas, j’étais entouré de tous côtés des images de la mer (I, p. 804).9

Então, Genette comenta: “Observa-se aqui a convergência
explícita da relação metafórica (comme si) [como se] e da relação
metonímica (près de moi) [perto de mim]; e a segunda metáfora é
também, ela mesma, metonímica, enxertada na primeira (navires
= cygnes) [navios = cisnes]”.10
Contudo, a questão que ainda resta ser colocada é a que
concerne ao tipo de unidade que a articulação metáfora/metonímia consegue constituir. Admitindo – como acho que se deveria
– que essa unidade é vital para a coerência de um texto, há várias
possibilidades sobre como pensar a interação entre essas duas dimensões. Certamente, Genette não sugere que tal interação deva
ser concebida como o ajuste das peças de um mecanismo de relógio, e os próprios termos usados (récoupement, croisée) [recorte,
8
9

10

Ibid., p. 63.
“Jogava-me na cama e, como se estivesse no leito de um desses barcos que enxergava bem perto de mim e que de noite nos espantávamos de ver se deslocarem
lentamente na escuridão, como cisnes entristecidos e silenciosos, mas insones,
estava rodeado, por todos os lados, pelas imagens do mar”.
Gérard Genette, op. cit., p. 51, nota 5.
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cruzada] indicam que ele tem algo consideravelmente mais complexo em mente. No entanto, não avança muito na determinação
da natureza específica desse récoupement, em grande parte, acho
eu, porque seu principal interesse é mostrar a presença dos dois
tropos no texto proustiano. Discutindo a distinção de Jakobson
entre metonímia como a dimensão prosaica do discurso e metáfora como a dimensão poética, afirma que
deve-se considerar a escrita proustiana como a mais extremada
tentativa em direção a esse estágio misto, pressupondo e ativando, integralmente, os dois eixos da linguagem. Seria certamente risível chamar tal escrita de ‘poema em prosa’ ou ‘prosa
poética’; ela constitui, de forma absoluta e no pleno sentido do
termo, o Texto.11

Para as questões que vamos discutir neste ensaio, é crucial
determinar precisamente a lógica envolvida na articulação dos eixos desse “estágio misto”.
II
Genette tem clara consciência de que seu uso das categorias
“metáfora” e “metonímia” é de certa forma idiossincrático, pois
vai além do que a retórica canônica lhes teria atribuído. Existe
em Proust, por exemplo, uma preferência notável por “metáforas
contínuas” (metaphores suivies): “São muito raros em sua obra esses rapprochements [aproximações] fulgurantes sugeridos por uma
única palavra, os únicos para os quais a retórica clássica reservou
o nome de metáfora”.12 Em muitos casos, as comparações analógicas aparecem de forma contínua, ocupando várias páginas do
11
12

Id., ibid., p. 61.
Ibid., p. 55.
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texto. Mas também pareceria abusivo chamar de metonímia uma
contiguidade de memórias que não envolvem qualquer relação de
substituição. Contudo, como ressalta Genette, “é a natureza da
relação semântica que está em jogo e não a forma da figura...”. O
próprio Proust deu um exemplo desse abuso chamando de metáfora uma figura que, em sua obra, é, com mais frequência, uma
comparação explícita e sem substituição, de modo que os efeitos
de contágio aos quais nos referimos são quase o equivalente, no
eixo de contiguidade, ao que as metáforas proustianas são no eixo
da analogia – e são, em relação à metonímia stricto sensu, o que
as metáforas proustianas são em relação às metáforas clássicas...
O sinal-sensação se torna muito rapidamente em Proust um tipo
de equivalente do contexto ao qual está associado, como a “petite
phrase” de Vinteuil se tornou, para Swann e Odette, “o ar nacional de seu amor: isto é, seu emblema”.13
Essa passagem é crucial. Genette fala, por outro lado, de
um uso “abusivo” das categorias retóricas; por outro, descreve esse
abuso como uma transgressão envolvendo um movimento partindo da forma da figura para uma relação semântica que, apesar de
implícita nessa forma, vai claramente além desses limites formais.
Surgem, então, as seguintes questões:
1. Se as relações semânticas subjacentes tanto à metáfora
quanto à metonímia transcendem sua forma retórica,
não estariam essas relações ancoradas na significação
como tal, para além dos limites retóricos clássicos, ou,
em outras palavras, a significação não poderia ser vista
como uma retórica generalizada – isto é, essa “retoricidade” poderia ser vista não como um abuso, mas como
constitutiva (no sentido transcendental) da significação?
13

Ibid., p. 58.
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2. Nesse caso, basta conceber esse “para além” da forma
retórica como simplesmente “semântico” – o que necessariamente a ligaria ao nível do significado? A relação
significante/significado não envolveria uma dialética
que nos leva para além da semântica, para uma materialidade do significante que inscreve deslocamentos
retóricos na própria estrutura do signo? (Pensemos nas
“pontes verbais” de Freud);
3. Por que esses deslocamentos são retóricos por natureza – isto é, dominados pela oposição básica metáfora/
metonímia?
4. Como pensar essa oposição? Ela envolve uma relação
de complementaridade ou, então, uma limitação mútua
de seus efeitos, de modo que a metonímia estabeleça os
limites da metáfora e vice-versa?
Uma forma de lidar com essas questões seria voltar nossa
atenção para uma abordagem teórica que explicitamente tenta ligar categorias retóricas às dimensões estruturais da significação
como tal. Refiro-me ao famoso ensaio de Roman Jakobson “Dois
aspectos da linguagem e dois tipos de distúrbios afásicos”.14 O
ponto de partida de Jakobson é que a afasia, sendo um distúrbio no uso da linguagem, “tem de começar com a questão de
quais aspectos ficam prejudicados nas várias espécies desse tipo de
distúrbio” (p. 69). Essa interrogação não poderia ser respondida
“sem a participação de linguistas profissionais familiarizados com
a padronização e o funcionamento da linguagem” (p. 69).
Como enfatiza Jakobson, qualquer signo linguístico pressupõe sua disposição por meio de duas operações diferentes: com14

Roman Jakobson. “Two aspects of language and two types of aphasic disturbances”. In — e Morris Halle. Fundamentals of language. The Hague: Mouton,
1958. As páginas das citações estão indicadas no texto.
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binação e contexto, pela qual o signo obtém sua localização, de
acordo com regras sintáticas, numa sucessão ordenada com outros signos; e seleção e substituição, pela qual um signo pode ser
substituído por outros em uma dada localização estrutural. Essa
distinção corresponde a dois eixos de linguagem identificados por
Saussure: o sintagmático e o paradigmático (que ele chamou de
associativo). Combinação e substituição eram, para Saussure, os
únicos dois tipos de operação regulando as relações entre signos.
Partindo dessas duas dimensões, Jakobson identifica dois distúrbios afásicos: o primeiro, o distúrbio de similaridade, está relacionado com a impossibilidade de substituir termos, enquanto a capacidade de combiná-los permanece prejudicada; no segundo, o
distúrbio de contiguidade, é a capacidade de combinar as palavras
que é afetada. Separada dos distúrbios afásicos, existe, de acordo
com Jakobson, uma propensão em cada usuário da língua de se
basear primordialmente num ou noutro polo da linguagem:
Num famoso teste psicológico, as crianças são confrontadas com
algum nome e solicitadas a enunciar a primeira resposta verbal
que lhes venha à cabeça. Nessa experiência, duas predileções
linguísticas opostas são invariavelmente exibidas: a resposta se
mostra ou um substituto do estímulo ou um complemento do
mesmo... Ao estímulo cabana, uma resposta é foi queimada e a
outra, é uma casinha pobre. Ambas as reações são predicativas,
mas a primeira cria um contexto puramente narrativo, enquanto
a segunda é uma dupla conexão com o sujeito cabana: por um
lado, uma contiguidade posicional (isto é, sintática) e, por outro,
uma similaridade semântica (pp. 90-1).

A partir desses dois eixos da linguagem – o paradigmático
e o sintagmático, substituição e combinação –, Jakobson se move
para o campo retórico: a metonímia corresponderia à combinação
e a metáfora, à substituição. E essa alternativa não é puramente
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regional; regula o comportamento humano como um todo: “Ao
manipular esses dois tipos de conexão (similaridade e contiguidade) em seus dois aspectos (posicional e semântico) – selecionando-os, combinando-os e classificando-os –, um indivíduo exibe
seu estilo pessoal, suas predileções e preferências verbais” (p. 91):
A estrutura bipolar da linguagem (ou outros sistemas semióticos)
e, na afasia, a fixação num desses dois polos excluindo o outro
exigem um estudo comparativo sistemático. A retenção dessas
duas alternativas nos dois tipos de afasia precisa ser confrontada
com a predominância do mesmo polo em determinados estilos,
hábitos pessoais, modas atuais etc. (p. 93).

Esse argumento está, para Jakobson, na base de uma interpretação cultural mais ampla. Na arte verbal, temos que, na poética, a lírica privilegia o eixo metafórico, como no Romantismo e no
Simbolismo, enquanto na arte realista, cuja epítome é o romance,
os deslocamentos metonímicos prevalecem. Temos aqui de novo,
em termos diferentes, o argumento que já encontramos em Genette: a principal obra de Proust é um romance, e não uma sucessão
paratática de momentos líricos, pois as metáforas estão fundamentadas em conexões metonímicas. Para Jakobson, essa alternativa
se aplica igualmente à arte não verbal: no cubismo, a sucessão de
sinédoques é essencialmente metonímica; no surrealismo, as imagens quase alegóricas se inclinam para a metáfora. E, no cinema,
a pluralidade de ângulos e close-ups na produção de Griffin é metonímica por natureza; já em Charlie Chaplin e Eisenstein, uma
substituição metafórica de imagens estrutura a narrativa. Na verdade, qualquer sistema semiótico pode, para Jakobson, ser entendido em termos da alternativa metafórica/metonímica.
O grande mérito da análise de Jakobson é ter trazido categorias retóricas a seu local específico dentro da estrutura linguística,
isto é, ter mostrado que é esta última que está na raiz de todos os
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movimentos figurativos. A metáfora e a metonímia, nesse sentido,
não são apenas algumas figuras entre muitas outras, mas as duas
matrizes fundamentais em torno das quais todos os outros tropos
e figuras deveriam ser ordenados. Assim, a classificação de figuras
retóricas deixa de ser uma enumeração heteróclita de formas e
apresenta uma estrutura clara ancorada em sua dependência de
dimensões fundamentais da linguagem. A transição dessas dimensões para seu investimento retórico específico exige, no entanto,
algumas outras considerações que resumirei nas páginas a seguir.
1) Em primeiro lugar, há a questão da transição do eixo de
combinação – a dimensão sintagmática – para a metonímia. Porque, apesar de um movimento tropológico ao longo dessa dimensão poder ser concebido em termos metonímicos, não há nada na
combinação, considerada isoladamente, que exija que tal movimento deva ocorrer. Pode-se perfeitamente imaginar uma combinação
de termos seguindo regras sintáticas que não envolvessem qualquer
deslocamento metonímico. Existe um grau zero do tropológico
pelo menos no que concerne à combinação. Posso dizer perfeitamente “sécheresse des cheveux bruns”, em vez de “sécheresse brune des
cheveux”. Se fizesse isso, o figurativo seria algo acrescentado à significação vindo de fora, não uma parte da significação, e voltaríamos
à visão clássica da retórica como um adorno de linguagem. Então,
se quisermos estabelecer uma conexão mais íntima entre tropos e
significação, teremos de achar um meio de minar a própria possibilidade de um grau zero retoricamente neutro.
2) Esse meio será rapidamente encontrado se nos movermos
do eixo da “combinação” para o segundo eixo: “substituição/seleção”. Aqui, diferentemente do eixo da combinação, existe uma
substituição de grau zero: a substituição (mais uma vez considerada isoladamente) não está submetida a qualquer regra sintática
a priori. O próprio Saussure diz isso: “Enquanto um sintagma
suscita imediatamente a ideia de uma ordem de sucessão e de um
número determinado de elementos, os termos de uma família as-
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sociativa não se apresentam nem em número definido, nem numa
ordem determinada”.15 Assim, o eixo de substituição, que também
é constitutivo da linguagem, subverte o próprio princípio de locais
estruturais sobre os quais a sucessão sintagmática está fundamentada. O diagrama de Saussure do conjunto de possibilidades abertas pela substituição é muito revelador:

Uma dessas possibilidades é particularmente importante para
nosso argumento: a impossibilidade de restringir a substituição (e,
consequentemente, a transgressão tropológica) à ordem do significado. Saussure afirma: “Existe tanto comunidade dupla de sentido
e forma quanto comunidade apenas de forma ou sentido. Uma palavra qualquer pode sempre evocar tudo quanto se mostre suscetível

15

Ferdinand de Saussure. Cours de linguistique générale. Paris: Payot, 1980, p. 174.
(Curso de linguística geral. Tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro
Blikstein. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 146.)
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de ser-lhe associado de uma maneira ou de outra”.16 É por isso que
afirmamos antes que o “para além” da forma retórica não pode ser
restringido a associações semânticas. Uma possibilidade é que movimentos retóricos ocorram não apenas no nível do significado, mas
também no do significante. (No “homem dos ratos” de Freud, há
um deslocamento de “rato” para Spielratten [jogo de azar] e depois
o pai [um jogador] é incorporado ao “complexo dos ratos”.)
3) Para onde essas considerações nos levam no que tange
à relação metáfora/metonímia? A principal conclusão é que as
noções de “analogia” e “contiguidade”, respectivamente as bases
definidoras dos dois tropos, longe de serem inteiramente diferentes por natureza, tendem, ao contrário, a uma se transformar
gradativamente na outra. Por que isso acontece? Porque ambas
são transgressões do mesmo princípio, que é a lógica diferencial
associada ao eixo sintagmático do sistema de significação. A única
distinção possível de se estabelecer entre as duas figuras é que, no
caso da metonímia, a transgressão dos locais estruturais que definem as relações de combinação está plenamente visível, enquanto,
na metáfora, a analogia ignora por completo essas diferenciações
estruturais – associações, como mostra Saussure, podem se mover
nas mais diferentes direções. Em certo sentido, pode-se dizer que
a metáfora é o telos da metonímia, o momento em que a transgressão das regras de combinação atingiu um ponto em que não
tem volta: uma nova entidade surgiu fazendo-nos esquecer das
práticas transgressoras sobre as quais está baseada. Porém, sem
essas práticas transgressoras essencialmente metonímicas, a nova
entidade metafórica não poderia ter surgido. Como mostra Genette no caso de Proust, a analogia está sempre fundamentada
numa contiguidade originária.
Podemos tirar aqui uma conclusão importante para nossa
análise política: contiguidade e analogia não são essencialmente
16

Id., ibid., p. 174. Na tradução brasileira, p. 146.
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diferentes uma da outra, mas os dois polos de um continuum. Vejamos um exemplo que discuti em outro texto.17 Suponhamos que
exista um bairro onde há violência racista e a única força capaz
de confrontá-la nessa área sejam os sindicatos. Poderíamos pensar
que, normalmente, a oposição ao racismo não é função natural
dos sindicatos e que, se essa tarefa for assumida por eles nesse
local, será por uma constelação contingente de forças sociais. Isto
é, que tal “assunção” deriva de uma relação de contiguidade, que
sua natureza é metonímica. Consideremos, no entanto, que essa
“assunção” continue por longo período de tempo – nesse caso,
as pessoas ficariam acostumadas com a situação e tenderiam a
pensar que essa função é parte normal das práticas sindicais. Então, o que era um caso de articulação contingente se torna parte
do significado central do termo “sindicato”, a “contiguidade” se
transforma gradativamente em “analogia”, e a “metonímia” em
“metáfora”. Adiantando o que discutiremos aqui, podemos dizer
que isso é inerente à operação política central que chamamos de
“hegemonia”: o movimento da metonímia à metáfora, da articulação contingente ao pertencimento essencial. O nome – de um
movimento social, de uma ideologia, de uma instituição política
– é sempre a cristalização metafórica de conteúdos cujas ligações
analógicas resultam da ocultação da contiguidade contingente de
suas origens metonímicas. De modo contrário, a dissolução de
uma formação hegemônica envolve a reativação dessa contingência: o retorno de uma fixação metafórica “sublime” a uma associação metonímica humilde.
4) Com essa conclusão, no entanto, só estabelecemos: a)
que a distinção entre metáfora e metonímia tem uma prioridade
matricial sobre outros tropos – que é possível, de um jeito ou de
17

Ernesto Laclau. “The politics of rhetoric”. In Tom Cohen, J. Hillis Miller, Andrzej Warminski e Barbara Cohen (orgs.). Material events: Paul de Man and the
afterlife of theory. Minnesota: Minnesota University Press, 2001, pp. 229-53.
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outro, reduzi-las a essa matriz; e b) que essa distinção matricial
não se refere simplesmente a opostos, mas a dois polos de um
continuum. Porém, afirmar que a retoricidade é inerente à significação exige dar mais um passo: mostrar que, sem um deslocamento tropológico, a significação não poderia encontrar suas
próprias bases. Tentei provar essa ideia em outro texto e não a
repetirei aqui.18 Digamos apenas que essa prova exija mostrar que
a significação, para ser possível, exige seu próprio fechamento e
que esse fechamento, como envolve a representação de um objeto
ao mesmo tempo impossível e necessário, nos leva à produção
discursiva de significantes vazios. Um significante vazio, como
tentei mostrar, não é apenas um significante sem significado –
que, como tal, estaria fora da significação –, mas um significante
significando o ponto cego inerente à significação, o ponto onde
a significação encontra seus próprios limites; no entanto, se a significação tiver de ser possível em alguma instância, terá de ser
representada como precondição sem sentido do significado. Em
termos psicanalíticos, seria o momento do Real – da distorção
do Simbólico, que é a precondição para o simbólico se constituir
como totalidade. Então, se a representação de algo irrepresentável
for a própria condição de representação como tal, a representação
(distorcida) dessa condição envolverá uma substituição, isto é, ela
só poderá ser tropológica em natureza. E não é uma substituição a
ser pensada como substituição de termos positivos: ela envolverá
dar um nome a algo essencialmente “inominado”, a um lugar vazio. É isso que dá centralidade à catacrese. E, como qualquer movimento figurativo envolve algo mais do que o que pode ser dito
por meio de um termo literal, a catacrese é inerente ao figurativo
como tal, torna-se a marca registrada da “retoricidade” como tal.

18

Cf. “Why do empty signifiers matter to politics?” (Emancipation(s). Londres:
Verso, 1996) e o capítulo 4 de On populist reason (Londres: Verso, 2005).
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5) Voltemos, neste momento, à questão da base do continuum metafórico/metonímico. Essa base é dada, como indicamos, pela oposição de qualquer movimento tropológico para a
lógica diferencial da combinação inerente ao polo sintagmático
da significação. A diferença entre analogia e contiguidade é que,
apesar de as duas, por meio de suas substituições, subverterem
essa lógica diferencial, a visibilidade do que é subvertido está
muito presente no caso da metonímia, enquanto tende a desaparecer no da metáfora. Porém, se essa subversão de locais combinatórios for inerente à retoricidade, e a retoricidade for uma
das dimensões de significação, esta última só poderá ser pensada
como um processo infinito de instituições sucessivas e subversões
de diferentes locais. É por isso que o estruturalismo estrito sempre tendeu a enfatizar o polo sintagmático da linguagem em detrimento do paradigmático. Contudo, a ambiguidade criada pela
operação das duas lógicas opostas de combinação e substituição
não passou totalmente despercebida, mesmo na obra de Saussure.
Como observou Joan Copjec,
ao enfatizar a ‘perspectiva sincrônica’ do linguista e de sua
comunidade, Saussure por fim decidiu dar prioridade ao sistema contemporâneo de significantes operando em algum
momento (hipotético): o presente. Ao esquecer, visando a seus
próprios objetivos, que o significado tem de ser determinado
retroativamente, isto é, ao esquecer a natureza diacrônica do
significado, ele, em última instância, fundamentou a ciência
da linguística sobre a totalidade sistemática da linguagem.
Assim sendo, o argumento estruturalista deixou de ser que o
significante final S2 determina o que veio antes, S1, e passa a
ser que S2 determina S1 e S1 determina S2 ; que as oposições recíprocas estabilizam os significados entre termos coexistentes
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e as relações diferenciais não mais ameaçam a transvaloração
de todos os significantes anteriores.19

Todavia, se incorporarmos a perspectiva diacrônica que o
próprio Saussure enunciou, mas deixou de lado, a consequência
será clara: S2 só poderá ser a base do sistema se não houver um
lugar preciso e particular nele. O mesmo argumento pode ser
apresentado em termos da teoria dos conjuntos: o que nomeia o
conjunto não pode ser parte dele. O que a virada retórica acrescentaria a esse argumento é que o termo que nomeia o conjunto seria
um dos elementos particulares desse conjunto que divide sua própria particularidade e seu papel de significação da totalidade. É o
duplo papel que está na raiz de todo o deslocamento tropológico.
6) A retoricidade, como uma dimensão da significação,
não tem limites em seu campo de operação. É contígua à própria
estrutura de objetividade. Está, antes de tudo, ligada à noção de
“discurso” usada em nosso trabalho, que não está exclusiva ou
primariamente relacionada à fala ou à escrita, mas a qualquer prática de significação. Isso envolve o que é equivalente à produção
social do significado, isto é, ao próprio tecido da vida social. Não
há possibilidade de qualquer separação estrita entre significação
e ação. Mesmo a mais puramente constatativa das afirmações
tem uma dimensão performática, e, no sentido contrário, não há
ação que não esteja imbuída na significação. Pelo mesmo motivo, não pode haver uma separação estanque entre significação e
efeito, dado que este último só é constituído por meio da catexis
diferencial dos vários componentes de uma cadeia significante.
Como nos “jogos de linguagem” de Wittgenstein, as palavras e
os atos (a que deveríamos acrescentar os afetos) fazem parte de
uma rede interdependente. As categorias linguísticas como as
19

Joan Copjec. “Sex and euthanasia of reason”. Read my desire. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 1995, pp. 205-6.
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distinções significante/significado e sintagma/paradigma – se
teorizadas adequadamente – deixam de pertencer a uma disciplina regional e passam a definir relações que operam no próprio
terreno de uma ontologia geral.
No entanto, em segundo lugar, se a significação puder se
encerrar em termos sintagmáticos – isto é, se as relações paradigmáticas de substituição puderem ser reabsorvidas por regras
combinatórias –, o papel da retórica não poderá ser ontologicamente constitutivo. O fechamento estruturalista da relação de
mútua determinação entre S1 e S2 poderia ser alcançado sem que
qualquer dispositivo tropológico fosse trazido à cena, e assim
a retórica ficaria relegada a seu papel tradicional de adorno de
linguagem. É nesse ponto que nossas observações referentes à
impossibilidade de se chegar a um fechamento de um sistema
significante sem representar o irrepresentável se torna relevante.
Depois que a centralidade da catacrese for plenamente aceita, a
retoricidade se tornará uma condição para a significação e, por
conseguinte, para a objetividade.
Em terceiro lugar, uma vez que o status da retórica seja reconhecido em sua verdadeira generalidade ontológica, é provável
que as relações abordadas neste ensaio numa terminologia estritamente tropológica sejam reproduzidas em diferentes níveis de
análise da realidade humana, mesmo quando a natureza retórica
da distinção introduzida não for percebida ou reconhecida. Na
psicanálise, para dar o exemplo mais óbvio, o caráter teórico do
funcionamento do inconsciente foi explicitamente reconhecido
há muito tempo. A condensação foi assimilada à metáfora e o
deslocamento, à metonímia. A lógica do objeto a envolve precisamente um investimento no qual um objeto comum se torna
substituto de uma Coisa inalcançável. Nos termos de Lacan, sublimação é elevar um objeto à dignidade da Coisa. Essa operação
de investimento é catacrética do começo ao fim. E Copjec, em
seus estudos sobre cinema, mostrou como os close ups não são
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uma parte dentro do todo, mas uma parte que funciona como a
própria condição do todo, como seu nome, levando a essa contaminação entre particularidade e totalidade, que, como vimos, está
no cerne do movimento tropológico.
No restante deste ensaio, tentarei mostrar a operação dessas
distinções que vimos discutindo no campo político. Argumentarei que as tensões que detectamos ao longo do continuum metáfora/metonímia podem ser vistas como plenamente operantes
na estruturação de espaços políticos. Discutiremos dois casos. No
primeiro, veremos uma unilateralização quase completa da operação metafórica. No segundo, um bloqueio sistemático da transição da metonímia à metáfora – isto é, o impedimento de que a
contiguidade se transforme em analogia. A primeira possibilidade,
ilustrarei com a lógica da greve geral em Sorel; a segunda, com a
estratégia política do leninismo.
III
Temos de dar algum status teórico preciso à operação em
que nos engajamos quando tentamos ver a forma como categorias
teóricas estão (implicitamente) presentes nas lógicas que regem
as distinções que estruturam áreas diferentes daquelas em que a
retórica foi inicialmente pensada como operante. Devemos evitar
basicamente duas tentações. A primeira é fazer de categorias retóricas o lócus de uma transcendentalidade dura, isto é, de um nível
no qual todas as distinções teóricas pertinentes seriam formuladas
e reduziriam os terrenos de sua “aplicação” à empiricidade de “estudos de caso”. Também deveríamos evitar o outro extremo, que
consiste em ver os dois níveis como universos totalmente fechados, cujas relações mútuas só poderiam ser concebidas em termos
de homologias puramente externas. A questão da comparação entre regiões e níveis deve ser concebida em termos tropológicos:
nenhum nível tem prioridade transcendental em relação ao ou-
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tro, de modo que sua própria interação deve ser vista como uma
área de deslocamentos borrando as fronteiras entre o empírico e
o transcendental. Cada um deles deve enriquecer teoricamente o
entendimento do outro numa intertextualidade que não tem, em
última instância, qualquer ponto de ancoragem.
Se tentássemos pensar as categorias organizadoras do campo
político que possibilitam uma comparação sem análise retórica, apresentaríamos a seguinte tese: a política é a articulação de elementos
heterogêneos, e essa articulação é essencialmente tropológica, pois
pressupõe a dualidade entre instituição e subversão de posições diferenciais que acreditamos definir uma intervenção retórica. Contudo,
a organização social não é exclusivamente política; em grande medida, consiste em posições diferenciais não desafiadas por qualquer
confronto entre grupos. É somente por meio desse confronto que
o momento especificamente político emerge, pois mostra a natureza contingente das articulações. Usando uma distinção husserliana,
podemos dizer que o social é equivalente a uma ordem sedimentada, enquanto o político envolveria o momento de reativação. Formas
contemporâneas de tecnocratismo expressariam essa dissolução do
político e a redução da gestão da comunidade a uma mera questão
de expertise. Trata-se da substituição da política pelo conhecimento,
cuja mais antiga formulação é encontrada em Platão.
Temos aqui a base para uma comparação entre essa dualidade política/gestão e os dois eixos de significação – o das combinações e o das substituições. Quanto mais a ordem social for
estável e incontestada, mais as formas institucionais prevalecerão e
se organizarão num sistema sintagmático de posições diferenciais.
Quanto mais os confrontos entre grupos definirem a cena social,
mais a sociedade será dividida em dois campos: no limite, haverá uma total dicotomização do espaço social em torno de apenas
duas posições sintagmáticas – “nós” e “eles”. Todos os elementos
sociais teriam de localizar suas identidades em torno de um desses
dois polos, cujos componentes internos seriam uma mera relação

emancipação e diferença.indd 202

11/5/2011 10:35:26

Articulação e os limites da metáfora

203

de equivalência. Enquanto num discurso político institucionalista há uma multiplicação de posições diferenciais, numa relação
de combinação umas com as outras, num discurso antagônico de
ruptura, o número de posições diferenciais sintagmáticas é radicalmente restrito e todas as identidades estabelecem relações paradigmáticas de substituição com todas as outras em cada um dos
dois polos. Em meus textos, chamei essas duas lógicas políticas
opostas de lógica da diferença e lógica da equivalência, respectivamente. Partindo do pressuposto de que a cadeia de equivalentes
estabelece uma sucessão paratática entre ligações de seus componentes, nenhum deles pode ter uma posição de centralidade fundada numa lógica combinatória de natureza hipotática. Então, se
a unidade da cadeia de equivalentes for organizada em torno de
um significante privilegiado, tal privilégio não poderá ser derivado de uma posição estrutural diferencial, mas de um investimento
catéxico de tipo radical. Os símbolos do Partido Solidariedade na
Polônia obtiveram sucesso não a partir da centralidade estrutural
dos estaleiros leninistas no país, mas do fato de que expressavam
sentimentos radicais anti-status quo no momento em que muitas
outras demandas sociais se frustraram por não encontrar canais
institucionais de expressão dentro do sistema político existente.
Esse processo pelo qual as identidades deixam de ser puramente imanentes a um sistema e exigem uma identificação com um
ponto transcendente a esse sistema – o que equivale dizer: quando uma particularidade se torna o nome de uma universalidade
ausente – é o que chamamos de hegemonia. Sua lógica é idêntica
à lógica do objeto a, a que já nos referimos, e, pelas razões que
demos, é essencialmente catacrética (= retórica).
Um último ponto exige nossa atenção. Uma operação hegemônica é essencialmente tropológica, mas exige movimentos
estratégicos muito particulares a serem realizados dentro do continuum metafórico/metonímico. Outros movimentos, no entanto, são igualmente possíveis, já que o continuum não prescreve a
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priori nem a direção que as intervenções devem tomar, nem as
diferentes formas de articulação entre seus dois polos extremos.
Genette apresenta a decisão de Proust, que possibilitou a existência de uma narrativa, como exatamente isso: uma decisão. Mas ele
mesmo ressalta que outras decisões teriam sido igualmente possíveis, quando então não teríamos tido um romance, mas, por
exemplo, uma sucessão de momentos líricos. Da mesma forma,
o surgimento de uma lógica hegemônica no pensamento político
de Gramsci ocorre contra o pano de fundo de várias formas de
conceber a política na tradição marxista que, apesar de ainda descritíveis em termos das possibilidades abertas pela distinção metafórica/metonímica, são diferentes da virada hegemônica. É para
essa história que temos de voltar nossa atenção agora.
IV
Falamos de um grau zero da retórica, cujo alcance exigiria idealmente que a lógica diferencial sintagmática fosse capaz
de dominar todo o campo da significação (no sentido expandido
que demos a este último termo). O pré-requisito para o alcance
desse grau zero seria, é claro, a capacidade de a lógica sintagmática controlar plenamente as substituições paradigmáticas (uma
capacidade a respeito da qual temos boas razões para ser céticos).
No entanto, até agora limitamos a questão do grau zero à sua versão estruturalista – isto é, a um sistema puramente sincrônico –,
enquanto identificamos a noção de diacronia com uma fixação/
transgressão retroativa que operaria de “fora” do “dentro” estrutural. Será que essa é, contudo, a única alternativa verdadeira?
É preciso que um espaço puramente sintagmático/combinatório
seja organizado de forma sincrônica? Acho que não. Na medida
em que a diacronia não é concebida como intervenção externa
contingente, mas como estruturada por uma teleologia, uma sucessão diacrônica é perfeitamente compatível com um grau zero
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do tropológico. A pura diferencialidade (nosso grau zero) não está
necessariamente ligada à simultaneidade nem à sucessão.
É desse ponto de vista que temos de começar nossa reflexão
sobre a tradição marxista, pois, na raiz desta, existe um discurso
ancorado na teleologia hegeliana. Conhecemos as características
definidoras desta última: as determinações essenciais de qualquer
entidade precisam ser encontradas em sua especificidade conceitual;
as contradições conceituais inerentes a essa especificidade nos forçam
a nos movermos para uma nova entidade incorporando um novo
estágio conceitual etc. Marx não mudou muito as coisas com sua “inversão” da dialética hegeliana: se a base é “material” e não a “Ideia”,
mas a matéria tem leis de movimento internas conceitualmente especificáveis, o materialismo de Marx é tão idealista quanto o de Hegel.
Ontologicamente falando, eles não são, na verdade, diferentes.
O ponto importante para nosso tema é que, na visão de
História que emerge dessa diacronia, os diferentes estágios na sucessão não são pensados como interrupções do que os precedeu,
mas como realizações teleológicas. Estamos lidando com uma combinação pura em que cada ator e tarefa têm um lugar atribuído
numa escatologia secular fundamentada nas “leis necessárias” da
História. Não é de surpreender que a principal consequência política dessa abordagem seja privilegiar a “estratégia” em detrimento
da “tática”. Cálculos estratégicos de longo prazo foram considerados possíveis porque o teleologismo das premissas abriu caminho para previsões históricas, mesmo que fossem apenas “previsões morfológicas”, para usar as palavras de Antonio Labriola. E
qualquer irrealização dessas previsões poderia ser descartada como
uma aberração temporária a ser suplantada depois que as “leis necessárias” reafirmassem sua validade de longo prazo.
As versões mais extremas desse teleologismo são encontradas, é claro, nas correntes ortodoxas da Segunda Internacional,
mas basta ler o “Prefácio” da Crítica à economia política para perceber que, apesar de formas menos cruas, ele impregna toda a
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tradição marxista. Por isso, podemos falar de um grau zero retórico: nessa sucessão sintagmática, não há lugar para deslocamentos
metonímicos, nem para reagregações metafóricas. No entanto,
poderíamos nos perguntar: não é exatamente ao longo da sucessão combinatória de posições diferenciais que a metonímia opera?
A resposta é sim, mas a metonímia, como sabemos, envolve uma
subversão do princípio da diferencialidade por meio de substituições baseadas na contiguidade, e são precisamente essas substituições que o literalismo sintagmático tende a bloquear.
O literalismo marxista exigiu a redução do processo de desenvolvimento histórico a um mecanismo que tivesse de ser conceitualmente apreensível, no que concerne a suas leis do movimento. Mas essa apreensibilidade conceitual também exigiu que
qualquer coisa que escapasse do que é especificável por essas leis
deveria ser descartada como historicamente irrelevante:
As mudanças na base econômica provocam, cedo ou tarde, a
transformação de toda a imensa superestrutura. Ao estudarmos
essa transformação, precisamos sempre distinguir a transformação material das condições econômicas de produção, que pode
ser discernida com a precisão da ciência natural, e as formas
ideológicas – legais, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas
– com as quais os homens tomam consciência desse conflito e
agem. Assim como não avaliamos um indivíduo a partir do que
ele pensa de si mesmo, também não podemos avaliar uma época
de transformações por sua consciência de si. Ao contrário, essa
consciência precisa ser explicada a partir das contradições da
vida material, do conflito entre as forças produtivas sociais e as
relações de produção.20

20

Karl Marx. A contribution to the critique of political economy. Londres: Lawrence
& Whishart, 1971, p. 24.
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Ora, é precisamente essa nítida distinção entre o que é relevante e o que não é que ficou enevoada durante a primeira “crise
do marxismo”, no final do século XIX. O capitalismo se recuperou após um longo período de depressão, e a transição para a fase
monopolística e para o imperialismo começou. Nessa situação, a
fé socialista no colapso do sistema em consequência de suas contradições internas ficou abalada. O desenvolvimento histórico se
revelou muito mais complexo do que se havia suposto e tal complexidade assumiu a forma de uma contaminação entre níveis sociais que, de acordo com a teoria clássica, deveriam ter permanecido distintos. (O “capitalismo organizado” deixou de ser explicável
por puras leis de mercado e um elemento de regulação consciente
interveio no mesmo nível da infraestrutura; o imperialismo levou ao surgimento de uma “aristocracia da classe trabalhadora” e,
consequentemente, a uma atenuação de conflitos de classe etc.) A
consequência para nossa análise é que o mesmo terreno que havia
possibilitado o acesso ao grau zero do tropológico se despedaçou
e os movimentos retóricos se tornaram altamente importantes na
direção metafórica e metonímica.
Essa virada tropológica, contudo, assumiu várias formas
e tomou muitas direções. Como previmos, o primeiro exemplo
a que nos referiremos é a mais recente obra de Georges Sorel.
Como muitos outros pensadores socialistas de seu tempo, Sorel,
no momento de escrever Reflexões sobre a violência, tinha perdido a fé na perspectiva de o capitalismo engendrar seu próprio
colapso em consequência de leis puramente econômicas. Então,
para manter viva a vocação revolucionária da classe trabalhadora,
era necessário apelar para algo diferente do determinismo econômico. Algum tipo de princípio subjetivo tinha de ser trazido
à cena. É importante perceber que, para Sorel, seu apoio à luta
proletária não estava fundamentado na justiça das demandas dos
trabalhadores, mas em sua crença de que o proletariado era a única força na sociedade capaz de evitar a decadência burguesa. Pois
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a perspectiva que as sociedades contemporâneas enfrentavam era
um declínio geral da civilização. O princípio capaz de manter a
pureza da identidade proletária era a violência. Com esse objetivo,
era essencial que a classe trabalhadora não interviesse na política,
pois isso iria cooptá-la para os mecanismos do Estado burguês.
Ele opôs “violência proletária” a “violência política” – sendo esta
última epitomizada pelo jacobinismo.
A violência proletária teve de ser organizada em torno de
um mito:
Homens participando de grandes movimentos sociais representam para si mesmos sua ação imediata sob a forma de imagens
de batalhas garantindo o triunfo de sua causa. Proponho chamar
de mitos essas construções cujo conhecimento é tão importante
para o historiador: a greve geral dos sindicalistas e a revolução
catastrófica de Marx são mitos.21

Sorel contrapõe “mito” a “utopia”. Enquanto a última é
uma construção intelectual pura, o projeto de uma sociedade futura ou ideal, mito é apenas um conjunto de imagens capaz de
galvanizar a imaginação das massas e projetá-las na ação histórica.
O mito em torno do qual a identidade proletária deveria se
organizar é o da greve geral:
Entendo que esse mito da greve geral horroriza [froisse] muitas
pessoas de bom-senso, por causa de seu caráter de infinitude; o
mundo atual está muito mais inclinado a retornar à opinião dos
antigos e subordinar a moral à boa administração dos assuntos
públicos, o que leva a localizar a virtude em um meio justo.
Enquanto o socialismo permanecer uma doutrina inteiramente
apresentada por meio de palavras, é fácil fazê-lo se desviar para
21

Georges Sorel. Reflexions sur la violence. Paris: Seuil, 1990, p. 21.
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um meio justo; mas essa transformação é claramente impossível,
uma vez que introduz o mito da greve geral, que envolve uma
revolução absoluta.22

E, mais uma vez, “hoje os mitos revolucionários são quase
puros, possibilitam entender as atividades, sentimentos e ideias
das massas populares se preparando para travar uma batalha decisiva, não são descrições de coisas, mas expressões de desejos”.23
Num mito, a infinitude da tarefa anda junto da escassez de
seu conteúdo. Sua função é, precisamente, separar o militante do
objetivo concreto de sua ação particular. Suponhamos que um
grupo de trabalhadores participe de uma greve por aumento de
salários. Se a greve tiver êxito, e seu único objetivo for essa demanda específica, o sucesso levará à desmobilização e à integração dos
trabalhadores no status quo. No entanto, se a participação nessa
ação concreta for vista como um episódio simples, educando o
proletariado para o objetivo final, o significado da luta específica mudará completamente. Mas, para isso, o mito da greve geral
tem de estar operante desde o início. Isso explica a infinitude da
tarefa a que Sorel se refere: ela não pode ser identificada com qualquer objetivo específico. E isso explica também a pobreza de seu
conteúdo, que é, na verdade, mais do que pobreza, pois, como o
nome de uma tarefa infinita, nega a própria possibilidade de qualquer conteúdo (que necessariamente teria de ser finito). O mito
soreliano é um dos exemplos mais puros do que chamamos de
“significantes vazios”. Não importa se a greve geral é um evento
que poderia acontecer ou não. Apesar de Sorel não ser totalmente
explícito a esse respeito, a própria lógica de seu argumento leva
a uma reação negativa, pois qualquer realização finita compro-

22
23

Id., ibid., p. 25.
Ibid., pp. 29-30.
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meteria a infinitude da tarefa. Seu status se aproxima do da ideia
reguladora de Kant.
No entanto, como ler esse conjunto de deslocamentos que
Sorel levanta contra a sequência de categorias do marxismo clássico? Onde e como exatamente a virada tropológica ocorre? Para
começar, em Sorel, não há pluralidade de lugares de enunciação
porque todos convergem para reforçar uma identidade proletária única. Estejamos lidando com uma greve, uma demonstração,
uma ocupação de fábrica, estas são simplesmente ocasiões para o
ensaio de um evento “futuro” único: a greve geral. Essas ocasiões
são certamente plurais, mas sua pluralidade está presente apenas
para se eclipsar como mero apoio do evento único que fala por
meio de todas. Isto é, somos defrontados com uma reagregação
metafórica pura que não é interrompida por qualquer pluralidade
metonímica. Não há nada para deslocar, pois os locais do evento
metafórico estão lá só para serem negados por este último. Para
pôr em termos claros: a ruptura revolucionária não ocorre por
meio de equivalência, mas de identidade absoluta. Então, de alguma forma, Sorel é o lado inverso simétrico do “grau zero da
retórica” da Segunda Internacional. Para esta, não há espaço para
qualquer movimento tropológico na determinação do sujeito
emancipatório. Para Sorel, tal determinação só poderia ocorrer
por intermédio de uma forma extrema desse movimento tropológico, isto é, uma metáfora pura que eliminou todos os traços de
sua base metonímica. A analogia revela uma essência que quebrou
todas as ligações de contiguidade. A equivalência é substituída
pela identidade pura. (Contudo, como essa identidade é construída em torno de um lugar vazio – a greve geral – cujos efeitos
discursivos dependem de sua falta de conteúdo, sua afirmação se
aproxima do niilismo. Não é de surpreender que o sorelianismo
tenha alimentado muitas correntes de pensamento diferentes, do
comunismo radical e do ultraesquerdismo ao fascismo). Podemos
voltar aqui à análise de Proust feita por Genette. Segundo ele,
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como vimos, há uma narrativa em Proust apenas porque as metáforas são inscritas num movimento metonímico; caso contrário,
só teríamos uma sucessão de momentos líricos. Bem, esta última
possibilidade é o que o texto de Sorel sanciona. Cada ato revolucionário não encontra seu significado numa sucessão dotando-o
de sua raison d’être dentro da série, mas cada um deles é a expressão de algum tipo de impulso de repetição que constantemente
restaura, à moda de Sísifo, uma identidade única. É por isso que
a noção de Genette de uma sucessão de momentos líricos como
alternativa para a narrativa de Proust – isto é, flashes metafóricos
puros não inscritos em qualquer sucessão metonímica – se aplica
tão bem à visão de política de Sorel. E, ainda, por que não pode
haver uma estratégia soreliana baseada num cálculo de longo prazo? Enquanto, para um Kantsky ou um Plekhanov, um cálculo
desse tipo estava baseado em leis da história supostamente conhecidas, para Sorel, a simples ideia de uma previsão de longo prazo
não fazia sentido. A afirmação de uma subjetividade revolucionária escapa amplamente a considerações estratégicas.
V
Se o discurso de Sorel está estruturado num terreno em que
a subjetividade política só pode operar por meio de uma metáfora
total que oculta até mesmo os traços de seu fundamento metonímico, a experiência do leninismo é diferente: a subversão metonímica do espaço diferencial da teleologia marxista tem de permanecer visível, a ponto de impossibilitar o movimento em direção
ao telos metafórico. O leninismo surge como resposta política a
uma anomalia no desenvolvimento histórico. Imaginava-se que a
Rússia seguiria esse padrão das revoluções democrático-burguesas
clássicas do Ocidente. A tarefa em vista era a derrubada do tsarismo e o início de um longo período de democracia capitalista, de forma que o socialismo fosse apenas uma perspectiva de
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longo prazo, a ser alcançado como resultado das contradições de
uma sociedade capitalista totalmente constituída. Nessa revolução democrática, acreditava-se que a burguesia seria uma força
de liderança “natural”. Tarefas e forças eram atribuídas a papéis
de acordo com uma sucessão preordenada. A anomalia era que a
burguesia russa autóctone tinha chegado tarde demais à cena histórica – quando o mercado capitalista mundial já estava bem estabelecido – e, consequentemente, estava bastante fraca para realizar
sua própria revolução democrática. O capitalismo, no entanto, se
desenvolvia rapidamente na Rússia devido a investimentos estrangeiros, de modo que havia a situação paradoxal – “anômala” em
relação ao padrão canônico – de um país que estava maduro para
uma revolução democrática e no qual, todavia, o agente “natural”
dessa transformação histórica era incapaz de realizar sua tarefa.
Porém, como resultado do desenvolvimento capitalista,
uma classe trabalhadora robusta estava emergindo e não tinha
as limitações da burguesia nativa; portanto – esta era a tese dos
social-democratas russos –, precisava assumir a tarefa histórica de
liderar a revolução democrática (em aliança com os camponeses,
na versão leninista) que seu agente natural, a burguesia, não havia
cumprido. Essa assunção anômala de uma tarefa por uma força que não era seu agente natural é o que os social-democratas
chamam de “hegemonia”. Temos, então, uma fratura no desenvolvimento histórico, uma descontinuidade na sequência de suas
categorias. A assunção das tarefas democráticas pela classe trabalhadora foi um evento politicamente explicável por um conjunto
de circunstâncias históricas, mas não inserível como uma das ligações necessárias do paradigma canônico. Foi uma “excepcionalidade”, para usar a terminologia da época.
Agora, se estudarmos a estrutura dessa excepcionalidade,
imediatamente veremos que foi a presença da classe trabalhadora
no centro dos eventos históricos na época em que o país estava
maduro para uma revolução democrática que lhe atribuiu esse
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papel. Foi uma relação de contiguidade. Então, estamos lidando
com a construção de uma nova ligação entre tarefa e agente, que
só pode ser concebida como um deslocamento metonímico.
Contudo, sabemos que qualquer metonímia tem uma tendência natural de se transformar gradativamente em metáfora,
tornando-se a relação de contiguidade, por meio de associação contínua, uma relação de analogia. Assim, poder-se-ia esperar que a
natureza da tarefa democrática mudasse quando assumida pelo proletariado e que a natureza de classe deste último também se alteraria
em consequência da assunção da tarefa democrática. Todavia, não
foi isso que aconteceu. Toda a estratégia leninista foi projetada para
evitar que a tarefa excepcional se tornasse o local da construção de
uma nova subjetividade política. A natureza de classe do proletariado tinha de permanecer inalterada. O lema leninista era: “Golpear
juntos, marchar separados”. Por quê? Vários motivos conspiraram
para isso, mas o principal era que, para os revolucionários russos –
bolcheviques incluídos –, a excepcionalidade russa era exatamente
esta: uma exceção e, acima de tudo, com vida curta. Nem Trotsky,
nem Lênin – mesmo depois das Teses de abril – pensaram que um
poder proletário na Rússia, dada sua relutância, tivesse qualquer
chance, a menos que encontrasse sua continuidade natural numa
revolução na Alemanha e nos outros principais países altamente desenvolvidos do Ocidente. Se esse tivesse sido o caso, a “excepcionalidade” russa teria rapidamente se integrado a um “processo” normal
de desenvolvimento histórico.
Se considerarmos a questão retrospectivamente, encontraremos aqui a raiz do duplo discurso a ser inscrito na experiência
comunista dos anos seguintes. A sequência canônica de categorias
tinha de ser mantida como um horizonte intransponível último –
o sintagma marxista nunca foi formalmente questionado –, mas,
em contrapartida, a política real ia ser dominada cada vez mais
por um empirismo de excepcionalidades que eludia qualquer teorização. A Realpolitik de Stalin foi a expressão extrema desse divór-
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cio entre teoria e prática, mas, de modo mais atenuado, iria dominar toda a experiência comunista. A forma como ambos os níveis
foram combinados pode talvez ser vista, em sua melhor faceta,
no caso de Trotsky. Toda a lógica da “revolução permanente” só
será pensável se o empirismo das excepcionalidades for articulado
ao discurso do desenvolvimento sintagmático “normal”. O argumento se desdobra como segue. A Rússia estava madura para uma
revolução democrático-burguesa na qual a burguesia – Trotsky
aceitava este ponto – era incapaz de desempenhar o papel principal. Isso resultaria numa revolução democrática liderada pelo proletariado. Mas – acrescentava Trotsky – a burguesia não toleraria
o poder proletário – mesmo que restrito a limites democráticos –
e reagiria com uma greve patronal ampla. O resultado seria que o
movimento dos trabalhadores, para consolidar seu poder, teria de
avançar numa direção socialista. As revoluções sempre começam
com lemas democráticos, mas sua estabilização e consolidação exigem a transição para o estágio socialista. Esse modelo será repetido ad nauseam pelos trotskistas em todos os contextos históricos
imagináveis. A divisão clássica em estágios, embora interrompida
por uma “excepcionalidade”, está em plena operação: a natureza
de classe de agentes sociais está inquestionada, bem como a das
tarefas e da sucessão de fases.
Então, o momento metonímico teve de ser congelado, impedindo a construção de novas identidades por meio de reagregações metafóricas. Aqui vemos a diferença em relação a Sorel. Para
ele, não há narrativa, apenas a sequência de momentos metafóricos pela qual a identidade proletária é constantemente reforçada.
Para o leninismo, a interação entre os dois níveis discursivos a
força a se engajar numa narrativa permanente, de modo que o
momento metonímico nunca é abandonado. Pois é por essa razão
que o leninismo é um tipo de discurso eminentemente estratégico, cuja diferença em relação à estratégia da Segunda Internacional é, no entanto, visível: para esta última, a reflexão estratégica
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estava baseada numa previsão histórica fundamentada nas leis necessárias da história, enquanto, para o leninismo, dada a operação
de excepcionalidades, as estratégias têm mais o caráter de análises
conjunturais.
Essa noção de análise conjuntural nos força, entretanto, a
nos movermos para além nas metonímias leninistas congeladas
e, de fato, para além do horizonte histórico do marxismo. Pois a
pergunta é: o quão excepcionais são as exceções? Segundo Lênin,
o mercado capitalista mundial não é apenas uma realidade econômica, é também política: está estruturado como uma cadeia
imperialista. Crises podem ocorrer num ponto dessa cadeia, acarretando – já que a cadeia é quebrada em sua ligação mais fraca –
deslocamentos das relações de forças em outros pontos da cadeia.
Isso possibilita uma tomada de poder mesmo que as condições
materiais “objetivas” não tenham sido alcançadas. Nessas situações, não se cogitam mais uma combinação pura de estágios –
como a postulada pela teoria do desenvolvimento combinado e
desigual –, nem uma classe necessária de agentes sociais, pois o
que está em jogo é a constituição de identidades sociais complexas construídas com base em práticas que homogeneízam o heterogêneo. Isto é, estamos lidando com reagregações metafóricas.
Metonímias leninistas congeladas não resolvem mais o problema.
Acho que a noção de Gramsci de “desejos coletivos” deve ser lida
sob essa luz. Mas essa incorporação da dimensão metafórica também não nos leva de volta ao campo de Sorel. Para ele, isso é
uma unilateralização da metáfora, porque a identidade proletária
que ele tenta consolidar é dada a priori. Não se trata de incorporar elementos heterogêneos a uma identidade social mais ampla.
Isso só poderia levar, segundo ele, a minar a consciência de classe do proletariado. No entanto, uma vez que o processo político
seja visto não apenas como reasserção de uma identidade, mas
como sua construção – como na “guerra de posições” de Gramsci
–, a dimensão metonímica não pode ser ignorada. Hegemonia
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significa passagem da metonímia para a metáfora, de um ponto
de partida “contínuo” para sua consolidação na “analogia”. Mas,
com isso, estamos muito próximos da relação metáfora/metonímia que Genette encontra no texto de Proust. Traduzindo para
uma linguagem política, poderíamos dizer que, porque há Narrativa (Récit), há estratégia. Porém, como a identidade dos agentes
dessa estratégia não é dada de antemão, sempre teremos movimentos estratégicos de curto prazo, não ancorados em qualquer
escatologia. Eles operarão exatamente no ponto em que a metáfora e a metonímia se cruzam e limitam seus efeitos mútuos.
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