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RESUMO: O objetivo desta tese é reabrir experiências intelectuais decisivas do século 

passado, como a de Jacques Derrida e a de Sigmund Freud, a partir de problemas filosóficos do 

presente, explicitando o quanto, muito mais do que uma sofística reflexão sobre a linguagem, 

ou uma clínica já ultrapassada por modelos empíricos recentes, desconstrução e psicanálise 

teriam a nos dizer no que concerne problemas teóricos e práticos que fermentam na espessura 

do hoje. Tomando como fio condutor a leitura de Derrida do pensamento freudiano, propomos 

uma articulação entre teoria do sujeito, filosofia da natureza e filosofia da história, com o 

objetivo último de apresentar um laço possível entre ontologia materialista e crítica imanente 

da razão, laço por meio do qual a filosofia se afirma tanto como um discurso sobre o mundo, 

quanto sobre as condições de determinação, e transformação, deste mundo.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Derrida, Freud, desconstrução, psicanálise, materialismo.  

  



 

 

 
 

ABSTRACT: The aim of this thesis is to reopen decisive intellectual experiences of the last 

century, such as those of Jacques Derrida and Sigmund Freud, based on philosophical problems 

of the presente, explaining how much deconstruction and psychoanalysis would have to tell us 

regarding theoretical and practical problems today. Taking Derrida's reading of Freud's thought 

as a guiding thread, we propose an articulation between theory of the subject, philosophy of 

nature and philosophy of history, with the objective to presenting a relation between materialist 

ontology and a immanent critique of reason, a link through which philosophy asserts itself as 

much as a discourse on the world, as on the conditions of determination, and transformation, of 

this world. 

 

KEYWORDS: Derrida, Freud, deconstruction, psychoanalysis, materialism 
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INTRODUÇÃO: Desconstrução e psicanálise 
 

 

I’ll teach you diferences.  

 

- King Lear, act 1.  

 

Suprimir tais antinomias fixas é o único interesse 

da razão. 

- G. W. F. Hegel1 

 

Em uma entrevista datada de 1997, rara confissão autobiográfica, Derrida relata um 

curioso sonho recorrente em sua vida: 

 

Quando eu era muito jovem – e até recentemente – costumava-se projetar na minha 

mente um filme de alguém que, pela noite, instalava bombas em trilhos de trem; 

explodindo a estrutura inimiga, assistia tal explosão, ou ao menos a escutava a 

distância, por meio do uso de um dispositivo de detonamento. Hoje, percebo muito 

bem que essa imagem, que traduz uma compulsão fantasmática profunda, poderia ser 

ilustrada pelas operações desconstrutivas; operações que consistem em plantar, 

discretamente, mediante um mecanismo de ação diferido, dispositivos que, de súbito, 

colocam certas rotas de trânsito fora de ação, o que torna a movimentação do inimigo 

mais perigosa. Todavia, o amigo, também, terá que aprender a viver e pensar 

diferentemente, sabendo para onde ele vai, pisando devagar. (TS, p. 51-52)      

 

 Derrida reenvia tal cena primitiva às suas “fantasias de heroísmo” ligadas à Résistance, 

o que cria uma constelação expressiva notável: inscrição do desejo da desconstrução em uma 

cena de conflito de vida e de morte; “compulsão” pela destruição dos velhos circuitos que 

determinam a circulação das coisas em benefício, se espera, da liberação de novas rotas; rotas 

capazes de desorientar os inimigos, mas que não são sem riscos também aos aliados. Agindo, 

clandestinamente, em contato direto com aquilo que deve ser destruído, é preciso a astúcia de 

não ser arrebatado pela força da explosão, conhecendo, em seus mínimos detalhes, a estrutura 

a ser implodida. A cena da desconstrução aparece, digamos então, como uma luta de resistência 

e emancipação através da sabotagem da ordem.  

 A retórica da imagem tem lá, contudo, seus mal-entendidos. Afinal, é muito fácil, levado 

por seu caráter dinâmico, entender a desconstrução somente a partir de sua tarefa negativa, 

esquecendo-se da ênfase dada por Derrida à necessidade de, ao mesmo tempo, aprender “a 

pensar e viver diferentemente”. Um pouco como se o que estivesse em questão fosse uma forma 

 
1 Hegel (2003, p. 38).  
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de destruição criadora em que há uma difícil e tênue mediação entre negatividade e 

positividade: “a aparência exclusivamente negativa [da desconstrução] continua sendo algo de 

difícil rasura (...) ainda que ela possa também designar uma derivação, uma gênese, mais do 

que simplesmente uma demolição” (LJ, p. 3).  

 Relação entre des-construção e re-construção que nunca será algo fácil de equalizar e 

que parece demandar, de nós, mais do que o conforto simples do trilhamento de velhos lugares 

comuns. O que coloca a questão do que pode significar reler hoje, de maneira inventiva, os 

rastros de um mestre da sabotagem, tão esquivo, como Jacques Derrida.  

 

      *** 

  

 A hipótese de trabalho desta tese é que o esforço de leitura da tradição filosófica 

empreendido na experiência intelectual de Derrida por ser compreendido a partir de uma dupla 

tarefa:  

 

(1) por um lado, através do tema da “desconstrução da metafísica”, Derrida abre um caminho 

novo para uma leitura renovada do problema ontológico da determinação das coisas em si 

mesmas. Isto é, tal embate rigoroso com a história da filosofia pode ser lido não como o descarte 

absoluto da especulação filosófica, mas sim, como um movimento paciente de engendramento 

de uma ontologia que não mais se define nos termos tradicionais da “presença”. Tudo se passa, 

nesse sentido, como se Derrida diagnosticasse na filosofia e sua história uma certa tendência 

que podemos chamar de idealista; tendência da qual será preciso, lentamente, se desvencilhar, 

explorando certos topos clássicos em novas direções conceituais. Com isso, esperamos mostrar, 

é uma outra concepção de materialismo que irá surgir a partir de seu trabalho.  

 

(2) por outro lado, sabemos como Derrida sempre insistiu em distinguir a desconstrução do que 

a filosofia moderna chama de “crítica”, sobretudo quando esta é tomada em seu sentido 

kantiano. Todavia, nos parece mais exato dizer que é a própria operação crítica que é criticada 

mediante o avanço da desconstrução. Esse ponto é de fundamental importância, uma vez que, 

por exemplo, por meio do tema da “desconstrução do falogocentrismo” - expressão que 

sintetiza, na verdade, uma vasta gama de reflexões de Derrida sobre a nossa própria cultura - o 

que iremos encontrar é um procedimento singular do que podemos chamar de uma crítica 
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imanente da razão ocidental. Não compreender a relação tensa que a desconstrução estabelece 

com a ideia moderna de “crítica”, nos parece, é perder um dos aspectos mais decisivos do 

pensamento derridiano, o que acaba por trazer, como consequência, uma certa pulverização do 

caráter eminentemente político mais radical de seus escritos.  

 

 Sendo assim, digamos que nossa tese é de que a obra de Derrida não inaugura, de forma 

alguma, uma simples prática de leitura baseada no deslizamento infinito do sentido a partir do 

caráter equívoco da linguagem; nem tampouco se trata de uma elocubração barroca que acaba 

por se perder em um formalismo aporético incapaz de impulsionar o desenvolvimento de 

questões teóricas e práticas que acossam o momento presente. Para nós, a desconstrução 

assinala, antes, a chance decisiva de uma elaboração filosófica conceitual nova a partir de um 

confronto radical com a tradição filosófica. Evocação de um movimento de pensamento que 

seria, sincronicamente, uma ontologia materialista e uma crítica da razão. O que se segue é a 

tentativa, exaustiva, de elaborar esta afirmação2.  

 

      *** 

 

 Tendo em vista tal objetivo, é preciso colocar, antes, os pressupostos de nossa estratégia 

de leitura; ou seja, e em boa lógica, tratar de uma questão de método. Isso porque a obra de 

Derrida é bastante problemática e rebelde a um estudo mais sistemático. Essencialmente 

dispersa e heterogênea, o que dificulta, em muito, estabelecer recortes, ou periodizações, que 

nos auxiliem na navegação desta vasta quantidade de textos, seminários e intervenções 

disponíveis. Um primeiro problema, que então se impõe, é saber mediante qual fio condutor 

devemos nos mover através deste labirinto insular da desconstrução. 

 Em segundo lugar, é preciso notar como o pensamento derridiano não é passível de uma 

leitura estrutural exaustiva. Seria cômico, se não fosse tolo, querer ler um autor que passou mais 

de trinta anos nos ensinando a desconfiar da ideia de sistemas fechados, tautologicamente 

fundamentados e plenamente determinados, por intermédio de estratégias de leituras clássicas 

que visam reconstruir integralmente a “estrutura lógica” de um conjunto de textos. O que não 

 
2 Nos últimos anos, vimos uma crescente tendência de leitura dos textos de Derrida a partir de uma chave 

ontológica-especulativa, tentativas que acabam por se desdobrar nos mais diversos caminhos. Algumas dessas 

tentativas foram absolutamente essenciais para o desenvolvimento de nossa hipótese de leitura, a saber: Jonhson 

(1993), Hägglund (2008), Kirby (2011), Marder (2011), Pinto Neto (2013), Barad (2014), Goldgaber (2020).  
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significa, evidentemente, que se trate de uma aposta cega na incoerência e na ausência de rigor, 

mas sim, simplesmente, que as exigências de leitura, aqui, devem ser diferentes, respeitando a 

especificidade, e os problemas, que objeto em questão coloca.  

O que, no nosso caso, significa abandonar qualquer intenção de transmissão fiduciária, 

de repetição indefinida de um suposto sentido último do dito, para, através de uma leitura severa 

e detalhada, propor uma interpretação possível, e dentro de seus limites original, da 

desconstrução em toda a sua abrangência. Para tanto, será preciso triar, selecionando 

interessadamente os textos, seguindo-os de maneira detalhada e, ao mesmo tempo, forçando-os 

uns contra os outros, visando extrair, dessa conjunção de diferenças, uma coerência singular. 

Em outras palavras, não se trata de reconstruir “a” filosofia de Derrida, no mais uma tarefa 

impossível, mas sim de pensar com Derrida as questões que ele nos legou, buscando dar, a 

certos veios de sua obra, um desenvolvimento posterior; ou seja, visando desdobrar, de maneira 

aguda e por caminhos diversos, efeitos latentes de seus escritos.   

 É aqui que devemos fazer o outro personagem de nossa tese subir à cena. Isso porque, 

como todo leitor atento de Derrida sabe, a desconstrução nunca se apresenta enquanto um 

discurso autorreferente, narcisisticamente orientada por meio de seu próprio ritmo. Pelo 

contrário, como tantas vezes ele mesmo reconheceu, Derrida é sobretudo um leitor, isto é, 

alguém que faz a leitura de um texto coincidir com a própria atividade do pensar, pensamento 

que repercute sempre em relação a outrem, atravessado por uma alteridade que lhe dá algo, que 

ao lhe afetar o evoca e o demanda.  

 Do muito que se poderia dizer sobre isso, por ora digamos simplesmente que, no que se 

refere aos nossos objetivos - explicitação de uma ontologia materialista e de uma crítica 

imanente da razão -, nenhum parceiro foi mais fundamental a Derrida do que Freud. Quer dizer, 

parece-nos inegável que entre todas as ricas referências extra filosóficas – literatura, 

antropologia, ciências da natureza, cibernética, linguística, etc – a partir das quais Derrida 

trança a malha de seu discurso, a psicanálise freudiana é uma referência maior e decisiva.  

A ponto que, como veremos, mesmo um pensamento filosófico tão importante para a 

desconstrução, como o de Heidegger, nos parece ter uma predominância menor do que o debate 

com Freud, ao menos no que tange às questões que nos interessam. Diferentemente do que 

muitas vezes se disse, Derrida não se refere a Freud a partir de textos esparsos que conhecem 

uma periodização específica e bem delimitada. Pelo contrário, basta lermos com atenção os 

seus textos para que percebamos como é quase impossível encontrar um único livro, ou 
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seminário, em que Freud não esteja referido, constituindo um interlocutor fundamental, mesmo 

que, por vezes, de maneira oblíqua.  

 Sendo assim, considerando a psicanálise freudiana, ao mesmo tempo, tanto uma 

cúmplice constante da desconstrução, quanto uma referência privilegiada para os problemas 

que desejamos abordar, adotamos como estratégia de pesquisa nos orientarmos no pensamento 

derridiano seguindo sua obstinada leitura dos textos de Freud. Escolha que nos permitiu 

trabalhar de maneira transversal o conjunto da obra de Derrida e, ao mesmo tempo, relacioná-

la de maneira pormenorizada a um discurso que lhe resiste e lhe impulsiona em uma errância 

produtiva.  

Nesse sentido, é preciso antever um engano: Freud não é utilizado, aqui, simplesmente 

como um artifício de pesquisa, mas sim como um discurso exterior à filosofia que, 

constantemente, em sua confrontação com temas próprios também à filosofia, exige que esta 

remaneje suas categorias mais elementares em um diálogo profícuo.  Nisso, um segundo 

objetivo desta tese se arma: a criação de uma via de mão dupla entre filosofia e psicanálise, 

estrutura de remetimentos e iluminação mútua que permita, em um só tempo, tanto a 

reconfiguração de certas consequências teóricas do texto de Freud, quanto a forçagem da 

desconstrução através do contato com uma alteridade que lhe é estranha. Via que, sem dúvida, 

opera nos trabalhos de Derrida do começo ao fim. Como certa vez sugeriu, entre nós, Bento 

Prado Júnior: 

 

A filosofia da psicanálise deve ser lida com um duplo sentido: filosofia da psicanálise, 

já que se trata de uma reflexão que faz do discurso e da teoria freudiana seu objeto; 

mas também filosofia da psicanálise, já que se trata da filosofia que a psicanálise 

parece impor aos filósofos, exigindo mudanças cruciais no aparato conceitual que faz 

a tradição da própria filosofia. (PRADO, JR, p.7-8, 1991)   

   

    

É nessa costura entre desconstrução e psicanálise que esta tese, em suma, gostaria de se 

situar. Um pouco como se, por intermédio dela, pudéssemos voltar a escutar a atualidade teórica 

e prática dessas duas experiências de pensamento maiores do século passado; espectros que a 

época atual parece, a todo custo, querer esconjurar.   

 

      *** 

 

  Tendo tais hipóteses e problemas em vista, nossa tese é dividida em quatro capítulos: 
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1) No primeiro capítulo, trata-se de delinear as coordenadas básicas de nossa interpretação 

do que Derrida chamou de “desconstrução da metafísica da presença”, prolegômeno 

essencial para toda a sua leitura de Freud. Nele, mostramos como o problema da 

presença pode ser compreendido, em sua forma mais genérica, como a questão da 

relação entre o sentido do ser e sua determinação temporal. Reconstruímos então todo 

um denso debate subjacente à questão, em que recuperando Aristóteles e Hegel - em 

uma confrontação direta com a leitura de Heidegger - Derrida irá propor uma outra 

conceitualização de espaço-temporalidade, o que ressignificará a própria diferença entre 

empírico e transcendental, materialidade e idealidade, ôntico e ontológico, dando 

origem a uma filosofia materialista e ontogenética do rastro. Seguindo meticulosamente 

os efeitos desta operação tão característica da desconstrução - a contaminação entre 

contrários - nesse primeiro momento já antecipamos grande parte dos temas que serão 

detalhadamente desenvolvidos nos capítulos subsequentes, em especial no que tange o 

caráter especulativo do pensamento de Derrida.  

 

2) No segundo capítulo, começamos a estabelecer a relação entre Derrida e Freud 

consoante com os problemas que nos interessam. A partir de “Freud e a cena da 

escritura”, o objetivo deste capítulo é mostrar como, em todo “retorno a Freud”, joga-

se, necessariamente, uma reconfiguração da categoria filosófica do sujeito. 

Diferentemente do que uma doxa apressada tantas vezes afirmou, Derrida nunca irá 

descartar, ou eliminar “o sujeito”, mas sim repensá-lo para além da primazia da 

autoafecção-de-si, seja nos termos da unidade sintética da consciência, seja nos termos 

de uma autodeterminação moral plena. Trata-se, portanto, de elaborar o que resta da 

subjetividade quando da desconstrução de sua ipseidade. O que trará consequências 

decisivas não somente para a intelecção da gênese e estrutura da subjetividade, mas 

também para o campo de suas determinações ético-políticas.  

 

3) O terceiro capítulo é dedicado à relação entre desconstrução e pulsão. Seguindo de perto 

tanto “Além do princípio do prazer”, quanto “Especular sobre Freud”, buscamos 

articular a teoria das pulsões nos termos da mediação entre economia geral e restrita, 

economia da diferença que dá origem a um pensamento do que Derrida chamou de “la 
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vie la mort”. Nisso, como esperamos mostrar, é toda uma relação entre filosofia da 

natureza e da história que será reconfigurada. É aqui, também, que a extrema 

ressonância entre desconstrução e dialética poderá ser repensada; para além dos lugares 

comuns e das estereotipias, é o próprio movimento da nega-tividade que será tematizado 

na oportunidade e no risco que ela, invariavelmente, porta.   

 

4) O último capítulo é dedicado a compreensão da emergência, tardia na obra de Derrida, 

dessas figuras do que ele denomina de incondicionado. Trata-se, então, de perguntar se 

há, para a desconstrução, um conceito positivo de razão e um sentido geral a ser dado à 

emancipação. A partir de uma leitura cruzada entre Freud e Marx, veremos como 

Derrida irá sustentar a necessidade de uma orientação prática que, agindo 

pragmaticamente por meio do possível, é capaz de não renunciar à exigência de 

inscrição do impossível.  

 

É a partir dessa constelação entre sujeito, natureza, história, razão e emancipação que, 

propomos, o laço entre Freud e Derrida pode ser atado tendo em vista questões que ainda hoje 

nos são próprias. O que pode parecer algo bastante modesto, uma vez que, à primeira vista, tal 

constelação parece simplesmente recuperar velhos conhecidos do discurso filosófico, sobretudo 

em sua configuração moderna. O que aquiescemos de bom grado.  

Em última análise, nossa aposta é bastante simples: trata-se de dizer que Derrida foi, 

acima de tudo, filósofo. E, em cada um de seus escritos, encontramos a tentativa de liberação 

de uma potência recalcada no texto mesmo da filosofia e não uma expectativa de ruptura radical 

com esta. Para tudo dizer de uma vez, trata-se de propor que, talvez, as velhas palavras ainda 

podem ser utilizadas. Sobretudo, quando pacientemente arruinadas.                  
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1. ESPECULAR SOBRE DERRIDA 

 

Ninguém o lembrará. Tiro no muro,  

Cão mijando no Caos, enquanto arcturo,  

Claro enigma, se deixa surpreender.  

– C. Drummond de Andrade3. 

Decerto é a fábrica do pensamento 

Qual máquina de tecimento 

Em que um só piso já mil fios move, 

Voam, indo e vindo, as lançadeiras, 

Em que, invisíveis, fluem tramas ligeiras 

Um golpe mil injunções promove: 

Entra o filósofo, a provar, a respeito,  

Que tem que ser daquele jeito: 

É assim o Primeiro, o Segundo é assim, 

E por isso, o Terceiro e o Quarto assim; 

E jamais haverá, sem Primeiro e Segundo, 

Um Terceiro ou um Quarto. Em todo mundo 

Têm-no discípulos louvados, 

Mas tecelões não têm ficado.  

 

- Mefistófeles, in. Fausto I4 

 

 

1.1. “Sur la question du temps” 

Já em 1980, Derrida caracterizava da seguinte maneira sua primeira leitura de Freud: 

A unidade do tempo (Zeiteinheit) não se recorta no elemento homogêneo de uma 

forma de sensibilidade. É preciso ao menos observá-lo sem se engajar aqui nesse 

imenso problema. Eu tentei situá-lo em outro lugar (em Freud e a cena da escritura) 

e ele requer uma explicação sistemática entre, digamos, Freud e, pelo menos, por 

exemplo, Aristóteles, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger: sobre a questão do tempo (CP, 

p. 435). 

Essa consideração é surpreendente em um duplo sentido. Em primeiro lugar, porque 

nela Derrida coloca a questão filosófica do tempo – problema da síntese do tempo (sua unidade), 

problema ontológico sobre o tempo (seu modo de ser) – como uma questão central do ensaio 

de 1967 (Freud e a cena da escritura), o que não é algo em absoluto evidente. Pois nesse caso, 

teríamos que antes perguntar e compreender como uma leitura heterodoxa de Freud – leitura 

situada entre dois textos marginais como o Projeto de 1895 e o texto sobre O bloco mágico de 

 
3 (2015, p. 345) 

4 Tradução: Jenny Klabin Segall, edt. 34, 2004, p. 187.  
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1925 – poderia estar relacionada a tal interrogação. Em segundo lugar, a consideração 

desconcerta porque ela expõe uma exigência de leituras cruzadas que, à primeira vista, Derrida 

nunca chegou efetivamente a realizar, ainda que confrontações pontuais sejam encontradas de 

maneira razoavelmente esparsa por toda sua obra. 

E, contudo, o comentário retrospectivo dá muito a pensar. Isso porque conhecemos um 

texto maior de Derrida sobre o tempo – Ousia e Gramme (1972) – texto em que Aristóteles, 

Kant, Hegel e Heidegger são lidos a partir de uma série de reenvios que tenta traçar, com traços 

largos, características essenciais do desenvolvimento do conceito de tempo dentro da tradição 

filosófica. Derrida situa o problema a partir de Heidegger: é indissociável da filosofia um 

conceito de tempo que privilegia o presente enquanto seu modo fundante, o que Heidegger 

denomina de conceito vulgar de tempo (vülgare Zeitbegriff).  

Tal compreensão da temporalidade teria historicamente se sedimentado em uma pré-

compreensão estruturante para o entendimento do sentido do ser. O problema é que, com isso, 

a filosofia enclausuraria o pensar em uma imagem dogmática incapaz de dar conta dos 

verdadeiros processos constitutivos da realidade, processos marcados por uma virtualidade 

temporal irredutível a forma do presente pontual ou da eternidade enquanto presente perpétuo. 

Há, portanto, de início, um conjunto de questões comuns aos dois autores, o que nos explica a 

famosa afirmação de Derrida: “Nada do que tento teria sido possível sem a abertura das 

questões heideggerianas” (POS, p. 18).  

É a partir disso que, podemos dizer, os textos de Derrida da época trilham um caminho 

paralelo ao de Heidegger, mostrando como o problema do tempo deve ser reaberto a partir de 

uma dupla exigência: em primeiro lugar, é preciso reconhecer que muitas práticas para além da 

filosofia – como a psicanálise, as ciências da natureza, a cibernética e a literatura – exigem que 

a reflexão filosófica sobre a temporalidade seja repensada a partir da confrontação e assimilação 

incessante com outros discursos próprios a nossa época5; em segundo lugar, Derrida insiste 

como a própria história da filosofia traz, em si, dilemas, aporias e ambivalências que antecipam 

os recursos necessários para uma outra reflexão sobre o tempo.  

Logo, não devemos confundir partilha de um problema com os caminhos e os resultados 

pelos quais ele nos leva. Afinal, Derrida não compartilha das mesmas exigências da ontologia 

 
5 O melhor estudo sobre a relação do pensamento de Derrida com as ciências empíricas é o de Johnson (1993). 

Outro estudo importante sobre a mesma relação é o de Plotnitsky (2002). Entre nós, Pinto Neto realizou um estudo 

notável sobre as “bases científicas” do pensamento de Derrida em sua tese de doutorado (2013).  
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fundamental, afastando-se decisivamente de qualquer hermenêutica fenomenológica ao se 

recusar a tratar do problema da temporalidade a partir dos estritos limites de uma analítica 

existencial. Por conseguinte, trata-se de experiências intelectuais completamente diversas e 

bastaria lê-los com atenção para perceber o ridículo cômico que seria tomar Derrida como um 

“heideggeriano” simplesmente por um conjunto de questões comuns.   

A dupla exigência elementar da desconstrução, acima mencionada, enquanto prática de 

leitura crítica da tradição filosófica e confrontação constante com campos exteriores à filosofia, 

está claramente assinalada em Freud e a cena da escritura. Nele, Derrida afirma que a leitura 

proposta deveria tornar possível uma “nova posição do difícil problema da temporalização e da 

chamada intemporalidade (intemporalité) do inconsciente”. Ou seja, a célebre definição de 

Freud do inconsciente enquanto “zeitlos” – isto é, como algo que tem o seu ser fora do tempo 

– apenas seria compreensível dentro de uma estrutura de oposição à concepção comum do 

tempo, como a negação assinalada na composição da expressão deixa evidente. Daí Derrida 

afirmar que “seria talvez preciso ler Freud como Heidegger leu Kant: como o eu penso, o 

inconsciente só é certamente intemporal perante um conceito vulgar de tempo” (FRE, p. 318). 

Freud e a psicanálise legariam à filosofia, doravante, uma abertura à questão do tempo que não 

se esgotaria em sua conceitualização tradicional.   

Este quadro de inteligibilidade da primeira leitura de Freud por parte de Derrida parece 

se justificar, também, quando pensamos como se dá o recurso a Freud em momentos chaves de 

livros decisivos do mesmo ano, a saber: De la Gramatologie e La Voix et le phénomène. Neles, 

Freud é sempre convocado dentro de um espaço de reflexão sobre o tempo e os limites de uma 

compreensão não complexa e multifacetada deste6, seja por parte da fenomenologia, seja por 

parte da história da filosofia, seja por parte ainda das ciências humanas. É, inclusive, no tema 

transversal da já aludida crítica à “metafísica da presença” – tema chave a partir do qual Derrida 

relaciona uma rede de contraposições e tensões no que diz respeito a pergunta ontológica sobre 

o tempo – que o discurso freudiano será reconhecido por Derrida em sua mais completa 

atualidade. Pois é precisamente “na cena da escritura”, essa outra cena em que o tempo não se 

desdobra como uma sucessão de agoras simples, em que o presente não é o modo fundante e 

originário do tempo em si e nem “a forma absoluta, plenamente viva e constituinte da 

experiência” (FRE, p. 314), que se insinua “o tema formidável para a história da metafísica que 

Freud nos convoca a pensar através de uma conceptualidade desigual à própria coisa. Este 

 
6 Em A voz e o fenômeno ver p. 71. Na Gramatologia ver, sobretudo, o cap. 2 – Linguística e gramatologia.  
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pensamento é, sem dúvida, o único que não se esgota na metafísica ou na ciência”. (FRE, p. 

314). 

Para um autor com fama de hermético, o comentário é bastante claro. Pois, 

necessariamente, um pensar que não se esgote na presença será um pensar que começa 

recusando o presente enquanto aquilo que define e funda o tempo do ser dos entes. Por 

conseguinte, complicará toda uma constelação de conceitos que se reagrupa a partir da 

referência implícita a esse modo determinado do tempo: verdade, significação, essência, 

substância, certeza de si, identidade, experiência vivida, consciência, intencionalidade, 

causalidade. O que não significa, sublinhe-se, que todos esses conceitos sejam simplesmente 

descartados por Derrida. Sua lição é ainda mais severa: na verdade, nunca nos 

desenvencilhamos plenamente dessa rede, o presente com sua teia conceitual faz parte de nossa 

língua, de nosso modo de ser e pensar, do modo de existir das coisas no mundo. A tarefa, nesse 

caso, é pensar por entre o presentismo próprio à metafísica o que ela tornara tradicionalmente 

impensável. Premissa fundamental da desconstrução enquanto prática de leitura: o fechamento 

das questões próprias à formação de uma tradição nos lega como tarefa não a conservar, mas 

sim emancipar o que nela se insinua e é repetidamente contido. Daí o caráter heterodoxo das 

leituras de Derrida, fixadas minuciosamente em pequenos detalhes, estranhamente 

privilegiando textos marginais, demorando-se pacientemente em notas aparentemente 

irrelevantes ou suplementares: “petite pedagogie” dirá um dia, não sem maldade, Michel 

Foucault (2001, p. 1135).  

A desconstrução começa, portanto, reconhecendo a força que outros campos do saber 

exercem sobre a tradição filosófica, assim como a heterogeneidade do texto desta, o que assinala 

a impossibilidade de reduzir a filosofia e sua história a uma linha contínua marcada pela 

repetição da experiência de perda e velamento. Exigência crítica que visa evitar que a filosofia 

se torne um discurso fechado internamente, sem relação com exterioridade alguma, eternamente 

condenada a redizer o já dito, ou a redescobrir uma origem esquecida. Por isso, é preciso bem 

compreender quando Derrida nos fala em “desconstruir a metafísica”, pois essa é a maneira 

mais astuta, e irônica, de prolongá-la e lhe fazer justiça, transgredindo-a. A aposta na filosofia 

e o retorno rigoroso aos textos somente podem se realizar enquanto um esforço paciente de 

auto-superação e confrontação com o que lhe é outro internamente e externamente. Não 

entender isso, não entender como Derrida não cansa de afirmar a tarefa produtiva da 

desconstrução, é compreender muito pouco de sua experiência intelectual, recuando para uma 
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posição que, ao meramente interditar todo dizer especulativo conceitual, tem como destino 

tornar-se apenas um supervisor rabugento da metafísica tradicional.  

É precisamente no rastro dessa pergunta, dessa abertura a um pensar que excede e 

complica os limites do já pensado sobre a “question du temps”, que Derrida irá inscrever os 

primeiros desenvolvimentos de sua obra. Caso aceitemos o que aqui é dito enquanto hipótese 

de leitura, podemos sintetizar partindo de uma colocação genérica afirmando que uma das 

maneiras de compreender o tema da desconstrução da metafísica da presença é compreendê-lo 

enquanto uma reconstrução7 da relação entre tempo e ontologia mediante uma confrontação 

com a tradição filosófica, confrontação esta dentro da qual Freud será uma personagem chave8. 

E, se esse é o caso, será preciso, antes de ler Freud, revisitar a história da filosofia através dos 

textos de Derrida e dos textos por ele lidos, buscando delimitar momentos fundamentais de tal 

reconstrução, um pouco como aqueles vilões atrapalhados e infelizes que, ao voltarem ao local 

do crime, acabam por se darem conta da paixão pela vítima.  

É verdade, “o que se segue é especulação, às vezes especulação extremada, que cada 

um pode apreciar ou dispensar, conforme a atitude que lhe for própria” (XIII, p. 23; XIV, p. 

184). Mas, ali onde o pensamento não pode aceder diretamente, será preciso ter a coragem de 

errar.  

 

 
7 Estamos cientes do risco que assumimos ao falarmos em reconstrução no intuito de deslocarmos o acento da 

tarefa negativa da desconstrução para a sua tarefa propositiva. Derrida é sempre bastante cauteloso e vigilante a 

esse respeito, por exemplo quando afirma de maneira categórica que ao querermos produzir um outro conceito de 

tempo, acabamos sempre por produzi-lo “com outros predicados metafísicos e ontológicos” (OG, p. 73). Esse teria 

sido um engano próprio a Heidegger, inclusive. Contudo, ao mesmo tempo, Derrida insiste que a tarefa da filosofia 

perante a tradição é “pensar o que não pôde ser pensado, [...] no pensamento da impossibilidade do outro modo, 

nesse não-do-outro-modo, produz-se uma certa diferença, um certo tremor, um certo descentramento que não é o 

estabelecimento de um outro centro” (OG, p. 41). Talvez, o que se recuse seja uma filosofia que se acreditasse 

completamente soberana em relação a criação de seus conceitos, incapaz do necessário acerto de contas com a sua 

historicidade, como se pudéssemos simplesmente opor algo inteiramente novo e diferente ao já-dito. Mas, feita tal 

ressalva crítica, nada parece indicar que o trabalho da desconstrução não produza em seu advir um descentramento 

que nos leva a pensar de outra maneira o mesmo. Ou seja, trata-se simplesmente de afirmar que o trabalho 

filosófico sobre a historicidade dos conceitos é uma tarefa indispensável a ser realizada tendo em vista a criação 

conceitual.  

8 O recurso a Freud a partir da questão filosófica do tempo, inclusive, era um tema comum ao pensamento francês 

da época. O exemplo mais notável, sem dúvida, é a reconstrução feita por Gilles Deleuze, em Diferença e 

Repetição, do tradicional problema das três sínteses do tempo a partir de uma leitura de questões postas pela 

psicanálise cruzada com uma constelação de autores próprios à história da filosofia. É algo semelhante que 

encontraremos em Derrida, contudo as questões e os autores mobilizados e, por conseguinte, o sentido e o resultado 

da reflexão serão extremamente diferentes.  
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1.2. Repetir Heidegger contra Heidegger 

 Ousia e gramme começa por assinalar o motivo básico da relação entre ontologia e 

tempo. Isso é feito por meio da abertura legada pela seguinte pergunta: “em que uma certa 

determinação do tempo comandou implicitamente a determinação do sentido do ser na 

filosofia?” (OG, p. 33). Lendo Heidegger, Derrida se apoia inicialmente na tese diretriz de Sein 

und Zeit: o ser dos entes teria sido pensado pela tradição filosófica majoritariamente na forma 

da presença (Anwesenheit), palavra pela qual Heidegger determina a ousia em seu modo de ser 

temporal. Isto é, trata-se de sublinhar uma pré-compreensão irrefletida e aparentemente natural 

em que cada coisa simplesmente existiria, de maneira idêntica a si, momento a momento em 

uma sucessão ininterrupta de agoras. Por conseguinte, o presente (Gegenwart) será pensado e 

vivido como o primeiro e fundamental modo de ser do tempo, o que significa dizer que passado 

e futuro serão modulações suas: o primeiro um presente que já-não-é; o segundo um presente 

que ainda-não-é. Privilégio do presente característico do presentismo metafísico, passado e 

futuro serão determinados enquanto presentes-passados e presentes-futuros.  

Na abertura desse modo do tempo, as coisas estão ao alcance da mão (Vorhandenheit), 

aparecem para uma visão (Phainomenon), permanecem de agora em agora (Jetzt), são a 

identidade a si de um substrato (ousia-essentia-substância), têm a sua verdade quando 

coincidem com uma proposição de maneira imediata (adaequatio). A primazia do presente do 

indicativo assinala a solidez dessa rede intricada de conceitos fundada em uma tautologia 

primeira irrecusável: “o ser é”. Derrida segue a nota 14 do último capítulo de Sein und Zeit, 

nota em que Heidegger argumenta que de “Aristóteles a Hegel” há uma pré-compreensão que 

vela o sentido primeiro da temporalidade, sintetizando assim sua interpretação do 

desenvolvimento histórico da filosofia. Dentro dela, a temporalidade teria sido 

predominantemente pensada na chave de uma ontologia da natureza, enquanto “tempo do 

mundo (Weltzeit), simultaneamente mais objetivo que o objeto e mais subjetivo que o sujeito9” 

(OG, p. 38).  

 
9 Como veremos, é constante na filosofia de Heidegger um duplo impulso: tanto retirar a reflexão sobre o tempo 

do quadro de uma ontologia da natureza, quanto das coordenadas de uma forma de sensibilidade própria ao sujeito 

cognoscente. Tarefa última de Sein und Zeit, o tempo do mundo e o tempo da consciência terão sua unidade em 

um sentido mais originário aberto apenas pelo modo de ser próprio ao Dasein. É exatamente tal maneira de colocar 

e encaminhar a questão sobre o tempo que será recusada por Derrida.  
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Tal entendimento da temporalidade faria desta um medium homogêneo dentro da qual 

as coisas são momento a momento10. É a constância própria a tal meio que possibilitaria a 

organização do movimento – sua calculabilidade e cognição – permitindo a determinação de 

parâmetros mínimos para a orientação existencial na vida cotidiana mediante o estabelecimento 

dos ciclos naturais, do pulso ordenado do relógio, da métrica do calendário, das expectativas 

próprias às relações de causalidade e repetição. Se, como diz Heidegger lendo Aristóteles, “o 

tempo é aquilo dentro do qual os acontecimentos acontecem” (1992, p. 3), é porque é no tempo 

que toda mudança se dá; por conseguinte, ele será conhecido a partir do movimento e das 

mudanças que acompanham a forma de ser dos entes.  

Mas se é assim, dentro do quadro de uma filosofia da natureza, o filósofo aproxima-se 

do fenômeno temporal tal como um físico o fará no surgimento da ciência moderna, ou tal como 

ser humano, em outro nível, o faz em sua orientação pragmática própria à vivência cotidiana: 

“sua compreensão e determinação do tempo atualiza o caráter de mensuração” (HEIDEGGER, 

1992, p. 4). Do tempo nós perguntamos “quando” ou “quanto” e relacionamos a sucessão “de 

um momento a outro”. A célebre definição aristotélica do tempo “como o número de um 

movimento segundo o antes e o depois” (Física, IV,11, 219b11) seria mais óbvia do que aparenta 

seu estranho enunciado. Ela apenas assinalaria a passagem do tempo de maneira quantitativa, 

como “algo-que-pode-ser-entendido-por-si-mesmo” (SZ12, §81, p. 1137). 

Tal orientação cognitiva natural perante o tempo tem sua instrumentalização 

paradigmática no relógio, este aparato caracterizado pela repetição mecânica cíclica e pela 

redução analítica da temporalização a uma unidade básica convencional como os segundos. Em 

um movimento bastante característico de sua filosofia, que ecoa de maneira inconfundível o 

ensinamento husserliano, Heidegger relaciona o tempo comum à metafísica ao da ciência. 

Ainda que respondendo a diferentes níveis de organização prática da vida humana, todos eles 

seriam marcados pela mesma dinâmica de homogeneização descrita a partir da sucessão 

ininterrupta de agoras qualitativamente nivelados: “O numerado são os agoras. E estes se 

 
10 A exposição mais sintética da teoria heideggeriana do tempo encontra-se em uma conferência dada por 

Heidegger na Sociedade Teológica de Marburg, em 1924, intitulada: “Der Begrieff der Zeit”. Irei me referir tanto 

a ela, quanto a Sein und Zeit, como maneira de apresentar o problema comum e a diferença no tratamento das 

questões por parte de Derrida.  

11 As citações da Física de Aristóteles são feitas tendo como base as traduções presentes em duas coletâneas de 

sua obra completa: (1) a organizada por Jonathan Barnes, The complete Works of Aristotle: the revised Oxford 

translation; (2) e a organizada por Pierre Pellegrin – Aristote: ouevres complètes, Éditions Flammarion, 2014.  

12 Irei referenciar Sein und Zeit por “SZ”. A tradução segue a edição bilíngue de Fausto Castilho, salvo alguns 

casos que indicarei alguma modificação.  
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mostram “em cada agora” como logo-já-não e agora-ainda-não. O tempo-do-mundo que é visto 

de tal modo no emprego-do-relógio, nós o denominamos de o tempo-do-agora (Jetzt-Zeit)” (SZ, 

§81, p. 1138).  

Passagem do qualitativo ao quantitativo, o tempo-do-agora se sedimenta como uma 

compreensão evidente da temporalidade enquanto “sequência de agoras constantemente 

subsistentes, a defluir e a afluir ao mesmo tempo. Tempo entendido como uma sequência, como 

um “fluxo” dos agoras, como “curso do tempo” (SZ, §81, p. 1139). A inovação heideggeriana 

é insistir na dificuldade da relação entre tempo e ontologia que se expressa na pergunta sobre o 

sentido do ser dos entes – posta pela locução genérica “o que é?” – uma vez que esta pressupõem 

o meio homogêneo do tempo como sua condição, o que define, já de antemão, os próprios 

parâmetros de formação do problema e encaminhamento da resposta. Dessa forma, o Dasein se 

veria separado de sua temporalidade originária, tendo como evidente seu “lugar” no tempo 

presente enquanto coisa e não enquanto ser temporal. Espacialização do tempo na forma do 

ponto/agora, o homem se aliena de si na espessura de um tempo que velaria a imbricação das 

perguntas “quem é o tempo? quem é o Dasein?” na objetivação própria ao esquecimento da 

diferença ontológica entre ser e ente.  

Em última análise, é o processo de mesurar o tempo que estaria na origem da passagem 

da temporalidade autêntica para a intratemporalidade, o que constitui o núcleo duro da 

concepção vulgar do tempo. Passagem que, na estrutura de Sein und Zeit, será indissociável do 

tema da “queda” (Verfallen) do Dasein na impessoalidade própria ao mundo administrado do 

“a-gente” (das Man) e na consequente perda da compreensão autêntica da relação entre tempo 

e cuidado (Sorge) enquanto modo originário de ser-no-mundo: “então o comportamento em que 

a-gente se dirige expressamente pelo tempo reside no emprego-de-relógio” o que se mostra, em 

seu uso, “como uma presentificação do ponteiro em movimento” (SZ, §81, p. 1136, tradução 

modificada).  

Para Derrida, as análises de Heidegger exaustivamente mostrariam o privilégio que a 

filosofia sempre deu ao elemento mais simples, a evidência do presente que une a especulação 

mais abstrata à experiência cotidiana banal. O que quer que seja pensado e vivido, conhecido 

ou experenciado, é necessariamente algo que tem seu ser na evidência de um presente 

autoidêntico que é-aí: “Não foi do direito inaudito do presente que toda a história da filosofia 

retirou sua autoridade? Não foi nele que sempre se produziu o sentido, a razão, o “bom senso”? 

(OG, p. 36). Presentismo próprio à metafísica que confere realidade somente àquilo que é 
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enquanto presença: tudo que existe existe no agora e é nele que o liame entre ser e verdade 

encontra sua fundamentação última. A nota 14 do último capítulo de Sein und Zeit sela tal 

interpretação ao ligar a reflexão de Aristóteles sobre o tempo, presente no livro IV da Física, ao 

seu mais completo desenvolvimento, a saber, o conceito de tempo em Hegel tal como exposto 

em sua Enciclopédia, a partir de sua concepção original ainda em Iena:  

O privilégio concebido ao agora nivelado mostra com evidência que a determinação 

conceitual do tempo por Hegel segue também a linha da compreensão vulgar do tempo 

e isso significa simultaneamente que ela segue a linha do conceito tradicional do 

tempo. Pode-se mostrar que o conceito hegeliano de tempo foi diretamente colhido na 

Física de Aristóteles. Na Lógica de Iena, que foi projetada na época da habilitação de 

Hegel, a análise do tempo que encontraremos na Enciclopédia está já elaborada em 

todas as suas peças fundamentais. A seção sobre o tempo revela-se já ao exame mais 

rudimentar como uma paráfrase do tratado aristotélico sobre o tempo. [...] Aristóteles 

vê a essência do tempo no nyn; Hegel, no agora (Jetzt). Aristóteles concebe o nyn 

como oros; Hegel toma o agora como limite (Grenze). Aristóteles compreende o nyn 

como stigmê; Hegel interpreta o agora como ponto (Punkt). Aristóteles caracteriza o 

nyn como tode ti; Hegel chama o agora o “isto absoluto” (das absolute Dieses). 

Seguindo a tradição, Aristóteles relaciona o Khronos com a sphaira, enquanto Hegel 

insiste no curso circular (Kreislauf) do tempo (SZ, Nota 14, §82, p. 1165, tradução 

modificada).  

 

É a partir daqui – “destes textos apontados a dedo e que estão, sem dúvida, entre os mais 

difíceis e mais decisivos da história da filosofia” (OG, p. 41) - que Derrida coloca a questão 

heideggeriana em deriva. Sua suspeita é de que os textos de Aristóteles e Hegel são muito mais 

complexos do que a apresentação heideggeriana acredita, trazendo já em si uma 

conceptualização do tempo que escaparia ao registro fundamental da metafísica da presença.  

 Esse passo é decisivo: Heidegger lê a história da filosofia de maneira bastante unívoca, 

interpretando-a em um sentido único enquanto história do esquecimento da questão do ser a 

partir de uma sedimentação histórica do conceito de tempo13. Derrida, não. Ainda que ele 

reconheça na história da metafísica o privilégio do presente sobre o qual Heidegger ensina, para 

Derrida o corpus filosófico é sempre uma matéria heterogênea que resiste a uma 

homogeneização hermenêutica última. O acerto de contas com a tradição, consequentemente, é 

feito mediante uma leitura que visa a desconstrução de certas linhas molares de 

desenvolvimento; contudo, isso é feito não a partir de um recuo a uma posição mais 

fundamental, porque originária, mas sim seguindo de maneira rigorosa os veios e pontos críticos 

 
13 Conforme dito logo no início de Sein und Zeit, sobretudo parágrafos 1 e 2 do primeiro capítulo de sua introdução. 
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de um texto, fazendo com que ele se quebre, desloque-se e diga o seu avesso a partir de sua 

própria estruturação.  

Isso fica claro em Ousia e Gramme, pois diferentemente de Heidegger, Derrida irá propor 

uma outra leitura da questão do tempo “de Aristóteles a Hegel”, duplo que não deixa de ser 

sincrônico à metafísica do presente. Deste modo, não se trata bem de uma refutação da tese 

heideggeriana, mas sim de uma complexificação que, ao desenvolver rigorosamente seu 

conteúdo, trará consequências bastante diversas de Sein und Zeit. 

 

1.3. Clavicula 

O tratamento do conceito de tempo no livro IV da Física de Aristóteles se dá a partir das 

seguintes questões: “o tempo pertence à classe de coisas que existe, ou das que não existe? O 

que é a sua natureza?” (Física, IV, 10, 217b).  

Aristóteles, já de início, se espanta com o caráter paradoxal do tempo que viceja em 

cada instante pontual: “uma parte dele foi e já não é, enquanto a outra será mas ainda não foi” 

(Física, IV, 10, 217b). Como sublinha Derrida, o que dirige de antemão o paradoxo é a 

equivalência entre ser e presença: aquilo que é do tempo apenas poderia ser no presente. Mas, 

se o agora é o que existe realmente do tempo – sua parte mais elementar – a determinação do 

tempo parece então oscilar entre ser e não-ser, uma vez que em certo sentido o agora nunca é, 

pois apresenta-se cindido entre passado e futuro. Porque a divisibilidade do tempo exige 

logicamente que suas partes existam, afinal “é razoável supor que aquilo que é feito de partes 

que não existem não pode conter realidade” (Física, IV,10, 217b), o raciocínio se enreda em 

uma dificuldade: pressupõe-se partes que são, mas que se definem por a cada momento 

deixarem-de-ser, já que nenhum agora poderia coexistir com outro agora; caso contrário, o 

presente nunca passaria e o tempo não seria o tempo tal como o conhecemos. Mas, se é assim, 

será preciso dizer que o tempo não existe, ou melhor, que existe de uma maneira diferente da 

presença das coisas: “O tempo compõem-se, dessa forma, de não-entes. Ora, aquilo que 

comporta um certo nada, aquilo que compõem com a não-enteidade, não poderia participar da 

presença, da substância, da enteidade ela mesma (ousia)” (OG, p. 44). O movimento pendular 

se impõe: ao pensarmos especulativamente o tempo nunca deixamos de deslizar da 

substancialidade do agora para o incessante advir do acidente que o modifica e vice-versa; eis 

a sua tradicional aporia.  
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Uma maneira de desenvolver tal problema é insistir como para que o agora constitua o 

tempo ele deve advir temporal deixando de ser, isto é, “passando da enteidade na forma do 

ente-passado ou do ente-futuro” (OG, p. 44). Isso significa que enquanto parte elementar do 

tempo o agora apresenta-se como se ele mesmo não fosse temporal, tornando-se propriamente 

temporal apenas através de sua própria negação, o que o coloca sempre entre passado e futuro, 

tal como um limite evanescente, um momento instável e fugidio. Na contraposição à 

positividade simples do agora, o tempo ganha seus contornos essenciais como uma 

negatividade, como um não-ser que corrompe a presença daquilo que efetivamente é: “o tempo 

é o que sobrevém a esse núcleo, afetando-o de não-enteidade” (OG, p. 44). Aristóteles designa 

tal potência do tempo pelo termo grego ekstatikon: uma inquietude infinita que impele todas as 

coisas para-fora-de-si-mesmas. Tal caracterização expressa como, para a metafísica clássica, 

há no tempo uma primazia de seu aspecto destruidor sobre seu aspecto gerativo: 

No tempo todas as coisas são geradas e corrompidas. É por essa razão que alguns o 

chamam de o mais sábio, mas o pitagórico Paron dizia ser o tempo o maior dos 

ignorantes, pois nele também esquecemos; essa posição é a mais verdadeira. É bem 

evidente que, por ele mesmo, o tempo seria antes responsável pela destruição do que 

pela geração das coisas, uma vez que, como dito anteriormente, toda a mudança, em 

si mesma, faz simplesmente com que as coisas saiam de um estado anterior e apenas 

por acidente tal mudança produz um novo ente. Um signo evidente disso é que nada 

é engendrado sem que a coisa seja movida e aja por si mesma, mas uma coisa pode 

ser destruída sem que ela apresente movimento próprio algum. É esta corrupção que 

nós temos por hábito atribuir ao tempo (Física, IV, 12, 222a).  

O livro IV da Física diferencia, portanto, o tempo do movimento: aquele torna possível 

este, mas não se define por ele; pelo contrário, é o tempo que o define enquanto possível. Ser 

temporalmente significa ser constantemente afetado pelo caráter destrutivo/nadificador do 

tempo, o que está na origem do próprio horizonte prático do ser humano. Este pode 

constantemente entrar em ação e movimento dentro do mundo sublunar, mas não pode se 

suprimir à afecção temporal. Se a Ética à Nicômaco poderá insistir como a virtude e tudo o que 

é bom ao homem advém de um constante trabalho de formação e educação, o tempo por si 

mesmo é a condição necessária desse trabalho: a physis ancora a possibilidade de uma ética. 

Mas, ao tempo em si, serão próprios os processos que independem, em larga medida, da ação 

humana: desaparição e formação das coisas, dinamismo próprio aos sistemas naturais, 
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surgimento e esquecimento da memória, nascimento e envelhecimento dos corpos, origem e 

morte da vida enfim14.  

Ainda que Aristóteles reconheça a presença de uma dialética entre o caráter corruptor e 

gerativo do tempo, há uma dissimetria entre ambos os aspectos, como seu texto explicita. A 

compreensão da grandeza infinita do tempo é indissociável do reconhecimento da finitude da 

natureza sublunar, de sua insuperável incompletude. Dispersão da physis que não conhece a 

imagem apaziguada do projeto humano, o tempo do mundo é anterior à forma de sensibilidade 

própria à consciência e, em larga medida, indiferente a ela15. Em Aristóteles, Derrida lê a origem 

de um pensamento cósmico e realista sobre o tempo que não se limita aos estritos limites de 

uma reflexão antropocêntrica: 

Todas aquelas coisas que estão sujeitas a perecer ou a vir-a-ser – geralmente aquelas 

que em um momento existem e em outro não – são necessariamente no tempo, pois 

existe um tempo maior que se estende para além de sua existência e para além do 

tempo que a mensura (Física, 4, 12, 222a, grifo nosso). 

 A primeira hipótese de Aristóteles sobre o tempo gira, portanto, em torno do conceito 

de agora (nyn) como parte (meros) constitutiva do tempo; de sua relação com outro agora 

enquanto um limite (óros) interno a cada momento; do caráter de sucessão entre diferentes 

agoras, o que caracteriza sua inquietude (ekstatikon); por fim, da primazia da negatividade, o 

que coloca o tempo como aquilo que não-é (me on): estranho não-ser dentro do qual todas as 

coisas são-deixando-de-ser. Se a equivalência entre ser e presença inegavelmente dirige a 

reflexão de Aristóteles, é justamente em contraposição à presença que o tempo se define: “O 

ente é o não-tempo, o tempo é o não-ente na medida em que se determinou já secretamente o 

ente como presente”; nesse caso, “dizer o nada ou dizer o tempo é dizer a mesma coisa (OG, p. 

58). No rastro do Sofista de Platão, constitui-se com a Física esse imenso problema da dialética 

entre ser e nada ao qual Hegel dará, um dia, sua mais impressionante formulação.  

 
14 Como nota Cristophe Bouton (2003) em seu belo artigo À la source du temps, “tal compreensão do tempo era 

corrente entre os gregos”, sendo encontrada tanto na tragédia De Eurípedes e Sófocles, quanto em certos diálogos 

platônicos como o Parmênides (p. 275). Devemos indicar, aqui, nossa dívida com o estudo de Bouton em nossa 

leitura de Aristóteles.  

15 Essa leitura realista do tempo em Aristóteles que salienta sua independência ontológica em relação ao ser 

humano é magistralmente defendida por Victor Goldschmidt em seu estudo Temps physique et temps tragique 

chez Aristote (1982). Outra interpretação realista importante de Aristóteles para o nosso estudo é a de Paul Ricoeur 

(1985). Para uma apresentação panorâmica da polarização entre idealismo e realismo na interpretação do livro IV 

da Física ver Volpi (1988). 
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Mas já em Aristóteles, Derrida nota como proposições aparentemente contraditórias irão 

se difratar por todo o texto: “o agora é, em certo sentido, o mesmo, em outro sentido, o não 

mesmo” (4, 11, 219b); o tempo é contínuo segundo o agora e dividido segundo o agora” (4, 11, 

220a); “o agora produz a cadeia do tempo (pois ele conecta o passado e o futuro) e é o limite 

do tempo (pois ele é o começo de um momento e o fim do outro)”; “então o agora é, por um 

lado, um potencial divisor do tempo e, em outro sentido, sua unidade”; “dividir e unir são a 

mesma coisa e com o mesmo referente, mas em essência eles não são iguais” (4, 13, 222a).  

Para arrepio de uma leitura estrutural, Derrida faz em sua leitura o tempo da história da 

filosofia correr ao contrário, afirmando ironicamente que, para dar conta do problema da physis 

do tempo, Aristóteles procede de uma forma “rigorosamente dialética: não apenas no sentido 

estritamente aristotélico, mas já no sentido hegeliano” (OG, p. 62). A boutade, contudo, tem 

menos a ortodoxia francesa em história da filosofia como alvo do que Heidegger. Pois, ali onde 

Heidegger via uma mera paráfrase de Hegel ao texto de Aristóteles (SZ, §82), Derrida lê um 

ponto nevrálgico da reflexão filosófica sobre o tempo, ponto em que a tarefa de pensá-lo 

especulativamente exige a confrontação com um sistema de oposições que parecem desafiar o 

bom senso apaziguador do princípio de não-contradição, esse “fundamento de toda metafísica 

da presença” (FRE, p. 321). De certa forma, uma das tarefas centrais de sua leitura será extrair 

algumas consequências maiores dessa dificuldade de pensar o tempo, dificuldade que se 

expressa, mediadamente, por esse movimento contraditório próprio ao discurso filosófico.  

Além disso, notemos en passant como tal comentário marca sua leitura filosofante da 

história da filosofia com os volteios do après-coup: não é apenas Hegel que retoma Aristóteles, 

como se seu conceito de tempo fosse a simples continuação dialética do paradoxo tradicional; 

é também nós que já não podemos ler Aristóteles da mesma maneira após Hegel. A 

historicidade própria à filosofia corre tanto do passado ao futuro, quanto do futuro ao passado, 

o que limita uma interpretação totalizante que a leria no rastro de um desenvolvimento presente 

unívoco, no fechamento próprio ao esquecimento de uma única questão. Como já dito 

anteriormente, malgrado as aparências, as orientações de Heidegger e Derrida em relação à 

historicidade da filosofia são bastante diversas.  

Mas, por ora, deixemos Hegel e Heidegger de lado e nos concentremos ainda em um 

último aspecto do livro IV da Física, a saber, a relação entre tempo e movimento. Sobre isso, é 

fácil notar como dentro do discurso aristotélico os motivos espaciais organizam de antemão a 

reflexão sobre o tempo apresentada no livro IV. O que não é de se estranhar, uma vez que o 
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livro IV começa com uma longa seção dedicada ao estudo do espaço, do lugar e do vazio. Nos 

primeiros nove capítulos do tratado, Aristóteles encontra uma série de noções e raciocínios que 

reaparecerão, a partir do capítulo dez, na reflexão sobre o tempo.  

Primeiramente, a distinção entre o lugar e as coisas. As coisas são no espaço, esse as 

contém, pois todos “supomos que aquilo que existe existe em algum lugar” (Física, IV, 1, 208a). 

Assim como o tempo, o espaço é algo que engloba as coisas, mas é diferente delas: “o lugar é 

como um véu, mas o véu não é parte da coisa” (Física, IV, 2, 209b). Além disso, conseguimos 

ter a experiência do espaço porque há movimento e o consequente deslocamento de um lugar a 

outro, o que significa dizer que os corpos tanto podem ocupar diferentes lugares no espaço, tal 

como diversos pontos de uma trajetória, quanto ocupar os lugares uns dos outros em momentos 

diferentes. Logo, o que é próprio do espaço é a ordem da justaposição: o espaço se diz como 

condição da coexistência. Diferentemente do tempo, marcado pela ordem da sucessão, o espaço 

não se desloca de si, pois é pura exterioridade estática. Invariabilidade que permite sua sincronia 

característica, o que, como é evidente, seria impossível de predicar ao tempo.  

Tudo se passa, então, como se Aristóteles pensasse inicialmente o tempo a partir de 

determinadas coordenadas tiradas do estudo do espaço, como o ponto e a trajetória, a relação 

entre lugar e as coisas, a contraposição entre justaposição e sucessão, a diferença entre o imóvel 

e o movente. O que sugere uma espacialização do tempo que dirigiria silenciosamente o 

raciocínio, levando a reflexão a perder de vista as características temporais mais essenciais ao 

ser incapaz de conceituar o tempo a partir do próprio tempo. Afinal, a noção de ponto e partes, 

apenas para ficarmos com um exemplo clássico, parecem claramente inadequadas para se 

pensar a experiência da duração temporal, marcadamente qualitativa e contínua. Como 

poderíamos passar do espaço ao tempo sem acabar por perder este por aquele?  

O pensamento analógico trairia o pensador, fixando a passagem do tempo em 

instantâneos que produzem falsos problemas. A linha matemática construída mediante a 

sucessão de pontos apenas pode re-apresentar o tempo com vias de sua mensuração e 

localização, “o número de um movimento segundo o antes e o depois”; mas, dito isso, seria 

preciso não a confundir com o fazer-se incessante do tempo, com seu devir intrínseco. Foi 

Bergson quem expôs de maneira notável essa crítica, crítica que, guardada as diferenças 

próprias a cada filosofia, fora também a de Husserl16:  

 
16 Ver por exemplo sua reflexão crítica sobre a matematização do tempo na origem da ciência moderna com Galileu 

(1956).  
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A linha que se mede é o imóvel, o tempo é a mobilidade. A linha é o já feito, o tempo 

é o que se faz, e mesmo o que faz com que tudo se faça. [...] Ao longo de toda a 

história da filosofia, tempo e espaço foram postos ao mesmo nível e tratados como 

coisas do mesmo gênero. Estuda-se então o espaço, determina-se-lhe a natureza e a 

função, depois transporta-se para o tempo as conclusões obtidas. A teoria do espaço e 

a do tempo correspondem assim simetricamente. Para passar de uma para outra bastou 

modificar uma palavra: substitui-se justaposição por sucessão. (BERGSON, 1969, p. 

7). 

O comentário de Bergson exprime uma constante que marca muitos momentos decisivos 

da história da filosofia, a saber, a dicotomia entre tempo e espaço e a cadeia de significações 

que tal oposição, no fundo, organiza: espírito e matéria, intencionalidade e automatismo, 

narração e mensuração, diacronia e sincronia, sujeito e objeto, vivido e abstrato, ativo e passivo, 

consciência e inconsciência, vida e morte, continuidade e descontinuidade, interioridade e 

exterioridade, entre tantas outras. Ousia e Gramme, contudo, irá recusar tal crítica – e com ela 

essas oposições não mediadas – desenvolvendo a relação entre espaço e tempo em outra 

direção. 

Para tanto, Derrida começa por reafirmar a distinção tradicional: “o tempo distingue-se 

do espaço porque não é, como dirá Leibniz, “ordem das coexistências”, mas “ordem das 

sucessões”” (OG, p. 62). Por isso, como Aristóteles já reconhecia, o agora é essencialmente 

diverso do ponto (stigme) que pertence à linha. Diferentemente deste, aquele é marcado pela 

impossibilidade da coexistência. Mas, mais do que isso, a própria coexistência só pode ter 

algum sentido se ela se fizer na unidade de um agora. Dito de outro modo, a presença 

simultânea das coisas encontra seu horizonte na abertura de um momento singular: elas são 

aqui-ao-mesmo-tempo. Ou seja, o tempo não se diz apenas como a ordem das sucessões, mas 

também enquanto a condição da simultaneidade. 

O agora, portanto, enquanto pura presença, é “a impossibilidade de coexistir consigo: 

consigo, isto é, com um outro si, um outro agora, um outro mesmo, um duplo” (OG, p. 63). 

Note-se como, nesse caso, o agora se define por oposição à lógica sincrônica do espaço e, 

consequentemente, distingue-se como aquilo que é sem relação a qualquer exterioridade. Em 

uma palavra, o agora, este “isto absoluto”, seria a forma pura de uma autoafecção soberana, 

pois absolutamente sem outro.  

Tema transversal da obra de Derrida, o presente é originariamente a figura temporal, por 

excelência, daquilo que não reconhece alteridade a si, que deve existir em si e por si, sem 

relação a outrem. Ele é o tempo próprio a tudo que funda e se quer primeiro, incondicionado, 

indivisível, essencial. Por isso, toda a arché se diz no presente, no círculo irrecusável de sua 
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tautologia: A=A. O exemplo dado por Derrida é a parousia do ente supremo: invariavelmente, 

ela expressa-se enquanto um presente eterno, “ato puro, senhor que, pensando-se a si mesmo, 

não é servo de nenhuma objetividade, de nenhuma exterioridade, se mantém imóvel no 

movimento infinito do círculo e do retorno a si” (OG, p. 60-61).  

Mas se é assim, no círculo do fundamento-fundado o agora remete não ao tempo e sim 

à eternidade, como atesta uma longa tradição dentro da história da filosofia17 que encontra no 

Ser de Parmênides e no nunc stans da escolástica exemplos característicos. O problema é que, 

como vimos, esse registro não diz respeito ao tempo da natureza; nele, a determinação do agora 

é desde sempre contraditória, exigindo tanto o reconhecimento de sua realidade idêntica a si, 

quanto de sua passagem ininterrupta ao não-ser. Nesse nível imanente ao mundo, a alteridade 

contamina a identidade do eterno, fazendo com que momento a momento ela passe, o que 

corrompe a sua coincidência consigo. Corrupção que seria a marca da inquietude característica 

do tempo, dessa potência negativa que se abate sobre a finitude do mundo sublunar.  

Sobre esse duplo registro, podemos seguir Pierre Aubenque (1964) quando ele nos 

mostra como a metafísica aristotélica oscila entre o conhecimento sobre o ser supremo 

(teologia) e o conhecimento do ser enquanto ser (ontologia do mundo sublunar)18. Como 

consequência dessa duplicidade, coexistem no desenvolvimento da tradição filosófica dois 

níveis de compreensão do tempo em que o segundo é entendido enquanto decaimento do 

primeiro: à eternidade imóvel do primeiro motor se contrapõe o devir próprio à finitude do 

mundo humano; do agora eterno daquele que é puro ato, passamos à evanescência ontológica 

de um agora sempre cindido entre potência e ato19.  

Uma das maneiras de ler a desconstrução é insistir como ela busca superar tal oposição, 

fazendo com que o tempo próprio ao ente finito contenha uma virtualidade que exceda os 

limites da finitude, sem que haja o retorno do fantasma teológico. Nesse sentido, pela crítica da 

 
17 É assim que, em Platão, o tempo já se definia pela eternidade enquanto “imagem móvel” desta (Timeu, 37d). 

Contemporaneamente, foi Wittgenstein quem deu uma formulação concisa da relação entre eternidade, tempo e 

presente: “se por eternidade não se entende a duração temporal infinita, mas a intertemporalidade, então vive 

eternamente quem vive no presente” (Tratctatus Logico-Philosophicus 6.4311). 

18 Em Le problème de l’être chez Aristote: essai sur la problematique aristotélicienne. Paris: PUF, 1964. Irei citar 

tal texto em sua tradução para o português (2012).  

19 Aubenque (2012) defende a hipótese de que foi próprio à estruturação da tradição filosófica um trabalho sobre 

o corpus aristotélico que acabou por homogeneizar suas diferenças e aporias, fazendo com que a questão do tempo 

acabasse sendo pensada a partir do paradigma da imobilidade teológica, do círculo da relação fundamento-

fundado, e não em sua dificuldade intrínseca, isto é, como aquilo que expressa o caráter inacabado e contingente 

da ontologia do mundo sublunar (p. 466).  
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“metafísica do presente”, Derrida procura interromper o silencioso enquadramento da 

transcendência que visa se impor, de início, como parâmetro para pensar o tempo do mundo: o 

presentismo é uma forma de teologia que tradicionalmente estrutura o discurso filosófico.  

Porém, a dificuldade consiste no fato de que não saímos dessa determinação tradicional 

por intermédio de uma analítica da finitude humana20, uma vez que suas coordenadas 

elementares também já estão definidas, de antemão, na inescapável contraposição com o 

infinito, contraposição que ela simplesmente recalca. Lição que já era a de Spinoza e Hegel21, 

o finito é limitação do infinito e, portanto, aquele define-se mediante a relação com a sua 

alteridade, este Outro que excede o entendimento analítico. Quando nos entranhamos na 

finitude como um limite instransponível, acabamos, em um estranho gesto, por fechar 

dogmaticamente a reflexão sobre o infinito, o que ao mesmo tempo acaba por infinitizar a 

finitude. Doravante, o finito será pensado e determinado apenas em relação a si mesmo, sem 

relação com essa ilusão que seria o infinito. Mas, ao pensarmos o finito pelo finito, sem relação 

 
20 Suspender o enquadramento teológico do tempo para pensá-lo em si mesmo é uma exigência que Heidegger 

(1992) irá colocar no pórtico de sua reflexão: “Se o tempo encontra seu sentido na eternidade, então ele deve ser 

compreendido a partir da eternidade. O ponto de partida desse caminho estaria então definido de antemão: da 

eternidade ao tempo”. Porém, se o acesso à eternidade é entendido como acesso à eternidade de Deus, então é pela 

fé que nos relacionamos com a eternidade e “a filosofia nunca terá a eternidade [...] e nunca poderá empregar 

metodologicamente a eternidade em sua reflexão sobre o tempo. O filósofo não crê. Se ele resolve pensar sobre o 

tempo, então ele resolveu entender o tempo nos termos do próprio tempo” (p. 2). Derrida um dia verá nessa decisão 

que já de início aparta imediatamente do finito o infinito – identificando este com Deus - um gesto de recalcamento 

que fará com que Heidegger não perceba como os temas teológicos se disseminarão, como uma repetição 

sintomática, por todo o texto de Sein und Zeit: “Apesar de toda distância tomada de uma antropo-teologia, na 

verdade, de uma ontoteologia cristã, a análise da morte em Ser e Tempo não obstante repete todos os motivos 

essenciais dessa ontoteologia; repetição que se aprofunda em sua originalidade diretamente na fundamentação 

ontológica, seja se ela concerne à queda (Verfallen), à inautenticidade do relaxamento e da distração, ao tema do 

cuidado (Sorge) ou do pecado e da culpa originária (Schuldigsein), ou ainda à angústia existencial, e mesmo 

revendo os textos referidos: Santo Agostinho, Mestre Eckhart, Pascal e Kierkegaard [...] sobre isso digamos 

simplesmente que [...] nem a linguagem nem o desenvolvimento dessa análise da morte é possível sem a 

experiência cristã, ou melhor, a experiência judeu-cristã-islâmica (AP, p. 80).   

21 Paulo Arantes (2000, p. 100) sintetiza a crítica hegeliana da seguinte maneira: “A dialética que Hegel propõe ao 

entendimento obriga o entendimento a desdizer-se: ele deveria confessar, se o rigor conceitual não lhe faltasse, 

que na realidade faz, desse não-ser que coloca no termo da destinação das coisas finitas, um atributo imperecível 

e absoluto. [...] certamente, aqueles que estabelecem um tal corte entre o finito e o infinito não admitem que o ser 

finito deles seja algo de invariável e eterno; e, no entanto, não podem eludir tal consequência “que não é deduzida 

dessa afirmação, mas é a própria afirmação direta de que o finito absolutamente não se prende ao infinito, de que 

não é possível passagem nenhuma de um a outro, de que um é absolutamente separado do outro””. Também 

Aubenque (2012) irá sublinhar, a partir de sua reinterpretação de Aristóteles, a dialética entre finito em infinito 

dentro da ontologia do mundo sublunar e não, como o faz a tradição, em contraposição ao divino: “O movimento 

supre, por sua infinitude, a finitude dos seres em movimento – em que essa observação, que parece pertencer à 

física, à biologia, ou mesmo à antropologia, concerne à ontologia, ou seja, ao discurso do ser? O discurso não é 

estranho ao movimento do qual ele fala? Além do mais, falar dele não o imobiliza? Não duplica a finitude de seu 

objeto pela impossibilidade em que ele está de coincidir com ela? Mas aqui intervém [...] a inflexão decisiva, pela 

qual o aristotelismo talvez mais se opusesse à filosofia de Platão e que vai permitir restaurar a possibilidade de um 

discurso coerente sobre o ser em movimento: é que o próprio discurso está em movimento” (p. 454).  
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à alteridade alguma, nós não absolutizamos o finito? Ou ainda, o que pode significar o termo 

finito quando extirpada sua relação com o infinito?  

É exatamente contra esse tipo de tropeço antropocêntrico próprio ao entendimento que 

Derrida insiste tantas vezes como sempre estamos enredados em uma rede de contraposições 

da qual não saímos mediante a denegação de um dos termos ou pela sua simples inversão. Não 

se trata simplesmente de esquecer a imagem do que excede o humano para centrar o conceito 

de tempo em uma antropologia fundante, pois muitas das categorias pelas quais pensamos o 

tempo humano são indissociáveis de sua relação com o que, para usar um termo de Marco 

Antonio Valentim (2018), é “extra-humano”. Por isso, um caminho para fora de tal dilema terá 

de ser encontrado através do deslocamento da relação entre finito e infinito e não da simples 

afirmação dogmática de sua separação. O que significa que a desconstrução não começa pelo 

problema do limite e do direito de ultrapassá-lo, mas sim pelo reconhecimento das cisões que 

o fazem diferir internamente.  

Tal posição se apoia na premissa fundamental de Derrida que é a afirmação do 

heterogêneo em geral22, axioma dessa lógica da contaminação23 que exige que as coisas sejam 

pensadas sempre por intermédio de uma sequência de remetimentos àquilo que lhe é 

constitutivamente outro. De certa forma, a repetição obsessiva por Derrida do tema da “clausura 

da metafísica” tem aqui sua enunciação mais elementar: reiteradamente busca-se lembrar à 

filosofia de uma estrutura relacional que desde sempre se encontra em operação na experiência 

 
22 Pensar o heterogêneo enquanto heterogêneo é uma orientação que liga diretamente a desconstrução àquilo que 

Georges Bataille chamou de “bas materialisme” – “um saber sobre o que é inteiramente outro”, pensamento da 

“não-explicável diferença” que nos dá um vislumbre de uma “realidade atravessada por forças e choques, por 

cargas e valores (1988, vol. I , p. 345-347). Profunda cumplicidade que se expressa nessa esclarecedora declaração 

de Derrida: “Analisar isso que eu considero como heterogêneo, conceitualizar sua necessidade e a regra de seu 

deciframento, (...) tudo isso coloca muitas questões (...) que reenviam sobretudo a economia geral cujos traços 

essenciais eu tentei esboçar a partir de Bataille. É dessa maneira, e na medida em que, na economia geral matéria 

designa a alteridade radical (sendo mais preciso: em relação a oposição filosófica), que o que eu escrevo pode ser 

considerado como “materialista” (POS, p. 86-87).  

 
23 Paola Marrati (2005), naquele que é um dos melhores comentários da filosofia de Derrida – Genesis and Trace: 

Derrida Reading Husserl and Heidegger –, descreveu tal lógica da seguinte maneira: “É a questão da gênese do 

transcendental e de seu fracasso que leva Derrida a pensar a irredutibilidade da “contaminação” que se encontra 

no coração de seu trabalho. Qual contaminação? A contaminação do empírico e do transcendental que, apesar das 

aparências, nunca é uma vazia estrutura formal” (p. XIV); ou ainda: “Da desconstrução da “metafísica do presente” 

até o desenvolvimento de seu pensamento do dom, da gênese ao rastro, as reflexões de Derrida sustentam-se na 

questão de uma originária contaminação da qual a escritura é a figura exemplar. Uma contaminação do finito e do 

infinito, da vida e da morte, que não mais pode ter lugar nem em uma fenomenologia, nem em um pensamento da 

diferença ontológica” (p. 197).  
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das coisas porque constitutiva das coisas elas mesmas24. Por isso, se a desconstrução começa 

pela différance, sua operação chave deve marcar-se pela inadequação à univocidade do sentido, 

o que exprime a insuficiência da apreensão conceitual dada através de categorias estaticamente 

opostas. É apenas nesse deslizamento constante, nessa mediada passagem entre contrários, que 

o pensamento realmente é capaz de inscrever a realidade, tocando-a concretamente. O real 

apresenta-se, então, como uma realteridade25, e a dificuldade da filosofia será, precisamente, a 

compreensão concreta de seus incessantes processos de alteração e transformação.  

Digressão importante, o tema da contaminação enquanto signo da operação conceitual 

mais elementar de todo o pensamento de Derrida está posto, em seus traços fundamentais, já 

no seu primeiro trabalho de fôlego26 (1954), metamorfoseando-se incessantemente em escritos 

posteriores. Sobre isso, o próprio Derrida é bastante didático e claro ao explicar, na ocasião da 

reedição trinta e seis anos depois da publicação original, que: 

Esta lei [...] cuja estabilidade me parece ainda hoje mais impressionante do que na 

época de sua formulação literal, ela não cessou, desde então, de comandar tudo o que 

eu tentei demonstrar, como se uma espécie de idiossincrasia negociasse a sua maneira 

uma necessidade que a ultrapassaria sempre e que exigiria interminavelmente um 

trabalho de reapropriação. Qual necessidade? Trata-se sempre de uma complicação 

originária da origem, de uma contaminação inicial do simples, de uma lacuna (écart) 

inaugural que nenhuma análise saberia presentar, tornar presente em seu fenômeno ou 

a reduzir à pontualidade instantânea, idêntica a si, do elemento. A questão que governa 

em efeito todo esse trajeto, era: “Como o caráter originário do fundamento pode ser 

uma síntese a priori? Como tudo pode começar por uma com-implicação? Todos os 

limites sobre os quais se constrói o discurso [...] se veem então interrogados a partir 

da necessidade fatal de uma “contaminação” (implicação desapercebida, ou 

contaminação dissimulada entre as duas bordas da oposição: transcendental/mundano; 

eidético/empírico, intencional/não intencional, ativo/passivo, presente/não presente, 

pontual/não pontual, originário/derivado, puro/impuro, etc.) o tremor de cada limiar 

vem se prolongar sobre todos os outros. Uma lei da contaminação diferencial impõe 

 
24 Trata-se, como afirma Trinh Minh-há, da afirmação de “um conceito não binário em que diferença não é o 

oposto da mesmidade, nem sinônimo de separações discretas numeráveis” (1988, sem paginação).  

25 O termo “realteridade” foi utilizado primeiramente pelo médico, psicanalista e criador da técnica do 

esquizodrama Gregorio Baremblitt para designar a realidade enquanto um fluxo constante em oposição a uma 

compreensão por demais substancialista do real (1998). Reconhecendo esse feliz acerto na criação da expressão, 

uso o termo aqui em um sentido um pouco diverso. Sabemos como a língua alemã possui dois termos para designar 

realidade: Realität e Wirklichkeit, tendo o segundo termo um sentido de devir ao incorporar em sua etimologia o 

dinamismo próprio ao verbo Wirken. Operação comum da língua alemã, o termo de raiz latina é depreciado quando 

comparado ao termo de origem germânica. Wirklichkeit (efetividade), porém, é um conceito por demais unívoco 

e muito marcado por um caráter autopoiético da realidade, como se toda a questão fosse a simples oposição entre 

ser e vir-a-ser; além disso, é preciso reconhecer que do ponto de vista latino e, portanto, da língua portuguesa, o 

termo “efetividade” é muito pobre semanticamente para designar o que está em jogo. Por esses motivos, irei usar 

o termo “realteridade” para designar e traduzir, em Derrida, uma compreensão da realidade que articule tanto seu 

caráter processual de alteração constante entre opostos, como sua heterogeneidade constitutiva.  

26 Le problème de la gènese dans la philosophie de Husserl (1954/1990), Paris, PUF.  
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sua própria lógica do começo ao fim do livro; e eu me pergunto por que a palavra 

“contaminação” não deixou de se impor a mim a partir de então (PH, p. VI-VII).  

 A eloquência de tal comentário é decisiva e, como veremos, ele encontrará expressão 

em momentos cruciais desta tese. Por enquanto, sublinhemos apenas como Derrida relaciona 

diretamente, no decorrer do texto de 1954, tal procedimento de (des/re)construção conceitual 

com uma “dialética sem síntese”, ou ainda, uma “hiper-dialética” que ao se contrapor ao 

materialismo próprio à época (PH, p. VII) aponta em direção a constituição de uma “nova 

ontologia” capaz de mostrar como “o fato e a essência, o empírico e o transcendental, são 

inseparáveis e dialeticamente solidários” (PH, p. 257). Ainda que reconhecendo como, no correr 

de outros trabalhos, o termo dialética irá desaparecendo ao dar lugar à cadeia de conceitos da 

diferença/rastro/suplemento, eis uma indicação importante de como o jovem Derrida não estava 

totalmente comprometido com a recusa intransigente da dialética, recusa tão característica de 

sua geração. E mesmo quando, um dia, a desconstrução for caracterizada como a tentativa de 

“interromper a Aufhebung” 27, será preciso não esquecer, ao mesmo tempo, como essa co-

implicação originária entre dialética e ontologia sempre irá persistir na experiência intelectual 

de Derrida: “[...] trata-se ainda de elucidar a relação com Hegel – um trabalho difícil, que em 

sua maior parte continua a nossa frente e que, de certa maneira, é interminável” (POS, p. 59-

60). Voltaremos a isso mais à frente.  

No que diz respeito ao problema da temporalidade, a afirmação do heterogêneo em geral 

afeta especulativamente o núcleo daquilo que a tradição tomara como o mais essencial e puro 

do tempo, a saber, o agora em sua coincidência absoluta consigo, em sua simplicidade última. 

Acontece que tal exigência, como o próprio discurso aristotélico já insinuava, engendra uma 

aporia que quando desenvolvida rigorosamente acaba por entregar o seu contrário. Isso porque 

há algo do tempo que necessariamente deve coexistir para que o tempo se constitua, momento 

a momento, como síntese entre passado e futuro.  

Derrida chama de “a simultaneidade do não-simultâneo” essa costura da temporalidade 

que não se limita a simples desaparição pontual do agora ou à univocidade evanescente de um 

fluxo. Na verdade, o presente enquanto modo do tempo apenas pode se constituir por meio da 

constante desaparição dessa desaparição, o que possibilita que haja algo como a co-implicação 

de uma restância (restance) do que passa com a inscrição do acontecer futuro. A 

 

27 William Desmond (1992) nos deu uma boa definição disso quando diz que “Derrida é uma espécie de pensador 

dialético que tenta usar a dialética para confundir a própria dialética” (p. 286).  
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impossibilidade essencial ao instante simples é o que abre a realidade concreta do presente 

através da relação mediada entre as suas partes: não enquanto a sucessão atomizada de vários 

momentos, mas sim enquanto a confluência gerativa entre o que foi e o que será: “o tempo é o 

nome dessa impossível impossibilidade” (OG, p. 63).  

Note-se como o que se recusa aqui é tanto uma compreensão pontilhista do tempo, 

quanto a imagem do fluxo imediato e sem cisões. Em ambos os casos, se perde o que da ordem 

da diferença se diz na lógica temporal, pois sem a estrutura sincrônica, sem exterioridade a si 

e, portanto, sem diferença para-consigo, não há passado e futuro. Consequentemente, também 

não haveria presente, uma vez que este só pode ser em-relação-àqueles. Reenvio necessário 

que faz com que, para falar como Derrida, sua condição de possibilidade seja, ao mesmo tempo, 

sua condição de impossibilidade: para que o presente exista o presente não pode existir.  

Martin Hägglund descreveu tal paradoxo da seguinte maneira: “O que torna X possível 

é, ao mesmo tempo, o que faz com que seja impossível para X ser em si mesmo. Eis a fórmula 

mínima dessa ilógica lógica (...) que a desconstrução coloca em operação” (2008, p. 25). O 

comentário de Hägglund tem a perspicácia de fazer uma distinção sutil: o que se nega não é a 

realidade de algo, mas sim que esse algo exista por-si e em-si mesmo; isto é, quando o presente 

como figura da autoidentidade é desmontado, pelo mesmo movimento a noção de ousia é 

rasurada em sua presença. Sendo o presente nunca autoidêntico, pois dividido internamente, a 

essencialidade da essência se altera: ela, a essência, é sem essência, pois sua origem demanda 

uma cooriginação dependente28, o que relaciona de maneira inextirpável a identidade a si com 

 
28 Usarei outras vezes, durante este trabalho, o termo “cooriginação dependente” para traduzir o que Derrida 

repentinamente nomeia de “co-implicação originária”, ou ainda “originário não-originário”. O termo coorignação 

dependente é uma tradução possível do termo sânscrito pratītyasamutpāda. Ele foi utilizado extensamente dentro 

do pensamento oriental como maneira de negar a existência de svabhavā, isto é, de ousia-essência-substância. Seu 

grande articulador foi o filósofo indiano Nāgārjuna em sua obra chave Mūlamadhyamakakārikā (Versos 

fundamentais do caminho do meio). Como se sabe, Nāgārjuna é um filósofo ligado ao contexto do budismo e seus 

escritos são indissociáveis do problema soteriológico próprio à religião. Contudo, a lógica que ele emprega no 

debate filosófico para pensar a inessencialidade das coisas tem sido muito estudada até hoje devido sua arguta 

capacidade crítica e dialética. Como mais de uma vez já se notou, tal lógica tem pontos de semelhança profundos 

com as operações conceituais de Derrida (TAYLOR, 1984). Entre nós, Lucas Nascimento (2016) sintetizou a 

argumentação de Nāgārjuna de maneira bastante didática: “O que significa, contudo, dizer que as coisas são 

vazias? Sem muitas delongas, podemos dizer que ser vazio, para Nāgārjuna, significa ser desprovido de svabhavā, 

termo do sânscrito que poderia ser traduzido como essência, substância ou, para falar como Ferraro em sua tese de 

doutorado, natureza própria. As coisas, de acordo com o filósofo, não têm uma essência que defina como elas são, 

independentemente de qualquer relação com as outras coisas, que permaneça sempre a mesma e seja eterna, um 

ser próprio da coisa que subsiste independentemente de sua relação com outras coisas. Ao contrário, aquilo que as 

coisas são, elas são de forma dependente de outras coisas, em uma relação de dependência recíproca, ou de 

cooriginação dependente, fora da qual elas não podem existir. Depender de outra coisa para existir significa ser 

vazio, pois essa dependência equivale à inexistência de uma essência que subsista por si própria” (p. 68-69). Para 

um aprofundamento do problema da coorignação dependente e a decorrente nadificação da essência em Nāgārjuna, 
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aquilo que o si-mesmo não é. Sendo assim, a reflexão sobre o tempo é indissociável de um 

efeito crítico estendido às categorias filosóficas mais elementares. A astúcia que evita que 

caiamos em uma simples contradição, como Hägglund bem marcou, é fazer dessa relação entre 

opostos a própria condição de existência daquilo que é, e não a sua simples destruição 

irracional. Essa inversão do senso comum e bom senso filosófico é fundamental: não é porque 

recusa-se o presente como autônomo e independente de qualquer relação que ele deixa de 

existir; mas sim, é quando o privamos da relação que ele necessariamente tem com aquilo que 

lhe é outro que ele se torna inexistente. O mesmo vale para a “essência” das coisas.   

Tal caráter não-originário da temporalidade do agora é, no fundo, a consequência 

necessária da alteridade que habita o coração do momento, caso contrário não estaríamos 

falando do tempo, mas sim do eterno. Se todo presente se constitui mediante uma constante 

estruturação de marcas passadas que envolve, recebe e se transforma a partir da inscrição 

profusa de acontecimentos futuros, o tecer da linha temporal - do gramme - se integra como 

uma malha movente e as muitas costuras do passado e do futuro se contraem formando a 

espessura da qual o presente é feito. Desse caráter sintético do tempo real, Derrida dirá que ele 

se “relaciona menos com aquilo a que se chama presente do que àquilo a que se chama passado” 

e futuro, dando origem ao que “chamamos presente por intermédio dessa relação mesma com 

o que não é ele próprio” (DF, p. 13). Daí se segue essa atenção redobrada que Derrida dará a 

estrutura da memória e do rastro em geral29 para entender a gênese, sempre derivada, de noções 

como essência, identidade, unidade e significação.  

 
ver por exemplo o estudo lógico-formal de Priest e Garfield (2002), ou ainda a reconstrução rigorosa de Westerhoff 

(2009). Além deles, Giuseppe Ferraro publicou uma tese erudita e esclarecedora sobre o pensamento de Nāgārjuna 

(2017), assim como traduziu a principal obra do filósofo indiano para o português, dando um impulso decisivo 

para a área de pesquisa da filosofia oriental no Brasil (2016). Por fim, note-se que se recupero um termo estranho 

à tradição da filosofia ocidental para descrever uma operação elementar de Derrida, termo que ele nunca usou, o 

faço propositalmente para sublinhar a dificuldade de pensar a co-implicação originária entre opostos e a decorrente 

desconstrução da natureza idêntica das coisas dentro de uma tradição profundamente marcada por uma metafísica 

substancialista e pela autoridade soberana do princípio de não-contradição. Ciente dos riscos, creio que tal enxerto 

esteja conforme ao espírito da obra de Derrida e sua exigência de polinização cruzada do pensamento filosófico 

ocidental com aquilo que lhe é estranho. Estranho que ao resistir a uma integração simples acaba por exigir um 

deslocamento das categorias elementares mais evidentes à tradição.  

29 Estrutura que, como veremos, não se limita a memória humana, mas estende-se à historicidade da própria 

natureza a partir dos traços, marcas e vestígios próprios ao vir-a-ser da matéria. Do inorgânico ao cultural, passando 

pelo orgânico e o psíquico, para Derrida haverá sempre um nível de registro do passado que é indissociável dos 

processos materiais de sínteses espaço-temporais. Esse ponto é central para entender por que em Derrida o tempo 

é sobretudo tempo da natureza e não tempo da consciência. Infelizmente, um bom leitor de Derrida como Maurizio 

Ferraris, em seu interessante livro - Documentality: why it is necessary to leave traces - encontra a estrutura do 

rastro e da memória apenas nos objetos sociais, mas nos diz que na esfera dos objetos naturais a estrutura do rastro 

não é essencial podendo, então, ser ignorada. O que é um grande equívoco de leitura, uma vez que os objetos 
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O limite pelo qual o agora se define não funciona, por conseguinte, como um contorno 

que assegura sua identidade punctiforme no fluxo da sucessão, mas sim como um “intervalo” 

que o une e o separa de seu outro, fazendo com que o presente seja antes um ser-entre do que 

um elemento primordial descontínuo ou uma distensio animi contínua30 (DF, p. 13). Daí a 

exigência de compreender a relação mediada entre opostos: a continuidade do tempo exige a 

heterogeneidade de suas partes, a descontinuidade de suas diferenças se enfeixa em um 

acontecer sucessivo. Afirmar o caráter da transitoriedade do tempo é um truísmo que faz com 

que nos percamos em uma abstração desprovida de sentido: isola-se um quantum do tempo 

(nyn) e se pensa a sua essência absolutamente simples como um agora passageiro, como um 

decaimento do eterno no inacabado, o que dentro da tradição teológica irá se dizer no 

simbolismo originário da “queda no tempo”. Mas o que define o instante é a divisão interna: 

 
naturais não estão apartados da historicidade e da determinação que advém do registro dos acontecimentos 

precedentes a seu atual estado.  

30 É importante notar o quanto essa reflexão de Derrida deriva de sua leitura inicial de Husserl. Pois através da 

dialética entre as intencionalidades retencionais e protensionais que tecem a experiência fenomenológica do 

mundo em seu nível mais elementar, dialética que Derrida sempre irá admirar por seu incomparável rigor 

conceitual, Husserl buscava precisamente combater tanto a ideia do átomo temporal, quanto da duração sem partes, 

reafirmando o caráter constituído do “presente vivo” por meio da síntese entre passado, presente e futuro. Se, 

recuperando o exemplo clássico de Agostinho, Husserl se perguntava como compreender um objeto 

temporalmente distendido como a melodia, ele o fazia porque residia nesse problema a chave de compreensão da 

complexa estrutura intencional capaz de fazer com que um mundo temporalizado apareça à consciência 

(HUSSERL, 2000, p. 11). O resultado desse estudo era duplo: por um lado, ele temporaliza o objeto em diversas 

fases de doação, sendo o objeto nada mais que a unidade pressuposta dessa multiplicidade que aparece; por outro 

lado, a consciência do objeto também se temporaliza caracterizando-se por um constante fluxo de agoras 

constituído na síntese entre retenções e protensões. Daí esse tema recorrente do que Husserl chama de “caldas de 

cometas” (Kometenschweif) (HUSSERL, 2000, p. 35): se o objeto é sempre doado temporalmente, há uma 

disjunção originária entre a unidade pressuposta e suas fases temporais; pelo mesmo motivo, a consciência se torna 

uma perspectiva que abre a aparição fenomênica no instante de um “presente vivo” que nunca é um agora, mas 

constituída mediante a “cauda de cometas” da retenção dos perfis passados e a expectativa futura aberta. O 

resultado é, nas palavras de Derrida, que no domínio da intencionalidade fenomênica “a coisa mesma escapa 

sempre” (VP, p. 117). Entre nós, Carlos Alberto R. Moura (2001) sintetizou tal formulação da seguinte maneira: 

a “implosão fenomenológica dos objetos em multiplicidade de “fenômenos”, aquilo que originariamente nos 

condena ao “ponto de vista”, faz com que nunca tenhamos acesso “a coisa mesma” e nos obriga, desde então, a 

conceber o “objeto da consciência” como a unidade sintética da própria multiplicidade dos seus fenômenos. [...] 

Desde então, o objeto imanente no seu “agora” nunca é dado “ele mesmo”, mas apenas visado através de seu rastro 

fenomenal, ele só é dado quando já passado, como a unidade sintética de uma multiplicidade de perfis (p. 375-

377). Com isso, Husserl já teria dado um passo decisivo para a crítica da metafísica do presente, o que, ademais, 

Derrida sempre irá reconhecer. Contudo, é preciso lembrar que tal dialética do presente vivo se funda no fluxo 

próprio à consciência absoluta que, constituindo a própria condição do tempo, constitui também a condição 

transcendental de aparição do objeto em geral. Nesse sentido, Paul Ricoeur tem razão quando argumenta que 

Husserl está em uma linha de reflexão idealista do tempo que tem sua tradição incialmente estabelecida em 

Agostinho (1985). O tempo é tempo da alma e a reflexão fenomenológica de matriz husserliana sempre será, com 

seu rigor extremo, uma meditação enclausurada no campo egológico da consciência transcendental. É por isso 

que Derrida dirá que a linguagem das retenções e protensões “é inadequada” para pensar o problema do tempo 

(DF, p. 21). É no salto entre idealidade e materialidade, e na decorrente passagem entre consciência e 

inconsciência, que reside a ruptura de Derrida com Husserl.   
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ele já é desde sempre fora-de-si. Por isso, o temporal enquanto processo da natureza, enquanto 

tempo inquietante do mundo, caracteriza-se pela resistência a esse tipo de análise: a urdidura 

entre passado e futuro, “a simultaneidade do não-simultâneo”, já determina, desde o início, o 

próprio ser da temporalidade em um presente diferencial: “a díade é o mínimo” (OG, p. 65).  

Refazendo esse caminho como que pela outra ponta, Derrida insiste nas consequências 

de repensar a relação entre espaço e tempo para o problema da imobilidade do espaço e da 

unidade do tempo. Isso porque, incialmente, é certo que a imagem da coexistência própria a 

pontos que formam uma linha temporal tem como sua condição o caráter sucessivo que a 

enforma. Por exemplo: em uma linha AB os pontos A e B pressupõem o movimento contínuo 

da linha, uma vez que tais pontos apenas nomeiam seu início e fim, ou um corte determinado 

de sua extensão. A representação da linha mostra a originária intrusão do tempo na coexistência 

do múltiplo no espaço. A estrutura sincrônica do um-ao-lado-do-outro remete sua gênese à 

estrutura diacrônica do um-depois-do-outro que sutura essa coexistência em seu acontecer 

sucessivo. Estamos ainda com Bergson e Husserl nesse argumento, pois é a continuidade 

própria à temporalização que permite ao entendimento analítico separar aquilo que é dado 

sinteticamente no tempo.  

Sobre isso, Derrida dirá que “há um com do tempo que torna possível o com do espaço”: 

o sucessivo temporal marca a coexistência espacial com a exigência da gênese31. Do contrário, 

estaríamos novamente como que presos a uma imagem acabada do Ser, espaço de coexistência 

absoluto em que tudo o que é é enquanto eternidade, ou seja, enquanto pura totalidade estática, 

sem vir-a-ser. Se todo eternalismo deriva de uma arché extratempo, fora do tempo, sua verdade 

é indissociável de uma transcendência formalista do espaço em relação ao tempo do mundo, 

transcendência que aqui é rigorosamente negada. Em outras palavras, é apenas na concepção 

de “eterno” que encontramos, verdadeiramente, uma “espacialização do tempo”. 

Todavia, a relação entre tempo e espaço vira de cabeça para baixo quando Derrida 

complementa: “[...] mas que não se produziria como com sem a possibilidade do espaço” (OG, 

p. 64). Para o entendimento rigoroso dessa proposição, é preciso acompanhar o silencioso 

deslizamento de sentido que o uso iterativo da conjunção com, por parte de Derrida, produz. 

Pois vimos anteriormente como o tempo não é apenas ordem das sucessões, mas também 

condição do simultâneo. Porém, e para ficarmos com nosso exemplo, se a coexistência entre os 

 
31 Daí esse constante remetimento que encontraremos nas primeiras obras de Derrida entre estrutura e gênese. Ver, 

por exemplo, “Gènese et structure” et la phenomenologie, in ED (1967).  
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pontos AB (A com B) é indissociável do movimento sucessivo da linha que a produz, a 

simultaneidade temporal AB (A com B existem ao mesmo tempo) pressupõe a exterioridade 

espacial como sua condição. Logo, não pode haver primazia do tempo no que tange nem o 

múltiplo simultâneo, nem a sucessão entre passado e futuro, pois como existiria a conjunção 

temporal de uma diferença sem a exterioridade característica do espaço?  

Além disso, note-se como essa unidade do agora sempre pressupõem coordenadas de 

um sistema físico, geográfico, cultural, ou histórico de medição que nos permita comparar o 

tempo de um lugar a outro; ou ainda um ponto de vista, por exemplo a experiência intencional 

de um sujeito em relação ao qual esse “ao mesmo tempo” aparece em sua unidade sintética. O 

que não encontramos, contudo, nem na natureza em geral, nem na particularidade da 

consciência, é um metasistema ou uma perspectiva absoluta capazes de ancorarem a totalidade 

do tempo como instante universal. Isso seria possível apenas se o tempo fosse uma forma pura 

e transcendente ao universo e, portanto, ao espaço em si. Tal pressuposto idealista, seja em sua 

versão fenomenológica, seja em sua versão metafísica, é o que Derrida rejeita.  

Assim como a coexistência espacial exigia o aspecto sucessivo do tempo, marcando a 

estabilidade do espaço com a potência dispersiva da gênese, a simultaneidade e a sucessão 

temporal exigem como sua condição a exterioridade dada pelo espaço, difratando a 

univocidade do devir em uma multitude de tempos. A questão em jogo, para dizer em uma 

palavra, é a afirmação de que os dois predicados elementares da temporalização – sucessão e 

simultaneidade – não têm sentido algum quando separados do espaço; assim como a 

coexistência espacial e as relações dinâmicas entre termos espaciais seriam incompreensíveis 

sem o tempo. Por conseguinte, tempo e espaço devem ser compreendidos como com-juntos, 

originariamente co-implicados e imanentes ao mundo32. Sincronia e diacronia não serão 

 
32 É interessante lembrar, brevemente, como a crítica à ideia de “presente” através da relação entre espaço e tempo 

é um dos temas centrais da reflexão ontológica contemporânea própria à tradição analítica anglo-saxã. 

Apropriando-se do desenvolvimento da relatividade, nela argumenta-se que todas as coisas que existem existem 

formadas por partes temporais (temporal parts), isto é, que a extensão é sempre temporalizada e múltipla, o que 

faz com que cada coisa se defina tanto pela sua espacialidade quanto pela conjunção de sua distensão temporal. 

Arma-se então a oposição entre uma visão tridimensional das coisas e uma quadridimensional: a primeira afirma 

que “todos os objetos duram (enduring) enquanto completamente presentes todo o tempo em que existem”; a 

segunda, que “as coisas perduram (perdure) espaço-temporalmente” de maneira que o presente é constituído por 

partes temporais não presentes (SIDER, 2001, p.26-27). De certa forma, mediante caminhos diferentes, a tradição 

analítica encontra aqui a costura entre ontologia e reflexão sobre o tempo a partir da questão sobre o modo de ser 

do presente, costura essa que, como vimos, é algo fundamental a dita “filosofia continental”. Foi talvez David 

Lewis quem colocou esse problema de maneira mais clara quando afirmou que: “Digamos que alguma coisa 

persiste (persists) se, de uma maneira ou outra, ela existe em vários momentos; essa é a palavra neutra. Alguma 

coisa perdura (perdures) se essa coisa persiste por ter diferentes partes temporais, ou estágios, em diferentes 
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processos antinômicos, mas sim com-plementares, uma vez que a própria realteridade se torna 

impensável e inexperienciável quando separamos espaço e tempo: “devir-espaço do tempo 

(espaçamento) e devir-tempo do espaço (temporalização) que constituem o presente como 

síntese originária e irredutivelmente não-simples, e, portanto, stricto senso, não-originária” 

(DF, p. 14).  

A principal consequência desse raciocínio é tanto tornar impossível uma coexistência 

universal aberta sobre o fundo unitário do agora, quanto tornar possível a coexistência de 

diversos presentes não-reconciliados, todos eles compostos na urdidura entre passado e futuro. 

Não existindo como originária e transcendente ao mundo a unidade do tempo, é a própria ideia 

de um “presente absoluto da physis” - capaz de todos os acontecimentos cingir na simplicidade 

do instante - que desaparece. Pelo mesmo motivo, desaparece também a representação soberana 

do tempo como o ritmo eterno de cada coisa singular, para dar lugar a uma polirritmia em que 

cada pulso só existe em relação a outro, cada ação compõem um feixe na malha do espaço-

tempo, cada processo conflui na trama da pluralidade de mundos: “the time is out of joint”.  

Sobre tal imagem da temporalidade, cabe ressaltar que sua contraposição à concepção 

clássica está longe de uma diatribe irracional contra as exigências racionais de unidade e 

universalidade tão caras à história da filosofia. Pelo contrário, tal posição está em clara 

ressonância com a física moderna. Pois, como os experimentos empíricos no século XX 

mostrariam de maneira convincente, o tempo não é homogêneo e nem é independente do 

espaço, querela que, como se bem sabe, contrapôs de maneira polêmica Einstein e Bergson33.  

Atualmente, o espaço-tempo é caracterizado como uma estrutura complexa e relacional 

em que muitos tempos coexistem entre si, conhecendo variações a partir de suas posições 

 
momentos, ainda que nenhuma dessas partes estejam completamente presentes em mais de um momento; por outro 

lado, uma coisa dura (endures) se ela persiste estando completamente presente a cada momento. Perdurar 

corresponde a maneira como uma estrada persiste através do espaço: há partes aqui e ali, mas nenhuma 

completamente presente no mesmo lugar. Durar corresponde a maneira que um universal, se é que existe algo 

assim, estaria completamente presente onde e quando ele fosse existente. Durar pressupõe uma sobreposição: o 

conteúdo de dois tempos diversos a coisa que dura enquanto parte comum; perdurar não”. (LEWIS, 1986, p. 202).           

33 O núcleo de tal polêmica é que Bergson aceitava a multiplicidade de tempos defendido pela teoria da 

relatividade, mas apenas se radicássemos todos eles na unidade de uma duração universal. Para escapar do 

paradoxo de um universo em que as coisas coexistem através de tempos não-reconciliados, Bergson insistia como 

“a multiplicidade do tempo não impede a unidade do tempo real, antes a pressupõem”, uma vez que a coexistência 

relativa de tempos deveria se desdobrar no tempo unívoco da duração, caso contrário não haveria simultaneidade 

possível e, ao menos para Bergson, a própria relatividade caducaria (BERGSON, 1998, p. 124).  
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espaciais e das relações de força que estabelecem com outros corpos34. Como dirá um físico 

como Carlos Rovelli ao comentar as últimas posições da física em comparação à concepção 

clássica newtoniana: “o tempo perdeu seu aspecto definidor: sua unidade”. [...] Tempos são 

legiões: diferenças para cada ponto do espaço. Não há um tempo único; há uma vasta multitude 

deles” (2018, p. 15). No mesmo sentido, um epistemólogo rigoroso da física moderna como 

Gaston Bachelard refletirá metafisicamente sobre o tempo nos seguintes termos: “não há 

nenhum sincronismo entre o devir das coisas e o fluxo abstrato do tempo, por isso é preciso 

estudar os fenômenos temporais a partir de seus ritmos apropriados” uma vez que “na duração 

concreta fervilham lacunas35” (1963, p. 9).  

 A reflexão ontológica proposta por Derrida encontra um primeiro fecho precisamente 

nessa soldagem entre espaço e tempo e no consequente estilhaçamento da unidade e 

universalidade do presente. Pois, quando a filosofia crê fazer a crítica do contágio dos motivos 

espaciais na reflexão sobre o tempo, separando-os definitivamente de maneira artificial, ela se 

instala em uma ingenuidade “agindo como se a diferença entre espaço e tempo nos fosse dada 

como diferença evidente e constituída” (OG, p. 64). Todavia, a relação entre espaço e tempo se 

impõem, mesmo que a revelia do pensador, já que cada um dos termos se reenvia sendo 

exatamente aquilo que o outro não é. Logo, sua conceitualização apenas pode se dar na própria 

com-paração, na mediação do entre-dois, no com-partilhamento da diferença que os une e 

 
34 Quando a gravidade deixa de ser entendida como uma força que atua a distância para se tornar decorrente da 

curvatura no tecido do espaço-tempo causado pela massa de um corpo, é o próprio tempo que é afetado pela 

materialidade dos corpos, fazendo com que ele passe de maneira diversa em cada lugar do espaço. É por isso, por 

exemplo, que o tempo passa em uma velocidade diferente no alto de uma montanha em relação ao nível do mar e, 

em uma escala ainda mais nanotemporal, passa diferente para a célula que compõem o tecido do dedão do pé e a 

célula nervosa que compõe as redes neurais no cérebro de um mesmo indivíduo. Mais uma vez como sintetiza 

Rovelli (2018): “o tempo tem diferentes ritmos em cada diferente lugar, passando diferencialmente aqui ou ali; 

[...] não descrevemos como o mundo se desenvolve no tempo. Descrevemos como as coisas se desenvolvem 

temporalmente localizadas e como tais tempos locais se desenvolvem relativos uns aos outros” (p. 14). É tendo 

isso em vista que Rovelli irá insistir como a física moderna exerce um papel crítico ao presentismo filosófico. 

Comentando a falta de sentido de se falar em um presente único e a decorrente recusa da simultaneidade universal, 

salta aos olhos como seu comentário se aproxima do texto de Derrida: “Há o nosso passado: todos os 

acontecimentos que se deram antes do que testemunhamos agora. Há o nosso futuro: os acontecimentos que se 

darão após o que podemos ver aqui e agora. Entre este passado e este futuro há um intervalo que não é nem passado 

nem futuro e, contudo, ainda tem uma duração [relativa ao tempo da Terra]: quinze minutos em Marte, oito anos 

em Proxima b; milhões de anos na galáxia de Andrômeda. [...] [por isso] não há algo como “um mesmo momento” 

definido para todo o universo. Dizer “o presente do universo” é sem sentido algum” (ROVELLI, 2018, p. 30). 

35 Com essas associações, não visamos confundir o discurso científico com a reflexão filosófica e nem mesmo dar 

um argumento de autoridade científica para um desenvolvimento especulativo. Apenas chamamos atenção para a 

ressonância entre o pensamento de Derrida e o atual estágio de desenvolvimento das ciências empíricas. Tais 

ressonâncias serão buscadas também em outros momentos desse trabalho, pois acreditamos que se a filosofia não 

se confunde com o trabalho positivo próprio ao discurso científico, nem por isso ela pode se abster de refletir sobre 

os seus resultados. 
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separa: a ordem do tempo contamina a lógica do espaço; a lógica do espaço contamina a ordem 

do tempo. Pensar a espaço-temporalidade é pensar a partir dessa díade que Derrida chama de 

“a cavilha da essência” (OG, p. 64).  

Na explicitação desse pensamento marcado por uma diferença que não se reduz a uma 

oposição simples é que encontramos, de maneira inconfundível, a estratégia maior de Derrida 

como leitor em ação. Pois, se é certo que “Aristóteles se dá a diferença entre tempo e espaço 

como diferença constituída”, o que como vimos é instalar-se de antemão na ingenuidade de 

uma distinção não evidente, Derrida insiste como no mesmo momento seu texto entrega 

constantemente o contrário, dissimulando mas sempre operando nessa “cumplicidade do 

mesmo e do outro, no interior do com ou do conjuntamente, do simul no qual o ser-

conjuntamente não é mera determinação do ser, mas a sua produção mesma” (OG, p. 64, grifos 

nossos). Ora, mas se é assim, aqui uma questão de rigor de leitura se impõe: como compreender 

esse procedimento, tão ao gosto de Derrida, da torção do que é dito, torção em que o autor lido 

é levado a dizer o contrário do que disse? Afinal, parece ser inegável que Aristóteles separe de 

maneira decisiva espaço e tempo em seu tratado. 

Pois bem, para uma compreensão adequada desse gesto, devemos distinguir entre uma 

contradição interna à argumentação e a não coincidência do querer-dizer e do escrito; é esta, e 

não aquela, que trama a possibilidade da desconstrução e, por conseguinte, da plurivocidade do 

sentido em geral. Derrida não faz o texto se contradizer, como se Aristóteles afirmasse A para 

posteriormente dizer não-A, isso seria apenas mau comentário; o que sua leitura visa é forçar a 

não coincidência entre texto e sentido, fazendo com que ao querer-dizer uma coisa Aristóteles 

diga também outra. O pensador se trai, mas se trai na própria economia da escritura, no excesso 

material daquilo que não se conforma plenamente ao caráter intencional do dizer. Se a leitura 

apresentada é sintomática e não sistemática, ela não o é porque psicologiza o dito, mas porque 

procura o signo encravado na superfície do próprio texto36.  

 
36 Essa exigência da primazia da letra em detrimento do “querer-dizer” da intencionalidade do autor é claramente 

apontada por Derrida em A farmácia de Platão: “Nele, a palavra phármakon é tomada numa cadeia de 

significações. O jogo dessa cadeia parece sistemático. Mas o sistema não é aqui, simplesmente, aquele das 

intenções do autor conhecido sob o nome de Platão. Esse sistema não é, em primeiro lugar, de um “querer-dizer”. 

Comunicações regradas se estabelecem graças ao jogo da língua, entre diversos sedimentos ou regiões da cultura. 

Essas comunicações, esses corredores de sentido, Platão pode por vezes declará-los, clareá-los, neles jogando 

“voluntariamente” – palavra que colocamos entre aspas porque designa, para permanecer nos limites dessas 

oposições, apenas um modo de “submissão” às necessidades de uma “língua” dada. Nenhum desses conceitos 

pode traduzir a relação que visamos aqui. Do mesmo modo, Platão pode, em outros casos, não ver as ligações, 

deixá-las nas sombras ou interrompê-las. E, no entanto, essas ligações operam-se por si-mesmas.” (PLA, p. 118-

119) 
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Nesse caso, Derrida marca a palavra ama (ᾰ ̔́μᾰ), “palavra dificilmente visível porque 

aparece evidente, discreta como o que não levanta dúvidas, apagada, operando, com tanto mais 

eficácia quanto é furtada à temática” (OG, p. 64). Pequena locução adverbial grega, Ousia e 

Gramme traduz ama como “conjuntamente”, “os dois em conjunto”, ou ainda, “ao mesmo 

tempo”. Deste modo, ama tanto pode ser usada para designar a com-junção espacial das coisas, 

como a co-incidência temporal entre dois acontecimentos. É graças a essa partícula, que 

expressa silenciosamente a articulação entre espaço e tempo a partir da indecidibildade de seu 

sentido, que Aristóteles pode estruturar a aporia do tempo em contraposição ao estudo do 

espaço. É nela, e não no resultado final do raciocínio, que Derrida lê o signo da verdade de sua 

reflexão: 

Esta locução não é em princípio nem espacial nem temporal. A duplicidade do simul 

para a qual ela remete não reúne ainda e nela mesma nem pontos nem agoras, nem 

lugares e nem fases. Ela diz a cumplicidade, a origem comum do tempo e do espaço, 

o com-parecer como condição de todo aparecer do ser. Mas Aristóteles não o diz. 

Desenvolve a sua demonstração na evidência inapercebida do que diz a locução ama. 

Di-la sem dizer, deixa-a dizer-se ou, melhor ainda, ela deixa-o dizer o que ele diz (OG, 

p. 65). 

 Essa solda entre espaço e tempo é o motivo inicial que Ousia e Gramme nos convida a 

reencontrar em Aristóteles. Ela é fundamental porque a própria questão ontológica – o que é? 

– sempre pressupõe essa “cumplicidade do tempo e do espaço”. Se a espaço-temporalidade 

determina o ser de maneira múltipla e relativa, a enteidade será equívoca e, por conseguinte, o 

ser se dirá de infinitas maneiras. Sua expressão se torna inseparável da conjunção “e” sem a 

qual nada “é”. Primazia do entre que instaura a “complicação originária da origem”, a 

exterioridade contamina todo e qualquer elemento simples.  

Quando o interstício se torna primeiro, a promessa do pensamento já não é a da síntese 

de uma totalidade, mas sim a reconciliação com a própria estrutura antinômica da realteridade37. 

 
37 Não deixa de ser irônico que, talvez, quem melhor tenha entendido essa transformação na ideia de reconciliação 

que o tema da différance institui seja um hegeliano como Slavoj Zizek. Encontraremos nos seus melhores textos 

uma referência explícita a tal questão através do uso do termo paralaxe que ele retira do filósofo japonês Kojin 

Karatani, não por acaso, outro leitor arguto de Derrida: “A complementariedade [...] exclui qualquer relação 

dialética, não há mediação entre a lacuna paraláctica que separa os dois aspectos – seria essa lacuna o fundamento 

não dialético da dialética? O velho problema metafísico de como nomear o abismo sem nome aparece aqui no 

contexto de como nomear a lacuna primordial: contradição, antagonismo, castração simbólica, paralaxe, difração, 

complementariedade... e até diferença. Tal lacuna paraláctica instransponível, contudo, “não é a vingança kantiana 

contra Hegel, isto é, mais um nome para uma antinomia fundamental que jamais pode ser mediada ou suprassumida 

dialeticamente. A reconciliação hegeliana é uma reconciliação com a irredutibilidade da antinomia, e é desse modo 

que a antinomia perde seu caráter antagônico” (ZIZEK, 2012, p. 585). A passagem dá o que pensar: não teríamos 

aqui, por meio da dicotomia própria ao idealismo alemão – Kant/Hegel – precisamente a maneira de Derrida pensar 
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Tal fratura do Ser convoca um pensar capaz de “conjuntar o disparate mesmo. Não manter 

junto o disparatado, mas nos levar até o ponto em que o disparate conjunta-se sem trair a 

disjunção, a dispersão ou a diferença: sem apagar a heterogeneidade do outro” (SM, p. 58). 

Doravante, como dirá Blanchot, o fundo das coisas se abre através do sem-fundo que tem “a 

ruptura como forma” e a “interrupção enquanto sentido” (1969, p. 9).   

Nessa relação irredutível entre espaço-tempo e ontologia, pergunta sobre o que prepara 

qualquer pergunta, trata-se de lembrar como a “essência da essência” acaba sendo 

“secretamente pré-determinada a partir de uma “decisão” respeitante ao espaço e o tempo” 

(OG, p. 65). Nesse caso, a questão sobre a essência do espaço e do tempo deve ser deslocada 

em direção à complexa determinação espaço-temporal de toda e qualquer interrogação sobre o 

ser das coisas. Logo, o que Derrida encontra em Aristóteles não é apenas um momento inicial 

do desenvolvimento histórico da metafísica da presença, como afirma Sein und Zeit; mas sim, 

e sobretudo, a indicação de seu fora, um duplo que nunca deixou de assombrá-la internamente.  

Cabe aqui, ainda, um esclarecimento último sobre esse ponto: insistamos que se a 

locução ama marca uma duplicidade irredutível, não é porque simplesmente a linguagem 

humana seja ambígua por excelência, mas sim porque a instabilidade entre contrários que 

estrutura toda significação é, nesse caso, a expressão mais fiel do entrelaçamento entre o mesmo 

e o outro que enforma a realteridade. Há um caráter metalinguístico na palavra em questão que 

faz com que ela indique, em sua ambivalência, a essência do signo, funcionando na economia 

específica da leitura de Derrida como signo do signo, como a mostração da instabilidade 

primeira que “sem dizer, deixa dizer o que Aristóteles diz”.  

Para tanto, ᾰ ̔́μᾰ é lida como um termo autorreferente que abre a possibilidade de 

significação daquele discurso em específico, pois permite suas distinções elementares; não se 

referindo a nada ela possibilita o pareamento diferencial entre espaço e tempo, essa 

“duplicidade do simul” que estrutura, de antemão, as oposições em jogo. Operação comum a 

quase todas as leituras de Derrida, “para que valores opostos possam se opor é preciso que cada 

um dos termos seja simplesmente exterior ao outro, isto é, que uma das oposições seja desde 

logo creditada como matriz de toda oposição possível”; consequentemente, “é preciso que um 

dos elementos do sistema (ou da série) valha também como possibilidade geral da 

sistematicidade ou da serialidade” (PLA, p. 128).   

 
a aporia e como ela engendra um movimento de “reconciliação com a irredutibilidade da antinomia”, movimento 

que está no coração da desconstrução e sua promessa, nunca cumprida, de reconciliação impossível?  
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Foi Giorgio Agamben (2015) quem melhor compreendeu isso, quando sugere que o uso 

dos “indecidíveis” em Derrida se entende a partir da autoreferencialidade daquilo que se 

encontra privado de poder de denotação, uma vez que não se referindo diretamente a algo é 

“preciso que o termo se signifique a si mesmo, mas se signifique só na medida em que 

significa”. Por isso, o termo não designa, mas antes mostra a própria possibilidade da 

designação; ou, como dirá Agamben, o termo não está dentro de uma relação de denotação do 

tipo “A está para B”, mas sim, “seu estar para está para um estar para, esse é seu particular 

rigor” (p. 310).  

Entre o muito que poderia ser dito, o que esse exemplo parece nos indicar é como a 

prática de leitura em Derrida não se presta, ao contrário do que muitas vezes se argumentou38, 

a uma hermenêutica infinita fundada na aposta do deslizamento irrestrito de um termo 

polissêmico; pelo contrário, Derrida está menos preocupado com a semiose infinita da 

linguagem, ou mesmo em afirmar uma interpretação sobre outra, do que em esfolar o texto até 

que sua armação mais elementar apareça, até que essa ossatura mínima que arma a equivocidade 

da significação se mostre por si mesma39. A leitura, aqui, se define mais pelo uso estratégico 

 
38 Pelo tom respeitoso, mas reticente, pelo qual Umberto Eco lê Derrida, podemos encontrar em seus textos um 

ajuizamento bastante preciso da questão. Eco é bastante crítico do que ele chama de “superinterpretação”, uma 

leitura excessiva que ao apostar de maneira irrestrita no deslizamento de sentido e na pluralidade potencial de 

contextos que seriam características estruturantes de todo texto, acaba por se distanciar infinitamente do núcleo de 

sentido mínimo do que é dito e que deve ser pressuposto não como uma verdade última, mas como o rés-do-chão 

de toda e qualquer interpretação. É por isso que ele defende que, “se não há regras que ajudem a definir quais são 

as melhores “interpretações”, existe ao menos uma regra para definir quais são más”, a saber, a relação que uma 

hipótese de leitura estabelece com outras anteriormente estabelecidas e a sua economia ao tratar dos elementos 

mais básicos do texto em jogo. No fundo, Eco faz apelo a uma intersubjetividade comunicativa dentro da qual os 

limites possíveis da interpretação se estabeleceriam (ECO, 1993, p. 61). Obviamente, ele sabe que as leituras que 

Derrida propõe não se encaixam nessas expectativas, mas nem por isso ele as descarta. Pelo contrário, Eco 

diferencia a experiência filosófica de Derrida do seu uso pela teoria literária: “Derrida é mais lúcido que o 

derridismo. Creio que existe uma diferença entre esse jogo filosófico (cujo campo de ação não é um texto isolado, 

mas o horizonte especulativo que ele revela ou trai) e a decisão de aplicar seu método à crítica literária – ou de 

transformar tal método no critério de todo ato de interpretação”. Com isso, a prática de leitura que encontramos 

em Derrida teria mais parentesco com um uso filosófico dos textos do que com sua simples interpretação, leitura 

que mostraria como “a linguagem pode produzir semiose ilimitada ou deriva; nesse caso a leitura tem funções 

filosóficas” (ECO, 2016, p. 50).  

39 O termo ama tem aqui uma função muito semelhante a outros termos importantes que encontramos na obra de 

Derrida, como phármakon, suplemento, espectro, etc. Respeitando a especificidade de cada caso, é preciso insistir 

nesse recurso de Derrida que não se resume a um jogo de palavras, ou a uma brincadeira com a polissemia de um 

termo. Se trata, antes, de mostrar como a alteridade irredutível que estrutura a significação possível da palavra em 

contextos específicos abre e nos mostra a armação interna e inconsciente da questão filosófica posta pelo texto 

lido. O fundamental, sublinhe-se, é que em suas linhas molares de desenvolvimento, a filosofia irá buscar reduzir 

as ambiguidades e indeterminações, as equivocidades, indecisões e derivas, como signos do negativo, isto é, como 

marcas da ausência de clareza, rigor, objetividade, economia e verdade. O problema é o quanto de uma imagem 

dogmática do pensamento de antemão dada já se assume nesse juízo de valor, pois fica a questão de saber se o 

real, no que ele tem de concreto, porta uma adequação perfeita com as exigências de clareza e distinção, ou é 
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que faz dos textos e pelos efeitos que ele desencadeia dentro do horizonte histórico de uma 

reflexão filosófica, do que propriamente por ser uma prática interpretativa que visa reconstituir, 

na medida do possível, a integralidade do dito. Há uma violência da desconstrução que não se 

confunde com a violência hermenêutica. 

Através dessa prática de leitura, é essa “origem comum do tempo e do espaço”, o “ser-

conjuntamente” que não é apenas a “condição do aparecer do ser”, mas também “a sua produção 

mesma”, que Ousia e Gramme se propõe a recuperar e não a proposição exaustiva de um 

pensamento puro do tempo em oposição ao espaço, ou a descoberta de uma temporalidade mais 

originária em contraposição a um conceito vulgar de tempo. No final das contas, o que está em 

jogo é a afirmação da espaço-temporalidade como a determinação fundamental do ser-do-

múltiplo, “pequena chave (clavicula) que simultaneamente abre e fecha na sua jogada a história 

da metafísica” (OG, p. 65). Como se vê, a questão heideggeriana de origem encontra-se, a partir 

do retraçar de um caminho paralelo, desfigurada40. Mas, mais do que isso, é todo um topos 

próprio à filosofia do século XX – a crítica da espacialização do tempo, o tema da unidade da 

 
melhor expresso na indeterminação produtiva da linguagem. Entre nós, Rafael Haddock-Lobo utilizou a rica 

imagem de um “pensamento úmido” para exprimir essa problematização desconstrutiva das exigências analíticas 

do entendimento a partir de uma metacrítica da crítica de Francis Bacon à duplicidade do conceito: “Esta estrutura 

que a umidade do úmido “representa” é um perigo para a filosofia (e não só a baconiana), pois ela não sabe lidar 

com isso que, por sua própria estrutura, a ameaça” (...) daí se seguiria esse gesto de “literalmente extingui-lo, 

excomungá-lo, exorcizá-lo, desejo filosófico de clareza, distinção, imunidade, contenção, determinação, 

consistência, unidade e isolamento” (HADDOCK-LOBO, 2011, p. 48)    

40 Uma crítica do recalque da estrutura espaço-temporal em Heidegger devido ao privilégio dado em sua reflexão 

ao tempo, que vai em uma direção próxima do que aqui discutimos, foi feita pelo filósofo japonês Watsuji Tetsuro 

(1961, 1996) em dois livros fundamentais: Rinrigaku (倫理学) de 1937 e Fūdo (風土) de 1935. Neles, Watsuji 

antecipa essa necessidade, que aqui Derrida desenvolve de maneira muito mais radical, de pensar a crítica da 

presença e sua relação com a ontologia a partir da reconsideração do espaço e sua mediada relação com o tempo. 

Watsuji, porém, ainda se restringe a uma perspectiva humanista e hermenêutica. Ainda assim, é interessante 

lembrar como a cultura japonesa tem no conceito pré-moderno de “Ma” (間) – normalmente traduzido como 

espaço-tempo, intervalo, pausa, ou ainda espaço negativo – uma maneira bastante singular de pensar a 

indissociável relação entre espaço e tempo. Jacques Derrida conhecia bem tal conceito, sobretudo por meio da 

obra do arquiteto japonês Isozaki Arata, tendo entrando em diálogo com ele e sua obra mais de uma vez. Como J. 

Krummel (2015) relata e explica, depois de décadas de diálogos, “em 1992 ambos participaram como 

conferencistas em um seminário em Yufuin, Japão”, seminário em que “Arata falaria sobre a relação entre a khôra 

de Platão e a ideia de ma, salientando a identidade contraditória em jogo em ambos os conceitos”, enquanto Derrida 

pensaria a determinação ético-política do espaço a partir do conceito de hospitalidade (tal conferência seria 

publicada posteriormente com o título de Faxitexture) (p. 263). Para uma discussão sintética da ideia de Ma, ver 

o catálogo da exposição de Arata (1979), escrito por ele mesmo, no museu de Cooper-Hewitt publicado como Ma: 

space-time in Japan. Por fim, cabe lembrar como a crítica a Heidegger a partir de uma revalorização do aspecto 

espacial do ser será encontrado em reflexões potentes da filosofia francesa contemporânea. Por exemplo, o bonito 

livro de Jean-Luc Nancy (2013) – Être singulier e pluriel – em que Nancy faz do ser-com o existencial primeiro 

para pensar o ser-aí no mundo e como tal inversão reconfigura as consequências ontológicas e ético-políticas de 

Sein und Zeit; ou ainda a reflexão de Augustin Berque (2008), reflexão que ele define como uma “mesologia”, isto 

é, o estudo hermenêutico dos meios naturais, das paisagens e sistemas ecológicos como estruturas espaço-

temporais.  
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forma pura do tempo e a aposta em uma reflexão originária sobre o tempo como prolegômeno 

de toda ontologia porvir – que é aqui desmontado por Derrida41.  

Nisso tudo, e se nossa leitura é consistente, sugerimos que é de Hegel que deriva o 

impulso decisivo presente em Ousia e Gramme, pois ainda que as maneiras de proceder da 

desconstrução e da dialética sejam diversas, é nele que Derrida encontra a explicitação mais 

clara da espaço-temporalidade enquanto a categoria central para a compreensão da physis42. 

Daí esse volteio próprio a seu texto: de Hegel a Aristóteles, mais do que de Aristóteles a Hegel. 

Um pouco como se a dialética nos abrisse uma compreensão alargada do que estava em jogo 

no livro IV da Física dentro do devir da filosofia. No fundo, esse é o verdadeiro sentido da 

seção intitulada “paráfrase: ponto, linha, plano” de Ousia e Gramme, a saber: reler Hegel como 

maneira de (re)colocar o problema da relação entre tempo e espaço a partir de sua dedução 

genético-especulativa. Na linha que corre “de Aristóteles a Hegel”, a reflexão filosófica sobre 

a espaço-temporalidade determinaria os marcos iniciais de uma Naturphilosophie e não de uma 

estética transcendental. A hipótese aqui apresentada é de que é essa a linha que Derrida 

reconstrói e busca prolongar. Verifiquemos. 

 

1.4. Khôra e Bacchus 

Da última versão do sistema hegeliano, tal como exposto em sua Enciclopédia43, é sem 

dúvida a parte dedicada à Filosofia da Natureza que conheceu o maior desgaste e esquecimento 

em seu porvir. É verdade que a ideia de uma filosofia da natureza fora bastante desacreditada, 

como um todo, com o avanço das ciências empíricas a partir do séc. XVIII e XIX. Mas, dentro 

de um quadro de saber determinado crescentemente pela metodologia científica, a especulação 

 
41 Sobre isso, é importante notar como a dicotomia entre espaço e tempo era um problema maior do pensamento 

francês contemporâneo, ao menos desde Bergson e a recepção da fenomenologia de Husserl, até a década de 60 e 

a polêmica estruturalista no que diz respeito à antinomia entre sincronia e diacronia (Lévi-Strauss e Sartre, por 

exemplo). Não seria difícil mostrar como a negação de Derrida a tal oposição, conforme mostramos, pode ser 

compreendida também como uma proposta de resolução para tal dilema que acossava o pensamento francês à 

época. Dilema que transparece, por exemplo, em textos como Force et signification e La structure, le signe et le 

jeu dans le discours des sciences humaines, ambos editados em ED (1967).  

42 Entre nós, quem melhor mostrou essa primazia da espaço-temporalidade na reflexão hegeliana sobre a natureza 

e suas consequências para a reflexão sobre o tempo histórico foi Paulo Eduardo Arantes em Hegel e a ordem do 

tempo (1973/2000).  

43 As citações da Enciclopédia têm como referência as obras completas de Hegel publicadas pela Suhrkamp. Irei 

abreviar por “EN”, seguido do parágrafo e da página em que a citação se encontra. Para a tradução foi consultada 

também a versão em inglês de A. V. Miller, publicada pela Oxford University Press.  
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hegeliana apareceria como o exemplo mais bem acabado da hybris própria a uma filosofia que 

acredita ser possível conhecer a realidade a partir de uma reflexão puramente conceitual. Para 

muitos, a filosofia da natureza de Hegel não seria outra coisa do que um entulho metafísico 

incapaz de dar conta da fricção necessária entre empiria e conceito.  

Tal caricatura da reflexão filosófica sobre a physis, contudo, pode e deve ser recusada. 

Gérard Lebrun sintetizou a questão a partir dos marcos iniciais de nosso problema: 

A filosofia não coordena os resultados que lhe são trazidos pelos especialistas – como 

seria o caso para Augusto Comte –; a filosofia esclarece (verklären) esses resultados. 

Ela não promulga uma verdade que as ciências, por sua vez, só balbuciam, mas que, 

de direito, lhes caberia dizer. Ela não prolonga nem sequer coroa o trabalho científico. 

Aqui, Hegel desautoriza antecipadamente sua lenda: se hoje seu nome é que vem 

frequentemente ao espírito dos cientistas, quando querem citar um exemplo de 

presunção metafísica, Hegel não é o responsável por isso. [...] Essa semântica 

reguladora à margem da ciência tem, de resto, um precedente: a “Física” de 

Aristóteles, que é algo bem distinto de uma física (no sentido atual) antiga e, portanto, 

falsa. Crítica das representações e das opiniões anteriores, análise e rearticulação das 

significações elementares (espaço, infinito, tempo): a especulação antecipava-se nessa 

investigação de aparência empírica (LEBRUN, 2000, p. 152). 

 Esse caráter contrastante, mas complementar, da especulação filosófica em relação ao 

saber positivo se esclarece quando percebemos como não se trata – nem em Hegel, nem em 

Aristóteles – de uma determinação absoluta da natureza e de todas as suas relações regionais, 

especulação a priori que estaria completamente afastada das ciências empíricas. Pelo contrário, 

e como Hegel faz questão de sublinhar, trata-se na verdade de pensar filosoficamente a natureza 

orientando-se através de um contato rigoroso e criterioso com os resultados próprios à pesquisa 

científica: “Não apenas a filosofia está em acordo com nosso atual conhecimento empírico, mas 

também a origem e formação da filosofia da natureza pressupõem e é condicionada pela ciência 

empírica44” (EN, §246, p. 15).  

 
44 Contraste-se, por exemplo, essa exigência hegeliana com a posição notavelmente mais dogmática de Schelling 

quando este afirma que: “Do lado do conhecimento especulativo da natureza, considerado como tal, ou como física 

especulativa, a filosofia da natureza não tem nada de semelhante antes dela, e por isso se quis apresentar como tal 

a física matemática de Le Sage, a qual, como todas as teorias atomísticas, é uma teia de ficções empíricas e de 

hipóteses arbitrárias, sem nenhuma filosofia. O que a antiguidade tenha legado de aparentado com ela está, em 

grande parte, perdido. Com a filosofia da natureza começa – depois do modo cego e sem ideias da investigação 

natural que se estabeleceu universalmente desde a corrupção da filosofia por Bacon e da física por Boyle e Newton 

– um conhecimento superior da natureza; forma-se um novo órgão de intuição e concepção da natureza. (...) na 

filosofia da natureza (...) parte-se dos princípios certos em-si, sem que nenhuma direção lhe seja eventualmente 

prescrita pelo que aparece; sua direção está contida nela mesma, e, quanto mais fiel ela permanece a esta, mais 

seguramente os fenômenos, por si mesmos, vão colocar-se no único lugar em que podem ser compreendidos como 

necessários, e este lugar no sistema é a única explicação que ela fornece sobre eles” (SCHELLING, 1984, p. 54). 
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Admitida essa relação, dirá Hegel, é preciso entender que desde o início operamos 

dentro de uma ideia imediata de natureza que ao torná-la representável, torna também possível 

todas as nossas operações elementares de cognição e de ação prática sobre e com ela (EN, §245, 

p. 13-15). Por isso, buscar apreender a natureza em sua universalidade articulando seus 

diferentes aspectos, visar melhor determinar a indeterminação própria de suas categorias 

elementares (espaço, tempo, lugar, movimento, matéria, força), refazer o movimento de 

encadeamento de seus diferentes estágios de desenvolvimento integrando-os (físico, químico, 

biológico), é um labor conceitual cuidadoso que transforma aquilo que o ser-humano em sua 

lida cotidiana, ou a ciência com seus protocolos de objetividade, aceitam ingenuamente como 

de antemão dados; pré-concepções que constituem a condição mínima tanto para o agrupamento 

de fenômenos semelhantes, quanto para o rés-do-chão elementar da significação científica.  

É nesse sentido que Lebrun afirma: “a uma gênese triunfal da natureza, [a filosofia] 

substitui uma desconstrução do objeto “Natureza” de que se trata de nos “liberar”. A Filosofia 

da Natureza é, portanto, em sua maior parte, diagnóstico de inadequação ao Conceito” (2000, 

p. 155). Em outros termos, digamos que pensar a natureza é inseparável da ação de 

complexificar a segurança de sua identidade e simetria com nossas proposições objetivas 

comuns. Não porque conhecê-la positivamente seja impossível: o saber científico não está 

absolutamente em questão. Mas simplesmente porque é preciso, também, compreendê-la em 

sua mediada relação para conosco, afirmando o direito da filosofia em determinar uma “ideia 

de natureza”45 (EN, Introd., p. 12).  

Tal ideia será sempre problemática, pois de difícil apreensão em seu sentido mais geral 

e particular. Há, consequentemente, um espanto quando nos deparamos com a simplicidade da 

pergunta “Was ist die Natur?” (EN, Introd, p. 12), pois um pouco como o tempo em Agostinho, 

sabemos o que é a natureza somente até o momento em que alguém nos pergunte o que ela é. 

É tal dificuldade conceitual que exige uma pesquisa plural em que diferentes modos 

(Betrachtungsweisen) de pensar a natureza não se confundem, mas sim unificam esforços em 

 
45 Pierre Aubenque (2012) também já marcava, dentro do contexto da filosofia antiga, essa diferença entre a 

especulação filosófica e o conhecimento objetivo da natureza a partir de uma tensão própria ao pensamento de 

Aristóteles: “O pensamento estabilizador, isto é, a ciência, é evidentemente menos apto a se amoldar ao que há de 

movimento no próprio movimento. A ciência extrai o necessário, ou seja, o que não pode ser de outra maneira, 

sobre um fundo de contingência, ou seja, do que pode ser de outro modo [...] Se, no mundo sublunar, a necessidade 

nasce sobre o fundo da contingência, é a um pensamento mais aberto, a um discurso mais geral que o pensamento 

e o discurso do necessário, que caberá pensar o mundo sublunar como horizonte dos eventos que nele se produzem. 

Isto é, como mundo contingente. Mais acima, já encontramos e descrevemos longamente esse pensamento aberto 

ao indeterminado, esse discurso que se move para além de todos os gêneros: é a eles que Aristóteles deu o nome 

de dialética” (p. 456).  
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direção a uma compreensão racional ampliada. Dessa maneira, continua Hegel, a reflexão 

filosófica sobre a physis pode ser definida como uma “metafísica da natureza”, metafísica “que 

nada mais visa do que o conjunto de determinações do pensamento, a teia de diamante através 

da qual algo pode se tornar inteligível” (EN, §246, p. 20). A Naturphilosophie forneceria então 

esse quadro categorial que não é uma determinação proposicional absoluta e a priori da physis, 

nem a explicação causal de seus fenômenos; mas sim a rede conceitual mediante a qual uma 

inteligibilidade geral e concreta da natureza torna-se possível46.  

É tendo tal compreensão específica da investigação filosófica em jogo, que a segunda 

parte da Enciclopédia delimita inicialmente a natureza como pura exterioridade 

(Äußerlichkeit), tanto à Ideia, quanto à si-mesma (EN, §247). Isso pode ser entendido em um 

triplo sentido: em primeiro lugar, sua oposição à Ideia expressa como a natureza é opaca-a-si, 

ou seja, originalmente apartada da esfera do para-si que caracterizará a autoconsciência do 

espírito; em segundo lugar, a noção de exterioridade designa uma multiplicidade infinita 

irredutível à unidade perfeita da Ideia, o que significa que em seu nível mais elementar de 

determinação a natureza apresenta-se como diferença pura; por fim, a natureza desconhece a 

necessidade própria à ciência da lógica, o que marca sua dinâmica intrínseca com o selo da 

contingência; logo, mesmo suas leis necessárias expressam uma possibilidade que se efetua, 

mas que poderia não ser: “na esfera da natureza contingência e determinação exterior exercem 

seu pleno direito” (EN, §250, p. 34).  

Resistência à apreensão conceitual, multiplicidade desprovida de unidade e 

contingência da necessidade são as três caracterizações básicas da physis, o que assinala, dentro 

do quadro processual próprio à dialética, sua original incompletude e evanescência, ou como 

dirá Hegel, seu caráter “báquico, um Deus sem limites e separado de si” (EN, §247, p. 25). O 

trabalho do pensamento e da filosofia, por conseguinte, passará por uma “desnaturalização da 

 
46 Em seu monumental estudo sobre a história da metafísica moderna e contemporânea, A.W. Moore mostrou 

como com o correr histórico de seu desenvolvimento, a metafísica (tanto em sua vertente continental, quanto 

analítica) torna-se cada vez mais uma reflexão que não nos dá um conhecimento objetivo do mundo e, portanto, 

em última análise, ela não é passível de falseamento nos termos da oposição entre verdadeiro e falso. Ou seja, a 

filosofia não produz verdades nos mesmos termos da prática científica, eis um axioma que atravessa a reflexão 

filosófica ao menos desde Kant. Mas, isso não quer dizer que ela não possa, ou não deva, pensar questões que 

excedem o conhecimento positivo. Por isso, a metafísica, argumenta Moore, é um discurso essencialmente não 

proposicional e indecidível que exerce sua legitimidade em relação com a ciência e os valores práticos, mas que 

não se confunde inteiramente com eles. Moore então nos dá uma definição absolutamente sucinta e elementar de 

metafísica: “The most general attempt do make sense of things” (2012, p. 1-6). Metafísica e filosofia se reconciliam 

nesses termos ao extrapolarem o saber objetivo na tentativa de inteligir as coisas mesmas através de um exercício 

sempre parcial e finito de reflexão. Estamos, aqui, completamente de acordo com Moore. Sobre o lugar da 

especulação metafísica no atual quadro de desenvolvimento da filosofia, ver o excelente texto de Nunes (2018).  
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natureza”, uma supressão desta em vias da superação de sua impotência mediante o 

desenvolvimento da cultura e a concretização da liberdade na esfera da eticidade, esfera própria 

ao trabalho conceitual e à realização prática do espírito. Mas, como toda Aufhebung é no mesmo 

movimento de ultrapassar uma recolocação que conserva, há algo do caráter não-conceitual da 

natureza que sempre irá persistir na vida do espírito, contradizendo tanto sua força de 

autorreflexão quanto sua unidade sintética.  

Se partimos da natureza para chegar à consciência-de-si, é porque se trata de reconhecer 

como a materialidade da natureza enforma a vida do espírito (EN, §246, p. 23). Com tal 

afirmação, Hegel faz do próprio não-conceitual e a-significante o dínamo capaz de engendrar o 

processo de emergência de sínteses superiores47. Do inorgânico ao orgânico, chegando ao 

surgimento do si-mesmo e da cultura, é pelo que a natureza não é que o espírito poderá advir, 

continuamente, em sua totalidade. Processo que Hegel bem explicitou quando disse: “o espírito 

emergiu (hervorgegangen) da natureza” (EN, §376, p. 538). O conflito intrínseco ao inacabado 

é o verdadeiro motor de seu desenvolvimento e o ponto central de sua reflexão será tanto captar 

o movimento de passagem entre os mais diversos níveis de organização da matéria, quanto a 

maneira pela qual tal processo produz a emergência sucessiva de novos sistemas que se 

relacionam uns aos outros, sistemas que detêm, a cada nível, propriedades irredutíveis. A 

dialética de sua metafísica da natureza desliza sempre entre evolucionismo e emanação, dando 

origem a uma filosofia ontogenética da physis.   

Logo no início de tal reflexão, como nos lembra Derrida (OG, p. 44), Hegel introduz, 

seguindo Aristóteles, as categorias de espaço e tempo como aquilo que determina 

fundamentalmente tal apreensão conceitual dinâmica. Nela, o espaço apresenta-se como a 

primeira determinação pois se, como vimos, tal apreensão caracteriza-se pela predicação 

daquilo que é exterioridade-a-si, a primeira ou imediata determinação da natureza é 

intrinsicamente espacial, uma vez que quando dizemos que algo é exterior a outra coisa estamos 

necessariamente dentro da lógica da coexistência própria à espacialidade (EN, §254). 

Doravante, como também encontramos na Física IV, o que é essencial ao espaço é definido 

como o “um-ao-lado-do-outro” (Nebeneinander), o que expressa a estrutura sincrônica da 

 
47 Sobre isso, ver: Lebrun (2000); Johnston (2011); Marmasse (2008); Furlotte (2016); Maker (1998), Zizek 

(2013); Safatle (2008). Ao nosso ver, Catherine Malabou (1996) bem sintetizou tal tese quando afirmou: “a 

passagem da natureza ao espírito não se produz como uma ultrapassagem, mas como uma duplicação, processo 

através do qual o espírito se constitui como uma segunda natureza. Esta duplicação reflexiva é, de certa forma, o 

“estádio do espelho” do espírito, no qual se constitui a sua primeira forma de identidade” (p. 43). 
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exterioridade em geral. Estrutura caracterizada pela continuidade e pela ausência de diferenças, 

pois inicialmente carente de qualquer determinação. Espaço puro, idealidade absoluta portanto.  

O movimento seguinte é passar desse estado ideal de indiferenciação, deste “grau zero 

da exterioridade à diferença” (ARANTES, 2000, p. 35). Hegel o faz por meio da negação da 

espacialidade enquanto espaço puro, enquanto abstração: negando-se a si mesmo o espaço 

supera sua própria indiferenciação. Essa primeira negação determinada é o ponto enquanto 

quantum do espaço. É ele que permite a Hegel relacionar o espaço à categoria da quantidade. 

Dito de outra forma, a primeira determinação da espacialidade a partir do ponto mínimo 

apreende a natureza como múltiplo simultâneo, o que significa que ela existe-aí originariamente 

de uma maneira quantitativa: “a natureza, por conseguinte, não começa com o qualitativo, mas 

com o quantitativo, pois sua determinação não é, como o Ser na lógica, o primeiro abstrato e 

imediato, mas sim o que já é essencialmente mediado dentro de si, ser-exterior e ser-outro” 

(EN, §254, p. 42). Ao excluir-se uns aos outros, e ao mesmo tempo coexistirem, os pontos 

subsistem como componentes de um espaço em vias de diferenciação.  

A sequência de transições continua e Hegel nos convida a ver o desdobramento do ponto 

na linha enquanto uma segunda negação. Como diz Derrida, ao negar-se a si mesmo enquanto 

primeira negação do espaço, o “ponto espacializa-se ou espaça-se, nega-se a si mesmo 

relacionando-se consigo, isto é, com outro ponto. A negação da negação, a negação espacial do 

ponto é a linha” (OG, p. 46). A linha já é uma determinação superior da espacialidade, 

desenvolvimento através do qual se busca passar do quantitativo puro para uma modificação 

movente qualitativa. O ponto em movimento supera constantemente seu limite e nisso ele 

suprime sua determinação punctiforme, preparando propriamente, ao espaçar-se, as três 

dimensões constitutivas da extensão. Em uma progressão ininterrupta, a linha também é negada, 

segundo a mesma lógica, na figura acabada do plano, o que nos entrega a verdade final do 

processo: a espacialidade tal como a inteligimos e a experienciamos. Assim, da pureza abstrata 

de um espaço indiferenciado, Hegel vai idealmente encontrando as determinações mínimas até 

constituí-lo concretamente, como se o próprio espaço estivesse em devir48. Como sintetiza 

Derrida, o espaço “tornou-se concreto por ter retido em si o negativo. Tornou-se espaço 

 
48 De certa forma, com essa argumentação Hegel busca também fornecer uma definição genética do espaço 

enquanto objeto ideal de uma ciência puramente a priori, a saber, a geometria (EN, §256). Tal operação de 

estabelecimento da relação entre temporalidade (gênese) e espacialidade irá ter uma consequência especulativa 

decisiva, pois irá impossibilitar que Hegel continue sua reflexão sobre espaço e tempo nos termos clássicos 

aristotélicos, ou mesmo kantianos, em que ambos são determinados a partir de uma distinção absoluta.  
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perdendo-se, determinando-se, negando a pureza de sua origem, a indiferenciação e a 

exterioridade absolutas que o constituíam na sua espacialidade” (OG, p. 46).  

Mas, tendo percorrido esse caminho genético-especulativo de negações – do ponto ao 

plano – percebemos também, de maneira retrospectiva, a original intrusão intensiva do tempo 

na gênese mesma do espaço como uma dimensão suplementar: “o já-não-ser e o ser-ainda que 

ligavam a linha ao ponto e o plano à linha, esta negatividade na estrutura da Aufhebung já era 

o tempo” (OG, p. 46). Destarte, na exposição do espaço ideal nos é dada, conjuntamente e 

necessariamente, a passagem do tempo enquanto a própria negatividade explicitada pelo 

processo. Do contrário, como passaríamos de uma figura a outra do espaço? O tempo, para 

Hegel, não é outra coisa “que o nome desse perpétuo movimento de sair-para-fora-de-si” em 

ação desde o início da dialética da espacialidade (EN, §257, p. 48). Por conseguinte, o ser-aí da 

natureza enquanto pura exterioridade encontra na temporalidade, na fluidez irrestrita 

característica da temporalização, sua segunda determinação fundamental.  

Diferentemente do que vimos em Aristóteles, Hegel explicita conscientemente e de 

forma rigorosa a dobradiça entre espaço e tempo: o espaço continuamente entra em movimento, 

contradizendo-se a si mesmo e nisso tendo sua verdade no tempo; o tempo colapsa no espaço a 

cada momento, pois seu fluir indiferenciado sutura-se na supressão de suas partes (EN, §260, 

p. 55). O presente enquanto “unidade negativa” do espaço, enquanto “agora”, será sempre 

constituído através dessa dialética, dialética que encontraremos também nessa oscilação entre 

“devir-tempo do espaço” e “devir-espaço do tempo” que marca os escritos de Derrida do 

começo ao fim.  

Na Enciclopédia, a contradição entre espaço e tempo força a passagem para uma figura 

superior: a de lugar (Der Ort). Como sempre é o caso em Hegel, tal transição vai do menos 

determinado em direção ao mais determinado, do mais ideal ao mais concreto. O lugar não é 

apenas pura exterioridade pois ele é localizado, singular e universal, um bloco de espaço-tempo 

que compõem concretamente a estrutura da natureza com outros lugares: “aqui”, “ali”, “acolá”. 

Se todo aqui já é tempo e se todo agora repousa no espaço (EN, §260, p. 56), o lugar nega a 

mera espacialidade ao não se caracterizar pela indiferença absoluta; mas nega também a 

unidade negativa do tempo, uma vez que já não estamos na afirmação de sua mera fluidez 

abstrata, mas sim na relação entre os diferentes “agoras” próprios ao “aqui” ou ao “ali”. Dessa 

maneira, os lugares abrigam em si a potência ekstática do tempo, o que faz com que a 

diversidade de lugares não cesse de devir não-lugares impulsionados pelo caráter movente 
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próprio aos ritmos temporais que os habitam. A lógica dialética se impõe: os lugares estão em 

movimento e o movimento se dissolve na multitude de lugares: “Essa dissolução e reaparição 

do espaço no tempo e do tempo no espaço é um processo em que o tempo repousa espacialmente 

enquanto lugar, mas em que o lugar, enquanto espacialidade, é imediatamente temporal, isto é, 

movimento” (EN, §261, p. 56).  

Na dialética entre lugar e movimento, Hegel ultrapassa a contradição entre espaço e 

tempo, o que nos dá o vislumbre do sem-fundo a partir do qual a realidade efetiva de cada ente 

finito irá emergir. Tudo que existe enquanto ser natural existe em algum lugar e está em 

movimento, ou seja, serão corpos em individuação. Tal ultrapassamento recoloca a lacuna 

interna à espaço-temporalidade em outro nível de determinação, nível que antecede a aparição 

do sensível-material, mas já não é mais pura idealidade, uma espécie de terceiro gênero entre 

o ideal e o real. O que se desenha é o vazio cósmico em seu devir, a própria expansão do tecido 

formador do universo, esse percursor sombrio da passagem da ideia à realidade efetiva: 

“transição da idealidade à realidade, da abstração à existência concreta, nesse caso do espaço e 

do tempo para o real que aparece como matéria” (EN, §261, p. 56). 

O problema, como a Enciclopédia ressalta, é que o entendimento analítico apenas 

poderá ver um truque nesse trânsito dialético: como, afinal, ao partimos de idealidades puras, 

terminamos com matéria a frente dos olhos? Qual o direito do pensamento, ao mergulhar nesse 

oceano etéreo e obscuro, voltar com a vista embaçada e as mãos cheias de coisas em pedaços? 

Hegel se antecipa a crítica logocêntrica quando afirma: “a transição entre idealidade e realidade 

é incompreensível para o entendimento” (EN, §261, p. 51).  

Pois bem, buscando elucidar tal ponto, deve-se primeiramente evitar o erro de ler a 

passagem entre idealidade e realidade de forma descontínua, separada de sua verdade 

processual. Espaço e tempo, enquanto totalmente apartados da natureza das coisas mesmas, 

dizem respeito ao mais baixo nível de determinação, o que para Hegel é o signo de seu caráter 

abstrato. Começamos a pensar a natureza a partir desse nível em direção a sua constituição 

conceitual concreta, um pouco como na Ciência da Lógica íamos da passagem do ser ao nada 

à categoria do devir. Mas isso, obviamente, não significa que o pensamento engendre a 

natureza, pelo contrário, ele está necessariamente em relação a ela49. A natureza como em-si-

 
49 Sabemos, contudo, como esse não é um ponto pacífico de leitura. Inclusive, a crítica a Hegel no sentido de um 

engendramento idealista da natureza data já de Schelling antes mesmo de Feuerbach. Para uma reconstrução disso 

que seria uma antecipação da crítica materialista a Hegel ver Habermas (2004), Manfred (1992) e Bowie (1993).  



61 

 

 
 

fora-de-si, como aquilo que é não-idêntico à Ideia, é o que está na origem desse discurso e que, 

portanto, apenas pode ser apreendida retrospectivamente para-si.  

É por isso que o desenvolvimento do conceito de matéria por intermédio de suas 

determinações espaço-temporais não visa dar uma gênese lógica ideal, mas sim reconstituir 

filosoficamente para-nós o-que-já-se-encontra-aí, esclarecendo suas significações mais 

elementares a partir da exposição sistemática e imanente da rede de categorias que permite sua 

inteligibilidade geral50. Logo, argumenta Hegel, é preciso que possamos pensar o espaço e o 

tempo de maneira vazia, dissociável e pura; ao mesmo tempo, é preciso apreender a espaço-

temporalidade em relação à matéria em movimento, isto é, como “desde sempre preenchida”, 

como a negação de uma forma vazia (EN, §261, p. 51). Entre o primeiro momento e o segundo 

se insinua uma passagem que exige essa contradição lógica daquilo que ao não ser nem uma 

coisa nem outra (nem/nem) é uma coisa e outra (isto e aquilo). 

Isto posto, sabemos como em Derrida também encontraremos uma reflexão sobre esse 

remetimento entre o ideal e o real a partir da interpretação do conceito de “lugar” ou khôra51, 

como Platão o nomeia na cosmologia exposta no Timeu (KH). Escrito na ocasião de uma 

homenagem a Jean Pierre-Vernant e seu trabalho que nos incitaria a suplementar o fazer 

filosófico com uma “lógica que não seria binária, do sim e do não, uma lógica outra que a lógica 

do logos” (KH, p. 89), Derrida propõem uma leitura da khôra platônica nos termos de um 

conceito bastardo que entre a realidade do mundo dos elementos primordiais e o puramente 

 
50 Por isso, é certo que, como Longuenesse mostrou, a crítica hegeliana à metafísica em certo sentido desdobra a 

herança kantiana que transforma “a metafísica em lógica. No lugar de uma ontologia ou uma ciência do ser em si, 

sua ambição é oferecer um inventário de conceitos a priori através dos quais o ser é pensado” (2007, p. 15). 

Contudo, o que se inaugura com Hegel, a partir da interiorização do tema transcendental kantiano, é ao mesmo 

tempo uma “destrancedentalização do transcendental”, o que faz com que a filosofia caminhe novamente em 

direção a uma ontologia dentro do qual dicotomias estritas entre empírico e transcendental não serão mais aceitas. 

Daí a importância fundamental da confrontação hegeliana com a natureza e a história e da tensão consequente que 

essas esferas mantêm com a ciência da lógica. O risco de ler Hegel de uma maneira estritamente logicista é 

transformar sua reflexão em mera explicitação da Ideia por meio de uma processualidade lógico-dialética que 

poderia ser estendida, a priori, a tudo o que existe, sem resistência, restos e fracassos de síntese. Tal leitura, ainda 

que possível, não é a que nos interessa aqui, uma vez que para nós o importante é salientar esse tema hegeliano da 

absorção da temática transcendental a partir de sua inflexão para campos empíricos diversos. Ao nosso ver, quem 

melhor determinou tal relação foi Jean Hyppolite quando enfatizou a dinâmica entre tautologia e heterologia no 

coração da dialética: “O conhecimento especulativo é simultaneamente tautológico, como o pensamento formal 

[lógica], e heterológico, como o saber empírico [ciências naturais]”. Nisso, ele realiza-se como “uma heterologia 

refletida: a alteridade está em si mesma presente enquanto reflexão sobre o mesmo, ou seja, enquanto oposição”. 

Por isso “o pensamento especulativo opõe heteron e tauton como henantion”, reconciliando-os na contradição 

própria ao Absoluto (1953, p. 117).  

51 A expressão grega khôra, como Derrida explica em seu ensaio, pode ser traduzida como “lugar”, ou “território”. 

A primeira expressão liga-se ao problema da física – lugar ocupado por algo – o segundo ao problema político da 

cidade – território próprio a uma população. Derrida jogará com a ambivalência do termo em sua exposição.  
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inteligível das Ideias impõem-se como um “terceiro gênero” (triton genos) através do qual a 

mediação entre opostos aparece em toda a sua ambiguidade e hibridez (KH, p. 89). 

Platão define a khôra a partir de uma bipartição (49b-51a52): ela tanto é o “receptáculo 

de todo devir”, “a mãe do vir-a-ser”, aquilo em que “as letras do universo” (stoicheion) 

aparecem e desvanecem, quanto é indissociável da matéria da qual as coisas mesmas são feitas. 

“Sua natureza é ser um suporte de impressão que tudo pode receber53, superfície que se 

modifica, se dobra e desdobra a partir do contato com as coisas” (50c). Como Luc Brisson 

explica, a exposição de Timeu é notavelmente contraditória o que irá dar ao conceito uma 

interpretação historicamente equívoca pela tradição: ainda que em larga medida se compreenda 

a khôra enquanto uma figura paradoxal da espacialidade, outros – como Aristóteles – 

relacionarão khôra a hylê, isto é, à palavra grega para matéria54 (2003, p. 2-3).  

 Derrida não visa solucionar tal oposição, mas sim extrair dela todas as suas 

consequências. Para a sua leitura, a questão fundamental é como o termo khôra assinala o 

indecidível do discurso cosmogônico de Platão, um resto irredutível que estrutura e excede a 

dualidade do Timeu. Khôra assinalaria então não uma coisa, mas sim o movimento de mediação 

entre o que transcende a realidade enquanto pura forma (eidos) e o fluxo sensível em si, 

estabelecendo uma original co-implicação entre as duas extremidades, o que acaba por virar, 

ao menos para Derrida, do avesso as premissas metafísicas do dualismo platônico. Dualismo 

que estrutura todo o diálogo repondo incessantemente as oposições em figuras que se sucedem: 

ser e devir (28a), ideia e cópia (29a), sensível e inteligível (29a), mesmo e outro (35a), 

demiurgia e necessidade (48a), cosmos e caos (53b).  

Daí a importância para Derrida da intrusão desse estranho gênero que ao não ser nem 

isso nem aquilo, não deixa de ser isso e aquilo. Pois, enquanto “lugar”, será o receptáculo 

movente do mundo, o “espaçamento que mantém uma dissimétrica relação com tudo aquilo que 

dentro dele acontece” (KH, p. 124); enquanto matéria, irá se caracterizar como amorfa 

(amorphon), como aquilo que sempre pode adotar uma pluralidade de formas, mas que ao fazê-

lo resguarda essa franja de indeterminação que permitirá a ela metamorfosear-se, novamente, 

mediante o fluxo do vir-a-ser. Em suma, entre a pura forma espaço-temporal e a amorfia do 

 
52 Para as citações do Timeu de Platão foram utilizadas duas traduções: uma, em inglês, presente em “Plato 

Complete Works (1997); e a excelente tradução portuguesa de Rodolfo Lopes (2010).  

53 Tal tema voltará, como veremos, em sua leitura de Freud quando se tratar de dar conta da memória em sua 

paradoxal relação com a dinâmica neurofisiológica e a intencionalidade psíquica. 

54 O comentário de Aristóteles encontra-se em Física 4, 2, 209b. 
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sensível, khôra expressa esse trânsito que torna possível, a partir do irredutível de seu excesso, 

todo processo de composição e individuação do cosmos55.  

No desenvolvimento cuidadoso das aporias próprias ao espaço-tempo e a matéria, 

Derrida segue à risca e com rigor o que a narrativa de Platão nos sugere. Pois, no mais belo 

momento do diálogo, momento em que com a intrusão da khôra somos lançados de súbito aos 

marcos iniciais da investigação, Timeu refaz seu argumento sobre a “geração do céu” (52d). 

Aquilo que antes tinha sido descrito integralmente através da ordenação inteligível dos 

elementos por parte do Demiurgo Criador, agora é dependente de um caos anterior à arte 

demiúrgica, caos que não será a mera ausência de ordem, mas sim parte de sua gênese complexa 

através do estabelecimento de relações necessárias.  

Nesse momento primordial em que “todos os elementos encontram-se privados de 

proporção e medida” (53b) a “ama do devir” (khôra) não se separa dos elementos sensíveis, 

ela não é simples receptáculo, forma pura do espaço e do tempo; sendo o “corpo do universo”, 

ela se “sacode de maneira espasmódica e, pelo mesmo movimento, dispersa os elementos em 

todas as direções” (53a). Aqui, khôra marca a coincidentia oppositorum entre o repouso 

espacial translúcido e a polimorfia material intensa que faz com que “por sofrer todo os tipos 

de afecções” ela “apareça à visão sob múltiplas feições” (52e). Nos vemos então confrontados 

com uma materialidade processual na qual os elementos primevos “se dispersam na 

dessemelhança e se comprimem na semelhança” (53a). Só então, explica Timeu, o demiurgo 

poderá encontrar as boas proporções e a harmônica ordem a ser dada ao caos mediante a 

associação geométrica dos poliedros perfeitos56.  

 
55 Entre nós, quem melhor entendeu esse caráter contraditório e cosmológico da khôra foi Moysés Pinto Neto 

quando a definiu como uma “superfície plástica e transcendental” que “ao se dobrar e desdobrar de modo imanente, 

sem se poder afirmar claramente o passivo e o ativo”, mostra-se enquanto uma “espécie de terceiro gênero que 

hibridiza essas operações”, apresentando-se como “um espaço movediço, dinâmico e aberto” (2013, p. 252-253). 

Através de um caminho um pouco diferente, o resultado que defendemos aqui está em clara ressonância com sua 

arguta leitura ontológica da filosofia de Derrida. 

56 Em suas rigorosas meditações ontológicas (L’être et l’événement), Alain Badiou (1988) defende que a 

matematização da natureza, originada com Platão e que tem em Galileu seu paradigma moderno, permitiu uma 

compreensão da physis que excede a compreensão heideggeriana, e mesmo fenomenológica, fundada na ideia de 

aparição do fenômeno (p. 141-147). Em um gesto que ecoa o de Derrida, Badiou faz de Heidegger o apogeu da 

filosofia da presença e, portanto, da natureza enquanto aquilo que aparece do ser e que apenas pode ser acessado 

em sua verdade através de um discurso não objetivista, o poema. Seguindo as premissas de sua ontologia, Badiou 

opõe ao poema o matema como aquilo que ao separar a aparição fenomênica do ser nos tiraria do registro da 

metafísica da presença (1988, p. 143). De nossa parte, gostaríamos apenas de salientar como o diálogo platônico 

comporta outra interpretação. Afinal, antes da ordenação matemática do cosmos o que Platão sente necessidade 

de marcar em seu discurso é a existência de uma matéria polimórfica e não ordenada. Tudo se inverte aqui, pois 

mesmo as ideais apenas aparecerão depois. Isso que parece exceder o dualismo do logos acaba por ser expresso 
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A leitura de Derrida progride mediante digressões sucessivas, procedimento construtivo 

en abyme que procura performar, no próprio texto, a dificuldade de apreender o sentido disso 

que surge enquanto matéria anterior ao processo demiúrgico e, portanto, anterior ao próprio 

começo. Ainda assim, seu foco é claro. O que importa a sua leitura é precisamente esse instante 

antes de qualquer instante em que o discurso, ao oscilar entre o mythos e o logos, escava sua 

verdade: há o caosmos. Constatação espantosa, a physis se dá através de séries heterogêneas e 

co-implicadas entre si; khôra marca esse envio em disparate, esse il y a disjunto junto ao qual 

o mito e o logos desde sempre já começaram. O discurso híbrido do diálogo propicia o 

vislumbre da cisão que une e separa as figuras do abismo sem fundo e da disseminação dos 

elementos57. É tal “conceito bastardo” que permite, como dirá Platão, que o Timeu nos relate a 

“emergência”, ou melhor, o “vir-a-ser-do-ser” enquanto o próprio movimento de formação do 

Universo (28b). Como a Gramatologia já afirmava, “tudo começa pelo intermediário, eis o que 

é inconcebível para a razão” (GRA, p. 226). 

É através essa imagem impossível58 que Derrida condensa sua leitura ao recusar a ideia 

de “um cosmos originado e organizado segundo o paradigma” (KH, p. 125), isto é, segundo a 

 
pela força da contaminação entre mytho e logos. Nesse caso, estamos distantes da oposição que Badiou impõe 

como definitiva para uma filosofia da natureza. A questão não é começar nem pela matemática, nem pelo 

desvelamento oblíquo do ser em uma linguagem poética, mas sim afirmar de início a materialidade do cosmos por 

meio da criação de uma ficção especulativa. É essa reversão do platonismo interna ao próprio Platão que Derrida 

parece buscar recuperar em suas leituras, ao menos desde A farmácia de Platão.   

57 Retirar das ambiguidades estruturantes do discurso platônico consequências decisivas para a compreensão de 

uma filosofia da natureza é algo que está em jogo também na “Farmácia de Platão”. Neste texto, lendo a 

problemática do phármakon em operação no Timeu, Derrida afirma que a reflexão platônica nos “obriga a definir 

como rastro a origem do mundo”, o que assinala como as oposições do diálogo dirigem-se “à aporia da inscrição 

originária”, inscrição que, em Derrida, sempre é um processo ontogenético complexo: “A inscrição é a produção 

do filho e, ao mesmo tempo, que a constituição de uma estruturalidade” (PLA, p. 199/202).   

58 O termo caosmos foi celebremente utilizado por James Joyce em Finnegans Wake. Umberto Eco viu no termo 

a chave de compreensão do mundo figurado pela obra de Joyce, obra que “dissolve o cosmos ordenado na 

polimórfica forma do caosmos” e que se define por uma “multitude de tempos” que não se reconciliam na escrita, 

mas sim dão origem a uma “dialética entre ordem e desordem” que visa o estabelecimento de uma estrutura da 

desordem movente do mundo, mundo que “dominado pela metamorfose contínua não cessa de produzir novos 

centros de relações” (1982, p. 11, p. 54, p. 44, p. 36). O caminho argumentativo de Eco é mostrar como a obra de 

Joyce produz uma passagem entre um cosmos entendido mediante o conceito de livro perfeito, realidade em que 

todas as coisas se encadeiam em uma grande hierarquização fundada em um princípio transcendente, pelo 

desequilíbrio e horizontalidade própria a um mundo imanente e múltiplo, expresso na economia de uma escritura 

que fará da realidade em sua totalidade dispersa seu material vivo de composição. Nessa experiência literária, 

“espaço e tempo serão enovelados no florescimento labiríntico de conexões cíclicas”, constituindo um labirinto de 

laços e dobras rítmicas (1982, p. 69). A operação central de tal escritura é o recurso de Joyce a “coincidência entre 

opostos” ou “identidade dos contrários” que dá origem a uma complicatio em que cada elemento singular somente 

existe através de suas relações com todas as outras coisas (1982, p. 73). Sobre isso, Derrida um dia dirá que Joyce 

é “o mais hegeliano dos escritores modernos”, escritor em que “os extremos se encontram” (VM, p. 228), em que 

a totalidade é realizada por intermédio da potência de sua equivocidade. Umberto Eco nota ainda, de maneira 

perspicaz, que a astúcia maior da literatura de Joyce é a afirmação criativa que só pode se fazer mediante a negação 
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exigência ontoteológica de um extramundo, para pensar a realidade dinâmica de uma 

multiplicidade material capaz de engendrar níveis de organização diversos através de um 

processo sem fim de diferenciação. Com isso, recusa-se um centro organizador para o mundo 

e o caráter teológico-político que tal fantasia de soberania sempre encarna. Em uma palavra: 

não há cosmos, mas sim o devir de um acosmos.  

De tal recusa, o que se segue é “um universo em que a imagem deixa de ser derivada de 

um modelo”, par tornar-se a “eterna cintilação em que se dispersa, no rebento do desvio e do 

retorno, a ausência de origem” (BLANCHOT, 1965, p. 103). Se o discurso analítico do 

entendimento terá dificuldade em reconhecer a validade dessa razão bastarda que faz com que 

os opostos não se separem definitivamente e que do informe a forma, o equilíbrio e o idêntico 

possam derivar, será preciso liberar a força daquilo que, constantemente, é recalcado pela 

tradição e pela autoridade. No fundo, Derrida faz aqui valer a injunção hegeliana de pensar 

racionalmente para além da lógica dogmática assentada sobre oposições estáticas. Eis o efeito 

que sua leitura visa alcançar.  

Mas se é assim, sugerimos uma relação entre sua leitura da khôra enquanto um 

movimento próprio a uma cosmogonia imanente e a dialética em ação na metafísica da natureza 

da Enciclopédia. Pois, é no estabelecimento da matéria enquanto unidade contraditória da 

diferença própria à espaço-temporalidade (EN, §261, zusatz, p. 60), e na decorrente recusa da 

soberania do logos em sua intransigência à mediação entre opostos, que corre uma linha secreta 

que liga Derrida a Hegel: “O pensamento não tem medo da contradição (...) esse foi também o 

gesto de Hegel: não ter medo da contradição do entendimento é o começo do pensamento” (BS, 

p. 221).  Linha sutil e dissimulada que já estava em operação desde início, como em Ousia e 

Gramme.  

 
de uma visão pré-refletida aceita: é nos escombros de um mundo sumamente organizado que a ausência de ordem 

poderá aparecer em sua novidade; mas esta desconstrução que visa liberar potências caóticas reconstrói e afirma, 

pelo mesmo movimento, uma estrutura ainda mais complexa e sofisticada que sustenta a nova dinâmica do mundo. 

Ou seja, o caosmos joyceano não é a ausência absoluta de forma, mas sim o trabalho de co-implicação entre forma 

e informe que supera todo tipo de oposição simples. Ao transplantarmos o termo caosmos para a obra de Derrida 

buscamos estabelecer uma relação entre a mais radical experiência literária modernista e sua filosofia. Tal relação 

nos parece amplamente justificada, pois além da clara ressonância conceitual entre as duas obras, a leitura 

sistemática de Joyce por parte de Derrida, como retraça Benoit Peeters em sua excelente biografia, remonta a seu 

período de formação na Universidade de Harvard ao final da década de 50 e o acompanhará com paixão ao longo 

de todo resto de sua vida (2013, p. 84). Na década de 90, Derrida ainda dirá em uma entrevista a John Caputo que 

“Joyce é o maior marco da história da desconstrução” (1997, p. 25). Para uma coletânea de todos os escritos de 

Derrida sobre Joyce, ver Derrida and Joyce: texts and contexts (2013).  
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Tudo se joga nesse momento em que tempo e espaço deixam de ser pensados 

exclusivamente dentro de um quadro analítico-formal que sempre os colocam enquanto formas 

puras que condicionam todo o aparecer do ser, tal como um “véu/receptáculo” que 

“envolve/recebe” todas as manifestações fenomênicas dos entes. A recusa da idealidade 

transcendental do espaço-tempo é definitiva dentro da Naturphilosophie que aqui 

reconstruímos. Como explica Paulo Arantes: “Hegel ao fazer do espaço e do tempo as 

determinações imediatas da natureza, eliminou também toda a possibilidade de pensá-los como 

conceitos de relação proveniente da abstração da relação das coisas” (ARANTES, 2000, p. 35).  

Ou seja, espaço e tempo deixam de ser entendidos como condições de possibilidade de 

toda experiência possível, ou mesmo como formas-receptáculos dos acontecimentos, para 

tornarem-se as determinações primeiras da physis. Pelo mesmo movimento, a espaço-

temporalidade se torna inseparável da matéria. Daí que “a distância que separa Kant e Hegel 

pode ser medida pelo desencontro que se introduz entre condicionar e determinar [...] o espaço 

e o tempo para Hegel são determinações do mundo sensível”, o que empresta ao tempo e ao 

espaço “uma necessidade autônoma, fundada sobre a natureza da coisa mesma” (ARANTES, 

2000, p. 41/49). Do acento epistemológico próprio à estética transcendental e sua teoria do 

limite para o conhecimento humano assentado na finitude característica à intuição sensível, 

caminhamos em direção à primazia da processualidade concreta, isto é, para uma filosofia da 

natureza enquanto ontogênese dos entes espaço-temporais59.  

 A consequência especulativa decisiva de tal deslocamento pode ser sintetizada nessa 

célebre fórmula de Hegel que coloca o idealismo transcendental de cabeça para baixo: “o 

processo das próprias coisas efetivas produz o tempo”; isto posto, “não é no tempo que as 

coisas passam”, o tempo “não é um receptáculo dentro do qual todas as coisas são postas em 

um fluxo que acaba por engoli-las” (EN, §258, p. 50, itálico nosso). Pelo contrário, “é porque 

as coisas são finitas que elas são temporais” e, portanto, a potência desse “Cronos pelo qual 

tudo nasce e perece” é algo indissociável da “determinação objetiva própria as coisas mesmas” 

(EN, §258, p. 49-50). Derrida comenta como “Hegel sempre toma múltiplas precauções desse 

 
59 Por “ontogênese” compreendo aqui todo e qualquer processo de individuação e não apenas o processo de 

constituição da subjetividade humana. Mas, mais do que isso, pensamos sobretudo em uma filosofia capaz de 

“conhecer os indivíduos através da individuação, antes que a individuação a partir dos indivíduos” (SIMONDON, 

2006 p. 24); isto é, trata-se de realizar uma filosofia da gênese na passagem da ontologia, enquanto discurso sobre 

o ser, para uma ontogênese do múltiplo concreto.    
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tipo. Opondo-se a todas as formulações metafóricas ligadas ao tema da “queda no tempo”, 

poderíamos mostrar toda uma crítica hegeliana da intratemporalidade (Innerzeitigkeit)” (OG, 

p. 48-49).  

Nesse movimento dialético de implicação entre tempo e as coisas, entre restância e 

dissolução, aquilo que resta sempre pode se apagar, e aquilo que se apaga talvez possa 

espectralmente voltar, na inquietude insuperável de um devir que nunca deixa de passar entre 

o ser e o nada: “uma direção é o desaparecer; o ser passa para o nada, mas o nada é de maneira 

oposto de si mesmo, passagem para o ser, nascer. Esse nascer é a outra direção, o nada passa 

para o ser, mas o ser da mesma maneira se supera a si mesmo e é antes a passagem para o nada, 

desaparecer” (CL60, p. 112).  O tempo é esse fogo que arde, incandescer-do-ser de cada ente 

que engendra uma transformação que consome. A restância é, ao mesmo tempo, um dissolver-

se. Moving on e fading away das coisas mesmas que são o mais próprio ao tempo e sem o qual 

a realidade efetiva não conheceria alteridade, ficando perpetuamente estagnada na impossível 

imagem do eterno sem retorno e acontecimento.  

Se o tempo fosse apenas uma forma pela qual tudo passa, em que tempo passaria o 

tempo? Se o espaço fosse apenas uma forma dentro do qual tudo está, como existiriam relações 

dinâmicas entre seus elementos? A regressão ao infinito tornar-se-ia inevitável e estaríamos, 

como sempre, em uma posição abstrata ideal, posição na qual o vir-a-ser da realidade concreta 

é determinada a partir de algo transcendente a ela (forma pura do tempo, do espaço, ou ainda, 

da consciência e suas categorias); idealidades que ao fundarem a aparição do real fazem com 

que o nosso acesso ao mundo se torne mera representação para-si. O destino da filosofia, 

doravante, se fecharia no perpétuo questionamento sobre as condições de possibilidade dessa 

representação.  

O quiasma aqui sugerido entre Hegel-Derrida inverte tal ordem: a espaço-temporalidade 

não está dissociada do mundo, pois ela é o próprio devir imanente ao mundo mesmo, o ato de 

passar da multiplicidade-aí, isto é, a disseminação da natureza em-si. Hegel, inclusive, insiste 

na Ciência da Lógica como a grande marca de rigor do pensamento especulativo seria 

precisamente produzir uma conjunção conceitual que “se expressa como uma inquietação de 

incompatíveis sincrônicos, como um movimento” do pensar capaz de suportar a coexistência do 

 
60 Irei citar as passagens da Ciência da Lógica como “CL” com a numeração de páginas da edição das obras 

completas de Hegel pela Surkhamp. Como tradução irei utilizar, sempre que possível, a edição brasileira com 

tradução de Marco Aurélio Werle (2011).  
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contraditório (CL, p. 94). Nessa conjunção aqui proposta, espaço-temporalidade e matéria não 

mais se dissociam, mas sim coincidem em sua diferença, diferença que é “apenas idêntica a si 

na medida em que não é a identidade, mas é a absoluta não identidade” (CL, vol. II, p. 40-41). 

Tudo se segue disso, a tese firmada é a primazia ontológica da materialidade enquanto múltiplo 

espaço-temporal em devir61.   

Chegando atrasado em seu começar, o pensamento se espanta com o envio daquilo que 

desde sempre nunca deixou de vir-a-ser. Reversão que desloca a origem: não começamos da 

arché, seja ela Ideia, Deus ou Homem. Pulamos sobre a não-origem como pulamos atrás de um 

trem em trânsito; com sorte e ardil, ao nos segurarmos no dorso do tigre divisamos o rastro de 

um caosmos que pulsa entre composição, decomposição e recomposição. Por mais estranho que 

seja, é uma ideia geral de natureza que começa a se desenhar nesse percurso. Via rupta do mytho 

que ao correr por dentro da voz do logos, cindindo-o e reconciliando-o consigo mesmo, nos 

lembra que a verdade da khôra “é o delírio báquico onde não há membro que não esteja 

embriagado; e porque cada membro, ao separar-se, também imediatamente se dissolve, esse 

delírio é ao mesmo tempo repouso translúcido e simples” (HEGEL, 1986, vol. 3, p. 46). É esse 

delírio que a experiência intelectual de Derrida nunca deixará de tentar ler e inscrever no texto 

da filosofia62. 

 

 
61 Em sua original leitura do materialismo antigo, Thomas Nail (2018a, 2018b) propõe uma ontologia materialista 

que se definiria inicialmente pelo puro movimento. Disso se seguia sua proposta de interpretar Lucrecio como uma 

ontologia do movimento e não como um atomista. Sem querer entrar no mérito da tese do ponto de vista da história 

da filosofia – em algum sentido próxima da leitura de Serres (1977), texto que comentaremos mais à frente - 

acreditamos que há uma ressonância entre o que é proposto em nossa leitura e a posição de Nail. Contudo, sua 

insistência no caráter contínuo e unívoco da matéria e sua recusa a uma reflexão mais demorada e pormenorizada 

sobre o espaço e o tempo acabam por diferenciar de forma decisiva nossa posição das suas formulações.  

62 Nesse sentido é interessante notar uma certa linha de argumentação sobre o “especulativo”, notavelmente no 

que diz respeito a Hegel, que corre entre a interpretação de Nancy (1973) e Malabou (1996). Nela, insiste-se como 

a releitura da tradição filosófica, e em especial da dialética, não consiste simplesmente em uma crítica de seus 

aspectos totalizantes, ou no abandono de seu caráter especulativo. Pelo contrário, em Hegel o especulativo em si, 

enquanto o que há de mais propriamente filosófico ao pensamento, se revelaria como uma chance para a filosofia 

porvir: “Nunca aprendemos Hegel de uma vez por todas; ele não pode ser tomado como um corpo doutrinário a 

ser conhecido, em todas as suas operações e conceitos, de cor. Hegel pode muito bem ser o primeiro filósofo a 

pensar que o autor não é “um sujeito fixo e sólido” mas antes uma instância da escritura, nascido do jogo de uma 

palavra dividida entre dois sujeitos de enunciação: o leitor especulativo e aquele que escreve na medida em que 

este também foi, antes, um leitor especulativo” (MALABOU, 1996, p. 62). Essa relação entre ser-leitor e escrever 

enquanto um discurso especulativo que liga alguém a tradição no mesmo ponto que a excede é algo que estará 

sempre, como esperamos mostrar durante toda essa tese, em questão com Derrida e sua crítica metafísica da 

metafísica.  
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1.5. Desabamento transcendental  

Refinemos nosso argumento a seu nível mais elementar: a suspensão do empírico 

caracteriza um momento da reflexão, mas não se pode formalizá-lo na verdade última daquilo 

que deve ser conceitualizado em seu processo concreto, eis a lição hegeliana recuperada por 

Derrida. O eludido de tal questão foi decisivamente exposto por Hegel, mais especificamente 

na Ciência da Lógica, por exemplo em sua “terceira observação” sobre a categoria do devir – 

“O isolamento dessas abstrações” - texto que infelizmente Derrida não comenta, mas repete 

diferencialmente quando faz a crítica da idealidade transcendental e, consequentemente, da 

apreensão formal da categoria do ser63. Digamos mais: o que se repete com Derrida é a recusa 

de uma linha que vai de Kant a Heidegger, tal como exposta por esse em Kant e o problema da 

metafísica. Não é apenas a inflexão sobre a consciência própria à estética transcendental que é 

aqui desmontada; é também a leitura ontológica do transcendental que é colocada em deriva.  

Em Kant e o problema da metafísica, Heidegger desloca o acento kantiano tanto do 

problema da objetividade de nossas representações, quanto da possibilidade de um 

conhecimento metafísico em relação aos objetos specialis (Deus, Alma, Mundo), em direção 

ao problema propriamente ontológico e genérico do ser. Isso porque, segundo Heidegger, desde 

o início a “pré-compreensão do ser já estaria inscrita dentro dos conceitos e princípios básicos 

da ciência da natureza”; consequentemente, o conhecimento ôntico apenas seria possível 

mediante “um entendimento preliminar da constituição do ser, conhecimento ontológico” por 

excelência (HEIDEGGER, 1990, p. 7). Dessa maneira, a Crítica da razão pura limitaria o 

conhecimento ôntico enquanto conhecimento da totalidade da realidade, para dar lugar a uma 

reflexão ontológica (transcendental nos termos de Kant), uma vez que todo saber positivo 

repousa irrefletidamente sobre tal plano fundamental que caberia à filosofia recuperar.  

Espaço e tempo enquanto idealidades puras, enquanto condições do aparecer de todo 

objeto para a consciência, diriam respeito a essa investigação transcendental que nos abriria “a 

constituição do ser dos entes” (HEIDEGGER, 1990, p. 10); e se é na aesthesis que tal clareira 

do ser se mostra, o que explica, entre outras coisas, o papel chave da intuição na aquisição de 

conhecimento objetivo, é porque através da “estética transcendental [...] uma das peças 

 
63 Nessa sugestão, recupero minhas anotações, referências e o material trabalhado por Vladimir Safatle em seu 

curso Dialética hegeliana, dialética marxista, dialética adorniana, ministrado no departamento de filosofia da 

Universidade de São Paulo (2015b). Para uma exposição bastante esclarecedora da imanente crítica hegeliana à 

ontologia do ser, ver Houlgate (1986) 



70 

 

 
 

requeridas para a solução do problema geral da filosofia transcendental (ontologia) foi 

adquirida” (HEIDEGGER, 1990, p. 36). Em uma palavra, digamos que Heidegger faz da 

reflexão transcendental a via de acesso ao ontológico enquanto aquilo que está apartado do 

empírico; a filosofia só se torna filosofia afastando-se do ôntico, ou melhor, encontrando aquilo 

que, não dado na experiência, a funda. É por isso que a ontologia fundamental deverá girar 

sempre em torno do ser enquanto uma categoria infinitamente indeterminada, apartada do 

múltiplo sensível (ôntico) e que só poderá ser colocada no horizonte de uma reflexão pura sobre 

o tempo, horizonte esse encontrado a partir da extração do empírico de estruturas próprias à 

existência humana.  

Por conseguinte, na economia de Sein und Zeit, análoga a de Kant e o problema da 

metafísica, a primazia do ontológico deverá ser recuperada mediante um desvio pela posição 

privilegiada desse ser-aí que tem na colocação da questão do ser a determinação singular de seu 

modo de ser-no-mundo. Círculo que vai do Dasein ao Sein e deste àquele, desentranhando da 

facticidade humana os existenciais que condicionam o seu agir; movimento de ampliação da 

compreensão que permitiria, a partir de tal desvio pelo ser do ser humano, um vislumbre do 

problema fundamental do Ser nele mesmo. Tudo se passa, de certa maneira, como se Heidegger 

seguisse a revolução copernicana de Kant, mas ali onde a crítica esqueceria a questão do ser 

devido ao acento epistemológico característico à filosofia moderna, Heidegger repetiria a 

questão originária grega, reabrindo o problema fundamental da história da filosofia e 

perseguindo-a a partir de uma analítica existencial que é a continuidade de uma analítica da 

finitude já prefigurada na primeira crítica, com a diferença de não ter mais como fio condutor 

o problema da construção e cognição dos objetos na representação, mas sim a práxis do ser-aí 

em sua lida cotidiana com o mundo64. Por caminhos diferentes, mas que por intermédio de uma 

releitura apropriativa colocava Kant na linha direta de sua reflexão, Sein und Zeit, assim como 

já a primeira crítica, teria um papel fundamentalmente propedêutico a toda ontologia por vir65. 

Acontece que em Derrida nunca encontraremos o colocar frontal da questão do ser como 

o problema inicial e diretor da reflexão filosófica em geral. Isso porque a categoria do ser, como 

vimos, está de antemão comprometida com uma tautologia que nada nos diz, apenas reafirma 

 
64 A importância fundamental da atividade prática do sujeito (práxis) na reflexão de Heidegger, a partir sobretudo 

de uma releitura da ética de Aristóteles, foi precisamente comentada por Taminiaux (1987) e Figal (2000).  

65 Para um estudo detalhado da contraposição entre a leitura de Heidegger e aquela própria ao neokantismo e a 

decorrente circunscrição do problema crítico à objetividade das representações, ver a tese de doutorado de 

Mergulhão (2018) – Enigma do tempo: o problema da objetividade na contraposição entre Heidegger e Cassirer.  
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a generalidade irrestrita da presença: “o ser é”, eis a pobreza conceitual daquilo que é primeiro 

e evidente. Proposição que já era a de Hegel quando esse afirmava, na Ciência da Lógica, que 

o “ser é pura abstração” e, portanto, ausência de qualquer concretude, “puro e vazio” (CL, p. 

82).  

O problema em jogo é que uma ontologia, enquanto discurso sobre as coisas mesmas, 

deverá ser capaz, diferentemente do formalismo próprio à lógica transcendental, de pensar 

aquilo que é espaço-temporalmente e não apenas determinar suas condições de representação 

no espaço e no tempo66. Para tanto, o colocar entre parênteses do empírico nunca deve ser uma 

operação perfeita, pois dentro do movimento de ascensão ao formal sempre chega o momento 

em que o ideal deve se confundir com o material, caso contrário, ficamos preso na circularidade 

própria à passagem do fundamento-fundado, esse círculo vicioso da representação.  

Estranho movimento em que o fundamento apenas reduplica o fundado, legitimando-o 

em uma esfera superior67. Eis o fracasso que dá a verdade de toda investigação transcendental, 

 
66 Nesse sentido, nossa leitura parece se aproximar, momentaneamente, de uma primeira intepretação crítica e 

materialista de Hegel dada por Feuerbach em textos como “Teses provisórias para a reforma da filosofia” e 

“Princípios de uma filosofia por-vir”, textos que, como se sabe, foram uma das principais influências para a leitura 

de Hegel por parte do jovem Marx: “Espaço e tempo são formas da existência de todos os seres. Apenas a 

existência no espaço e no tempo é existir. (...) A negação do espaço e do tempo na metafísica, no ser das coisas, 

leva às mais perniciosas consequências práticas. Apenas aquele que, em todo lugar e momento, ocupa um ponto 

de vista espaço-temporal tem também uma boa compreensão e entendimento prático da vida. Espaço e tempo são 

os primeiros critérios para a práxis” (FEUERBACH, 2012, p. 162); ou ainda: “o espaço e o tempo não são simples 

formas fenomenais: são condições do ser, formas da razão, leis tanto do ser quanto do pensamento. (...) Mesmo a 

negação do tempo e do espaço deve acontecer no tempo e no espaço” (ibid, p. 234-35). Disso se segue a hostilidade 

de Feuerbach ao tema da Ideia em Hegel e de sua “nebulosa decisão, que ao fim da Lógica desce do paraíso 

teológico” saindo para fora-de-si e alienando-se na alteridade da natureza (ibid, p. 168). Contudo, não seria difícil 

mostrar como a naturalização da dialética por parte de Feuerbach, a qual somos simpáticos, acaba por decair muitas 

vezes em um naturalismo naive que, como Marx já percebera na Ideologia Alemã, recupera de maneira acrítica e 

abstrata o conceito de matéria enquanto princípio primeiro e incondicional da realidade. A Feuerbach, seguindo 

Marx, faltaria uma determinação mais concreta da natureza enquanto processo indissociável da historicidade das 

relações sociais: “Feuerbach fala especialmente do ponto de vista da ciência natural; ele menciona segredos que 

só se mostram aos olhos do físico e do químico; mas onde estaria a ciência natural sem a indústria e o comércio? 

Mesmo essa ciência natural "pura" obtém tanto sua finalidade como seu material apenas por meio do comércio e 

da indústria, por meio da atividade sensível dos homens. E de tal modo é essa atividade, esse contínuo trabalhar e 

criar sensíveis, essa produção, a base de todo o mundo sensível, tal como ele existe agora, que, se ela fosse 

interrompida mesmo por um ano apenas, Feuerbach não só encontraria uma enorme mudança no mundo natural, 

como também sentiria falta de todo o mundo dos homens e de seu próprio dom contemplativo, e até mesmo de sua 

própria existência. Nisso subsiste, sem dúvida, a prioridade da natureza exterior (...) mas essa diferenciação só tem 

sentido na medida em que se considerem os homens como distintos da natureza. De resto, essa natureza que 

precede a história humana não é a natureza na qual vive Feuerbach; é uma natureza que hoje em dia, salvo talvez 

em recentes formações de ilhas de corais australianas, não existe mais em lugar nenhum e, portanto, também não 

existe para Feuerbach” (MARX, 2007, p. 35-36). Veremos como essa exigência crítica de não tomar a “matéria” 

enquanto significante transcendental, nem a “natureza” como uma categoria ahistórica, será uma constante na 

compreensão de Derrida da possibilidade de pensar um outro materialismo. Para a crítica de Marx a Feuerbach, 

ver Giannotti (2010) e Schmidt (2014).     
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como Derrida não cansou de nos mostrar em suas primeiras e pacientes leituras de Husserl, a 

partir da figura contraditória do que ele nomeia, na Gramatologia, de “ultratranscendental” 

(GRA, p. 90). Mediante o tema da passagem da idealidade intencional à inscrição empírica da 

letra (PH, 1954/1990), ou da morte enquanto o sentido interno à enunciação do presente vivo 

(VP, 1967b), o ultratranscendental sempre designa um “quase-transcendental”, isto é, algo que 

é empírico-transcendental, aquilo que opera na economia de um discurso como transcendental, 

mas é inconstituível e, portanto, irreal, sem a contaminação com o material empírico. O que é 

“ultra”, meta-transcendental nesse caso, não é essa ou aquela figura do transcendental, mas sim 

o necessário e universal fracasso em ser puramente transcendental68. Geoffrey Bennington 

comentou de maneira precisa tal ponto:  

O movimento da desconstrução vai [sempre] em direção a compreensão de qualquer 

discurso dirigido pela oposição empírico/transcendental e tudo aquilo que deriva dela; 

mas esse movimento, que tradicionalmente foi representado como um movimento 

ascendente, mesmo para além do que até hoje foi reconhecido como transcendental, é 

na verdade, ou ao mesmo tempo, um movimento “descendente”, pois é o empírico e 

o contingente, em si mesmos deslocados, que são encontrados nesse movimento em 

direção ao acontecimento singular e o dar-se do acaso; são encontrados mais alto que 

o alto, para além da altura, na queda da altura. L’érection tombe. “Quase-

transcendental” nomeia o resultado de tal movimento, mantendo legível o traço da 

passagem através da oposição tradicional e dando a essa oposição uma radical 

incerteza (BENNINGTON, 1993, p. 278-279).  

Não se trata, portanto, de defender um empirismo em que a investigação transcendental 

é recusada por um golpe de força, mas sim de um movimento mais sofisticado em que 

 
67 O tema da impossível separação absoluta entre o empírico e o transcendental é uma das teses fundamentais dos 

três principais autores normalmente agregados sob o guarda-chuva do pós-estruturalismo. Ele está em jogo “nos 

duplo empírico-transcendentais” de Foucault e seu rebater sobre o campo empírico da história a formação de a 

prioris que determinam o saber sobre o homem em épocas históricas bem delimitadas; está também presente em 

Deleuze e seu “empirismo transcendental” enquanto maneira de conceber a gênese transcendental através da 

assimetria e do excesso intensivo próprio ao sensível. Está, por fim, em ação no pensamento de Derrida desde o 

início com sua leitura de Husserl. Gérard Lebrun comentou da seguinte maneira esse tema da desconstrução do 

transcendental, tema tão próprio aos filósofos de sua geração: “Fundar, nesse espírito, equivaleria simplesmente a 

certificar em boa e devida forma que a pretensão de universalidade inscrita em minha proposição se mostra 

irrecusável, pelo fato de responder precisamente à condição que é a única apta a torná-la válida... Ora, qual é o 

teor dessas “condições” que surgem tão oportunamente? Não foram elas forjadas ad hoc, em vista dessa 

autenticação?” (LEBRUN, 2006, p. 545). Escapar desse sentido restrito de fundação, ao risco de perder as velhas 

certezas de orientação do pensamento filosófico, não foi um dos impulsos fundamentais que sempre dirigiu a 

experiência de autores como Foucault, Deleuze e Derrida?  

68 Encontramos aqui, como um dos gestos mais característicos da desconstrução, nada mais do que a crítica de 

Nietzsche àquilo que ele chamava de virtus dormitiva de Kant, o tropeçar de uma reflexão transcendental que 

recalca o decupar do empírico do tema transcendental, recalque que acaba por retornar na insuficiência de uma 

condição que rigorosamente se diz necessária, mas nunca poderá ser suficiente. Giramos no círculo do fundamento-

fundado: “Vermöge eines Vermögens”. O que não deixa de ser a expressão de uma tautologia do tipo: “por que o 

ópio faz dormir? Porque ele é um sonífero” (NIETZSCHE, §11, Para além do bem e do mal). Para uma exposição de 

tal problema a partir de Nietzsche e Kant, ver Torres Filho (1987) e Prado Júnior (2004, p. 199-223). 
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colocamos o problema da gênese do transcendental o que, invariavelmente, acaba por 

relacionar seu caráter abstrato-formal com o material-empírico69. A exigência expressa por 

Derrida é de “um percurso” para o pensar, um ritmo mediado entre o “além” e o “aquém da 

crítica transcendental”, capaz de “deixar um sulco” na pura forma ideal, com o risco de caso 

contrário o tema transcendental acabar por “se confundir com um texto pré-crítico” (GRA, p. 

90). Duplo movimento em que ao nos elevarmos do fundado ao fundamento, não apenas 

concebemos aquele através deste, como se o fundado continuasse a ser simplesmente o mesmo 

independente da operação que o funda: fundar não é legitimar como na tradição kantiana. O 

movimento de elevação é, ao mesmo tempo, um desabamento: a passagem entre fundamento-

fundado altera definitivamente aquele por este; isto é, a operação de questionar o que funda 

permite que o que aparece como fundamento seja afetado pelo fundado, marcando-o com o 

signo daquilo que ele não é.   

Hegel viu com clareza a inseparável relação entre empírico e transcendental quando 

afirmou que: “[O devir] possui formas empíricas múltiplas, que são ignoradas ou desprezadas 

pela abstração [...] contra tal procedimento simples da abstração, tem que se lembrar 

simplesmente da existência empírica, na qual aquela abstração mesma é apenas algo, tem uma 

existência” (CL, p. 97). É certo, continua Hegel, que mediante o uso do entendimento pode-se 

legitimamente decupar categorias enquanto “formas da reflexão por meio das quais a separação 

dos inseparáveis deve ser fixada”; contudo, nesse movimento, aquilo que é outro ao exercício 

da análise já está, desde o início, marcando seu limite na contraposição que lhe é determinante70 

(CP, p. 97).  

Daí que, citando Jacobi, Hegel lembre como a pureza transcendental daquilo que se 

aparta completamente do empírico – “espaço, tempo, consciência, que são um” – não é muito 

diferente do que os indianos sugerem com o nome de “Brahma” – ser “imóvel no exterior e 

 
69 É por isso que, descontada nossa admiração, não podemos concordar com Martin Hägglund em sua leitura da 

filosofia do tempo de Derrida (2008). Ao fazer do “espaçamento” a condição ultratranscedental de toda existência 

possível, Hägglund acaba por enveredar por uma reflexão puramente transcendental que cai na conhecida 

circularidade que faz das condições de possibilidade as únicas possíveis de justificarem aquilo que empiricamente 

já está dado, como ademais Staten (2009b) bem marcou. Daí esse privilégio em seu livro de Kant, Husserl e 

Heidegger, e um silêncio eloquente sobre Aristóteles, Hegel e Freud. Mas, mais do que isso, e sobretudo em suas 

obras posteriores, nos parece que a reflexão sobre o tempo acaba por se circunscrever cada vez mais a um limite 

antropocêntrico, um pouco como se Hägglund buscasse reescrever a analítica da finitude de Heidegger a partir de 

um desvio pela filosofia de Derrida.   

70 Um comentador rigoroso como Dieter Henrich (1971) chama atenção para o fato de que podemos caracterizar 

a dialética de Hegel através dessa operação central que ao fazer um termo necessariamente reenviar ao seu oposto, 

busca apreendê-lo concretamente enquanto passagem e não como fronteira (limite), limiar sempre dinâmico da 

estrutura opositiva (p. 98-100). 
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igualmente imóvel na sensação, na representação, na fantasia, no desejo, etc; por anos a fio 

apenas olha para a ponta de seu nariz, apenas diz internamente a si mesmo Om, Om, Om, ou 

nada diz”. É esse puro vazio, essa tendência ao lógico-formal tão própria à filosofia ocidental 

desde Parmênides, do qual a consciência transcendental e suas formas de intuição sensível são 

figuras modernas exemplares, que Hegel critica, ao mesmo tempo que as conserva, através da 

análise da categoria do ser71:  

 

(...) não existe espaço e tempo que seriam algo espacial e temporal sem limites, que 

não seriam preenchidos em sua continuidade pela existência e mutabilidade 

multiplamente limitadas (...) da mesma maneira, a consciência é preenchida com o 

sentimento, o representar e o desejar determinados; ela não existe separada de 

qualquer conteúdo particular” (CL, p. 103).   

 

É que a crítica à abstração não significa que o problema da indeterminação absoluta 

própria à categoria do ser seja apenas descartada e nisso consiste o descolamento que Hegel 

marca, no mesmo movimento em que se apropriava, da crítica de Jacobi. Sendo justo com Kant 

e Fichte, Hegel afirma que a negação de toda a “multiplicidade e variedade”, o se ater resoluto 

a uma “unidade abstrata e indistinta”, é algo legítimo e essencial à atividade da consciência-de-

si; mas “ela não fica nisso, impulsionando-se para algo melhor, isto é, para um conteúdo mais 

concreto e, por pior que seja de resto um conteúdo, ele é nessa medida melhor e mais 

verdadeiro” (CL, p. 103). É nesse sentido que uma leitora perspicaz de Hegel, como Catherine 

Malabou, pode afirmar não haver para a dialética “uma instância transcendental que se encontra 

necessariamente em uma posição de exterioridade absoluta em relação àquilo que ela organiza”, 

pois, se “uma filosofia dialética é sistematicamente não-transcendental”, é porque seu exercício 

filosófico caracteriza-se pelo entendimento de que “para o especulativo ser efetivo, o ideal deve 

ser incorporado à existência sensível. Sem essa incorporação a vida lógica não passa de uma 

abstração” (MALABOU, 1996, p. 193).    

Logo, na passagem da reflexão transcendental em direção a uma lógica objetiva – uma 

ontologia portanto - não se trata simplesmente da exposição de um discurso fechado em si 

mesmo em que passamos de uma categoria abstrata a outra; mas sim, também, da insuficiência 

 
71 Podemos mesmo dizer que na crítica à categoria de Ser o que se diz é a crítica hegeliana à tradição da metafísica 

em geral, pois é de certa forma a recusa inicial decisiva em relação à questão ontológica colocada tradicionalmente 

enquanto discurso sobre o ser. Crítica que não irá se desenvolver “através de uma posição extrínseca”, isto é, 

mediante a colocação de outra categoria mais fundamental que o ser, mas sim, a partir de uma “operação de crítica 

imanente” dentro da qual o formalismo da categoria do ser e seu dualismo estruturante, em relação ao nada, são 

superados em direção à categoria concreta do devir (HOULGATE, 1986, p. 100).  
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da apreensão de qualquer categoria de maneira estática e apartada de seu conteúdo. Para 

Hegel, o Ser, enquanto “imediaticidade indeterminada”, dissolve-se em um nada que é. Já na 

origem, portanto, há uma contaminação com uma alteridade que faz com que não comecemos 

“do originário”, pois estamos como que, de início, em um movimento, no movimento mesmo 

de partida que é a categoria concreta do vir-a-ser. É por esse motivo que um hegeliano como 

Stephen Houlgate pode afirmar que “a análise especulativa de Hegel está muito próxima da 

desconstrução, pois ambas colocam em questão a ideia de uma imaculada pureza” originária, 

percurso especulativo em que a ideia do Ser, enquanto começo, desaba imediatamente em seu 

oposto (2006, p. 282). 

Nessa passagem entre ser e nada não nos encontramos mais somente em uma esfera de 

categorias ideais, uma vez que a reflexão que visa encontrar o começo - movimento que é gênese 

e saída de si através do outro de si - só o pode fazer mediante uma transposição retrospectiva 

daquilo que é a posteriori, inversão que marca a forma pura do a priori, como que sulcando a 

categoria com a concretude das coisas. Tal transposição, dirá Jean Hyppolite, “é a metafísica 

mesma como Lógica, a vida especulativa que é a luz de todo ente particularizado no espaço e 

no tempo” (1953, p. 86). A dialética especulativa, doravante, define-se como um pensamento 

em oscilação permanente: tanto se fixar, de maneira míope, na particularidade do ente, quanto 

acomodar-se tranquilamente na abstração do Universal, são insuficientes para a filosofia. Esta 

exige que o devir apareça em toda a sua inquietude através da disseminação de multiplicidades 

singulares; o que Hegel chama de “universalidade concreta” apenas pode se dar no enlaço entre 

idealidade e materialidade, contaminação que não para de fazer com que tal universalidade 

trepide e se despedace em um processo constante de altercação de seus limites.          

Mas se é assim, a negação da diversidade do empírico é apenas um estágio da reflexão. 

Ela revela a consciência-de-si seu poder de negação das determinações da realidade, do que 

está-aí, fazendo com que ela experimente sua própria essência como negatividade pura72. Mas, 

feita essa experiência, o que é verdadeiramente decisivo deve ser a compreensão de que essa 

indeterminação expressa pela consciência ao fazer do espaço, do tempo e da natureza abstrações 

vazias é uma indeterminação própria ao devir das coisas mesmas, àquilo que foi tornado objeto 

para-si. Como dirá Hegel, em seu estilo inconfundível, “justamente essa indeterminidade, 

 
72 É por isso, inclusive, que em Hegel apenas mediante a experiência fenomenológica da indeterminação, como 

por exemplo na confrontação com a morte, experiência material de uma alteridade inassimilável plenamente ao 

espírito, é que a consciência-de-si poderá verdadeiramente advir, formando-se. 
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porém, é o que constitui a determinidade dos mesmos” (CL, p. 104). Nesse caso, podemos 

conjecturar, desconstrutivamente, que a indeterminação da abstração – essa “imediaticidade 

indeterminada” que, de início, faz a categoria do ser colapsar no nada e vice-versa - reenviaria 

à indeterminação real de uma materialidade perpetuamente movente, essa “intimidade da 

natureza” que gesta e cohabita a luz da consciência-de-si73: “A natureza aparece como que 

dentro do Logos enquanto a alteridade da Ideia absoluta. Mas a natureza é também, tanto a 

aparição do Logos quanto o devir do espírito” (HYPPOLITE, 1953, p. 74).  

Em suma, por intermédio desta leitura heterodoxa da dialética, sugerimos que é uma 

operação de remetimento semelhante entre empírico e transcendental que coloca Derrida para 

além do dualismo que sempre insiste em uma bipartição estanque entre um fluxo sensível 

amorfo e uma forma originariamente individuada, forma marcada pela unidade pura de uma 

identidade plena a si. Daí a razão pela qual a desconstrução, desde o início, sempre irá insistir 

na ambiguidade que existe entre a validade objetiva de uma lógica transcendental e seu aspecto 

genético. O caráter formal da lógica indicaria como, nos limites de seu contexto de validade e 

aplicação, é de direito que todo e qualquer traço empírico do particular seja posto em parêntese; 

o que significa afirmar, simplesmente, que o quadro absolutamente formal da reflexão é 

legítimo74. Contudo, como Hegel entendeu melhor do ninguém, apenas enquanto um momento, 

ou um recurso, para a compreensão da constituição efetiva da objetividade. O paradoxo é que 

toda e qualquer categoria acaba sempre por se embaralhar com elementos empíricos, o que 

sugere que entre validação e gênese, nós possamos encontrar, como aponta Derrida, uma 

mediação necessária da diferença entre ontológico e ôntico. De maneira que isso que a filosofia 

 
73 É nesse sentido que o sistema de Hegel parece comportar uma resistência do não-idêntico ao conceito que deve 

perpetuamente se reduplicar, esse isso não-totalizável que assombra o momento inicial e final da reflexão do si-

mesmo, ainda que na Fenomenologia o poder de supressão do Espírito pareça ser capaz de tudo integrar em uma 

figura absolutamente autoidêntica – “o saber absoluto”. Não por acaso, Adorno verá nessa tendência da filosofia 

hegeliana de ir em direção a uma integração última “a pior objeção contra ela mesma”, pois “não há identidade 

sem algo não-idêntico, apesar dessa identidade enquanto identidade total arrancar para si em Hegel o primado 

ontológico” (ADORNO, 2009, p. 108). É no mesmo sentido que Derrida sempre irá censurar, por exemplo na 

Gramatologia ou em Glass, Hegel pelo tema da reapropriação reflexiva sem restos, no mesmo movimento em que 

reconhecerá nele o primeiro filósofo “da diferença irredutível” (GRA, p. 41).  

74 Sobre isso, é impressionante a semelhança existente entre o argumento de Derrida no livro de 1953 e o 

apresentado por Theodor Adorno em “Para a metacrítica da teoria do conhecimento”, escrito originalmente na 

década de 30 e retrabalhado por Adorno na década de 50. Em ambos, a partir de estratégias e estilos diferentes, 

encontraremos uma crítica decisiva ao “absolutismo lógico” enquanto uma marca decisiva do caráter idealista da 

reflexão filosófica, a partir de uma leitura rigorosa da fenomenologia husserliana. Para uma exposição didática de 

Adorno de sua posição sobre a gênese do lógico-formal, ver seu curso de 64/65 (2006, p. 258-259), curso do qual 

recupero a estrutura da argumentação desse parágrafo.   
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chama, em última análise, de eidos, deva aparecer, sempre, enquanto algo que é e não é um 

produto histórico.      

O que está em jogo nesse raciocínio, pode ser sintetizado por meio da ideia de uma 

recusa a essa intimação do logos que exige a escolha por um fundamento pleno que 

condicionaria, a priori, tudo o que é nos termos de sua imagem75. Eis um gesto essencial da 

desconstrução da metafísica da presença. Pois, do contrário, a filosofia sempre acaba por girar 

na partilha entre um mundo enquanto representação dada a uma forma pura do eu e uma zona 

obscura da qual nada podemos dizer a não ser que se trata de uma profundidade completamente 

indiferenciada, “noite em que todas as vacas são pardas”, sem diferença, dinamismo ou 

figuração alguma. 

Por essa razão, para a nossa leitura, reconstruir a linha de desenvolvimento dessa 

desconstrução do transcendental é fundamental. Com ela marcamos as coordenadas mais gerais 

de nossa interpretação do pensamento de Derrida, já que essa operação de contaminação entre 

contrários dá origem a uma filosofia da gênese em que o questionamento ontológico centrado 

no ser deriva em uma reflexão sobre a ontogênese da multiplicidade de seres-aí. Ou seja, o 

problema é a inscrição no texto filosófico do rastro através do qual o múltiplo se individua. É 

nesse sentido que Derrida dirá que o problema filosófico que a différance coloca, no seu 

incessante remetimento entre o empírico e o transcendental, é a da “formação da forma”, o do 

ser-sulcado na superfície, processos que tecerão, em seu imotivado jogo e deslizamento, a pele 

do mundo76 (GRA, p. 92).  Uma ontologia liberada dos estritos limites da representação, um 

dos muitos epítetos de uma metafísica da presença, não será mais um pensamento 

comprometido com a stasis do Ser, mas sim com as metamorfoses da materialidade-aí.  

 
75 Sobre isso, ver o esclarecedor estudo O transcendental e sua imagem de G. Lebrun (2006, p. 543-566) que ao 

fazer um estudo da filosofia deleuziana toca no mesmo problema que aqui chegamos com Derrida.  

76 Nesse sentido, podemos dizer que Peter Dews acertou no que não viu quando faz da ideia de différance em 

Derrida uma versão do Absoluto de Schelling (2007, p. 29-30). Ele acerta ao perceber como o pensamento de 

Derrida não se limita a uma filosofia da linguagem e nem é marcado por uma posição de exterioridade à 

especulação metafísica, pelo contrário, é a continuação da tradição da Naturphilosophie por outros meios. Todavia, 

sua leitura nos parece bastante apressada, pois dificilmente um pensamento da multiplicidade em devir poderia ser 

facilmente, e sem mediações graves, identificado à filosofia da identidade de Schelling (de qual fase da filosofia 

de Schelling?, ainda poderíamos perguntar). Mas fundamentalmente, o grande problema da interpretação de Dews, 

nos parece, é que ela passa o pensamento de Derrida, assim como todo o pós-estruturalismo, em uma grade de 

julgamento tirada da teoria crítica alemã (e, por consequência, de uma leitura particular do idealismo alemão), o 

que acaba muito mais por reduplicar determinadas caricaturas e contraposições de antemão dissimétricas, do que 

propriamente auxilia em uma compreensão mais ampla, criativa e interessante desses que são os dois melhores 

momentos da filosofia continental no século XX. 
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Doravante, e voltando ao eixo central de nosso argumento, não começamos do espaço e 

do tempo enquanto condições de sensibilidade prontas e próprias à consciência transcendental, 

ou mesmo como estruturas fundamentais que nos indicam obliquamente a diferença entre ser e 

ente. Teremos de começar, pelo contrário, da proliferação da gênese que enforma tais formas, 

nesse caso a própria individuação da matéria, já que o “eidos do tempo vivido é ele mesmo 

temporal, constituído em uma temporalidade” (PH, p. 117). Ou, como afirma Paola Marrati em 

seu precioso comentário sobre a desconstrução: “a ontologia está desde o início em operação” 

e, por conseguinte, qualquer reflexão sobre as sínteses temporais próprias à consciência “deve 

aceitar seus limites reconhecendo-se fundada por uma ontologia temporal” que a excede (2005, 

p. 14-15). 

Daí que Derrida, este leitor incansável, sugira que a relação entre tempo da consciência 

e tempo da natureza já fora antecipada em Aristóteles, pois é “porque o tempo não é um ente 

em geral” que se tornará possível “pensá-lo como “uma forma pura da sensibilidade (sensível 

insensível); nesse sentido, “a ruptura kantiana foi preparada pela Física IV” (OG, p. 53). Para 

justificar tal leitura, Derrida se apoia na célebre passagem em que Aristóteles nos diz que “é 

conjuntamente que temos a sensação do movimento e do tempo” (Física, 4, 11, 219a). 

Conforme o exemplo dado pelo tratado, quando nos sentamos no escuro e nada percebemos de 

exterior, apreendemos a passagem do tempo por meio do movimento da alma que pensa. Nisso, 

o tempo se revela como algo diferente do movimento exterior; contudo o experienciamos 

sempre através de um movimento, mesmo que psíquico.  

A relação que une e separa tempo e movimento, condicionando o aparecer deste àquele, 

não terá que esperar Kant, mas já estaria prefigurada nesse sentido interno da psyché, nessa 

autoafecção de si que Aristóteles exemplifica: “é na aiesthesis que Aristóteles une o tempo e o 

movimento” (OG, p. 55). É isso que possibilita, inclusive, a definição clássica do “tempo como 

número do movimento’, pois a mensuração diz respeito ao conhecer do tempo segundo a 

experiência do movimento, “segundo o antes e o depois” percebido por alguém. Logo, o tempo 

também se diz no número, no movimento e na forma pura do sentido interno da consciência. 

Mas, é apenas sobre o horizonte alargado da espaço-temporalidade da physis e da decorrente 

implicação de um ente corpóreo situado no mundo que tais noções encontram sua articulação 

racional, esse “tempo maior” ao qual Aristóteles e Hegel se referem. “Não se pode pensar aqui, 

contra Heidegger, que Kant está no fio reto que, segundo Heidegger, conduz de Aristóteles a 
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Hegel?” (OG, p. 49). Isto é, no fio em que o tempo nunca deixou de ser, originariamente, tempo 

da natureza77?  

Mas se é assim, não se trata de descartar o tema da intuição sensível do mundo. Derrida 

é bem claro sobre isso, ao afirmar que a apreensão fenomênica do sensível não está apartada da 

reflexão própria a uma filosofia da natureza, pelo contrário, é “reproduzido, ou melhor, 

deduzido desta” (OG, p. 47). Isto é, a articulação entre tempo da consciência e tempo do mundo 

apenas pode ser rigorosamente feita quando afirmada a primazia deste sobre aquele e não o 

contrário: eis uma consequência necessária da reconstrução das coordenadas de uma 

Naturphilosophie para a compreensão exata da “question du temps” da qual partimos. A 

“unidade do tempo (Zeiteinheit) não se recorta no elemento homogêneo de uma forma de 

sensibilidade” (DIF, p. 21), pois elas são sempre derivadas, não-originárias. O que significa 

dizer que um dos gestos característicos da desconstrução é o deslocamento de uma estética 

transcendental enquanto filosofia da consciência: todo discurso da presença-a-si se torna 

limitado por uma “alteridade radical” e “inconsciente”, espaço-temporalização material que 

constitui as condições genéticas da consciência-de-si.  

Eis a chave fundamental para entender a primeira leitura de Freud por parte de Derrida: 

é preciso sair da pré-compreensão própria ao idealismo transcendental, que também está na 

origem da proposta heideggeriana de uma ontologia fundamental do Ser, e caminhar em direção 

à individuação material dos seres, em direção a uma ontologia materialista, se quisermos ler 

de maneira fértil o encontro da psicanálise com a filosofia. Nesse encontro, o que se diz é uma 

desconstituição dos “conceitos-palavras fundadores da ontologia do ser”. “Arrombamento” da 

 
77 Tal afirmação é, sem dúvida, polêmica. Mas é interessante notar como Paul Ricoeur irá concordar, em partes, 

com Derrida defendendo que em Kant a estética transcendental exige para si um tempo objetivo e uma apreensão 

inicial realista do objeto, o que evita que sua reflexão transcendental seja lida em uma chave estritamente idealista 

(1985). Para tanto, Ricoeur se apoia em uma leitura das “três analogias da experiência”, seção interna à Analítica 

dos princípios (B225- B237) em que, “ao desenvolver discursivamente os esquemas da substância, da causa e da 

simultaneidade”, Kant nos dá “as mais ricas elaborações no que diz respeito a determinação transcendental do 

tempo como ordem”, ou seja, como é “sobre o caráter relacional de uma natureza newtoniana que é possível ler o 

caráter da ordem do tempo” (RICOEUR, 1985, p. 77-80). Outra passagem fundamental, que toca diretamente tal 

problema, é a “refutação do idealismo” presente na quarta seção dos “paralogismos da razão pura”, trecho em que 

Kant argumenta sobre a necessária relação que o “eu penso” estabelece com aquilo que lhe é outro. Isto é, ainda 

que o objeto do conhecimento apareça a partir das formas de sensibilidade próprias ao ser humano, isso não o 

desqualifica enquanto objeto fora de nós, enquanto exterioridade ou mundo exterior; pelo contrário, o próprio 

caráter passivo da intuição pressupõe e exige tal existência para que realmente haja algo como uma intuição 

sensível. Disso, é certo, não se deriva um tempo próprio às coisas, mas somente a existência exterior delas em 

relação ao sujeito. É exatamente esse passo decisivo de fazer com que espaço e tempo transbordem para o lado do 

objeto que Kant nunca irá, efetivamente, dar.  
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clausura metafísica que tem, hoje em dia, “na investigação psicanalítica as maiores 

oportunidades de ampliar-se” (GRA, p. 35).  

A tese central de Derrida é, em síntese, a irredutibilidade da temporalidade da 

consciência e, ao mesmo tempo, sua derivação em relação à espaço-temporalidade enquanto 

horizonte definidor da enteidade. A contaminação entre idealidade e materialidade inverte as 

relações de constituição e constituído, de passividade e atividade que estruturam uma filosofia 

fundada na consciência. Doravante, “o coração da experiência vivida reenvia a esse “ser-desde-

já-aí” que nenhuma redução, seja eidética ou transcendental, pode reabsorver na liberdade 

absoluta e pura de um sujeito transcendental” (MARRATI, 2007 p. 18).  

Tal movimento produz um deslocamento ironicamente semelhante à maneira como 

Heidegger lê Kant em Kant e o problema da metafísica: em ambos os casos, trata-se de ler a 

questão do espaço e do tempo não mais segundo uma interpretação estritamente epistemológica, 

ou fenomenológica, sobre o sujeito cognoscente; mas sim ressaltando a importância da espaço-

temporalidade para o esclarecimento da questão ontológica mesma. Contudo, em Derrida a 

releitura heterodoxa de Aristóteles e Hegel evita que a ontologia se defina tanto pelo 

desentranhar de puras estruturas existenciais, como pela fundação da reflexão sobre o tempo na 

figura do Dasein, isto é, do ser humano. A ordem da passagem entre níveis aqui é fundamental, 

interditando que uma reflexão antropocêntrica, Derrida diria “humanista” malgrado a recusa 

heideggeriana ao termo, abra o fundamento do Weltzeit.  

O resultado dessa alta costura em história da filosofia é precisamente uma figura 

determinada pela lógica da contaminação: a idealidade transcendental encontra-se, já de início 

e insuperavelmente, marcada pela materialidade do empírico: a desconstrução “apaga a 

diferença transcendental entre a origem do mundo e o ser-no-mundo. Apaga produzindo-a” 

(FRE, p.315). A diferença entre ser e ente é irredutível, mas não podemos ter o ser sem os 

entes78. A ruptura com Heidegger é sem retorno: o que importa a Derrida é a exposição da 

 
78 Como se sabe, a crítica à indeterminação da diferença ontológica e de sua insuficiência devido à recusa de 

mediações foi feita de maneira rigorosa, em termos semelhantes com os de Derrida, por Theodor Adorno. Muito 

poderia ser dito sobre a relação entre Derrida e Adorno, conforme o programa de confrontação que o próprio 

Derrida apresenta na ocasião do recebimento do prêmio Theodor Adorno em Frankfurt (FICHUS, 2002). Mas, 

limitando-se ao nosso problema atual, citemos esse comentário de Adorno que, ao que nos parece, lança uma luz 

oblíqua, mas esclarecedora, sobre o que está em jogo também no pensamento de Derrida a partir do que ele 

denomina de lógica da contaminação: “A dialética entre ser e ente, o fato de nenhum ser poder ser pensado sem o 

ente e nenhum ente sem mediação, encontra-se reprimida por Heidegger: os momentos que não são sem que um 

seja mediado pelo outro não são para ele uno sem mediação, e esse uno é o ser positivo. Mas o cálculo não fecha. 

A relação de débito entre as categorias é impugnada. Arrancado a fórceps, o ente retorna: o ser purificado do ente 

só permanece fenômeno originário enquanto possui em si uma vez mais o ente que exclui [...] A penúria da 
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gênese na co-implicação necessária entre o ôntico e o ontológico; diferentemente da ontologia 

fundamental, uma pensamento do rastro deve começar desconstruindo a desencarnação 

genérica do puro ser, assim como o lugar fundante do ser humano dentro do vir-a-ser impessoal 

de uma multiplicidade material79.  

 

1.6. O espectro do materialismo  

Realizado o círculo desse percurso, é exatamente nesse fecho em que acreditávamos ter 

bem determinado um quadro de inteligibilidade fecundo para o problema inicialmente 

levantado que uma última questão se impõe com a urgência e agudeza das questões terminais: 

pois afinal, ao inflectirmos a desconstrução em direção a uma ontologia materialista e ao tema 

da individuação dos seres, não acabamos caindo naquilo que Derrida nunca cansou de nos 

advertir? Isto é, não acabamos por encontrar na “matéria” o “significado transcendental” capaz 

de fundar de maneira absoluta a reflexão filosófica? E ao fazer isso, não estamos de mãos dadas, 

ao fim de um longo e hesitante caminho, com a boa e reconfortante presença de uma arché 

primeira e última que se dá através dessa origem, “não-originária”, que é a différance? Em uma 

palavra, no que essa reconstrução da metafísica não é apenas um disfarce da boa e velha tradição 

metafísica com a qual Derrida irá pelejar por toda a sua obra? Aqui, nessa abertura posta pela 

má consciência da crítica, a resposta deve ser enérgica e sistemática, pois de certa maneira toda 

a sorte de nossa leitura porvir depende de uma resolução convincente desse problema.  

 Na Gramatologia, Derrida nos diz que podemos identificar a metafísica “com o desejo 

exigente, potente, sistemático e irreprimível de um significado transcendental” (GRA, p. 71). 

Este pode ser definido como o remetente primeiro e o destinatário último de toda a cadeia de 

significação própria a um discurso filosófico, teológico ou científico, na sua tentativa de dotar 

o mundo de um sentido o mais abrangente possível. O significado transcendental ocuparia, 

 
ontologia é não poder sair sem o que lhe é oposto, sem o ôntico: a dependência do princípio ontológico em relação 

à sua contraparte, o escândalo incondicional da ontologia, torna-se parte da ontologia (2009, p. 104-105).  

79 Em relação a leitura da filosofia de Heidegger, se há uma constante crítica que irá se prolongar por toda obra de 

Derrida, é preciso ao menos notar como em seu último seminário (BSII), através de uma análise centrada no 

conceito de Walten e sua relação com o Logos, a Physis e o Caos, Derrida parece sugerir que seria possível reler 

Heidegger para além dos limites de um pensamento estritamente ontológico-transcendental, ligando a questão do 

ser ao tema da natureza dos entes e da violência imanente – com seu jogo de força – à geração do múltiplo. Derrida, 

contudo, desenvolve tal leitura sobretudo de maneira crítica ao caráter ético-político do pensamento de Heidegger. 

Veremos tal ponto no capítulo III desta tese.       
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então, o centro da estrutura de significação que arma e sustenta a inteligibilidade da realidade 

em sua verdade como um todo. 

 Claro, Derrida sabe que na história do pensamento e das sociedades não há apenas um 

centro, mas diversas figuras que ocuparão esse centro; isto é, há uma historicidade própria ao 

fundamento que na consciência moderna irá se dizer na interpretação sobre aquilo que abre e 

fecha as diversas “épocas do mundo80” (GRA, p. 38). Porém, se o fundamento é móvel, sua 

exigência é universal e atemporal. Por isso, insiste a Gramatologia, para entender a 

“historicidade do ser” e a “clausura de uma época”, é preciso “subtrair” a investigações histórica 

do “relativismo” simples que consistiria em apenas descrever a sucessão de figuras que ocupam 

o lugar do fundamento, para pacientemente se demorar sobre essa exigência, ou melhor, sobre 

essa “lei que comanda o desejo de centro na constituição da estrutura” (SSJ, p. 411). 

 Derrida usa uma imagem para marcar o fundo de toda e qualquer tradição metafísica: 

“o livro do mundo” (GRA, p. 26-29). Tal imagem não é inocente. Com ela, a Gramatologia 

pode construir um quadro molar de justaposição em que desde o início da filosofia ocidental 

com Platão, até o advento da modernidade, haveria uma estruturação diferencial da totalidade 

do real nos termos de um reenvio necessário entre logos e verdade. Indiferentemente se é a 

“Ideia de Bem”, “Deus” ou a Razão”, que ocupe o centro da estruturação do sentido, a filosofia 

enquanto uma figura do saber segue a tendência de domesticar o pensamento em “uma escritura 

natural, eterna e universal, o sistema da verdade significada que é reconhecida na sua 

dignidade” originária (GRA, p. 27).  

O significado transcendental limita então a inquietude de um infinito temporal marcando 

o início e o fim do seu movimento por meio de uma autoridade soberana. Ao garantir tal 

fechamento no laço entre significação e verdade, o significado transcendental caracteriza-se por 

três predicados fundamentais: indivisibilidade (ou unidade), universalidade e indestrutibilidade. 

Sendo o fundamento último através do qual se estabelece a boa e verdadeira ordem do mundo, 

é mediante sua presença que também se justifica a axiologia dos valores. Doravante, sempre 

que o pensamento se defrontar com a ambiguidade, o erro, a ilusão, e toda e qualquer figura do 

outro da razão, ele deve ser capaz de reencontrar a boa ordem assegurada pelo significado 

transcendental, ordem que será, também e sobretudo, uma valoração prática-moral. 

A astúcia de Derrida é não se opor frontalmente a tal esquema, mas sim habitá-lo como 

que por dentro. A escolha da imagem do livro é interessada porque ela está, desde o início, 

 
80 Derrida segue nesse ponto o Heidegger de “O tempo da época do mundo” in. Caminhos da floresta (2014).  
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atravessada por aquilo que ao correr por suas linhas corrói as próprias margens que buscam 

contê-lo, a saber: a escritura geral e sua infinita capacidade de adentrar novos contextos, 

pluralizar os envios de sentido liberando sua verdade no interminável vir-a-ser de sua inscrição. 

O que a modernidade impõe à filosofia nesse caso, como seu ato maior de honestidade 

intelectual, é a ausência de centro, ou melhor, o reconhecimento da impossibilidade de aplacar 

o desejo ontoteológico por um significado transcendental81.  

É essa transformação histórica na estrutura mais elementar de constituição da 

inteligibilidade do mundo que Derrida nomeará como “o fim do livro e o começo da escritura” 

(GRA, parte 1, cap. 1). Tal salto entre um e outro, portanto, nada mais é que a expressão da 

acuidade de uma consciência histórica que compreendeu, ao trabalhar sobre a memória das 

coisas, através dessa sucessão de substituições da qual a história é a testemunha e a ruína, como 

“não havia centro, que o centro não tinha lugar natural, que não era um lugar fixo, mas uma 

função, uma espécie de não-lugar no qual se faziam indefinitivamente substituições” (SSJ, p. 

411). Ou seja, o pensamento de Derrida é indissociável da experiência moderna de crise do 

fundamento e a decorrente necessidade de autocertificação imanente das normas; a escritura é 

solidária ao Entzauberung der Welt.  

Sublinhemos o rigor da formulação: não se trata de substituir as figuras anteriores do 

fundamento por um novo fundamento que seria a “escritura”. Trata-se, antes, de reconhecer 

como por dentro do “livro do mundo” corre uma potência repetitiva de disrupção histórica que 

nenhuma dogmática, ou auctoritas, pode enclausurar. Passamos então, de trauma em trauma, 

não para um novo fundamento, mas sim para o frêmito de um pensar que tem a coragem de se 

colocar para além, ou aquém, do desejo do fundamento. Pois, a exigência do fundar sempre é 

derivada sobre o desamparo de um sem-fundo, vazio que não conhece essa legitimidade, pelo 

contrário, a desloca incessantemente. Ao não reconhecer a primazia do significante 

transcendental, a aprendizagem da escritura abre a possibilidade de uma filosofia sem álibi ao 

realizar a travessia do fantasma da fundamentação última.  

Sobre isso, dois pontos devem ser destacados: em primeiro lugar, tal transformação, 

muito antes de lançar o pensamento em uma paralisia absoluta, ou o que seria ainda pior, em 

uma irracionalidade completa, desloca o desejo anterior para a obstinação de um trabalho 

 
81 Nisso, ironicamente, Derrida não está tão longe do célebre comentário de Foucault (2000) – “Nietzsche, Freud 

e Marx” – quando Foucault explica que o exercício infinito da leitura histórica, na modernidade, traz como 

consequência uma transformação essencial na nossa compreensão da realidade, da verdade e da racionalidade (p. 

592-602).  
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crítico: promessa de um pensar por-vir em que as velhas categorias são reconstruídas a partir 

de novas exigências, exigências que deverão ser forjadas de maneira imanente à fricção dos 

conceitos com o lume das coisas. A filosofia se torna, doravante, uma aventura perigosa em 

que seu resultado não está de antemão dado, antecipado ou assegurado no retorno-a-si, mas 

apenas poderá ser o estranho fruto de uma errância paciente e experimental.  

Em segundo lugar, devemos não confundir escritura com linguagem. O “fechamento da 

época do livro” abre o porvir da escritura, porvir que se diz nos mais diversos níveis de 

organização da realidade: “do físico ao biológico, do psíquico ao social”82 (GRA, p. 19). No 

entanto, afirmar isso não significa, digamos claramente, adotar a posição de um idealismo 

linguístico em que tudo se tornaria linguagem e o mundo se fecharia nas facilidades do 

construtivismo cultural irrestrito. Com o termo “escritura”, Derrida pensa uma dinâmica 

material que evidentemente “não é o livro, que não está em um volume confinado à biblioteca”, 

pensamento do vir-a-ser que “não suspende a referência – a história, o mundo, a realidade, e 

especialmente a alteridade” (LIM, p. 137). Pois o que está em questão, e a Gramatologia é 

muito clara quanto a isso, nunca é apenas um jogo de linguagem que organiza nossas formas 

de objetividade e doação de sentido, pois “é o jogo do mundo que é preciso pensar 

primeiramente, antes de tentar compreender todas as formas de jogo no mundo” (GRA, p. 73).  

Trata-se portanto de, respeitando a singularidade de cada nível de organização do que 

existe, buscar um quadro de inteligibilidade o mais amplo possível. Nisso, é certo que Derrida 

não rompe definitivamente com a metafísica, o que, ademais, ele nunca negou. Afinal, alguém 

alguma vez se colocou para além de uma metafísica enquanto tentativa genérica de pensar o 

que está aí? Um pouco como escreve Peirce, esse autor sub-repticiamente central a 

Gramatologia, “todos devem ter uma concepção geral sobre as coisas”, mesmo aqueles que 

negam tê-la (1931-58, vol. I, p. 229). De certa maneira não se trata de condenar a metafisica 

em si; mas sim de transformar seu exercício por intermédio do aprendizado histórico. Eis o real 

sentido da passagem entre o fechamento do livro e o começo da escritura. Passagem da qual 

toda a obra de Derrida será uma meditação interminável e severa83.  

 
82 É um traço permanente de suas leituras Derrida recuperar como o modelo escritural sempre se apresenta, na 

história da filosofia, quando se trata de pensar uma multiplicidade em devir através do estabelecimento de suas 

relações: “O laço entre as relações estruturais de proporcionalidade e a literalidade não aparece apenas no discurso 

cosmogônico. No discurso político também, assim como no discurso linguístico” (PLA, p. 202).  

83 Na importância capital dessa lacuna entre um período e outro encontramos novamente, e de maneira clara, a 

relação sempre ambígua e dupla de Derrida com Hegel. Hegel que Derrida irá definir como “o último filósofo do 

livro e primeiro pensador da escritura” (GRA, p. 41). Mas, sobretudo, encontramos aqui a fundamental relação 
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Dito isso, é preciso delimitar, da maneira mais clara e sintética possível, no que essa 

reconstrução materialista que aqui propormos não se confunde, mas sim excede a imagem 

metafísica do “livro da natureza”, se inscrevendo dentro do campo de uma outra metafísica, 

metafísica esta própria à época da escritura. Para tanto, partamos de um instrutivo comentário 

de Derrida: 

[...] a insistência sobre a matéria, a insistência materialista (em contato com aquilo 

que o “materialismo” representou como força de resistência na história da filosofia) 

me parece necessária. Dentro do campo muito determinado de nossa situação atual, 

ela pode ter por função evitar que a importante generalização do conceito de texto, 

sua extensão sem limites simplesmente exterior, não acabe, sobre o efeito de 

interesses bastante precisos, de forças reativas motivadas a perder o trabalho na 

confusão, não acabe na definição de uma nova interioridade a si, em um novo 

“idealismo”, se você quiser, do texto. É preciso na verdade evitar que a crítica 

indispensável de uma certa relação ingênua ao significado e a referência, ao sentido 

ou a coisa, não se fixe em uma suspensão, ou mesmo em uma supressão pura e simples 

do sentido e da referência. [...] O significante “matéria” apenas me parece 

problemático no momento em que sua reinscrição não evitaria fazê-lo um novo 

princípio fundamental, onde, por regressão teórica, reconstituiríamos um “significado 

transcendental” (POS, p. 88-90). 

 

Dupla exigência portanto: reestabelecimento da “insistência materialista” como antídoto 

a uma leitura apressada do tema da escritura, leitura que desemboca em uma nova figura do 

idealismo, nesse caso linguístico; por outro lado, tal phármakon pode prejudicar a reflexão se 

ao nos guiarmos por tal exigência materialista acabarmos caindo dogmaticamente no conceito 

de um “referente último” e simples, “realidade objetiva” que seria o topos dogmático da 

resolução de todas as aporias, paradoxos e contradições próprias ao fazer filosófico (POS, p. 

88). Equilibrando-se entre os extremos, essa passagem sugere como um dos desafios para 

Derrida é o de formular um outro materialismo, um materialismo da escritura por assim dizer.  

Ironicamente, tal conjunção entre matéria e escritura, que se coloca através da exigência 

de um futuro, tem longa tradição no pensamento ocidental. Como Aristóteles relata84, já em 

Demócrito encontramos essa imagem de que o mundo é feito de uma multiplicidade material 

tal como um texto é feito de letras85. Assim como por meio da composição entre termos diversos 

conseguimos os resultados mais divergentes possíveis – tragédias, comédias, poesia épica, 

 
entre desconstrução e consciência histórica, laço entre pensamento da escritura e as exigências da modernidade, 

laço sobre o qual teremos de nos debruçar mais à frente.  

84 De Generatione et Corruptione (GC) 315a34-315b2; 315b6-15 

85 E como Derrida irá repetir por diversas vezes, novamente na Farmácia de Platão, no texto platônico a reflexão 

cosmológica, política e antropológica é atravessada, de ponta a ponta, pela “metáfora da escritura” (PLA, p. 204).  
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tratados de física – o mesmo se daria com o caráter composicional e relacional da materialidade 

que enforma a diversidade de entes naturais: o escritural, explica Derrida, “intervém cada vez 

que a diferença e a relação são irredutíveis, cada vez que a alteridade introduz a determinação 

e põe um sistema em circulação” (PLA, p. 204).   

Tal modelo será também encontrado, por exemplo, repetidas vezes em Lucrecio. Como 

Montarese (2012) mostrou em seu detalhado estudo, o reenvio entre o caráter relacional dos 

elementos materiais e a estrutura composicional de um texto sempre retorna na economia 

argumentativa de De Rerum Natura como um artifício retórico mediante o qual Lucrecio visa 

explicar algumas características elementares de seu materialismo: (1) o caráter caótico e 

estocástico do momento inicial; (2) a primazia da multiplicidade material em movimento; (3) a 

essencialidade relacional de tudo aquilo que existe.  

É a partir das coordenadas dadas por essa imagem primordial que Lucrecio poderá, por 

exemplo, derivar a individuação imanente do mundo em seu poema. Como nos diz um 

comentador arguto como Michel Serres, o tema de sua física é “a gênese do texto”, isto é, a 

tessitura da natureza a partir dela mesma: “em Lucrecio a natureza não é origem, ela está sempre 

nascendo”; por conseguinte, o originário se esvai na constante proliferação da gênese 

(SERRES, 1977, p. 167-69). Na rigorosa reconstrução de Serres, o materialismo antigo surge 

como uma filosofia do infinito vir-a-ser do caosmos:  

O caos é o barulho de fundo. Os átomos são as letras, seu conjunto é um alfabeto. 

Suas conjunções são o entrelaçamento, combinação das palavras, de frases, seu filtro. 

[...] é preciso [de início] conceber uma heterogeneidade, nuvem flutuante de 

elementos incontáveis, móveis em todas as direções. Como na nossa ciência, a 

diferença é a condição. [...] O caos circula o mundo e, de mais em mais, o penetra por 

todos os lugares. Ele o produz, como uma matriz, o trabalho do interior, para levá-lo 

a morte, isto é, a si mesmo. A desordem produz a ordem, e trabalha, no turbilhão, a 

disseminá-la. O caos estocástico é produtor, pela errância da declinação, de 

turbulências conjuntivas, pela lei da divisão, a queda e a descida, ele se torna 

destruidor do que havia formado. Como reservatório do positivo, como trabalho do 

negativo. (SERRES, 1977, p. 170-171). 

Chega a ser surpreendente como a fortuna crítica da obra de Derrida constantemente 

subestimou essa relação entre o tema da escritura e a tradição do materialismo antigo, relação 

que logo percebemos informa a leitura de Serres do início ao fim. Astúcia de Derrida que ao 

definir seu gesto inicial como uma crítica à metafísica ocidental, ao mesmo tempo fazia as 

marcas de uma tradição marginal e subterrânea86 germinar em seu texto: herança e traição. 

 
86 Sobre isso ver o belo, mas incompleto, texto de maturidade de L. Althusser (1994). 
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Espectro silencioso, mas inscrito, de uma heresia que ao se definir como antimetafísica, acaba 

por deslindar uma outra metafísica. Metafísica ateológica, não mais comprometida com a 

transcendência do ser perante a diversidade dos entes, mas sim capaz de pensar o múltiplo como 

múltiplo, isto é, o próprio cosmos enquanto o vir-a-ser-da-multiplicidade-aí87. 

Ora, Derrida tinha plena consciência desses antecedentes. Em um texto notável, que se 

desenvolve a partir de um retorno à tradição de Leucipo e Demócrito para preparar uma 

interpretação sobre a relação entre contingência e necessidade na obra de Freud88, ele sugere 

explicitamente uma equivalência entre o termo latino littera, usado por Lucrecio, e seu 

antecedente grego stoikheion, com a rede conceitual da marca/traço/grafema/signo (MES, p. 

361). Faz tal relação para logo em seguida, como sempre é o caso em Derrida, mostrar como 

seu gesto decisivo em relação ao materialismo antigo é precisamente alterar a ideia de elemento 

simples que ele pressupõe, sua “atomystique de la lettre89” (MES, p. 361). 

Deriva do atomismo que estava em operação já na Gramatologia e sua recusa da redução 

analítica de uma multiplicidade a um elemento último indivisível, pois para Derrida o que 

configura o novo conceito de escritura em oposição à concepção clássica é precisamente a 

irredutibilidade “das relações estruturais entre os traços”90 (GRA, p. 80). Isso significa que não 

há, propriamente dizendo, “traço-marca-grafema-signo”, mas apenas traços-de-traços, marcas-

de-marcas, grafemas-de-grafemas, signos-de-signos: todo ser é uma multiplicidade composta 

por multiplicidades, o ser-do-múltiplo tem internamente a si a disposição da constelação91. 

 
87 Gilles Deleuze, em seu seminal estudo sobre Lucrecio, também salienta o mesmo ponto: “Lucrecio determinou 

o objeto especulativo e prático da filosofia como naturalismo. (...) Os produtos da natureza não são separáveis de 

uma diversidade que lhe são essenciais. Mas pensar o diverso como diverso é uma tarefa difícil, tarefa em que, 

segundo Lucrecio, todas as filosofias precedentes fracassaram” (1969, p. 307). 

88 Mes chances. Au rendez-vous de quelques stéréophonies épicuriennes. In: Psyché: Inventions de l’autre (1987).  

89 Esse tema era já o que sintetizava a crítica de Derrida a Lacan a partir de sua leitura da interpretação lacaniana 

do conto de Edgar A. Poe (CP, 1980, p. 439-524).  

90 Na Gramatologia tal recusa se orientava através de uma apropriação crítica dos resultados da linguística 

moderna. Pois, o que esta nos dava a pensar não era simplesmente uma ciência da linguagem, mas sobretudo uma 

“lógica do ser-do-múltiplo”, como dirá Patrice Maniglier (2006). Maniglier que ainda nos mostra, em seu excelente 

estudo, como em Saussure “a multiplicidade está na origem” e seu objeto, as línguas, são “realidades 

intrinsicamente em variação, tanto diacrônica, quanto sincrônica” (MANIGLIER, 2006, p. 398). São tais temas 

que veremos aparecer reiteradamente em Derrida quando este nos fala das estruturas de remetimentos entre signos, 

dos movimentos de variação de uma estrutura sem centro, no constante e irredutível deslizamento do sentido da 

cadeia significante, no jogo infindável de um sistema finito de diferenças.  

91 É verdade que o enunciado genérico do ser nos termos da disseminação do múltiplo pode parecer abstrato se 

comparado ao modo de existência concreto das coisas aí; enunciado genérico que acabaria por dissolver a 

especificidade do caso em um conceito que recobriria seu funcionamento particular.  Essa era uma objeção que, 

por exemplo, Engels já fazia a toda tentativa de uma concepção ontológica da matéria em sua Dialética da 
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Partimos sempre de um conjunto de rastros espaço-temporais e não de uma unidade isolada 

em algum ponto do espaço-tempo. É por isso que a Gramatologia insiste como se trata de 

pensar sempre as “relações” através das quais as coisas existem como variação, e não as 

“denominações” de coisas independentes entre si92 (GRA, p. 41).  

Dessa forma, se em uma filosofia da escritura tudo é infinitamente composto, a 

relacionalidade estruturante é uma determinação essencial dos entes. Mas como sempre 

“relativa a”, ela é essencialmente não-essência: o que faz X existir é, ao mesmo tempo, o que 

impede que ele seja simplesmente X. O elemento simples torna-se assim o “foco de 

condensações econômicas, lugar em trânsito constituído por um grande número de marcas” 

(POS, p. 55). Enovelamento da différance que institui, positivamente, a falha no coração de 

 
Natureza: “Causa final: matéria e seu movimentos intrínsecos. Esta matéria, não uma abstração. Mesmo no Sol as 

diferentes substâncias estão dissociadas e sem distinções em suas atividades. Mas na esfera gasosa de uma nebulosa 

todas as substâncias, ainda que presentes de maneira separada, imergem na pura matéria enquanto tal, e operam 

unicamente como matéria e não através de suas propriedades específicas” (Engels, 1987, p. 522). Contudo, 

poderíamos nos perguntar se, aqui, Engels não assume uma posição antifilosófica e cientificista que restringe de 

maneira dogmática o enunciado sobre as coisas às proposições científicas e seus protocolos de objetividade e 

racionalização. Propor uma compreensão materialista filosófica não significa enclausurar-se por entre enunciados 

positivos que, via de regra, nos leva inconscientemente a assumir uma metafísica implícita e pouco desenvolvida 

que enforma silenciosamente o saber científico. Sobre isso, é preciso sempre insistir como um pensamento crítico 

não se define pela limitação do dizer, mas sim pela distinção entre conhecer e pensar. Acusar uma reflexão 

ontológica de “generalidade” é o mesmo que dizer que um enunciado científico é limitado e específico, ou seja, 

um truísmo elementar. Em ambos os casos apenas descrevemos essencialmente a forma do que é dito e não a sua 

pertinência.   

92 Uma filósofa da física contemporânea como Karen Barad (2007) propõe uma distinção instrutiva a esse respeito. 

Ela explica que uma coisa é pensar elementos simples que inter-agem entre si. Nesse caso, a realidade última das 

coisas poderia ser reduzida a unidades discretas que formariam relações exteriores entre si. Tal modelo de interação 

seria próprio ao atomismo antigo e à mecânica clássica. Barad o distingue do que ela chama de intra-ação, isto é, 

modelo de um “realismo agencial” em que as coisas somente existem por intermédio das relações que as 

conformam, ou seja, elas estão como que sempre dentro de redes relacionais, o reenvio e remetimento ao outro 

define a condição de existência da coisa. Barad argumenta que esse modelo é próprio à física contemporânea, 

sobretudo quando pensamos nos experimentos da mecânica quântica: “o que está em jogo é a natureza da natureza. 

A física quântica desconstrói a ontologia clássica exigindo uma outra ontologia: pois não há objetos individuais 

pré-existentes com limites e propriedades determinadas que precedam algum tipo de relação, nem há conceitos de 

sentido determinado que poderiam ser utilizados para descrever seus comportamentos; na verdade, limites 

determinados, propriedades dos objetos fenomênicos e seus significados contingentes, são determinados por meio 

de intra-ações específicas em que os fenômenos são inseparáveis dos agenciamentos relacionais. Medições do 

experimento empírico são práticas materiais-discursivas que importam. Os fenômenos são configurações 

contingentes de tais práticas. No coração da física quântica está uma indeterminação ontológica” (BARAD, 2012, 

p. 7). Tal indeterminação faz com que o conceito de matéria “não possa ser absolutamente definido, mantendo-se 

radicalmente aberto”. Em sua “iterativa materialização ela é o jogo dinâmico entre indeterminação e determinação” 

(BARAD, 2012, p. 16). No mesmo sentido, Gaston Bachelard irá dizer que o experimento quântico revela como 

nunca temos “a presença do real”, mas tão somente “esquemas probabilísticos” que são “essencialmente 

pluralísticos”. Por isso, as coordenadas próprias a uma partícula apenas podem ser determinadas concretamente 

através do experimento e não antes, uma vez que é mediante tal agenciamento que algo existe aí: “só podemos 

falar de uma probabilidade da presença. Mutações quase ontológicas entre a matéria e a energia, entre coisas e 

movimento, sugerem um realismo mais complexo, no qual a materialização e a desmaterialização se sucederão” 

(BACHELARD, 2010, p. 23).  
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diamante das coisas: essas são vazias de natureza própria, pois sempre correlativas umas às 

outras. A não-essencialidade da essência implica todo e qualquer identidade dos entes em um 

processo de fragilização e desconstituição da integralidade de sua presença-a-si. É por isso que 

Derrida afirma que a escritura arruína o livro da natureza, a boa ordem de representação do 

mundo enquanto totalidade realizada. Livro que “sendo composto consigo é ao mesmo tempo 

o mesmo e o outro: não há identidade a si do escrito” (FS, p. 42). 

Em outras palavras, a determinidade inicial, ou a identidade inscrita a cada momento, é 

internamente dividida por uma diferença-a-si que apenas pode se atualizar através da negação 

das estruturações daquilo que atualmente existe. Como Derrida afirma, a “desconstrução se 

desconstrói a si mesma” (LJ, p. 4) uma vez que ela é indissociável desse movimento de 

reapropriação das metamorfoses da escritura sobre o sem-fundo de uma expropriação indefinida 

e irredutível de si. Isso significa que a infinitude da escritura deriva da inquietude dessa 

operação imanente capaz de negar suas configurações finitas enquanto maneira de desdobrar 

sua não coincidência consigo mesma. Diferença que tem, portanto, na ambiguidade de um duplo 

movimento sua assinatura característica: a destituição de qualquer identidade restrita e 

provisória (diferenciação) conjuga-se com o advir de uma alteridade não contida inicialmente 

pela situação inicial93 (diferimento). O tecer da escritura é indissociável da chance e do risco 

de um rasgar-se que engendra, também, um remendar-se outro: identidade e diferença já não se 

separam analiticamente, mas sim coexistem conflituosamente no intricamento da 

multiplicidade material.         

Tal recusa da soberania irrestrita do princípio de identidade é o que permite inteligir as 

coisas enquanto compostas por estruturas sincrônicas de relações que se estendem e se 

interpenetram diacronicamente94. Sendo tempo e espaço abstrações quando separados dos 

entes, chegamos a uma fórmula de equivalência: pluralismo espacial e polimorfismo 

 
93 Nessa desconstrução da identidade enquanto desdobramento de uma diferença interna a ela está, nos parece, o 

local de maior proximidade entre desconstrução e dialética. Tal relação será melhor desenvolvida, posteriormente, 

através de uma leitura do tema do “econômico” em Derrida (Cap. 3).  

94 Eis uma diferença fundamental entre pensar a multiplicidade de maneira realista-especulativa ou formal-

matemática. Tema que também já era de Hegel, e será de Deleuze, se penso as multiplicidades estritamente a partir 

do formalismo matemático, tenho apenas diferenças quantitativas, perdendo o que é próprio à temporalização. É 

por isso que na Disseminação Derrida nos diz que a multiplicidade deve ser pensada como um “conjunto em 

dispersão”, através de um quiasma “matemático-genético” (DIS, p. 369). Caso contrário, a dimensão do tempo se 

veria recalcada, e a noção de devir rebaixada pela primazia do ser em seu sentido estático. Nesse caso, temos uma 

continuidade de uma tradição que remonta ao Ser de Parmênides e à Ideia de Platão, ainda que a unidade seja de 

início recusada. Sem dúvida, foi Alain Badiou quem desenvolveu tal tradição, contemporaneamente, de maneira 

mais original e rigorosa (1988). Para uma exposição panorâmica de teorias diversas sobre a multiplicidade ver 

Deleuze e Guattari, “O liso e o estriado” em Mil Platôs (1980, p. 592-625).   
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cronológico. Nada, então, pode existir identicamente a si momento a momento, mas apenas 

perdurar no rastro de seu desdobramento. A idealidade estabilizadora da forma se vê, doravante, 

contaminada por uma processualidade material que incessantemente reconfigura e reorganiza 

as multiplicidades postas em relação: há uma franja de indeterminação inexaurível na 

individuação dos seres. Movimento imparável da escritura em que tudo passa a ter uma 

cooriginação dependente, originária não origem que rasura toda e qualquer causa sui absoluta, 

identidade e unidade simples. Trata-se, então, de uma “deriva do atomismo, senão de um anti-

atomismo” que interrompe qualquer remetimento a um significado transcendental: a matéria 

enquanto substrato, enquanto substância unívoca, não existe (MES, p. 363).  

  Se a desconstrução nos fala de uma “gramatologia”, nem por isso ela semiologiza a 

realidade, mas sim retira consequências decisivas da textualidade intrínseca ao mundo, isto é, 

da tessitura temporalizada de sua extensão: “ao iluminar, finalmente, a materialidade do signo”, 

Derrida expõe “a dispersão essencial que tece a estrutura em seu espaço-tempo”, desvendando 

“nesse jogo que não cessa de se escrever – o movimento gerador que o produz95” (WAHL, 

1970, p. 149). No pensar da inscrição desse rastro é a própria différance que fervilha no vir-a-

ser-da-multiplicidade-aí: “transcendental seria a diferença”, sintetiza Derrida (PH, p.171).   

Tal reconstrução de um campo transcendental diferencial96 é, se quisermos, o gesto 

fundador da desconstrução. Unheimlich Grund, simulacro de fundamento que, em verdade, 

tudo suspende em sua força de dispersão. Pois, se partimos de uma concepção tradicional de 

transcendental enquanto condição de toda experiência possível e, por conseguinte, enquanto o 

 
95 Daí essa afirmação eloquente da Gramatologia: “[no rastro encontramos] a origem da experiência de espaço e 

de tempo, esta escritura da diferença, o tecido do rastro permite a diferença entre espaço e tempo se articular, de 

aparecer como tal na unidade de uma experiência” (GRA, p. 63).  

96 É aqui, na reconstrução de um campo transcendental pré-pessoal, que corre uma das exigências maiores da 

filosofia contemporânea, exigência que encontraremos em termos diferentes, mas com finalidades ressonantes, em 

Deleuze, Foucault, Simondon e, entre nós, Bento Prado Júnior. Nesse sentido, lembremos da exposição de Deleuze 

sobre tal problema: “Procuramos determinar um campo transcendental impessoal e pré-individual, que não se 

assemelha aos campos empíricos correspondentes e que não se confunde, porém, com uma profundidade 

indiferenciada. (...) O erro de toda as determinações do transcendental é concebê-lo à imagem e semelhança 

daquilo que se visa fundar. (...) Daí que é tão comum à metafísica e à filosofia transcendental nos impor a seguinte 

alternativa: ou bem um fundo indiferenciado, sem-fundo, não-ser informe, abismo sem diferenças e sem 

propriedades, ou bem um Ser soberanamente individuado, uma Forma fortemente personalizada. Fora desse Ser, 

ou dessa Forma, você apenas terá o caos... É somente quando se abre o mundo pululante das singularidades 

anônimas e nômades, impessoais, pré-individuais, que pisamos enfim o solo do transcendental” (1969, p.129/125). 

Gérard Lebrun comentou da seguinte maneira tal passagem: “Se não tomamos esse caminho, continuaremos a 

fazer uma ideia apressada do que é a “desordem”, e o transcendental (ou melhor, sua “imagem”) terá, 

inevitavelmente, por função primeira remediar a ameaça fantasmática que assim deixamos se forjar. Inversamente, 

para Deleuze é a mesma coisa romper com esse “transcendental” no sítio mesmo dessa “desordem” (de primeira 

aproximação) contra a qual a Crítica julgava dever precaver-se, porque não estava armada para concebê-la (2006, 

p. 566)     
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solo último de legitimação da objetividade de nossas representações, teremos que reconhecer 

que a transcendentalidade da diferença tudo des-funda, interditando que a forma egológica da 

consciência, a pureza ideal do tempo e do espaço e a unidade sintética assegurada do objeto de 

antemão estejam garantidas.  

Todavia, pela negatividade desse gesto é a própria chantagem transcendental que é 

colocada em parênteses: não mergulhamos em um abismo indiferenciado quando abandonamos 

tal imagem dogmática que apenas nos devolve a um mundo de aparência originariamente 

apaziguado; mas sim, aceitando a sua inquietude, fazemos da ausência de fundamento último a 

potência de um pensar outro, pensar capaz de suportar a fratura da identidade e a 

desestabilização da certeza enquanto motivos liberadores. Na recusa de um significado 

transcendental a escritura define-se, contraditoriamente, como um materialismo 

transcendental97; isso significa que a materialidade não é pensada enquanto um último elemento 

unívoco e simples, mas sim enquanto aquilo que deve ser fundado a partir da doação da 

différance que a cinge e difrata, dessa “multiplicidade irredutível e gerativa” (POS, p.62).  Note-

se como a expressão “doação da différance” deve ser lida na dupla acepção do genitivo: ela 

designa, ao mesmo tempo, tanto a condição do envio do múltiplo, quanto o múltiplo mesmo.  

Isso porque, se fundar é determinar o que é pura diferença, e portanto indeterminado, 

toda determinação se realiza sobre o sem-fundo de uma indeterminação que condiciona o que 

se dá; doravante, construir e desconstruir se remetem de maneira indissociável no âmago 

mesmo do vir-a-ser da realteridade. Em uma palavra, o il y a da multiplicidade pressupõem o 

campo transcendental da diferença que se subtrai a ordem do múltiplo. Como dirá Aurélien 

Barrau:  

 
97 Até onde sabemos, o termo “materialismo transcendental” foi primeiramente utilizado por Adrian Johnston 

(2014) para caracterizar certa tendência de reconstrução da ontologia tão própria à filosofia contemporânea. Com 

o uso desse termo, Johnston qualifica e organiza sua posição dentro do contexto mais amplo do que se 

convencionou chamar “realismo especulativo” ou “virada ontológica”. De certa forma, estamos razoavelmente de 

acordo com as tendências mais gerais de seu projeto, ainda que a maneira através da qual articulamos nossa posição 

seja bastante divergente da dele o que acaba por abrir uma oposição irreconciliável entre nossas posições. De certa 

forma, Johnston parece mais preocupado em reconstruir um naturalismo dialético em que o conceito de substância 

– enquanto materialidade - tem um papel ontológico decisivo e a ideia de transcendental é retrabalhada enquanto 

recuperação de uma dimensão formal do sujeito, o que nos afasta de maneira bastante direta de suas proposições. 

Além disso, tanto seu apoio na história da filosofia, quanto seu recurso à psicanálise, é completamente diferente 

do nosso: Johnston privilegia uma leitura materialista do idealismo alemão e a interpretação zizekiana de Lacan 

enquanto forma de realizar seu programa, assim como faz uma interpretação por demais caricata do chamado pós-

estruturalismo enquanto um pensamento do construtivismo social irrestrito. Ainda assim, devemos marcar aqui 

nossa dívida na formulação do termo “materialismo transcendental”, assim como de seu importante texto Time 

Driven (2005) estudo sobre o conceito de pulsão em Freud e Lacan que nos será de extrema valia em trechos 

específicos de nossa tese nos capítulos posteriores.    
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[a diferença] não é “simplesmente heterogênea a toda ordem, mas ela é também 

antecedente às multiplicidades que apenas podem aparecer em mundos ainda não 

esboçados. Ela é exatamente o que é necessária à emergência dessa diversidade, mas 

que não a constitui ainda. Não há o plural no informe, no insípido, no inaudível. É 

preciso a diferença e a distinção para que o número cresça (2017, p. 197).    

 

Tal indeterminação pluraliza a maneira de pensar a physis em seu envio, constituindo a 

condição de uma fundamentação necessária, porém limitada e parcial porque histórica. 

Historicamente, a inconsistência da multiplicidade não deixa de transitar para a consistência 

limitada de estruturas que se dão enquanto coesões unárias parciais. Excès errant de uma 

infinitude (in)atual que institui o movimento de vira-a-ser-do-ser através de suas inscrições 

finitas. É toda uma outra concepção de materialidade, em contraposição a um conceito 

dogmático e estático de matéria, que surge aqui como Karen Barad bem percebeu: 

 

Diferença não é um conceito universal para todos os tempos e lugares, mas é em si 

mesmo uma multiplicidade interior a si. Diferença é em si mesma difratada. (...) Cada 

pedaço de matéria, cada momento do tempo, cada posição no espaço é uma 

multiplicidade, uma superposição/emaranhamento do que (aparenta) ser um disparate 

de elementos. Nem um conjunto de partes discretas, nem um apagamento de qualquer 

distinção, mas na frágil rede de sua especificidade, o que está em questão é a 

historicidade material única através da qual ela vem-a-ser (2014, p. 176).    

            

Da afirmação do axioma da différance enquanto condição de uma doação “que resta 

última e desconhecida a toda análise que ela coloca em movimento” (RES, p. 44), doação que 

Derrida chama a partir da década de 70 de “la dissemination”, se segue o segundo paralelo 

sugerido pela desconstrução entre o materialismo antigo e o problema da escritura a partir da 

ideia do “germe das coisas” (spermata, semina). Derrida explica como em Epicuro/Lucrecio o 

emaranhamento do múltiplo está na origem da “seminal multiplicidade (spermata)” que nunca 

para de se disseminar98 (MES, p. 360). O conceito de disseminação traz em si a marca do De 

Rerum Natura ao insistir nesse vir-a-ser-da-multiplicidade-aí como a gênese imanente e plural 

do mundo; dinâmica colidescópica99 em que o entrechoque traumático incessante faz e refaz a 

singularidade dos corpos naturais. Ou, como afirmava Lucrecio, é mediante as “ligações, pesos, 

choques, encontros e movimentos que tudo que existe pôde ser criado” (Livro I, 630-635).  

 
98 A etimologia do termo latino dissemino é bastante clara: a partícula dis expressa o que é sempre múltiplo, diverso 

e dissidente. Semina é um dos termos que Lucrecio utiliza para denominar a “pega do múltiplo”, seus nexos, 

enquanto processo de formação da natureza das coisas. Semina é também a letra que compõem o texto, semente 

que carrega a dualidade entre vida-morte, rastro que existe apenas por um tempo e se desagrega ao fim. É do 

poema de Lucrecio que temos a origem, dentro do pensamento ocidental, do tema da disseminação.  

99 Tal termo (collideoscope) foi cunhado por James Joyce em Finnegan Wakes associando o caráter caleidoscópico 

próprio ao mundo e sua dinâmica de colisões.  
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É preciso, entretanto, não ler tal proposição de maneira anacrônica, projetando sobre o 

poema metafísico latino as exigências da ciência newtoniana. Estamos longe do materialismo 

determinista em que tudo se reduz à diferença extensa, à regularização de suas partes por meio 

das leis de uma cinemática mecanicista. Como Michel Serres sugeriu de maneira perspicaz, a 

matéria em questão é extensiva e intensiva, povoada por grandezas de grau, que fazem com que 

o trabalho da força atravesse cada uma das partes no constante vir-a-ser da singularidade diversa 

das formas100. O que se dissemina não são os átomos, esses últimos elementos apenas pensáveis 

por parte do entendimento analítico, mas sim multiplicidades seminais, extensas e intensas, 

através das quais o jogo do mundo, sua individuação, efetivamente acontece: “Physis em 

différance” que é pensada pelo filósofo e cantada pelo poema, inscrição metafísica da sutura 

entre sensível-inteligível (DIF, p.18).   

Esse ponto é fundamental, pois se a disseminação é talvez o grande operador conceitual 

de um materialismo da escritura, é porque ela visa destruir o movimento de inseminação 

primeira: “a inseminação primeira já é disseminação” (DIS, p. 369). Com essa inversão, 

Derrida visa mostrar como a disseminação excede o que ele chama de “Logos Spermatikus” 

próprio a uma “filosofia da semente”: Naturphilosophie de tradição romântica e organicista em 

que a exposição ordenada do pensamento tendo em vista o desenvolvimento da totalidade se 

 
100 Hegel, em sua Filosofia da natureza, viu bem como todo materialismo não tem na matéria extensa sua última 

categoria, mas como se deve entendê-la também enquanto força. Daí a passagem, a partir da categoria de 

movimento, para questões ligadas ao choque, à atração-repulsão, velocidade, queda, etc. Mas Hegel se move a 

partir de uma apropriação crítica da física mecânica e nisso ele propõe uma mediação entre quantitativo e 

qualitativo assimilando a grandeza intensiva inteiramente a essa oposição, o que nos parece contestável. Tendência 

que já está em operação em sua Ciência da Lógica como Duffy mostrou ao contrapor Hegel a Deleuze (2006). De 

certa forma, dentro de uma leitura idealista da dialética, o qualitativo sempre terá uma primazia devido ao 

privilégio dado ao começo através da Ideia e ao resultado na representação-para-si do Espírito. O que coloca a 

questão de saber se uma leitura materialista da dialética não deveria ser capaz de repensar, dentro de seu quadro 

processual de categorias, a relação entre quantitativo-qualitativo, além claro do lugar da natureza como aquilo que 

é outro da consciência. Talvez, a partir daqui, conseguiríamos divisar um traço elementar da polêmica pós-

estruturalista de pensar uma diferença que não se reduz à contradição em um certo deslocamento da primazia 

lógica-ontológica para o físico-metafísico. Isso porque, como argumentará com rigor Deleuze, a grandeza 

intensiva é uma magnitude material múltipla, irredutível ao par quantidade/qualidade, que reenvia necessariamente 

a um campo transcendental pré-individual que não pode ser representado qualitativamente pois condiciona toda 

variação de qualidade. O nó do problema é que teremos que decidir o que é mais essencial, para uma filosofia da 

individuação, na apreensão do vir-a-ser: a constante superação da contradição em seu incessante recolocar da 

oposição lógica para a consciência-de-si, ou a tensão diferencial que força a estruturalização do múltiplo na 

plasticidade de sistemas concretos. É pela segunda opção que o pós-estruturalismo, enquanto materialismo, irá se 

definir de maneira genérica. Veremos isso mais detalhadamente no segundo capítulo.   
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confunde com um processo de individuação das coisas que tem no enflorar da semente e na 

decorrente geração de uma nova semente seu paradigma101 (DIS, p. 66-67).  

Tal filosofia é sempre cíclica, substancialista e totalizante, um corte abstrato do devir 

que condiciona a “síntese” entre momento inicial e final, síntese em que o momento inicial já 

pré-escreve o por-vir determinando-o em seu progresso. “Ontoteleologia spermata” que 

sempre remete à inseminação originária do Ente supremo – seja da Ideia, de Deus ou da 

Substância – em que o Uno-sem-outro se expressa saindo de si e dando origem ao diverso a 

partir de si mesmo. A autoafecção do absoluto é uma auto-inseminação e seu devir o movimento 

de uma ressunção entre duas presenças: a história das coisas “se pré-escreve a elas mesmas” 

(DIS, p. 68). No círculo de seu fechamento nada falta, mas sim a plenitude original se realiza 

para-si. Eis o sentido último e mais elementar de toda e qualquer metafísica da presença. 

Derrida insiste que, se quisermos pensar para além de tal esquema, é necessário 

ultrapassar a dicotomia entre necessidade e contingência por meio de uma nova noção de “pro-

grama” (GRA, p. 11), ou por um pensar “epigenético” capaz de recusar a doutrina metafísica 

de inspiração biológica “segundo a qual a totalidade dos caracteres hereditários estaria contida 

no germe em ato” determinando plenamente de início “as formas e proporções do futuro” (FS, 

p 39). O gramma aqui deve ser lido como a articulação entre passado e futuro: o pro-grama é, 

simultaneamente, um sistema mnêmico e uma regularização do processo que advém. Toda a 

tensão conceitual, nesse caso, recai na ambiguidade de tal duplicidade uma vez que aquilo que 

memoriza deve estar aberto ao que advém e, portanto, a regularização internaliza 

necessariamente a contingência imanente ao processo, o que faz com que a teleologia esteja, na 

origem, contaminada pela errância102.      

 
101 Derrida cita a Enciclopédia de Novalis como exemplo, assim como a filosofia de Schelling. Com relação a 

Hegel, veremos que o ponto central da crítica de Derrida é um pouco diferente, muito mais ambígua e específica 

e que, portanto, não deve se confundir com a crítica a uma doxa hegeliana que lê sua filosofia apenas no movimento 

simples do retorno a si. Sobre isso ver Lebrun (1988).  

102 A grande referência de Derrida para pensar esse entrelaço entre necessidade e contingência a partir de conceitos 

como código e programa é uma relação crítica com a biologia molecular moderna e as descobertas relacionadas 

ao DNA-RNA com seus mecanismos de tradução, duplicação e transcrição: “é nesse sentido que o biólogo fala 

hoje de escritura e pro-grama a respeito dos processos mais elementares da informação na célula viva” (GRA, p. 

19). Ou seja, é do programa de pesquisa próprio ao neodarwinismo que Derrida se aproxima aqui. Como sua leitura 

reticente do livro de François Jacob – Logique du vivant - no curso de 1975/76 – La vie la mort - e as referências 

ao texto clássico de Jacques Monod no decorrer de sua obra – Le hasard et la nécessité (1970) – deixam claro, 

Derrida via nos processos genéticos próprios à diferenciação da vida orgânica um modelo rigoroso, desde que 

recusado o determinismo genético duro, que fazia com que a oposição filosófica entre acaso e necessidade fosse 

superada. Três bons estudos sobre a relação entre Derrida e Darwin são Johnson (1993); Staten (2009a) e Haig 

(2020). É de Johnson (1993), por exemplo, o seguinte comentário: “[...] desconstrução é evolução. Ela sobre-vive 

a si mesma, contínuo filtramento das virtualidades, de nossa infinita, imemorial descendência, o Über-leben que 
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Logo, a ideia fundamental é a seguinte: somente há formação, individuação, resultado, 

porque há vir-a-ser; mas o resultado momentâneo deve persistir, sobre-viver, inscrever-se 

materialmente no devir o que acarreta uma alteração deste. Dito de uma só vez: o-vir-a-ser-

não-para-de-devir-outro. Toda programação pressupõe a inscrição de um código que institui a 

regularidade, isto é, uma necessidade après-coup. Todavia, tal inscrição, ao mesmo tempo, traz 

em sua reprodução algo que não pode ser plenamente formalizável, pois é imanente à repetição 

de um código a possibilidade do erro, de uma falha, de uma alternância das condições exteriores 

iniciais que acaba por atualizá-lo de uma maneira anômala (DIS, p. 68). Em outras palavras, 

diferença e repetição não são contraditórios, mas sim complementares, pois a norma-atividade 

de um processo é sempre indissociável dessa virtualidade que permite a ele repetir-se 

diferencialmente103: “o “re” de repetição não é nem secundário” nem simplesmente “repetição 

de identidade, uma vez que ele é a produção incessante e constantemente transformadora e 

geradora de suplementos estruturais” (VM, p. 142).   

 Ao não dissociar o tempo do processo das coisas mesmas, Derrida desarma a oposição 

simples entre alea e telos. Para que haja realmente gênese – nascimento do novo - é preciso que 

uma relação contingente, um encontro ou acontecimento aleatório104, possa advir e produzir 

algo; caso contrário, estaríamos em um mundo plenamente mecanicista em que tudo está de 

antemão determinado, fantasia própria ao demônio de Laplace105. Mas, ao mesmo tempo, é 

preciso que da contingência possa emergir, retrospectivamente – no looping de um feedback 

 
persevera sobre e acima da economia da “vida”. Esta recognição – e afirmação – da continuidade do mundo natural 

é profundamente materialista. Se há alguma verdade na desconstrução, ela está nessa mundana verdade da 

descendência comum antes da ascendência (idealista) à verdade de um horizonte teleológico” (1993, p. 187).  

103 A importância do modelo cibernético nessas formulações de Derrida foram bem marcadas por Johnson (1993) 

e Pinto Neto (2013). Para estudos aprofundados da evolução diferencial de entes naturais a partir de um processo 

constante de reapropriação sistêmica de contingências, ver o clássico estudo de Simondon (2006) e o recente estudo 

de Yuk Hui (2019).   

104 Sobre isso é preciso lembrar, como Prigogine e Stengers mostraram, que processos permeados por 

aleatoriedades são capazes de produzir ordem a partir de uma condição inicial caótica. Mais do que isso, um 

sistema aberto capaz de integrar em seu desenvolvimento a emergência do novo exige como condição necessária 

um mínimo de aleatoriedade capaz de atravessar seus sucessivos estágios de desenvolvimento. Daí essa relação 

entre o aleatório, a irreversibilidade e o tempo que ambos sublinham como uma ruptura epistemológica 

fundamental com o mecanicismo clássico, mecanicismo incapaz de inserir a flecha do tempo em suas equações: 

“apenas quando um sistema se comporta de maneira suficientemente aleatória é que a diferença entre passado e 

futuro, e a irreversibilidade portanto, entra na descrição do fenômeno” (1984, p. 16).  

105 Para uma contraposição entre as teses mecanicistas que fundamentam a posição determinista de Laplace e o 

atual estágio de desenvolvimento do conhecimento científico sobre a natureza, ver o elucidativo curso de Merleau-

Ponty de 1956-57 – “Le concept de nature” (1995, p. 123-168). Curso em que, por meio de um raciocínio bastante 

distante da orientação geral da fenomenologia husserliana, Merleau-Ponty chega a aproximar a relatividade própria 

à física contemporânea aos esquemas sempre parciais da percepção e as transformações próprias ao objetos 

estéticos modernos em sua pluralização formal.    
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para falar com a cibernética –, a necessidade mesma do processo em sua reprodução: “a 

circunstância e sua codificação são o lugar de emergência da escritura como reservatório 

mnemônico desse acaso inicial próprio ao emaranhamento das coisas mesmas” (SERRES, 

1977, p. 185). O telos é assim uma dimensão suplementar do possível, aquele advém deste106.  

Consequentemente, a suplementaridade do código e sua capacidade de interiorizar a 

ruptura regularizando a transformação “não tem a forma saturada” da integração do mesmo, 

mas sim do retorno do “suplemento” o que garante o caráter interminável e aberto da escritura 

(DIS, p. 69). Em suma, o que tal lógica sistêmica permite pensar é como a função mnêmica do 

 
106 É por isso que, como Jacques Monod bem argumentou (1970), é preciso pensar sempre de maneira interligada 

a descoberta dos mecanismos genéticos ligados à hereditariedade e o processo da evolução natural. É tal ligação, 

que caracteriza o programa neodarwinista de pesquisa, que explicita como as bases fundamentais da biologia 

contemporânea podem explicar a diferenciação das espécies e o arranjo funcional das partes que as constituem 

sem o recurso à ideia de causa final ou de um design inteligente, o que com um só golpe interdita tanto uma 

compreensão teológica quanto teleológica da história da bios. Por exemplo: a estrutura ocular que permite que os 

animais enxerguem a partir da sensibilidade à luz é extremamente sofisticada, a ponto que em um primeiro 

momento parece irracional acreditar que todas aquelas partes possam ter se estruturado sem ter em vista uma 

finalidade própria à natureza. Toda a linha de raciocínio suposta por Darwin, e que o mecanismo genético iria 

posteriormente confirmar, é que é possível pensar uma dinâmica processual através da qual haja não um telos dado 

na origem, mas sim como de contingências iniciais surge retrospectivamente uma linha de desenvolvimento que 

permite a inteligibilidade do processo. Isso porque, na relação com o meio e outros organismos, a presença de uma 

estrutura sensível à luz capaz de orientar o deslocamento sensório-motor constitui uma vantagem grande tanto para 

a cooperação quanto para a concorrência entre seres-vivos. Como sabemos, se esses organismos se reproduzem 

eles podem transmitir essa estrutura para a geração seguinte; cada processo de transmissão se dá por meio da 

replicação de um programa em que a memória da evolução natural está como que encapsulada. Tal processo 

sempre é passível de erro, o que produz em geral anomalias que serão novamente selecionadas pelas condições do 

meio e pela relação entre organismos. Na evolução natural o que encontramos é um imenso fluxo genômico que 

apenas pode ser compreendido em seu constante movimento de variação estatística: o programa está aberto ao 

futuro, às interações complexas com o meio, à flutuações imprevistas, etc.  Logo, a diferenciação do programa, 

que dá origem à diversidade das espécies e mesmo à singularidade de cada indivíduo de uma população, é fruto 

do sequenciamentos de “erros que dão certo” e, por conseguinte, se replicam inscrevendo-se na cadeia evolutiva 

da vida. Ao longo de milhões de anos, quando refazemos a série evolutiva do sistema óptico e sua capacidade de 

gerar informação devido a sensibilidade à luz, percebemos que sua funcionalidade se desenvolveu em 

determinadas espécies dadas situações contextuais concretas. Isso significa que determinadas mutações aleatórias 

foram filtradas e transmitidas em uma cadeia de causalidade complexa em que não há causa final; mas, 

retrospectivamente, percebemos também o surgimento de uma necessidade uma vez que por pressão das 

contingências ligadas à seleção natural há uma sofisticação do sistema óptico no acúmulo de mutações que 

favoreceram os organismos e que agora se encontram inscritas em seu atual código genético. É por isso que temos 

a ilusão da existência de um design inteligente que dirigiria originariamente o processo uma vez que ele parece se 

encaminhar em uma direção que o simples acaso não pode explicar. Acontece que não há simples acaso, pois os 

acasos são selecionados por intermédio das experiências vitais de sobrevivência e são transmitidos posteriormente, 

isto é, há uma causalidade eficiente que dá origem ao processo e uma inteligibilidade retrospectiva que desvela o 

seu sentido, desde que não confundamos isso como uma causalidade final que o dirigiria desde o início.  Tudo se 

passa como se as aleatoriedades, próprias a replicação do código, fossem testadas e selecionadas por uma série de 

processos ligados à vida das espécies. Não pode haver determinismo simples aqui, mas apenas causalidades 

complexas que se interligam, o que torna impossível a tarefa de inferir com precisão os desenvolvimentos 

subsequentes. É essa dinâmica que paulatinamente vai, de elo em elo da cadeia, produzindo uma diferenciação 

que não segue nenhum sentido pré-escrito ou estrutura pré-formada, mas sim constitui de maneira imanente a sua 

própria historicidade. História que não é absoluta, mas se encadeia com outras histórias como a do sistema solar, 

da idade geológica da terra e, no caso humano, com o desenvolvimento da tecnologia, dos esquemas socioculturais, 

etc. Para um aprofundamento no tema ver Dennett (1996), Pinker (1997), Mayr (2002) e Gould (1990)        
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programa “se modifica sem parar, de maneira não pré-estabelecida, sob o efeito de fatores 

“aleatórios” do ambiente, produtores de “erros” no sistema” (ATLAN, 1992, p. 51). A estrutura 

do rastro enquanto condição de todo processo de memória torna-se indissociável do movimento 

de individuação da realteridade: “A memória – enquanto o padrão de dobras sedimentadas de 

intra-ações iterativas – está escrita na nervura do mundo. O mundo conjunta a memória de todos 

os rastros; ou melhor, o mundo é essa memória (dobra da materialização)” (BARAD, 2007, p. 

261) 

Eis a diferença fundamental com o que Derrida chama de ontoteleologia própria à 

“filosofia da semente”, pois nela o princípio já está posto na origem, seu devir é um 

desdobramento necessário daquilo que já está garantido de antemão: a arché dirige um tempo 

sem gênese e sem acontecimento. Dada a auto-inseminação originária, segue-se o 

originariamente inscrito. Sistema fechado que faz com que a totalidade se defina como 

absolutamente sem fora, sem erro, sem anomalias, sem restos. Tal processo, como a ciência 

contemporânea não cansará de nos mostrar107, somente poderá ser um processo finito de 

reprodução do mesmo, nunca um movimento poiético plural.  

 O que importa no conceito de disseminação é, portanto, como a multiplicidade 

contingente própria ao devir permite, em sua indeterminação, que algo possa advir; mas caso 

algo venha-a-ser, esse algo, ao constituir-se mediante novas estruturas e feixes de relações, 

reconfigura os processos espaço-temporais produzindo uma deriva em seus desdobramentos 

posteriores. A antinomia entre continuidade e ruptura é falsa, pois apenas podemos dar conta 

do vir-a-ser da realteridade a partir da apreensão conjunta dos dois termos, entendendo como a 

diferença pode retornar, enquanto diferença-a-si, dentro de um processo contínuo. A 

necessidade não estava na origem, mas é ela que après-coup revela-se como determinante do 

devir-outro-do-vir-a-ser. Hilemorfismo e teleologia se veem recusados, pois nem forma, nem 

causa final, pré-existem à disseminação e reorganizações do múltiplo. Para Derrida, errância e 

destino se conjugam precisamente nesse tempo plural e escalonado próprio à “destinerrância” 

de um mundo sem origem (MES, p. 360). Do contrário, como a diferenciação poderia ter 

 
107 Foi G. Simondon (2006) quem fez um dos melhores esforços filosóficos contemporâneos, mediante uma 

apropriação rigorosa da ciência do século XX, para demonstrar como é apenas partindo de sistemas metaestáveis 

que podemos dar conta da ontogênese dos seres. Dessa forma, Simondon (2006) demonstrava a necessidade de 

superar os modelos mecanicista (séc. XVII/XVIII) e organicista (séc. XVIII/XIX), indo em direção a uma teoria 

ontogenética que tem na multiplicidade pré-individual, na indeterminação própria à complexidade, na 

temporalidade própria às estruturas dissipativas e na ausência de equilíbrio inicial/último as determinações 

necessárias de um real processo de individuação.  
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alguma vez começado? Uma metafísica ateológica sempre começa afirmando que o “jogo do 

mundo é a unidade entre o acaso e a regra, do programa e de seu resto ou excesso” (DIS, 71).  

Fundamentalmente, o que se nega aqui é o grande princípio metafísico idealista: nihil 

est sine ratione. Enxertando a alea no âmago do ser, a desconstrução repete diferencialmente 

a boa tradição materialista que tem no clinâmen um de seus motivos fundadores. Doravante, o 

cosmos, a vida natural e a sociedade terão sua historicidade própria, sua genealogia que é o 

avesso de uma história pré-escrita: Entstehung e não Ursprung diria Nietzsche108. Assim sendo, 

serão o acontecer de um conjunto de entrelaçamentos, de encontros, de condições e de causas, 

de traumas e afecções que foram se constituindo, falhando, metamorfoseando-se, nascendo e 

morrendo. A teogonia, ao desabar, revela uma brisura que brilha no âmago de seu categórico 

rigor: o envio do ser é apenas um talvez-ser, isto é, o que se segue (igitur) de um lance de dados. 

Na origem do destino alea jacta est: a disseminação é sem razão, ela se dissemina porque se 

dissemina109.  

A recusa de uma necessidade histórica férrea toca duas extremidades que se mesclam: 

a construção do “mundo humano” e o pulso do “mundo natural”. A escritura da natureza 

prolonga-se nas técnicas de inscrição da physis por parte dos sistemas sociais110. A historicidade 

da téchné reescreve a natureza no mesmo movimento pelo qual permite a processualidade de 

sua objetivação. Dissolver a estrita necessidade histórica em um pensar que aceita a 

contingência na integração do aleatório não significa tudo diluir em um vir-a-ser espontâneo e 

caótico, mas sim é a antecâmara para uma compreensão histórico-crítica da gênese da realidade 

humana através de sua mediação social.  

Sobre isso é preciso lembrar, como a Gramatologia frisa em sua leitura da obra de Leroi-

Gourhan, que a escritura é também o ravinamento das mãos sobre a terra, a exteriorização 

 
108 Sobre isso, ver Foucault (2001, p. 1004-24). 

109 Para uma interpretação rigorosa dessa estrutura de crítica ao princípio de razão suficiente a partir da estrutura 

de um “porquê” que é sem “porquê”, ver a leitura de Heidegger do poema de Angelus Silesius (1994, cap.5 e 6).  

110 Quem melhor entendeu isso, ainda que de certa maneira não explicitem com todas as letras sua dívida com 

Derrida, foram Deleuze e Guattari no capítulo III de Anti-Édipo. Ali, por intermédio da noção de socius inscritor, 

Deleuze e Guattari desenvolvem uma filosofia da história que se move através de uma sequência de capturas entre 

“grafia e voz”, remetimento de base que ao determinar a relação entre o homo natura e o homo historia, permite a 

construção de um quadro sequencial da história desejante e inconsciente da natureza e sua necessária contraparte 

enquanto história universal dos sistemas de inscrição do desejo – “selvagens, bárbaros e civilizados”. O tema, 

contudo, de uma determinação recíproca entre história natural e história da humanidade remonta a tradição do 

materialismo dialético, seja em Marx e sua crítica a Feuerbach (Ideologia Alemã), seja por exemplo em Adorno e 

Horkheimer (Dialética do Esclarecimento e Dialética Negativa).    
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expansiva da cognição humana nos termos de um domínio instrumental da natureza111. 

Suplemento de suplemento, há de ser reafirmar as passagens entre níveis, a progressiva 

estratificação da realteridade através de um devir que é histórico, mas não necessário: da 

multiplicidade inorgânica aos sistemas orgânicos, soma-se a emergência “da mão e da língua”, 

desse esforço racional capaz de transformar o mundo exterior trabalhando as coisas como que 

por dentro112. Técnica e linguagem permitem que a história humana modifique a organização 

pretérita da materialidade de maneira decisiva, desencadeando processos que terão e trarão 

consequências cada vez mais necessárias por sobre todo orbe terrestre.  

Nisso, temos um primeiro vislumbre de como natureza e cultura não estão 

absolutamente cindidos; pelo contrário, a historicidade de ambos se condiciona um em relação 

ao outro113. Pensar a physis de maneira desconstrutiva é, dessa forma, o contrário da 

 
111 Sobre isso ver o estudo seminal de Leroi-Gourhan (1964).   

112 A importância de uma concepção emergente para uma filosofia da natureza é a possibilidade de desarmar uma 

tensão entre um conceito ontológico e uma apreensão histórico-crítica da physis. Sobre tal oposição, acreditamos 

ser necessário ter o cuidado de afirmar, ao mesmo tempo, tanto o caráter extra-humano da realidade natural, quanto 

a sua necessária mediação com a historicidade humana. Somente dessa forma, nos parece, podemos ter uma 

apreensão que seja não dogmática e histórica da natureza sem que caiamos nos limites humanistas e nos 

preconceitos antropocêntricos que muitas vezes enformam as bases da dialética marxista. Encontramos tal tensão, 

por exemplo, nas formulações próprias a Engels em sua “Dialética da Natureza” e na contraposição crítica de Marx 

em textos como o “Capital”. É verdade que é fácil criticar a construção metafísica de Engels, tal como faz Lukács 

em História e consciência de classe, como um ilusório uso das categorias da Lógica dialética de Hegel para o 

domínio de uma natureza exterior que não poderia ser apreendida na ausência de mediação entre sujeito e objeto, 

isto é, da prática humana e de sua decorrente determinação histórico-social. Contudo, ao nosso ver, em Lukács, e 

mesmo em Marx, o acento histórico-crítico de seu conceito de natureza traz o risco de se transformar em uma 

antropologização excessiva da realidade que tem, ironicamente, o resultado de conceber a natureza – enquanto 

apreensão do múltiplo existente – através de uma lente estritamente instrumental e fetichizada por meio da 

categoria do trabalho. É exatamente tal tensão que, como veremos, Freud foi capaz de pensar de maneira bastante 

original e não-reducionista.  

113 Marx expressou de maneira precisa tal exigência relacionando seu pensamento ao de Darwin: “Darwin atraiu 

o interesse para a história da tecnologia natural, isto é, para a formação dos órgãos das plantas e dos animais como 

instrumentos de produção para a vida. Não mereceria igual atenção a história da formação dos órgãos produtivos 

do homem social, da base material de toda organização social particular? E não seria ela mais fácil de ser 

compilada, uma vez que, como diz Vico, a história dos homens se diferencia da história natural pelo fato de 

fazermos uma e não a outra? A tecnologia desvela a atitude ativa do homem em relação à natureza, o processo 

imediato de produção de sua vida e, com isso, também de suas condições sociais de vida e das concepções 

espirituais que delas decorrem” (2013, p. 446, nota 89). Ou ainda: “Conhecemos uma única ciência, a ciência da 

história. A história pode ser examinada de dois lados, dividida em história da natureza e história dos homens. Os 

dois lados não podem, no entanto, ser separados; enquanto existirem homens, história da natureza e história dos 

homens se condicionarão reciprocamente” (2007, p.87). Seria interessante marcar este ponto de encontro entre 

história natural e história social com a seguinte questão: se o modelo de história natural, para Marx, sempre será 

uma determinação fundamental para a historicidade humana, o que aconteceria com uma filosofia da história que 

estivesse a altura do atual estágio de conhecimento dos mecanismos de evolução das espécies? Em outras palavras, 

o que significaria para um pensamento do homem sobre o homem o contato com uma história extra-humana em 

que o aleatório e a necessidade trançam uma diversificação histórica sem telos?     
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essencialização da natureza a partir do ocultamento de sua história. A hipóstase do dado natural 

imutável deve ser remetido a um conceito social de natureza que, atravessado internamente 

pelo vir-a-ser da historicidade humana, acaba por constituir o único horizonte possível de sua 

significação. Não é nos termos de um construtivismo irrestrito, ou de um essencialismo 

dogmático, que se decide o enlace entre natureza e sociedade, aporia para qual a lição freudiana 

ainda nos é fundamental: é apenas no nó entre o pulso de uma natureza extra-humana e a 

dinâmica concreta das práticas sociais que o desenvolvimento de uma teoria materialista 

encontra seu travamento real e seu mal-estar característico. Em uma palavra, o que está em 

questão é a desmitologização de uma filosofia primeira que se se diz na progressiva 

individuação do princípio em uma totalidade unívoca e sem furos, para um pensar ontogenético 

em que estratificações escalonadas e temporalidades plurais condicionam a organização do 

múltiplo em graus de complexidade e estruturalização diversos.    

Tal disseminação produtiva enquanto movimento intrínseco a um pensar ontogenético 

“solicita a physis como mimesis, remete a filosofia à cena e seu livro ao jogo” (DIS, p. 70). 

Maneira mordaz de nos lembrar que a suplementariedade própria à escritura coloca o livro do 

mundo e, portanto, a natureza enquanto totalidade fechada, no espaço daquilo que instável 

sempre é incompleto: a cena do jogo. Isso porque a superabundância da natureza que 

incessantemente reconvoca o suplemento na emergência possível de uma nova ordem, ou na 

realização de uma desordem sem retorno, não se funda em uma potência inesgotável “como na 

hipótese clássica”; mas sim na compreensão moderna de que a natureza nunca é um todo, pois 

sempre “falta-lhe algo, a saber, um centro que detenha e fundamente o jogo das substituições” 

(SSJ, p. 423).  

O conceito de jogo “exclui a totalização”: por toda a parte a natureza – isto é, a totalidade 

dos entes existentes - está incompleta; o movimento de suplementação é o que faz com que a 

relação entre physis e nomos, a constituição do mundo tal como o experienciamos, seja um 

sistema aberto e histórico, sistema em que o novo e a destruição sempre podem advir (SSJ, p. 

423). Finita infinitude, natureza e cultura formam, contraditoriamente, um todo-não-todo114. 

Lucrecio já marcava esse caráter de incompletude do mundo quando afirmava repetidamente 

 
114 Para uma reflexão fecunda sobre o problema da incompletude da natureza de um ponto de vista científico ver 

o belo livro de Deacon (2011). 



101 

 

 
 

em seu poema a tessitura complexa do real nos termos do textum, contextum e nexum115. É 

assombrado pela intuição original desse poema que talvez devêssemos ler uma das afirmações 

mais conhecidas e mal interpretadas de Derrida: “il n'y a pas de hors-texte” (GRA, p. 227). 

Ora, como haveria se a escritura atravessa o livro do mundo na textualidade que enforma de 

rerum natura, isto é, o fundo sem-fundo das coisas mesmas? Ninguém melhor que Vicky Kirbi 

expressou tal espectro do materialismo quando disse que o “não há fora-do-texto” de Derrida 

deveria ser entendido como “não há fora-da-natureza” (2011, p. X).  

Isso significa que a escritura enquanto texto que é mundo reconhece o intrincamento 

(nexum/contextum) entre todas as suas partes; ao mesmo tempo, o “entrelacement” afirma, 

paradoxalmente, a inexistência do Todo. Recusa-se, então, a existência de um ente único 

absoluto, a totalidade do Um, unidade de um ser que se exprimiria no diverso. A afirmação da 

trança desses fios de Moira que formam um “Geflecht” sem começo nem fim implica os seres 

na equivocidade do ser, em uma cadeia em que cada parte se compõe de outras em um processo 

contínuo com o que lhe precedeu mas que não se predicam em relação a realidade de uma 

substância unívoca. Em outras palavras, ainda que nada esteja fora desse tecido, “o” tecido não 

existe. Entre nós, Rafael Haddock-Lobo sintetizou tal questão quando afirmou que: 

 

(...) se há o real, se posso chamar algo de real, isso não está nada além da teia, sendo 

a realidade o próprio tecer. E se conseguimos conceber o fora da teia ou alguma 

realidade para além do tecer, é porque a tecelagem se estende infinitamente, para cima 

e para baixo, para dentro e para fora da própria teia. (...) Nesse sentido, desconstruir 

o real seria mostrar que a realidade é texto, é têxtil, é tecida. Isso seria a postura de se 

manter no limite do texto. (HADDOCK-LOBO, 2013, p. 10). 

 

Como nota a esse respeito também Rodolphe Gasché, o tema da “simploke”, da 

“Verflechtung”, ou da tessitura, é um fio condutor maior da obra de Derrida; com ele, busca-se 

pensar “nada mais do que a produção, através do entrelaçamento do múltiplo, da generalidade”; 

quer dizer, pensar a physis enquanto algo que não esteja subsumida nem na origem, nem em 

seu resultado, a unidade de uma totalidade orgânica, mas sim se constitua como uma heterologia 

concreta (GASCHÉ, 1986, p. 99). Nesse caso, novamente a condição de existência real da 

physis é a sua condição de impossibilidade: não existe a natureza, apenas múltiplos seres 

 
115 Devemos a leitura de Nail (2018a) essa indicação filológica que ao retraduzir o poema de Lucrecio mostrou 

como o filósofo latino utiliza sistematicamente tais termos que remetem à “textualidade do real” para indicar as 

conexões e relações entre as partes materiais que enformam as coisas, aprofundando o tema da textura inerente à 

realidade material.  
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histórico-naturais que compõem um processo plural e impessoal que é internamente 

diferenciado e mediado116.  

A indeterminação própria ao múltiplo que se diz como um excesso que falta, marca, por 

fim, a “diferença seminal” com a sombra do negativo: “germe mortal é uma expressão quase 

tautológica”117 sugere Derrida (GLAS, p. 134). Com tal comentário, Derrida parece querer 

melhor determinar sua posição: pois, quando partimos da auto-inseminação a disseminação é 

apenas uma “finta”, já que seu processo é “imortal como uma Fênix” (GLAS, p. 134). Isto é, 

tradicionalmente, ao menos desde Heráclito, o devir não conhece a experiência da destruição, 

mas apenas a transformação incessante. De certa maneira, a desconstrução lê nesse pensamento 

que ao se demorar perante o fim apenas o faz para integrá-lo enquanto motor de um processo 

mais amplo, a última expressão de um idealismo da totalização. É somente aqui, nos parece, 

que a relação com uma interpretação ortodoxa de Hegel será tensionada de maneira 

irreconciliável, no mesmo movimento pelo qual Derrida irá aproximar, de maneira decisiva, 

dialética e desconstrução118. 

Isso porque, para uma ontologia realmente materialista, é preciso reconhecer que o 

dispêndio condiciona o tecer imanente da escritura; por conseguinte, podemos dizer que sempre 

há um excesso que é irrecuperável no gesto de reapropriação-de-si. Infinita finitude intrínseca 

ao mundo, a disseminação é uma expropriação inquietante marcada por uma economia geral 

que tudo prolonga até a sua desagregação última. A “multiplicidade disseminal” então 

 

não retorna ao pai, (...) mas sim se expõe a um esquecimento radical que não participa 

mais da tópica de uma economia do recalque, condenada que ela está ao acaso e ao 

risco do pó, a saber, de um rastro sem rastro, segredo inviolável e sem profundidade, 

sem lugar, sem nome, sem destinação, hiperbolythique, destruição excessiva, lyse119 

sem medida, sem medida e retorno, lyse sem anagogia (RES, p. 49).   

 

 
116 Foi Alain Badiou quem melhor formalizou tal questão (1988, p. 159-60) a partir de um recurso à matemática 

dos conjuntos. Markus Gabriel (2015a, 2015b) também, citando Derrida, insiste na tese de que não pode haver um 

conjunto de todos os conjuntos (“O mundo não existe” em suas palavras) em uma reflexão que parece recuperar o 

paradoxo de Russel a partir de uma chave de leitura tirada da tradição idealista alemã. Em todos os casos, trata-se 

de afirmar a impossibilidade ontológica de qualquer metasistema capaz de totalizar absolutamente uma pluralidade 

de mundos. Para um comentário crítico sobre o tema da unidade do mundo em Derrida, ver seu último curso 

(BSII).    

117 Sobre a figura do “gérmen” na filosofia de Derrida, ver Satore (2018). 

118 Veremos detalhadamente tal ponto no capítulo 3.  

119 Derrida usa aqui a etimologia da palavra “analyse” para salientar um resto irrecuperável por qualquer processo 

analítico de pensamento, uma lyse – aniquilação, corte, liberação – sem retorno e medida.    
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Nesse incessante desgaste, que abre buracos negros no corpo do vir-a-ser, a destruição 

exerce seu pleno direito: “negatividade tão radical – cumpre dizermos aqui sem reserva – que 

nem mesmo podemos mais determiná-la negativamente em um processo ou sistema: ponto em 

que não há mais nem processo nem sistema” (ECG, p. 380). A estratégia de Derrida, seguindo 

de perto a leitura materialista da dialética hegeliana proposta por Bataille, não será criticar o 

negativo em si (como na polêmica de Deleuze), mas sim exigir para o negativo a possibilidade 

de não-integração, tal como em Adorno120. Um pouco como se a dialética fosse inseparável do 

risco de engendrar, enquanto resultado do processo, a mistificação de uma positividade plena 

em-si e para-si; um “hegelianismo sem reserva” nos indicaria o caminho para a emancipação 

do negativo de uma lógica abstrata de reapropriação sistêmica. Só assim, só enfrentando sem 

astúcia e garantias a ausência absoluta de sentido, segurança e permanência, a escritura poderia, 

ao mesmo tempo, ter um sentido parcial, uma garantia instável, uma permanência momentânea 

de uma economia restrita indispensável para a vida singular, essa vida que irá se formar 

enquanto processo que sendo habitado pela morte sobre-vive a ela.  

Nesse caso, se a afirmação do devir é sem reserva, ela o é porque diz sim, de início, a 

restância inescapável do não-sentido e não porque ela justifica o negativo encadeando-o nas 

cadeias do sentido. Secularização do cosmos, da história e da existência humana, o pensamento 

ancora-se em uma realidade aquém de bem e mal. Seu trabalho, contudo, nunca será a 

contemplação extasiada do indiferente em um niilismo crispado; mas sim a duplicação da 

afirmação no assumir de uma responsabilidade valorativa de um mundo sem valor. A epopeia 

do Espírito se torna, doravante, a errância infinita e espectral de um acosmos.  

Deslindado em linhas gerais tal percurso filosófico, no que esse pensamento da escritura 

seria ainda uma metafísica do livro? Ao nosso ver, a passagem para um outro materialismo se 

realiza precisamente nesse imparável working in progress, nesse deslocamento incessante das 

 
120 Podemos lembrar sobre isso, entre tantos exemplos, dessa passagem de Adorno: “Sua promessa de solução [de 

Hegel] é falsa. A verdade da irredutibilidade do não-idêntico aparece no sistema, segundo sua própria lei, como 

erro, como não resolvida num outro sentido, o do indômito, ou ainda, como sua inverdade. Assim o 

incompreensível explode o sistema. Com toda a sua ênfase na negatividade, na cisão, na não identidade, Hegel 

realmente toma conhecimento de sua dimensão apenas em vista da identidade, apenas como seu instrumento. As 

não identidades são fortemente acentuadas, mas não são reconhecidas precisamente por causa de sua enorme carga 

especulativa. Como em um sistema de crédito gigante, todo particular deve alguma coisa ao outro – não-idêntico 

-, mas o todo não tem dívidas é idêntico. É aqui que a dialética idealista comete a sua falácia. Ela diz com paixão: 

não-identidade. Em si mesma, a não identidade deve ser determinada como algo heterogêneo. Mas, na medida em 

que a dialética a determina, ela já se imagina indo além da não identidade e certa da identidade absoluta. Sem 

dúvida o não idêntico se torna idêntico pelo conhecimento, e o não conceitual se torna conceito do não idêntico 

por meio do conceitual” (ADORNO, 2007, p. 245-46).    
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categorias tradicionais: lacuna que não convoca um sistema, mas sim o exercício paciente de 

um caminho-do-pensar.  

É verdade, talvez a escritura ainda habite um livro; mas é um livro completamente 

arruinado de uma biblioteca em chamas: “o fogo joga sempre com o fogo” (DIS, p. 444). Luz 

que, ao se propagar para além, clareia os contornos daquilo que distante não conseguimos bem 

divisar. Estranha lição da escritura: muitas vezes, a única maneira de enxergar mais longe é 

incendiando o que nos é próximo e querido.  
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2. ELLIPSEITAS 
 

De onde ela vem?! De que matéria bruta 

Vem essa luz que sobre as nebulosas 

Cai de incógnitas criptas misteriosas 

Como as estalactites duma gruta?! 

 

Vem da psicogenética e alta luta 

Do feixe de moléculas nervosas, 

Que, em desintegração maravilhosas, 

Delibera, e depois, quer e executa. 

 

- Augusto dos Anjos121 

 

Ouvi-o 

E ele lavava o mundo 

Invisível, noite adentro, 

Real. 

 

Um e infindo, 

Destruído, 

Eu-truído. 

 

Luz havia. Salvação. 

 

- Paul Celan122 

 

 

 

2.1 Retornar a Freud  

A época da escritura, da qual os contornos gerais foram traçados no capítulo anterior, 

pode ser designada através de “alguns nomes próprios”, nos diz Derrida. Um deles é o de Freud, 

mais especificamente da “crítica freudiana a presença a si, isto é, da consciência do sujeito, da 

identidade a si, da proximidade ou da propriedade de si” (SSJ, p. 412). Pois, para tudo perguntar 

de uma só vez, o que nos resta da estrutura moderna da subjetividade filosófica quando esta é 

confrontada com a experiência crítica da psicanálise? Tema que será transversal à experiência 

da desconstrução, é na tarefa de repensar a categoria filosófica do sujeito que, para Derrida, 

inicialmente o discurso de Freud se impõe de maneira incontornável.  

Colocar a questão dessa maneira peremptória é interessante porque permite que de início 

já nos lancemos para além de uma doxa comum: a que afirma, de maneira superficial, que a 

 
121 Poema “Ideia”, in. Eu e outras poesias (2001). 

122 Poema “Uma vez”, tradução Cláudia Cavalcante (1999).  
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filosofia francesa contemporânea – em especial o chamado “pós-estruturalismo” – se definiria 

pela destruição irrestrita da categoria do sujeito. A esse respeito, lembremos de uma entrevista 

tardia de Derrida (1991) - e que tem, portanto, a qualidade retrospectiva fundada em um 

distanciamento temporal que é essencial ao bom ajuizamento de questões polêmicas – na qual 

ele insiste como na orientação filosófica própria a sua geração nunca se tratou de abandonar tal 

problemática, mas sim de repensá-la a partir de outros marcos. O comentário é longo, mas 

justifica-se a citação pelo seu caráter esclarecedor:  

 

A questão “Quem vem após o sujeito?” (desta vez sublinho o “após”) supõe que, 

atualmente, para uma certa opinião filosófica, na sua configuração mais visível, 

qualquer coisa nomeada “sujeito” pode ser identificada, assim como poderia ser 

identificado o seu alegado ultrapassamento em certos pensamentos ou em discursos 

identificáveis. Esta opinião é confusa. A confusão consiste ao menos em misturar 

grosseiramente um grande número de estratégias discursivas. Se ao longo dos últimos 

25 anos, na França, as mais notórias dessas estratégias procederam, com efeito, a uma 

espécie de explicação acerca da “questão do sujeito”, nenhuma delas procurou 

“liquidar” o que quer que seja (aliás, não sei a qual conceito filosófico pode 

corresponder esta palavra, que compreendo melhor em outros códigos: finanças, 

banditismo, terrorismo, criminalidade civil ou política; e, portanto, não se fala de 

“liquidação” senão na posição da lei e mesmo da polícia). O diagnóstico de 

“liquidação” denuncia em geral uma ilusão e uma falta, ele acusa: quis-se “liquidar”, 

acreditou-se poder fazê-lo, não deixaremos que o façam. O diagnóstico implica, pois, 

uma promessa: faremos justiça, salvaremos ou reabilitaremos o sujeito. Palavra de 

ordem, portanto: retorno ao sujeito, retorno do sujeito. (...) Consideremos alguns 

exemplos dessa confusão, servindo-nos da ajuda de nomes próprios como indícios. 

Teria Lacan “liquidado” o sujeito? Não. O sujeito descentrado do qual ele fala sem 

dúvida não tem os traços do sujeito clássico (e ainda seria preciso ver isso mais de 

perto...), ele permanece, no entanto, indispensável à economia da teoria lacaniana. (...) 

notemos que já a teoria althusseriana, por exemplo, busca retirar uma certa autoridade 

do sujeito por reconhecer à instância [instance] do “sujeito” um lugar irredutível em 

uma teoria de ideologia, ideologia que é tão irredutível, mutatis mutandis, quanto a 

ilusão transcendental na dialética kantiana. Este lugar é aquele de um sujeito 

constituído pela interpelação, por seu ser-interpelado (ainda o ser-diante-da-lei, o 

sujeito como sujeito subjugado à lei e responsável diante dela). Sobre o discurso de 

Foucault, haveria diferentes coisas a dizer de acordo com os momentos de seu 

desenvolvimento. Trata-se talvez de uma história da subjetividade que, malgrado 

certas declarações massivas sobre o apagamento da figura do homem, certamente não 

consiste em “liquidar” O Sujeito. E em sua última fase há, ainda, o retorno da 

moralidade e de um certo sujeito ético. Para esses três discursos (Lacan, Althusser, 

Foucault), para certos pensamentos que eles privilegiam (Freud, Marx, Nietzsche), o 

sujeito é talvez reinterpretado, ressituado, reinscrito, ele certamente não é “liquidado”.  

(CB, p. 152-53).  

   

A oposição não se define, portanto, entre uma “filosofia do sujeito” e uma “sem 

sujeito”, mas sim na disputa pelo “quem”, ou “o que”, compreender por tal conceito. E se reler 

Freud é, para Derrida, reencontrar a potência crítica de seu discurso, o retorno a Freud visará 
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deslocar nosso horizonte de compreensão da gênese e estrutura da subjetividade dentro do 

discurso filosófico moderno e não eliminar tal categoria.  

Partimos portanto do reconhecimento de que a psicanálise é indissociável do 

desenvolvimento de uma reflexão outra sobre a subjetividade, reflexão pela qual a autoridade 

do “eu” se encontra definitivamente limitada. Com isso, o sujeito deixa de ser compreendido 

como uma instância absoluta e soberana, seja em seus atos epistêmicos, seja em seus juízos 

práticos, uma vez que a consciência se encontra subordinada por forças, afecções e estruturas 

simbólicas que em larga medida a ultrapassam. Intrusão de um problema decisivo para a 

história do pensamento filosófico, a lógica do inconsciente faz tremer um discurso ainda muito 

calcado na certeza simples da presença a si. Dessa forma, nos diz Derrida, quando 

reconhecemos a exigência de repensar a categoria do sujeito a partir da experiência freudiana, 

não é mais possível   

 

(...) continuar tranquilamente o velho e bom discurso das Luzes, voltar a Kant, lembrar 

a responsabilidade jurídica ou política do sujeito por meio da restauração da 

autoridade da consciência, do eu, do cogito reflexivo, de um “eu penso” sem 

dificuldade e sem paradoxo. (...) como se, enfim, fosse legítimo acusar de 

obscurantista ou de irracional quem quer que complicasse um pouco as coisas ao se 

questionar sobre a razão da razão, sobre a história do princípio de razão ou sobre o 

advento, talvez traumático, representado por algo como a psicanálise na relação da 

razão consigo mesma. (FP, p.4) 

 

 

 Frente àquilo que não se apresenta nem deixa se representar dentro dos estreitos limites 

da substância simples, ou da apercepção egológica, é todo um código filosófico moderno, com 

seus axiomas, suas normas e seu ideal de razão que é recusado. Pois, colocar a questão da 

subjetividade é, ao mesmo tempo, recolocar o problema da relação da razão consigo mesma. 

Nesse sentido, a psicanálise não deixa de ser mais um capítulo de uma crítica racional da razão, 

questionamento esse bastante próprio à época da escritura. É se situando dentro desses marcos 

que Derrida pode então nos dizer que “a questão da psicanálise, esta que contesta a autoridade 

da consciência, a autoridade do eu, que está interessada na sexualidade e no complexo conceito 

de fantasma” tornou-se incontornável para o pensar e, por conseguinte, a desconstrução estaria 

sempre “negociando entre filosofia e psicanálise” (DQD, p. 44). Nosso problema se arma: 

afinal, quais as consequências que essa constante negociação irá impor à categoria do sujeito? 

Para o encaminhamento de tal problema, gostaríamos de mostrar como três pontos serão 

decisivos: 1) Derrida irá se apoiar em Freud para pensar um campo transcendental pré-

individual enquanto condição da individuação. É no rastro da desconstrução do idealismo 
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transcendental que uma teoria materialista da subjetividade irá encontrar suas bases 

ontogenéticas e filogenéticas; 2) é todo um problema ligado à filosofia do tempo e sua relação 

com a subjetividade que será transformada. Recusa da primazia da temporalidade da 

consciência, articulação entre tempo da natureza e tempo intencional, ênfase nos paradoxos 

próprios ao Nachträglichkeit na constituição performativa e temporalizada do si-mesmo 

mediante a escritura de si; 3) intrusão e primazia da alteridade na constituição da subjetividade 

o que irá limitar, de forma decisiva, o que poderíamos chamar de “metafísica do indivíduo” e 

sua orientação nos termos da propriedade de si, do retorno assegurado a si no círculo próprio a 

sua ipseidade.  

Nesse movimento aqui proposto, é uma outra teoria do sujeito que é delineada; teoria 

capaz de valorizar o caráter material, opaco e cindido do si-mesmo. Desconstrução da ipse na 

deformação lacunar da elipse, sugerimos chamá-la de teoria da elipseidade; o que se segue é a 

tentativa de apresentar a reconstrução paciente de tal conceito. Um pouco como se com ele 

buscássemos responder a essa pergunta que, entre nós, Bento Prado Júnior tão bem formulou 

nas bordas entre filosofia e psicanálise: “Que seria ser si mesmo? Se a pergunta tem sentido, 

como pode articular-se com o ser outro: outros si-mesmos?” (2017, p. 17).     

 

2.2 Um percurso conhecido  

 Em sua primeira leitura de Freud, Derrida demarca um movimento claro de orientação: 

ele vai do não publicado Entwurf einer Psychologie (1895) até as notas sobre o Wunderblock 

(1925) passando pelo sétimo capítulo da Traumdeutung (1900). Tal movimento permite uma 

série de justaposições em torno do tema do “aparelho psíquico”, tema que, primeiramente 

pensado por Freud nos termos de uma neurofisiologia, acaba por encontrar uma metáfora tardia 

no mecanismo próprio a uma máquina de escrever depois de ser pacientemente montada 

enquanto tópica estritamente psicológica. Para Derrida, tudo se joga no desdobramento das 

aporias próprias a essa inquietante re-montagem que nunca deixa de oscilar entre um “sistema 

não-psíquico do psíquico” e um “sistema psíquico mesmo” (FRE, p. 325). Daí esse belo 

fragmento de Freud e a cena da escritura que sintetiza o percurso de sua leitura: 

 

Seguindo o caminho das metáforas do caminho, do rastro, da facilitação, da marcha 

sulcando uma via aberta por efração através do neurônio, a luz ou a cera, a madeira 

ou a resina para se inscrever violentamente numa natureza, numa matéria, numa 

matriz; seguindo a referência infatigável a uma ponta seca e a uma escrita sem tinta; 

seguindo a inventividade incansável e a renovação onírica dos modelos mecânicos, 
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essa metonímia trabalhando indefinidamente a mesma metáfora, substituindo 

obstinadamente os rastros pelos rastros e as máquinas pelas máquinas, perguntávamo-

nos o que fazia Freud. (FRE, p. 338) 

 

Descontada a maneira sempre singular de Derrida colocar e descrever os problemas, podemos 

dizer de maneira preliminar que tal percurso e as questões que ele levanta são velhas conhecidas 

dos estudos freudianos. Afinal, a passagem entre a perspectiva estritamente neurológica do 

Projeto para a abordagem psicológica da Interpretação foi lida mais de uma vez como uma 

ruptura decisiva, gesto fundador através do qual Freud delimitaria enfim a especificidade 

irredutível do objeto próprio ao saber psicanalítico.  

Era nesse sentido, por exemplo, que Paul Ricoeur nos dizia em seu notável estudo que 

com o fracasso do Projeto, devido aos limites à experimentação empírica que ele demandava, 

Freud “dava adeus a toda orientação anatômica para seu discurso” o que acarretava o fim de 

uma abordagem “energética sem hermenêutica” (1965, p. 94); cisão por meio da qual a 

psicanálise legitimaria suas intuições elementares123 no enlaço do problema econômico com a 

exigência de compreensão do sentido. Por outro lado, autores como Pribram e Gill irão 

lamentar, em um livro clássico (1976), o recuo de linguagem que a primeira tópica significaria 

perante as pretensões do Projeto. Insuficiência metafórica que seria preciso contornar 

recuperando as bases neurofisiológicas como as únicas capazes de fundamentar a prática 

psicanalítica enquanto discurso científico positivo. Debate amplo que poderia se desdobrar para 

mais algumas dezenas de comentários, tudo se passa como se entre a continuidade de uma 

perspectiva naturalista e a ruptura em direção a uma primazia do psicológico em si, o 

experimento freudiano pendulasse buscando traçar limites seguros para o campo e o objeto de 

sua investigação.     

 Sobre isso, Luiz Roberto Monzani mostrou como a questão não se decidia na simples 

oposição entre continuidade e ruptura. Fazendo um caminho de leitura bastante parecido com 

o de Derrida, Monzani mostrava como as bases neurofisiológicas do Projeto constituíam o 

núcleo duro da descrição do aparelho psíquico no capítulo VII da Traumdeutung (MONZANI, 

1989, cap. 2). A complicação desaparecia quando entendíamos como Freud atava a 

interpretação do sonho, tema dos capítulos precedentes ao VII, com o desenvolvimento de um 

 
123 Apesar de toda ênfase dada na leitura de ao caráter hermenêutico da psicanálise, ele irá reconhecer como a 

perspectiva energética nunca desaparece completamente do freudismo; e com o desenvolvimento das teorias das 

pulsões, Ricoeur verá na obra tardia de Freud uma “restauração da Naturphilosophie” da qual ele teria tentado se 

“desembaraçar” anteriormente (RICOEUR, 1965, p.98).    
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conjunto de teses que explicavam a possibilidade da própria interpretação. E nessa explicação 

- como “Derrida frisou” nota Monzani - as relações psíquicas irão “se configurar nos interstícios 

dos elementos orgânicos, no sistema nervoso”; por isso, ainda que Freud nos diga que o 

aparelho psíquico descrito dispensa qualquer localização anatômica, a “causalidade mecânica 

neuronal” sempre será “condição necessária para que exista algo como uma formação psíquica” 

(MONZANI, 1989, p. 132).  

Dessa forma, se a psicanálise surgia enquanto um discurso sobre o sentido de uma série 

de processos a justo título chamados de psíquicos – sonhos, lapsos, sintomas neuróticos – era 

porque ela se constituía a partir de um trabalho sobre o material clínico; todavia, tal trabalho 

não se funda sobre um jogo hermenêutico, mas sim pressupõem em seu jogo um suporte 

material que o torna possível. Como sintetiza Monzani: 

  

A questão não é qual deve ser a estrutura e funcionamento do aparelho psíquico para 

que essa interpretação seja possível, mas sim esta outra: se essa interpretação é correta, 

quais são os supostos e as hipóteses teóricas que são exigidas para o funcionamento e 

a estrutura do aparelho psíquico (1989, p. 113).   

 

 

Todo o problema se decide na passagem entre níveis discursivos diferentes – 

interpretação e explicação – e sua relação com a ossatura dos fenômenos estudados: sutura entre 

o significado que se expressa nos processos psíquicos e seu lastro com a economia das forças 

do organismo.  

Ao reconstituir esse círculo do fundamento ao fundado, Monzani podia colocar 

epistemologicamente Freud sob a alcunha do mecanicismo materialista, sem reduzir a 

experiência hermenêutica do sentido. Doravante, a psicanálise seria capaz de dar conta desse 

“trabalho que produz efeitos de sentido, efeitos esses que nós percebemos”, mas que exigem 

que “por detrás de tudo, um processo complexo que se desenrole em algo como um aparelho 

ou uma máquina” (MONZANI, 1989, p.141). O compromisso entre leituras opostas assim 

ganhava seu fecho: tocamos na “nervura” da psicanálise quando explicitamos a herança de 

Freud com os pressupostos materialistas e mecânicos da Naturwissenchaften; ao mesmo tempo, 

isso não significa eliminar a esfera da significação própria à existência, pois o horizonte 

naturalista é o que concretamente a torna possível.  

É verdade que dentro desse horizonte o ser humano apenas poderá aparecer como um 

parente próximo do animal-machine de La Mettrie; mas, em um nível mais profundo, o que 

Freud nos ensinaria é que é exatamente aí que o jogo da significação irá perpetuar seu 
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movimento centrífugo fazendo do destino humano uma peça trágica imanente à natureza. A 

psicanálise se constituiria, em suma, como um discurso materialista não reducionista: entre a 

infraestrutura das forças e a superestrutura da significação, Freud se equilibraria entre opostos 

produzindo uma imagem sintética dessa fratura irredutível que é a condição humana124.  

Mas, ao fazer isso, o animal-máquina freudiano não se tornará radicalmente distinto 

daquele legado pela tradição mecanicista do século XVII e XVIII? Pergunta que implica uma 

interrogação complexa: afinal, qual materialismo desde Freud?  

 

2.3 Intensio, extensio, qualis   

 É no rastro da relação entre o caráter mecânico da alma humana e no decorrente 

desdobramento vital de sentido que Derrida também lê Freud. Todavia, isto é feito não como 

um estudo epistemológico do corpus freudiano, mas sim interrogando, a partir do discurso 

psicanalítico, algumas questões fundamentais ligadas à tradição filosófica. Ao fazer isso, 

Derrida incontornavelmente acaba também por prolongar as teses freudianas em novas 

direções, reinterpretando-o a partir de um contexto de significação outro. Na mediação entre 

desconstrução e psicanálise nunca se trata de repetir ou explicar Freud, mas sim de pensar com 

Freud. 

 A primeira coisa que se destaca da leitura de Derrida é como ele valoriza o Projeto, 

como se as intuições freudianas mais elementares já estivessem ali figuradas. Isso porque nele 

se desdobra o que podemos a justo título chamar de uma orientação ontológica. A respeito disso, 

lembremos o que Freud escrevia no pórtico de sua reflexão: 

 

O propósito deste projeto é oferecer uma psicologia da ciência natural, isto é, 

apresentar processos psíquicos como estados quantitativamente organizados por 

partes materiais existentes, de tal modo que esses processos se mostrem 

compreensíveis e carentes de contradição. Tal projeto contém duas ideias diretoras: 

1) conceber o que diferencia a atividade do repouso nos termos de uma quantidade 

(Q) submetida a lei geral do movimento; 2) supor como partículas materiais os 

neurônios (NB125, p. 387). 

 

 

 
124 Essa solução de compromisso entre opostos está em ação na obra de Derrida desde um de seus primeiros textos. 

Ver por exemplo Força e Significação, in. A escritura e a Diferença.     

125 O texto do projeto está publicado apenas na edição crítica da Fischer-Verlag, no último volume: Gesammelte 

Werke. Nachtragsband. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1987. pp. 373-486. Irei abreviar tal volume por NB.  
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Apesar do que é dito expressamente, na verdade Freud delimita de início um horizonte 

que não é a rigor o das ciências da natureza, pois como ele lembrará por todo o texto, muitas de 

suas proposições são claramente “especulativas” já que carentes de comprovação empírica. 

Nesse sentido, talvez fosse mais correto dizer que o Projeto tenta tornar inteligível, partindo da 

observação clínica e de princípios retirados das ciências da natureza, os processos psíquicos a 

partir de uma perspectiva materialista, o que de antemão confessa o caráter filosófico da 

construção.  

Afinal, se trata de escrever um texto de psicologia reconhecendo de início apenas a 

existência de “partes materiais em movimento”. Dessa forma, ainda que o Projeto esquematize 

somente um modelo explicativo, Freud tem que pressupor a existência de suas partes 

elementares, caso contrário como poderia ser um modelo com alguma correspondência com a 

realidade? Dentro da decisão pelo saber positivo corre também a opção por uma concepção 

ontológica do objeto que se estuda: o que há é a matéria em movimento e seus entrechoques e 

afecções. Não saímos tão facilmente assim da Naturphilosophie; essa escolha pela 

multiplicidade quantitativa, de início, será decisiva nas formulações posteriores.  

 Tendo isso em vista, podemos a princípio descrever o objeto estudado no Projeto como 

um sistema de partes integradas atravessada por uma quantidade intensiva de energia capaz 

de gerar trabalho126. Grosso modo, é basicamente de um sistema reflexo que Freud parte. Seu 

princípio básico de funcionamento – o que o Projeto chama de “princípio da inércia” - 

pressupõe que o sistema visa manter-se em um estado de ausência de perturbações e disso 

decorre sua tendência a descarregar o estímulo através da passagem reflexa à motricidade. 

Contudo, caso a descarga fosse total, tal processo levaria o organismo à morte, ou a uma letargia 

inviável à sobrevivência127 (NB, p.389).  

 
126 Uso aqui o termo “trabalho” em seu sentido físico mais elementar, isto é, como o simples produto da aplicação 

de uma força e o decorrente movimento produzido.  

127 Como nota Monzani, tal princípio, que sempre irá “permanecer como um ordenador implícito do discurso 

psicanalítico” – de um ponto de vista concreto não pode ser aplicado ao organismo vivo (1989, p. 101). Na verdade, 

nos parece que é da experiência médica que deriva a compreensão freudiana de que há uma relação entre organismo 

e inércia, ou para melhor delimitar a oposição, entre vida e morte. Sendo assim, é preciso tomar o cuidado de não 

equacionar de maneira muito rápida a abordagem de Freud, forjada pelo exercício da anatomoclínica, com 

regularidades derivadas das ciências físicas, uma vez que o dispêndio entrópico inerente ao organismo terá uma 

mediação muito mais sofisticada do que a simples subsunção deste a uma lei termodinâmica. Consequentemente, 

longe de querermos decidir do ponto de vista epistemológico tal problema, nos atrevemos ainda assim a nos colocar 

em uma distância segura de um livro como o de Paul-Laurent Assoun (1983). Reconhecido o rigor e a ortodoxia 

de suas reconstruções, nos parece discutível, entre tantas coisas, a maneira como ele insiste que em Freud a 

medicina exerce pequeno papel de formação, sendo a fisiologia para Freud nada mais “que uma extensão da física” 

(p. 116). Pelo contrário, a experiência histórica da medicina informa desde o início a construção da psicanálise. 
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Daí essa dinâmica endógena que será tão importante até as formulações de Além do 

princípio do prazer: a variação da excitação dentro de tal sistema teria sua contraparte na 

intensidade de uma dor; já a busca pela preservação de um equilíbrio completamente estável 

levaria às descargas dos estímulos, decaimento da excitação que Freud associa com a satisfação. 

Nesse pulso rítmico entre prazer e desprazer, que portanto nada mais é do que a variação de 

uma quantidade, o Projeto encontra a lei de regulação interna mais elementar de seu sistema, 

pois será preciso que o organismo reserve uma quantidade de energia “constante” para o seu 

funcionamento, sem que haja nem um dispêndio último nem uma sobrecarga (NB, p. 389). É 

sobre esse modelo de equilíbrio metaestável128 que estariam ancorados os processos psíquicos, 

dinâmica que Freud trata como a dimensão econômica de base que enforma a prática 

psicanalítica.  

Podemos então dizer que Freud começa sua teoria a partir da suposição de um sistema 

vivo capaz de se autorregular internamente, sistema que apesar de tender à inércia, ao mesmo 

tempo resiste a ela mediante uma dinâmica complexa de investimentos, contrainvestimentos, 

ações, descargas, sublimações, repressões e produção de sintomas. É tendo tal resistência à 

“inércia” em vista que Derrida pergunta se “já não é a morte que está na origem de uma vida 

que só pode se defender da morte por meio de uma economia da morte, pela sua différance, 

repetição, reserva?” (FRE, p. 300-301).  

Ou, para dizer de outro modo, o que está em jogo não seria o princípio norteador da 

anatomoclínica da qual Freud era herdeiro, clínica que tem em Bichat seu percursor? Saber 

fisiológico que nos diz que a vida é a resistência àquilo que a ela se opõe como seu avesso. 

 
Nesse sentido, é preciso chamar atenção à importância da reconstrução de uma filosofia da fisiologia, tão bem 

exposta por Caio Souto em sua leitura da obra de Georges Canguilhem (SOUTO, 2019), para a boa compreensão 

do que está em jogo na psicanálise freudiana. Ainda que o texto de Souto caminhe para muito além do estrito 

registro de uma epistemologia da psicanálise, desenvolvendo uma conceitualização original do que poderíamos 

chamar da transcendentalidade do vivente enquanto perspectiva genética dos valores, exatamente por isso sua 

tese acaba também por iluminar os limites que, muitas vezes, as leituras dos pressupostos epistêmicos da 

psicanálise freudiana acabam por se enredar. Isso porque tais leituras, invariavelmente, ignoram a experiência 

médica que enforma o texto de Freud e, mais do que isso, não desenvolvem conceitualmente de maneira rigorosa 

a relação organismo-meio, o que acaba por fazer com que a especificidade do vivente – e em Freud, poderíamos 

perguntar, se trata de outra coisa? – acabe se perdendo em uma discussão de fundo mecanicista que pouco tem a 

ver com o espírito da elaboração proposta. Nesse sentido, mesmo a melhor leitura estrutural-epistemológica do 

texto de Freud feita entre nós, a de Luiz Roberto Monzani, parece também padecer desse limite.       
128 Uso o termo metaestável em seu sentido físico, isto é, como um sistema que não é nem completamente 

equilibrado, nem completamente instável. Como explica Muriel Combes, em um sistema metaestável uma pequena 

variação de uma constante física intensiva (pressão, calor, velocidade, tensão potencial) pode desencadear um 

processo de quebra do equilíbrio inicial e uma tentativa endógena da produção de um novo estado de equilíbrio 

novamente metaestável (2012, p. 3-4). Essa dinâmica polifásica, em que as variações intensivas determinam a 

regulação interna de um sistema, nos parece bastante adequada para descrever a regulação entre prazer e desprazer 

que caracteriza o aparelho psicossomático freudiano.   
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Como dirá um dia Foucault comentando essa linha que vai de “Bichat a Freud”: é à morte “que 

a vida se opõe e se expõe; aquilo em relação a que ela é viva oposição, portanto, vida; e em 

relação a que ela é analiticamente exposta, portanto, verdadeira” (2011, p. 160). O laço e a 

diferença entre vida e morte já se configura aqui, talvez, como a oposição mais elementar do 

discurso freudiano.   

Posto isso, Freud insiste na necessária implicação desse sistema com o meio 

circundante. O reconhecimento de suas perturbações endógenas como a fome ou a sexualidade, 

isso que o Projeto chama de “necessidades vitais” (Not des Leben), pressupõe o mundo externo 

tanto como fonte de satisfação quanto de obstáculo para a sua realização (NB, p.389). A marca 

de tal sistema vivo é, então, estar originariamente aberto ao que lhe é outro, com toda a carga 

de desamparo, necessidade de defesa, planejamento e cuidado que a exterioridade impõe.  

Dessa inicial implicação do sistema com um meio que não corresponde sempre as suas 

exigências e expectativas pulsionais, o Projeto deriva uma alteração estrutural do esquema 

elementar do arco-reflexo, pois se a “descarga é a função primária” do sistema é razoável inferir 

que através do jogo entre as pressões externas e internas tal sistema tenha “desenvolvido uma 

função secundária” em que a descarga será postergada tendo em vista uma ação concreta capaz 

de alterar a fonte de excitação, levando a constituição de uma orientação pragmática mais 

eficiente em relação ao mundo  (NB, p. 388-89). Como ficará mais evidente em Além do 

princípio do prazer, Freud recupera uma distinção que remonta a Breuer e a Helmholtz para 

pensar a energia excitatória que circula no sistema: bipartição entre energia livre e energia 

ligada (gebundene) que caracteriza a economia geral própria aos processos primários e a 

economia restrita que é condicionada pelo princípio de ligação (Bindung) próprio aos processos 

secundários. Já na segunda página do Entwurf, de certa forma, a dialética entre princípio do 

prazer e princípio de realidade se esboça.  

Mas, ainda de um ponto de vista anterior e genérico, o que tal argumentação nos mostra 

é como o sistema pensado por Freud é, desde o início, um animal que partilha do mundo com 

outros animais; é um vivente que tem uma historicidade própria ao gênero do qual ele participa, 

produto de um processo evolutivo mediante o qual determinadas marcas de complexificação 

em sua estrutura são selecionadas e transmitidas hereditariamente. Sistema aberto portanto, pois 

capaz de integrar uma transformação estrutural e continuar funcionando a partir desta 

modificação, replicando-a.  
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Trata-se, em uma palavra, de um ser-vivo-no-mundo que no viver-com-outro, através da 

negociação econômica de suas necessidades vitais, acaba por ir se individuando singularmente 

dando dessa forma continuidade à espécie. Entre filogênese e ontogênese, o ser-vivo aparece 

como parte de um processo material de continuidade da vida. Primeiro escândalo para a tradição 

do idealismo filosófico: em seu nível elementar, o humano é apenas mais um animal que 

partilha, com quase todos os outros seres naturais, necessidades e estruturas constitutivas 

comuns129. A escolha inicial do Projeto é pelo naturalismo e não pelo humanismo. 

Podemos dizer, então, que Freud timbra por uma concepção dinâmica entre organismo 

e meio enquanto o enlaço mais elementar do esquema apresentado no Projeto, enlaço que irá 

persistir por toda a sua experiência intelectual explicitando seu compromisso decisivo com a 

fisiologia médica. Sobre isso, lembremos como entre nós, em sua rigorosa tese de doutorado, 

Caio Souto (2019) mostrou como Georges Canguilhem caracterizava o fenômeno vital, a partir 

de estudos epistemológicos sobre as ciências da vida, mediante a criação por parte do organismo 

de uma autorregulação interna em relação ao meio. Fenômeno que teria sido primeiramente 

estabelecido, com bases empíricas bem delimitas, por Claude Bernard. Como explica Souto de 

maneira decisiva:  

 

“Canguilhem se reportará com frequência à sua tese [de Claude Bernard] em fisiologia 

– Recherche sur une nouvelle fonction du foie considéré comme organe producteur 

de matière sucrée chez l´homme et chez les animaux (1853) – que lhe valera a 

celebridade por ter descoberto a função glicogênica do fígado e, assim, ter podido 

demonstrar experimentalmente que o organismo, ao criar secreções internas, 

estabelece para si mesmo um meio (o “meio interior”). Tal descoberta possibilitará o 

surgimento, poucas décadas depois, de uma especialidade médico-fisiológica, a 

endocrinologia (1909), sobre a importância da qual Canguilhem discorrerá em alguns 

artigos. Mas o que torna essa descoberta tão fundamental é que, com a criação deste 

conceito de “meio interior”, Cl. Bernard pôde inverter finalmente a relação entre meio 

e organismo, ali onde Comte ainda hesitou. Isso provocou o que Canguilhem 

denominará como a verdadeira Revolução copernicana, mais importante que a de 

Kant, que ainda se limitava à dualidade metafísica entre sujeito e objeto. Com tal 

inversão entre organismo e meio, diz Canguilhem, Cl. Bernard demonstrara “aos 

contraditores, aos sistemáticos atrasados da ontologia” que os princípios admitidos 

pelo cientista “fundamentam também, como aparências inevitáveis, os fenômenos 

sobre o que eles procuram basear suas objeções”. Invertendo, pois, o centro orbital da 

fisiologia para o “meio interior”, Cl. Bernard reconfigurou os problemas com os quais 

o positivismo de Comte havia se defrontado, sem que pudesse resolvê-los. Não será 

mais o meio exterior que irá regular o organismo. É o organismo que passará a ser 

 
129 Adorno sintetizou bem esse ponto, de maneira irônica, quando ao comentar a violência que a noção de dignidade 

em Kant pressupõe em relação à natureza disse: “nada é mais aborrecido para o kantiano do que a lembrança da 

semelhança entre homens e animais” (ADORNO, 2002, p. 101). Também os heideggerianos resistirão a essa 

intrusão da animalidade na pureza própria ao Dasein. Sobre isso, ver o célebre comentário crítico a Freud de 

Binswanger (1963).  
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definido em função da auto-regulação que proporciona a si mesmo em relação com o 

meio” (2019, p.28).  

 

O vivente passava a se definir, então, enquanto ser-vivo-exposto-ao-mundo e, ao mesmo 

tempo, capaz de uma determinação endógena que se faz na relação com o meio circundante. 

Por conseguinte, e antes mesmo do surgimento da moderna biologia molecular e dos estudos 

contemporâneos em epigenética, o organismo não poderia mais ser definido de maneira 

estritamente determinista, uma vez que ele necessariamente irá se individuar através de um 

equilíbrio metaestável com o meio. É por isso que, seguindo ainda a leitura de Souto, podemos 

dizer que, a partir daquilo que ele nomeia “revolução fisiológica bernardiana” (SOUTO, 2019, 

p. 131), o organismo não é apenas um ente que se adapta às exigências do mundo a sua volta, 

como no naturalismo positivista; mas é também, sobretudo, uma atividade, um vir-a-ser 

constante de seleção entre valores estruturais que dão origem a diversidade de cada vida 

singular. Transformação epistemológica fundamental, que tem na medicina seu “centro 

orbital”, não é possível ver em um médico e leitor atento da fisiologia de Claude Bernard, como 

Freud, uma concepção semelhante de organismo que se define inicialmente por meio da sua 

capacidade de autorregulação e, portanto, já de início para além de qualquer esquadro 

estritamente mecânico?  

Delimitado esses marcos preliminares de seu Projeto, Freud passa a considerar as duas 

funções básicas da vida psíquica: a percepção e a memória. Toda a complicação de seu 

argumento visa resolver uma tensão entre essas duas funções, a saber: por um lado, a percepção 

exige um sistema que esteja sempre disponível a ser impressionado, novamente, pelo estímulo 

externo; por outro lado, a memória exige a possibilidade do registro de um signo do ocorrido o 

que deve acarretar uma transformação interna. Como sintetiza Derrida:  

 

A cruz de uma semelhante explicação, o que torna o aparelho quase inimaginável, é 

que ele precisa dar conta ao mesmo tempo, como o fará a Nota trinta anos mais tarde, 

da permanência do rastro e da virgindade passiva da matéria, da incisão de sulcos e 

da nudez sempre intacta da superfície receptiva ou perceptiva: aqui os neurônios 

(FRE, p. 298).  

 

 

A solução de Freud é pensar em duas especificações próprias à estrutura nervosa do ser-

vivo que devem funcionar de maneira inter-relacionada: uma parte, passível de sempre sofrer 

uma nova excitação porque não restritiva a sua circulação, compõe a função perceptiva do 
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aparelho; outra parte, mais complexa, se altera a partir do recebimento desta quantidade de 

energia constituindo propriamente as memórias (NB, p. 392).  

Enquanto a primeira função localiza-se no limiar entre organismo e meio estabelecendo 

os ciclos de contato entre este e a realidade externa, a segunda se aprofunda na anatomia 

cerebral registrando as afecções do organismo, possibilitando uma cognição mais sofisticada 

do meio. É por isso que Freud insiste como a consolidação da memória está associada com a 

“aprendizagem” que a experiência do mundo exige e possibilita (NB, p. 392), fazendo com que 

“tudo aquilo que chamamos nosso caráter se baseie em rastros mnêmicos” (II-III, p. 545; IV, p. 

590). A memória, em seu sentido mais estrito, inscreve a efração da excitação perceptiva e nisso 

ela arquiva a própria experiência do vivente constituindo o fundo de todo e qualquer processo 

psíquico em geral. Seguindo uma ênfase posta pelo próprio Projeto na centralidade do sistema 

mnêmico para uma verdadeira teoria psicológica (NB, p. 391) é que Derrida nos diz que “a 

memória não é uma propriedade do psiquismo entre outras”, mas sim “a própria essência do 

psiquismo”, sua matéria mesma (FRE, p. 299).  

É primeiramente dessa relação entre percepção e memória que Derrida extrai 

consequências filosóficas maiores do texto de Freud. O que não é de todo surpreendente, uma 

vez que na dinâmica inter-relacional entre essas duas funções Derrida encontra uma mediação 

entre fenomenologia e materialismo que se coaduna com as exigências críticas de suas leituras 

anteriores de Husserl130.  

O esquema freudiano interessa a desconstrução porque nele o caráter originário da 

percepção – “toda fenomenologia sempre será fenomenologia da percepção” (VP, p. 117) - se 

desloca em direção à anterioridade da memória. Aqui, a percepção define-se primeiramente 

enquanto barreira de proteção entre o sistema e seu meio e pelo recebimento/transmissão da 

afecção sensível enquanto energia livre e informação; toda representação objetiva – e portanto 

toda percepção organizada do mundo - apenas se constituirá, a posteriori, a partir do 

estabelecimento das facilitações cerebrais (Bahnung) e da decorrente estruturação “das 

conexões (Verbindungswege) entre os neurônios” que registram as afecções momento a 

momento (NB, p. 394). Em outras palavras, a citoarquitetura cerebral condiciona a 

representação consciente enquanto mecanismo de apresentação qualitativa da excitação 

quantitativa que circula pelo aparelho neuronal.   

 
130 Sobre isso, ver Marrati (2005). 
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Derrida caracteriza a origem dos circuitos cerebrais descritos pelo Projeto por meio da 

ideia freudiana de um jogo de forças (Kräftespiel) em que a enervação da matéria se forma e se 

ativa segundo ritmos inconstantes que lhe são próprios (DF, p.18). A condição de tal formação 

é uma diferença intensiva e extensiva131 que atravessa todo o múltiplo conjunto de processos 

materiais que estão na gênese dos processos psíquicos mesmos. Por mais que a esfera do sentido 

e da experiência qualitativa não se reduza à matéria, aquela é inconstituível sem os abalos, 

dobras e sulcamentos desta. É tendo isso em vista que Derrida nos diz que “a diferença entre as 

facilitações é a verdadeira origem do psiquismo” (FRE, p. 299).   

Nesse ponto, para aprofundar as questões filosóficas que o Projeto implica, devemos 

partir de uma diferenciação rigorosa entre as duas multiplicidades quantitativas que Freud 

pressupõe para seu sistema: uma formada por partes materiais extensas (neurônios); a segunda 

uma quantidade de energia (Q) a qual ele não especifica a natureza. De início, então, duas 

ordens de grandeza estão colocadas – extensio e intensio – com seus dois regimes de diferença 

distintos. Pois uma diferença extensiva é a diferença própria a partes exteriores umas às outras: 

à extensão predica-se a quantidade numérica que se faz na adição indefinida de elementos 

descontínuos. Já a diferença intensiva é uma diferença de grau, ela é interna a quantidade em 

si, logo não se soma a outro elemento homogêneo, mas sim se apresenta de início dentro de um 

complexo diferencial.  

É por isso que, quando conectamos partes que se distinguem entre si para formar um 

sistema coeso, temos relações entre elementos exteriores – o neurônio X conecta-se com o 

neurônio Y. Nesse caso, uma diferença extensa está em questão, pois ela deriva da separação 

de cada unidade. Já a diferença intensiva é própria de fenômenos físicos como calor, brilho, 

força, pressão, potência ou velocidade; ela se dá em um grau que a singulariza entre os muitos 

possíveis, sua quantidade está sempre entre-outras: mais que W, menos que Z. Uma quantidade 

intensiva é uma diferença em si de um conjunto de graus.   

Vejamos um exemplo132: pegamos uma superfície metálica e a esquentamos por meio 

de um foco de calor, fazendo com que o calor se disperse de maneira irregular por ela. Se agora 

 
131 Foi G. Deleuze quem melhor desenvolveu contemporaneamente a diferença entre propriedades extensas e 

intensas. Ver sobre isso Diferença e Repetição, cap.V. Ver também Moore (2012), Delanda (2010, 2013) e Russel 

(2009) que comentam a importância de tal distinção a partir de perspectivas diversas. Entre nós, foi Marilena Chauí 

quem melhor compreendeu o problema refazendo a arqueologia de tal diferenciação a partir da história da filosofia: 

Duns Escoto, Suarez, Spinoza, Deleuze (2016).      

132 Esse exemplo é elaborado baseado na argumentação presente em Delanda (2010, p.115-120) e Deleuze (1968).  
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analisamos um ponto qualquer da superfície, sua temperatura depende da distribuição de 

energia térmica em toda aquela região. Provavelmente, um ponto imediatamente próximo a 

fonte calorífica responsável pelo aquecimento estará mais quente que um ponto distante, isto é, 

terá uma maior quantidade de energia. Entre as duas regiões focalizadas distribui-se uma 

grandeza intensiva em que cada ponto da superfície apresenta um grau de calor que está em 

imediata relação com a infinidade de outros pontos que lhe são próximos. A quantidade de calor 

é então uma multiplicidade não extensa, uma vez que não podemos relacionar suas quantidades 

a partir do somatório de elementos discretos; ela de início já compõe um complexo de graus 

distribuídos pela superfície. O que significa dizer que o calor apenas se dá através do múltiplo. 

Em seguida, delimitamos uma região dessa superfície que está, em média, com algo em 

torno de 90 graus Celsius e a dividimos ao meio; temos então duas partes extensas de igual 

tamanho, mas não temos duas placas a 45 graus Celsius. A intensio não se divide como a 

extensio, pois com a divisão da superfície conseguimos duas novas partes extensas a 90 graus 

Celsius. Feito isso, pegamos uma nova superfície, não aquecida, e a colocamos em contato com 

as duas anteriores, estabelecendo um sistema de difusão do calor; sistema que tende a encontrar 

um grau intermediário entre a maior quantidade e a menor, um ponto de equilíbrio a partir do 

qual não há mais variação de intensidade. Nesse caso, a situação inicial define-se por uma 

diferença na energia térmica, um campo problemático de disparate entre grandezas diversas, 

problema que será lentamente resolvido através da estabilização da temperatura. Há, dessa 

forma, um dinamismo próprio ao intensivo que não se predica ao extensivo. Se, por fim, 

reaproximamos a fonte de calor e elevamos a temperatura até um ponto crítico, a quantidade 

intensiva liquefaz a superfície fazendo com que haja uma mudança qualitativa em seu estado. 

Dito de outra forma, grandezas intensivas podem produzir efeitos qualitativos na matéria 

extensa133.   

Note-se como em um sistema atravessado por quantidades intensivas, como esse 

simples esquema termodinâmico de nosso exemplo, há uma tendência ao equilíbrio que segue 

 
133 Pensando em como as grandezas intensivas estão na origem das estruturas extensas e da gênese de qualidade, 

mas como perdemos rapidamente de vista sua especificidade, Deleuze afirma que “na experiência a intensio 

(intensidade) é inseparável de uma extensio (extensidade) que a refere ao extensum (extensão). E sob estas 

condições a própria intensidade aparece subordinada às qualidades que preenchem o extenso (qualidade física de 

primeira ordem ou qualitas, qualidade sensível de segunda ordem ou qualis). Em suma, só conhecemos a 

intensidade já desenvolvida num extenso e recoberta por qualidades. A partir daí tendemos a considerar a 

quantidade intensiva como um conceito empírico e ainda mal fundado, misto impuro de uma qualidade sensível e 

do extenso, ou mesmo de uma qualidade física e de uma quantidade extensiva” (1968, p. 287-288).  
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a lei de entropia; não se trata, portanto, de uma relação mecanicista, pois há uma 

irreversibilidade do processo: se inverto a ordem dos acontecimentos não consigo estabelecer 

uma causalidade reversa como no caso do choque entre duas bolas de bilhar134. A flecha do 

tempo aqui é um fator condicionante, fator que não está presente em nenhuma relação mecânica 

determinista. 

A relevância filosófica das grandezas intensivas é que, dentro das ciências da natureza, 

elas estão ligadas à gênese e ao desdobramento espaço-temporal de sistemas complexos. Como 

explica Manuel DeLanda: 

 

Bons exemplos são a diversidades de entes que povoam a atmosfera: furacões, 

tempestades de raios, formações de frentes de chuva, correntes de vento. Estes objetos 

aparecem para nós como fenômenos meteorológicos, mas nós não conseguimos 

normalmente perceber o gradiente de temperatura, pressão, ou velocidade que são 

responsáveis pela sua gênese. Similarmente, enquanto muitos animais aparecem a nós 

como seres vivos que se definem pela totalidade de seus organismos, nós normalmente 

não estamos conscientes do gradiente de concentração dos produtos das sínteses 

genéticas, a diferença bioquímica intensiva que gera tais animais através de um 

processo embrionário. (...) Então, em sua forma moderna, a distinção entre 

propriedades intensivas e extensivas pertence [inicialmente] à termodinâmica e, no 

contexto de uma filosofia materialista, ela adquire uma significância propriamente 

metafísica. (...) A diversidade daquilo que nos é dado fenomenologicamente tem a sua 

condição de gênese naquilo que não nos é dado” (2010, p. 116-17).      

 

No Projeto, se por um momento colocamos o esquema neurofisiológico em parênteses 

e nos concentrarmos somente nas categorias mediante as quais aquele esquema se torna 

inteligível, o que encontramos? Primeiramente há as partes extensas, em uma enorme 

quantidade, estabelecendo relações umas com as outras. Multiplicidade material que se distribui 

espaço-temporalmente formando um sistema integrado e instável. Em segundo lugar, há uma 

quantidade intensiva que atravessa as partes extensas afetando-as. Toda a questão é que alguns 

grupos de partes extensas serão mais ou menos afetados pela quantidade que circula pelo 

sistema, transformando-se por intermédio dessa afecção. Há, então, partes extensas mais ou 

menos resistentes à magnitude da quantidade, sendo o grau de resistência do material também 

uma diferença intensiva. É através do que Freud chama de “die Grösse des Eindrucks”, e da 

repetição periódica de tais estímulos, que toda estruturação relacional entre as partes extensas 

vai se produzindo lentamente (NB, p. 393).  

 
134 Sobre a irreversibilidade na termodinâmica a partir da apresentação empírica da assimetria entre passado e 

futuro, ver Prigogine e Stengers (1984).   
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Estruturação material através da qual um arranjo singular de facilitações é construído de 

forma que determinados circuitos sejam aproveitados em detrimento de outros na circulação de 

energia e informação. Dentro desse esquema, originalmente as impressões não são qualitativas, 

mas sim quantidades que circulam no sistema produzindo as variações entre prazer e desprazer; 

essencialmente, prazer e desprazer são transições de graus apenas sentidos, não 

intencionalmente percebidos e muito menos representados conscientemente. Logo, é preciso 

ter cuidado para não equiparar tão rapidamente tais quantidades à impressão no sentido 

empirista clássico, pois ela não se define originariamente pela experiência consciente, ou pela 

apresentação atomizada dos dados da sensibilidade, mas sim pela intensidade do sensível: “A 

experiência no sentido clássico, no sentido filosófico e no sentido corrente, o “como tal” dado 

pela experiência consciente, pela experiência da presença, não é mais a medida” (CP, p. 310). 

Privilégio da dor no Projeto, nascer é expor-se à “grande quantidade de energia” excitatória 

que advém do mundo, mundo que conhece de início apenas grandezas quantitativas (NB, p. 

396). Derrida interpreta isso salientando o aspecto traumático imanente a constituição da 

história de vida: “a via é rompida, quebrada, fracta, aberta” (FRE, p. 298).  

Tudo se passa como se Freud nos desse a pensar que a individuação biopsíquica do 

sujeito pressupõe um campo pré-individual em que diferenças de intensidade e extensão são 

distribuídas na forma de excitações e afecções alterando a estrutura interna do sistema através 

de uma progressiva diferenciação em que uma ordem complexa surge a partir do momento 

estocástico inicial. Tal campo é um campo problemático, ou seja, metastável e flutuante, em 

que a tendência à inércia retroalimenta um sistema que resiste a essa mesma tendência através 

de um conjunto de mecanismos que regulam sua homeostase interna. De certa forma, na 

passagem entre processos primários e secundários, o que está em jogo é como dinâmicas 

produtoras de entropia são capazes de gerar uma coerência sistêmica movente, uma 

individuação que se desdobra e perdura espaço-temporalmente135. Como afirma Derrida, “o 

vivente, o organismo vivente é o único a se organizar não a partir da tendência de ir da ordem 

a desordem, mas sim de conservar a ordem vigente” desenvolvendo-a (VM, p. 164).  

 
135 Nesse sentido, também os modelos termodinâmicos são limitados para entender o Projeto e toda economia das 

forças própria ao discurso psicanalítico, uma vez que um sistema vivo não se reduz à tendência entrópica, mas sim 

define-se pela maneira através da qual processos entrópicos produzem a continuidade e coerência de uma vida 

singular. Estamos muito próximos daquilo que Prigogine chamou de “estruturas dissipativas” próprias a “certos 

sistemas que – funcionando longe do equilíbrio e caracterizados por um acoplamento não linear entre processos 

produtores de entropia – são capazes de ‘auto-organização’, quer dizer, de produção espontânea de diferenciações 

espaciais e ritmos temporais”. (STENGERS e BENSAUDE-VINCENT, 2001, p. 316)   
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Isso significa que há uma auto-hetero-organização do ser-vivo que se estabelece através 

das relações de afecção com o meio. O que se segue desse processo, suas resoluções no termo 

citoestrutural – origem das facilitações neurológicas – e no termo sensório-motor – passagem à 

ação orientada por uma percepção da realidade – é o que produz a experiência qualitativa de 

desconforto e satisfação. Na ontogênese do ser-vivo o que há são variações de força mediante 

as quais uma coerência se estrutura enquanto modo de resolução do disparate entre elas. Nesse 

sentido, a tensão entre prazer e desprazer se torna o problema diretor do sistema biopsíquico, 

problema econômico intensivo e não mecânico cinemático, problema que exige com que o 

sistema se desenvolva continuamente enquanto forma de resolução momentânea dessa tensão. 

Resoluções polifásicas que se confundem com a maturação organísmica e o decorrente 

estabelecimento da vida psíquica, social e cultural.  

Estranha resolução, pois sistemas muito complexos como o ser humano exigirão uma 

dialética inquietante em que muitas vezes a única maneira de resolver o desprazer será 

aumentando-o provisoriamente; por outras, a descarga prazerosa irá se confundir com uma 

letargia desagradável em sua proximidade com a morte.  É por isso que ainda que a influência 

de uma reflexão utilitarista seja bem documentada em Freud136, a psicanálise traça, ao mesmo 

tempo, uma lógica que já do ponto de vista econômico irá corroer a lógica do cálculo utilitário. 

Sempre existirá uma margem incalculável, uma singularização na maneira pela qual cada 

sujeito desejante se constitui a partir da história das variações entre prazer e desprazer, do 

registro mnêmico dos caminhos de seu desenvolvimento.    

A questão filosófica fundamental que tal quadro de inteligibilidade aqui proposto 

implica é que se a diferença de intensidades está no fundo de toda a teoria do sulcamento 

nervoso e tal abertura dos circuitos cerebrais constituem a própria possibilidade de que algo 

como uma experiência perceptiva aconteça, estamos então no campo de uma estética 

transcendental materialista, estética que se define não pela dedução de suas formas a priori, 

mas sim pela gênese de suas formas concretas. É somente através da inscrição da diferença 

intensiva em uma matéria que resiste a ela e, ao mesmo tempo, está exposta a ela, que algo 

como uma vida psíquica, com seu caráter sensível qualitativo, poderá emergir. Como diz 

Derrida: “Uma nova estética transcendental deveria deixar se guiar pela possibilidade da 

inscrição em geral”, inscrição que não advém “a um espaço já construído, mas produz a 

espacialidade do espaço” (GRA, p. 410). A idealidade das formas puras da sensibilidade são 

 
136 Sobre a relação entre o Projeto e a tradição utilitarista e empirista, ver Gabbi Jr (2003). 
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então derivadas das afecções de um sensível intensivo informe, pré-individual e inconsciente. 

Proposição realista que faz com que as coordenadas espaço-temporais da experiência subjetiva 

encontrem suas condições de possibilidade em relações espaço-temporais imanentes à 

individuação social do vivente.  

Quando falamos como o sensível intensivo está na gênese das condições da experiência 

subjetiva, podemos pensar, a título de ilustração, nas primeiras experiências de satisfação do 

animal humano. Seguindo o exemplo dado pelo Projeto, o recém-nascido tem fome (NB, p. 

409). É todo um desequilíbrio no metabolismo que produz um aumento na tensão do sistema, 

o que faz com que o bebê passe à motricidade do choro. Todavia, ele não pode resolver isso de 

maneira simples, uma vez que seu organismo não está maduro o suficiente para buscar alimento. 

Entra em cena então a mãe que oferece o seio à criança; aplacada a fome, o desequilíbrio inicial 

alcança um novo equilíbrio metaestável e a diminuição da tensão produz a cessação do 

desconforto.  

Nessa relação surge um primeiro trilhamento cerebral em que há uma conexão entre a 

simultaneidade da afecção derivada do objeto externo e a satisfação. Um primeiro circuito 

mnêmico começa a se estruturar e, com a repetição da experiência, ele se torna cada vez mais 

facilitado, a ponto que uma vez que a fome novamente produza desconforto rapidamente o 

excesso excitatório circula por esse circuito mnêmico reativando o gesto de sucção. Caso a mãe, 

dessa vez, não possa oferecer o seio, a consequência seria, sugere Freud, um aumento da 

intensidade investida nesse circuito a ponto de provocar uma alucinação (NB, p. 412).  

Sendo assim, é da quantidade investida na matéria extensa que surge a qualidade do 

sensível, nesse caso apenas através do rastro das impressões mnêmicas, dispensando inclusive, 

em um segundo momento, a afecção do outro externo. Há, portanto, um grau de Q e uma 

estrutura extensa que são responsáveis pela vida psíquica consciente, pelo fenômeno qualitativo 

de aparição do mundo. Também os sonhos, com a sua característica diminuição da excitação 

exterior e a consequente reversão da circulação da energia, nos darão provas desse mecanismo.  

Mas, há ainda mais em jogo nessa cena. O acoplamento boca-seio não apenas aplaca a 

fome, como há também todo um conjunto de estimulação tátil entre a enervação sofisticada dos 

lábios e o bico do seio que agrada o recém-nascido. Conexões paralelas são então engendradas 

através de outras sensações que também acompanham o amamentar. É todo um complexo de 

afecções que se inscreve corporalmente nessa simples experiência apredicativa e aconceitual, 

fazendo com que as redes neuronais se multipliquem. Logo a criança estará involuntariamente 
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levando o dedo à boca e encontrando prazer sem o leite materno. Levar o dedo à boca não 

satisfaz a fome que era a tensão original; mas como um surplus da cena de aleitamento, 

constitui-se como um suplemento que começa por estruturar os esquemas autoeróticos próprios 

à primeira infância137.  

Autonomização por associação, conexão e desconexão, contiguidade pelo corte: a-

ponta-do-dedo-é-o-bico-do-seio que não mais alimenta, mas acalenta. Círculo que faz com que 

a quantidade procure novamente o caminho original de sua descarga: monotonia do prazer-

desprazer. Ao mesmo tempo, temos o desdobramento simultâneo de outros circuitos neurais, 

enervação que se espraia pela matéria plástica138: deriva interna àquilo que retorna ao mesmo. 

Entre repetição e diferença, entre retorno e desvio, estabelece-se a errância disso que Freud um 

dia irá chamar de desejo139 como o fundo de toda e qualquer relação com o objeto (Das Ding) 

(NB, p. 412).  

A pergunta que, de certa forma, subjaz o interesse filosófico dessa cena primária, que 

condensa o início do longo processo de maturação e desenvolvimento do recém-nascido em sua 

experiência com o mundo, é a seguinte: essa variação intensiva elementar em questão – 

prazer/desprazer – e o conjunto de afecções associado a ela – fome, o amargor do leite, 

sensações táteis e gustativas, calor do corpo, pressão e contato entre partes, visão do seio – todo 

esse complexo conjunto de relações, de que maneira isso é primitivamente experienciado pela 

 
137 Sigo na reconstrução desse exemplo Monzani (2005, p. 126). 

138 Foi Catherine Malabou (2008) quem melhor sublinhou a importância do conceito de plasticidade para a filosofia 

contemporânea em seu diálogo proveitoso com a neurociência. No que tange a relação que tal conceito estabelece 

com o discurso da psicanálise, Ansermet e Magistretti (2007) escreveram um livro notável em que uma leitura do 

Projeto, embasada pela ciência do cérebro contemporânea, ressoa de maneira inquestionável com a interpretação 

proposta por Derrida em seu ensaio de 1965. É assim, por exemplo, que Ansermet e Magistretti nos dizem, em 

uma síntese geral do argumento do livro, que: “o conceito de plasticidade significa que a experiência pode ser 

inscrita na rede neuronal. Cada acontecimento experienciado em um determinado tempo é marcado no momento 

e pode, então, persistir no curso temporal. O acontecimento deixa um rastro e, simultaneamente, o tempo é 

corporificado. Mas esse rastro pode ser retrabalhado, colocado novamente em jogo de diferentes maneiras ao ser 

associado com outros rastros. Para além de um determinismo biológico (neuronal ou genético), e para além de um 

determinismo psíquico, o fato da plasticidade material inclui o sujeito que ativamente participa do seu processo de 

individuação, incluindo aí a configuração de sua rede neuronal” (2007, p.32).   

139 Freud define, nos termos estritamente psíquicos da Traumdeutung, da seguinte maneira tal circuito do desejo: 

“A criança faminta grita ou se agita desamparada. Mas a situação permanece inalterada, pois a excitação que parte 

de uma necessidade interna não corresponde a uma força que impele momentaneamente, mas que age de forma 

contínua. Uma mudança só pode ocorrer quando, de algum modo, por meio de uma ajuda vinda de fora, a criança 

tem a vivência de satisfação que anula o estímulo interior. Um elemento essencial dessa vivência é o aparecimento 

de certa percepção (do alimento, nesse exemplo), cuja imagem mnêmica, a partir de então, fica associada ao rastro 

mnêmico da excitação criada pela necessidade. Tão logo essa necessidade volta a se manifestar, ocorre, graças, ao 

vínculo estabelecido, um impulso psíquico que procura investir novamente a imagem mnêmica da percepção e 

suscitar de novo a própria percepção, ou seja, reproduzir a situação da primeira satisfação. Um impulso desse tipo 

é o que chamamos desejo (II-III, p. 571; IV, p.617-618).    



125 

 

 
 

criança? A resposta parece ser que tudo se passa como pura afecção sensível, como aquilo que 

apenas pôde ser sentido.  

É pela intensidade da sensação e suas repercussões psicossomáticas em um organismo 

não maturado, exposto e frágil, que todo um conjunto de distinções elementares e precárias 

como o eu e o outro, o externo e o interno, o subjetivo e objetivo, o delírio e a realidade, se 

tornará um dia possível. É no entre-peles, pele-da-vida-pele-do-mundo, que o ser do sensível 

fervilha, constituindo o solo movente das futuras sínteses qualitativas próprias à consciência. 

No início do funcionamento do aparelho psíquico está a infância, na origem das representações 

a amorfia dos sentidos, no fundo da objetividade da coisa o pulso do desejo.          

Somente mediante o amadurecimento de suas estruturas e funções, o organismo, com o 

auxílio do outro e paciência, aprende a “ligar (Binden)” as energias excitatórias, a representá-

las através de um trabalho de linguagem simbólica, mediando a instabilidade pré-individual 

com o funcionamento coeso do eu. Nessa mediação entre a economia geral própria aos 

processos primários e a economia restrita característica dos processos secundários é que se 

funda a real possibilidade do surgimento do si-mesmo e a decorrente integração das 

representações características da vida psíquica na coerência de uma unidade espaço-temporal 

para-si140.  

Sendo assim, a individuação da vida psíquica se torna inteligível a partir de três ordens 

que se dão conjuntamente141: (A) uma multiplicidade material em movimento; (B) uma 

estruturação relacional entre as partes extensas; (C) uma grandeza intensiva que percorre as 

partes extensas forçando sua composição e motricidade através da instauração de um campo 

problemático142. Do ponto de vista filosófico dizer isso não é dizer pouca coisa. Pois se trata de 

 
140 Monzani entendeu bem isso ao afirmar que: “Há em Freud uma função originária da ligação que é operada 

através de uma unificação do tempo e que é a condição de possibilidade da evitação da dor e busca do prazer, 

assim como é a condição da constituição do aparelho mental e, por conseguinte, da ligação das representações 

(pois só o fator econômico em ação pode explicar esse trabalho) da qual o “cogito” será o último resultado. Estamos 

aqui, claro, nos antípodas das “filosofias da consciência” e do “criticismo”: o sujeito é o resultado de um processo 

anônimo. Há uma função, um processo unificador (talvez não fosse exagerado dizer: sintetizador) através do qual 

brota o sujeito e o cogito”. (1989, p. 180). 

141 Sobre isso, ver o esclarecedor curso de Deleuze (2019) - aula 17 de fevereiro de 1981, p. 195-214.  

142 Novamente, Deleuze coloca essa questão de maneira extremamente precisa, quando pensa a individuação a 

partir das filosofias de Spinoza, Nietzsche e Simondon: “O indivíduo não é uma qualidade nem uma extensão. A 

individuação não é uma qualificação nem uma partição, nem uma especificação nem uma organização. O indivíduo 

não é uma species infima, assim como não é um composto de partes. As interpretações qualitativas ou extensivas 

da individuação continuam incapazes de fixar uma razão pela qual uma qualidade deixaria de ser geral ou pela 

qual uma síntese de extenso começaria aqui e acabaria ali. A qualificação e a especificação já supõem indivíduos 

a serem qualificados; e as partes extensivas são relativas a um indivíduo, não o inverso. Mas, precisamente, não 
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afirmar que aquilo que permite a intelecção concreta da gênese da subjetividade não será nem 

o corpo como simples mecanismo extenso, nem a psyché com sua essência qualitativa; mas sim 

esse jogo intensivo das forças que é o cerne de todo e qualquer processo ontogenético material: 

“a vida psíquica não é nem a transparência do sentido, nem a opacidade da força, mas a 

diferença no trabalho das forças” (FRE, p. 299).    

O que é próprio da leitura de Derrida é indicar143 como a dinâmica pré-individual do 

Kräftespiel tem na différance sua condição de possibilidade, pois a “diferença de quantidade 

conta mais do que o conteúdo da quantidade, do que a grandeza absoluta em si mesma” (DF, p. 

18). Tanto é assim que Freud não precisa determinar a natureza de Q, mas apenas pressupor a 

diversidade de intensidade entre a magnitude de resistência das partes extensas e a excitação 

que por elas circula: “os conceitos de rastro (Spur), de facilitação (Bahnung), de força de 

efração são, desde o Entwurf, inseparáveis do conceito de diferença (DIF, p. 19)”. A différance, 

nesse caso, não é o diverso entre partes ou o disparate entre graus, não é aquilo que é dado 

enquanto heterogêneo, mas sim aquilo pelo que o heterogêneo é dado enquanto heterogêneo: 

“a própria força nunca está presente: ela nada mais é do que um jogo de diferenças entre as 

forças”, por isso “não haveria força e quantidade em geral sem a diferença entre as forças” (DF, 

p. 18). Como toda grandeza intensiva, a força é uma multiplicidade, seu ser é necessariamente 

o ser-do-múltiplo. Em outras palavras, a força pressupõe o campo transcendental da différance 

e, por conseguinte, ela não pode ser caracterizada enquanto “princípio único”.   

 
basta assimilar uma diferença de natureza entre a individuação e a diferenciação em geral. Essa diferença de 

natureza permanece ininteligível enquanto não aceitamos sua consequência necessária: a de que a individuação 

precede, de direito, à diferenciação, a de que toda diferenciação supõe um campo intenso de individuação prévia. 

É sob a ação do campo de individuação que tais relações diferenciais e tais pontos relevantes (campo pré-

individual) se atualizam, isto é, se organizam na intuição segundo linhas diferenciadas em relação a outras linhas. 

Então, sob esta condição, eles formam a qualidade e o número, a espécie e as partes de um indivíduo, em suma, 

sua generalidade. (...) toda redução da individuação a um limite ou a uma complicação da diferenciação, 

compromete o conjunto da filosofia da diferença; comete-se, desta vez no atual, um erro análogo àquele que era 

cometido quando se confundia o virtual com o possível. A individuação não supõe qualquer diferenciação, mas 

provoca-a. As qualidades e os extensos, as formas e as matérias, as espécies e as partes não são primeiras; elas 

estão aprisionadas nos indivíduos como em cristais. E é o mundo inteiro, como numa bola de cristal, que se dá a 

ler na profundidade movente das diferenças individuantes ou diferenças de intensidade. (1969, p. 318). 

 
143 Derrida deixa claro como a leitura dele do problema da intensidade e da multiplicidade das forças deriva da 

interpretação de Deleuze sobre Nietzsche (DF, p. 18). Pensemos por exemplo no seguinte trecho de Nietzsche et 

la philosophie que nos parece estar em ação desde o início dos escritos de Derrida, sobretudo em sua maneira de 

ler Freud: “Não há objeto (fenomênico) que não esteja já investido, porque nele mesmo ele não é uma aparência, 

mas a aparição de uma força. Toda força está então em uma relação essencial com outra força. O ser da força é o 

plural; seria absurdo pensar a força no singular. (...) Uma pluralidade de forças age e padece a distância, a distância 

sendo o elemento diferencial compreendido em cada força e pelo qual cada uma se relaciona com as outras: tal é 

o princípio da filosofia da natureza em Nietzsche” (1962, p. 7). 
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Retirando do materialismo energético do Projeto consequências estritamente 

filosóficas, Derrida lê neste jogo de forças por meio do qual “le frayage fracture” (FRE, p. 301) 

a dinâmica própria a um campo transcendental impessoal de distribuição de multiplicidades 

atravessado por magnitudes de intensidades díspares. O que Freud nos possibilitaria, em síntese, 

é exatamente a reconstrução desse transcendental de maneira que ele escape, em único golpe, 

tanto de um psicologismo formalista da consciência, quanto de uma corporeidade originária 

fantasmática enquanto fundamento(s) possíveis da individuação do sujeito. 

Isso porque o transcendental nesse caso é sem imagem, uma vez que ele não é uma 

forma pura que ratifica a forma egológica, nem a unidade pressuposta pela estruturação 

organísmica; mas sim o excesso do informe mediante o qual a forma da consciência, o 

desenvolvimento corpóreo e os decorrentes modos de representação dos objetos e padrões de 

comportamento advêm. Isto é, não partimos do eu para encontrarmos a sua legitimação em um 

nível puro e já dado; partimos daquilo que empiricamente nunca se apresentou sob a forma do 

eu, daquilo que só pôde ser sentido intensivamente, para irmos em direção ao que apenas pode 

ser pensado e expresso conceitualmente de maneira retrospectiva144. Há algo, portanto, de não 

formado que pulsa na individuação, fazendo com que todo processo ontogenético seja 

caracterizado, paradoxalmente, por um ser-quase-feito, inacabamento estrutural, ponto de 

oscilação mínimo em que a organização se imiscui à desorganização.  

A psicanálise nos abriria, doravante, a via para inteligir a vida psíquica através da 

imanência entre a individuação de um organismo e a ontogênese da subjetividade intermediadas 

por uma irredutível margem de indeterminação. Estruturação diferencial anterior ao surgimento 

da consciência e da decorrente unidade de síntese que lhe caracteriza. É essa “economia das 

forças” que se “conjuga com o questionamento do primado da presença-a-si um dos “temas 

maiores do pensamento de Freud”, nos diz Derrida; primado da individuação que o “une a 

Nietzsche” e sem qual não escapamos da metafísica da presença145 (DF, p.18-19).  

 
144 De certa forma, há uma ligação em Derrida, que também encontramos em Deleuze e Lyotard, da amorfia do 

sensível ao que apenas pode ser pensado, isto é, o que não pode ser representado objetivamente e, por conseguinte, 

não é objeto de um saber científico. Como se houvesse uma “ligação direta” entre estética transcendental e 

dialética, “desligando-a” da analítica, como propõem Deleuze. Esse gesto é fundamental, porque nele a filosofia 

reafirma a legitimidade de seu pensar conceitual sobre a realidade para além dos protocolos de racionalidade 

próprios ao saber positivo ou dos enquadramentos da sensibilidade engendrados pelo senso comum. Sobre isso, 

ver Lapoujade (2015, p. 100) e Prado Júnior (2004, p. 247).   

145 Novamente, tal relação entre Nietzsche e Freud, comum na leitura de Derrida, deve ser lida à luz da 

interpretação de Deleuze, por exemplo quando ele nos diz em uma de suas mais belas páginas: “A grande 

descoberta da filosofia de Nietzsche, sob o nome de vontade de potência ou mundo dionisíaco, a descoberta que 
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 Recusado o tema da consciência como idealidade originária através da qual os objetos 

aparecem, é também o regime de constituição da objetividade intencional que se altera: a 

aparição do fenômeno consciente estará sempre com um pequeno atraso em relação ao estímulo 

inicial, uma vez que é apenas mediante a inscrição deste na materialidade cerebral e no 

decorrente avivamento sincrônico de redes neuronais correspondentes à percepção sensorial 

que algo como uma representação objetiva poderá existir. Há, nesse sentido, uma preparação 

da percepção consciente que perdura por toda a vida: é do funcionamento corpóreo e de sua 

história que deriva a continuidade característica à experiência subjetiva e não o contrário.  

Logo, não há intuição categorial simples das coisas, mas sim a construção cognitiva-

mnêmica complexa dos fenômenos. Isso significa que não devemos confundir afecção sensível 

com percepção. Esta é sempre a posteriori ao trabalho da memória e a inscrição da intensidade.  

Como afirma Derrida: “a escrita substitui a percepção antes mesmo desta aparecer a si própria; 

“a “memória” ou a escritura são a abertura desse próprio aparecer. O “percebido” só se dá a ler 

no passado, abaixo da percepção e depois dela” (FRE, p. 332).  

A polêmica de tal afirmação deve ser contextualizada dentro do ambiente intelectual 

francês da época, profundamente marcado pela fenomenologia e suas exigências de 

fundamentação a partir das originárias sínteses passivas da consciência. É pensando nesse 

contexto que Derrida afirma que “a audácia de Freud” é, precisamente, “a distinção entre o 

qualitativo e o factual” na passagem entre níveis da vida psíquica: nela, a mesma experiência – 

“no sentido de uma Erlebnis, de uma “experiência vivida” – pertence de fato ao inconsciente” 

(BSII, p. 220). Há, por conseguinte, uma contradição interna à vida psíquica, “um pensamento 

inconcebível e impossível que parece desafiar o bom senso, a consciência lógico-filosófica 

justamente enquanto consciência” (BSII, p. 220). Afirmação que levanta a seguinte questão: do 

que se trata em tal “inconcebível à consciência”?   

 
marca sua ruptura com Schopenhauer, é a seguinte: sem dúvida, o Eu [Moi] e o eu [je] devem ser ultrapassados 

num abismo indiferenciado; mas esse abismo não é um impessoal nem um Universal abstrato para além da 

individuação. Ao contrário, o Eu [Moi] e o eu [je] é que são o universal abstrato. Eles devem ser ultrapassados, 

mas pela e na individuação, na direção dos fatores individuantes que os consomem e que constituem o mundo 

dissipativo de Dioniso. O inultrapassável é a própria individuação. Para além do eu [je] e do Eu [Moi] não há o 

impessoal, mas o indivíduo e seus fatores, a individuação e seus campos, a individualidade e suas singularidades 

pré-individuais. Com efeito, o pré-individual é ainda singular, como o ante-eu e o ante-Eu são ainda individuais. 

Não somente "ainda"; seria preciso dizer "enfim". Eis por que o indivíduo em intensidade não encontra sua imagem 

psíquica, nem na organização do eu [je] nem na especificação do Eu [Moi], mas, ao contrário, no Eu [Moi] cindido 

e no eu [je] dissolvido. (Deleuze, 1969, p. 332-333).   
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Sobre isso, é preciso lembrar como no Projeto Freud descreve os sistemas da percepção 

e da memória antes da emergência do sistema responsável pela consciência de si; este emerge 

apenas enquanto resultado da relação de processos psíquicos mais elementares e, portanto, 

inconscientes. No esquema freudiano, a consciência se abre sobre o sem-fundo dos rastros 

mnêmicos da qual ela é efeito. Consequentemente, o trabalho da memória condicionará o 

aparecer do mundo através do jogo de substituições, associações, aleatoriedades, contiguidades 

que lhe é característico. A consciência verá sempre a partir de algo que ela não vê; a ilusão lhe 

é inextirpável, pois essencial a sua gênese.  

É nesse sentido que o Projeto propõe uma terceira especificação do sistema vivo, 

especificação relacionada às duas anteriores, mas que se caracterizaria por uma função peculiar: 

ela é capaz de apresentar diferenças qualitativas (qualia) a partir de diferenças quantitativas 

(extensio e intensio). Do ponto de vista filosófico, Freud visa defender uma teoria de 

propriedades emergentes antecipando o que hoje podemos chamar da grande lacuna explicativa 

própria à filosofia da mente: como, de uma rede imensa de células nervosas, surge a experiência 

consciente146? Qual o enigma desse truque vital que media a passagem entre uma multiplicidade 

material quantitativa para a multiplicidade qualitativa própria à experiência vivida?  

A explicação do Projeto, limitada pelo desenvolvimento do saber positivo da época, é 

inconclusiva147, como são todas as respostas até hoje tentadas, diga-se de passagem. Ainda 

assim, o que nos interessa é antes a orientação filosófica que subjaz sua explicação, pois mesmo 

que os mecanismos através dos quais a atividade neuronal produz à experiência subjetiva 

estejam por serem empiricamente esclarecidos em todos os seus detalhes, Freud afirma de 

maneira resoluta que a “consciência é o lado subjetivo de uma parte dos processos físicos do 

 
146 Contemporaneamente, David Chalmers chamou de “o problema difícil da consciência” essa lacuna explicativa 

do surgimento da qualidade a partir de grandezas quantitativas (1997). O problema, contudo, atravessa a história 

da filosofia como um todo. Talvez, ninguém melhor que Leibniz nos forneceu uma imagem retórica poderosa de 

tal problema. Seguindo sua teoria das mônadas, ele apresenta tal hipérbole para insistir na diferença irredutível 

entre o universo quantitativo mecânico e o universo qualitativo da vida psíquica: “Ademais, deve-se confessar que 

a percepção e aquilo que dela depende é inexplicável por razões mecânicas, isto é, por figuras e movimentos. 

Imaginando-se que há uma máquina cuja estrutura a faça pensar, sentir e perceber, poder-se-á, guardadas as 

mesmas proporções, concebê-la ampliada de sorte que se possa nela entrar como em um moinho. Admitido isso, 

lá não encontraremos, se a visitarmos por dentro, senão peças impulsionando-se umas às outras, e nada que 

explique uma percepção” (LEIBNIZ, Monadologia, 17). Se não precisamos seguir a orientação idealista de 

Leibniz, devemos reconhecer a lacuna que ele explicita aqui como um real problema filosófico, isto é, como algo 

que mais do que uma simples resolução empírico experimental, exige a construção de um pensar conceitual. Para 

um quadro sinóptico de apresentação das principais posições sobre o problema cérebro-mente ver Searle (1989).    

147 Para uma análise detalhada sobre os limites do esquema explicativo do surgimento da consciência no Projeto 

ver as considerações de Simanke e Caropreso (2005).  
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sistema neuronal” e, consequentemente, “a ausência de consciência não deixa inalterado o 

acontecer psíquico, mas sim se inclui a ausência no funcionamento mesmo do sistema” (NB, p. 

403).  

A intuição filosófica elementar do Projeto, como tal passagem assinala, é portanto uma 

concepção monista do problema mente-cérebro a partir de um dualismo de propriedades. É a 

materialidade que tem a primazia ontológica sobre a idealidade da consciência, mas essa não é 

eliminada junto com seu caráter qualitativo; pelo contrário, e diferentemente de uma abordagem 

materialista reducionista, a experiência qualitativa própria à consciência é uma dimensão 

irredutível ao caráter quantitativo da matéria, capaz inclusive de influir em seu funcionamento 

e desenvolvimento posteriores, uma vez que o organismo vivencia de maneira diferente os 

processos psicossomáticos se eles são em-si ou para-si. Há uma lacuna e uma superveniência 

que se tramam nos interstícios do neuronal que devem ser afirmadas e não recusadas, pois é 

apenas mediante o espaço aberto por elas que uma compreensão concreta da psicologia humana 

se torna possível em seus próprios termos. Salto de nível entre a realidade material e a 

fenomenalidade, tal abertura condiciona a distorção original que o sujeito tem de si, distorção 

da qual toda psicanálise não deixa de ser uma longa e desmistificadora reflexão.  

Isso porque temos a tendência de apreender a experiência consciente, experiência que 

como vimos é sempre constituída por uma conjugação de processos não conscientes, como a 

clareira aberta através da qual somos no mundo e interagimos com as coisas mesmas. Todo 

problema é que essa perspectiva própria à vida subjetiva – descrita pela gramática da primeira 

pessoa - é necessária uma vez que apenas por meio da atividade consciente é que a ideia de 

“eu” e o decorrente círculo reflexivo da ipseidade poderá se constituir: meu corpo, minha 

história, meus sentimentos, o-mundo-tal-como-ele-aparece-a-mim. Todavia, como o Projeto 

afirma, o “eu” é apenas uma função tardia derivada de todo um conjunto de facilitações do 

sistema de memória capazes de representar-se-a-si-mesmo-para-si. O “eu” surge então como o 

locus das urgências vitais e da dinâmica de prazer e dor com seus imperativos pragmáticos de 

ação e conservação; ele aparece ao fim do processo como o “portador requerido” para o 

funcionamento adequado e autoconservativo do sistema (NB, p. 415).  

Por conseguinte, como argumenta rigorosamente Kant, é verdade que toda consciência 

se definirá aparentemente nos termos de sua função sintética a priori, da autoconsciência que é 

a forma da unidade de todas as minhas representações. Isso porque a função consciente e a 

forma egológica se reenviam enquanto o nexo da autorreferencialidade (ipse) do sistema vivo. 
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O eu consciente se torna assim o meio homogêneo de aparição universal de todos os fenômenos 

para-si, a condição última da representação objetiva do mundo para o sujeito. Todavia, tal 

ipseidade é constituída por uma ilusão, ilusão que é um efeito necessário de um curto-circuito 

entre o que Derrida chama de o psíquico em si e o aparelho não-psíquico do psíquico: este 

produz aquele, mas aquele se toma como a referência última deste148. A lição do Projeto dá 

uma volta a mais no parafuso da “revolução copernicana” própria ao idealismo transcendental: 

começar a filosofia pelo “eu”, pela imediata presença a si no instante do agora próprio à 

consciência, é pensar o mundo de maneira invertida, confundido a condição real de existência 

das coisas com a condição de possibilidade de representação das coisas para o sujeito.  

A impossibilidade lógica de testemunhar a própria gênese explica o cerne da confusão, 

pois uma vez que há a emergência do para-si e o mundo subjetivo se abre, a consciência não 

reconhece suas condições de gênese, já que ela, essencialmente, apenas vê as coisas a partir de 

si-mesma e, por conseguinte, tudo se torna representação-para-ela149. A cegueira da luz 

intencional deriva exatamente de sua luz, é a sua transparência mesma que a ofusca150. Será 

preciso, então, um esforço paciente, um trabalho racional para se colocar para além, ou aquém, 

 
148 Slavoj Zizek sublinhou bem a importância de Derrida para o desenvolvimento da relação entre percepção, 

memória e consciência: “O truque mágico da autorreferência está na maneira como o meu próprio descentramento 

– a impossibilidade da autopresença imediata do eu, a necessidade do que Derrida chamaria de différance neural, 

do desvio mínimo pelos rastros mnésicos passados – transforma-se no mecanismo que torna possível a 

autoconsciência “crua” direta (...) A consciência surge como resultado de um curto-circuito único entre o presente 

(estímulo) e o passado (memória operante): em contraste com o après-coup padrão, em que aquilo que faz operar 

o presente constitui retroativamente o sentido de traços de lembranças passadas, aqui é por meio do desvio pelo 

passado que se constitui nossa própria experiência do presente. Essa interação entre presente e passado tem de 

chegar a um ponto de autorreferência no qual o passado e o presente não interagem e relacionam-se simplesmente, 

mas interpenetram-se de modo mais íntimo: ao referir-se ao passado, a experiência presente refere-se a si mesma, 

torna-se o que é” (2008, p. 286-287). Como se vê, aqui Zizek cita e segue o texto de Derrida, mas na verdade o 

argumento já é freudiano do início ao fim. 

 
149 Esse era, por exemplo, o fundo do argumento de Bergson (1984) em relação a “contradição” da posição monista 

materialista em relação ao problema mente-corpo. Pois, argumenta Bergson, mesmo quando abro o crânio e vejo 

o cérebro funcionando, ou examino contemporaneamente uma tomografia por emissão de pósitron, tais 

representações só são possíveis para a consciência e, portanto, o que o materialismo tenta explicar passa a ser 

também condição da explicação. Tal paradoxo, contudo, não acarreta nenhuma contradição, mas segue exatamente 

da necessária ilusão engendrada pela opacidade genética da consciência a si mesma. A mesma objeção, de certa 

forma, iremos encontrar na fenomenologia de Husserl (2000) a partir de sua argumentação de como toda a ciência 

pressupõe a intencionalidade fenomenológica como seu fundamento último.       

150 Sobre isso, ver o belo estudo de Metzinger (2004, p.165-170); ver também Zizek (2008, p. 288-290). Recupero 

aqui, a partir de Derrida, argumentações presentes nesses dois textos. É digno de nota também, como nesse ponto 

em específico, a desconstrução não está tão distante assim de algumas questões levantadas pela melhor filosofia 

da mente derivada do cognitivismo. Afinal, muitas das ideias que aparecem, com um rigor empírico notável, em 

Daniel Dennett (1991), como a racionalização da percepção enquanto sistema de dados, a ideia de uma 

“heterofenomenologia” e a primazia da memória em seus diversos níveis de funcionamentos na constituição da 

experiência qualitativa, já se encontram figuradas na reflexão de Derrida. Sobre essa relação, ver Staten (2009a) e 

Zizek (1998).        
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do aparecer do mundo: “desde o Projeto o “saber da consciência” é enganoso e descaminhado 

e não se confunde com a ciência do sujeito” (MONZANI, 1989, p. 119).   

Por fim, se as antecipações e protensões próprias à percepção temporal derivam do 

estabelecimento constante das conexões neurais, a consciência presente do agora, em sua 

suposta imediaticidade, é na verdade uma experiência mediada pelo tracejar constante de suas 

nervuras cerebrais: “a agoricidade não é simples. A virgindade ideal do agora é constituída pelo 

trabalho da memória”; por conseguinte, o tempo da consciência se torna a “economia de uma 

escritura”, o que nos afasta completamente da ideia de “presença imediata a si” (FRE, p.333-

34).  

Com isso, a contraparte subjetiva do caráter pontual do agora, a saber, a unidade simples 

do sujeito, desaparece junto da “percepção pura”: “se só houvesse percepção, permeabilidade 

pura às facilitações, não haveria facilitação. Seríamos escritos mas nada ficaria consignado, 

nenhuma escritura se produziria” (FRE, p. 335). Reversão da relação entre percepção e 

memória, reconfiguração da compreensão sobre o que significa ser sujeito e tornar-se sujeito. 

À cena do cogito substitui-se a página de uma biografia impossível, esse graphein da bios 

através do qual encenamos uma história que nos escreve, história em que lemos, sempre na 

síncope de um atraso, aquilo que já somos: “No interior dessa cena, é impossível encontrar a 

simplicidade pontual do sujeito clássico” (FRE, p. 335).       

É através dessa outra relação entre percepção e memória que compreendemos como a 

experiência do vivente perdura espaço-temporalmente como um conjunto de rastros 

fragmentados imanentes ao tecido vivo. A história dos caminhos de uma existência se arquiva 

silenciosamente nos nervos, a memória é um sistema de marcas opacas em que o tempo de vida 

é corporificado: devir-espaço do tempo de uma afecção, devir-tempo do espaço de um encontro. 

Essa inscrição, essa escrita de si que se espaça a cada momento, já é a própria individuação do 

organismo e da vida psíquica em geral. Como afirma Freud: “a psyché é extensa, ainda que 

nada saiba disso151” (XVII, p. 152). Escritura que se confunde com a irrupção intensiva das 

diferentes veredas mnêmicas que se sulcam “em uma natureza”, ou melhor, “em uma matéria”: 

“seria preciso estudar conjuntamente, genética e estruturalmente, a história do caminho e a 

história da escritura” (FRE, p. 317). 

 
151 Tania Rivera (2013, parte dois), por meio de uma leitura conjunta de psicanálise e arte contemporânea, 

desenvolveu de maneira bastante elucidativa esse caráter espacial da psique freudiana.   
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 Disso se segue a importância dessa cadeia associativa da facilitação-trilhamento-

caminho-rastro-escritura que faz com que a leitura de Derrida gire em torno do que poderíamos 

chamar de uma somatografia152 da alma. Sublinhe-se a literalidade da metáfora gráfica: 

mediante ela toda ênfase passa do caráter diáfano do espírito à concretude do corpo. A 

contiguidade entre os termos é possibilitada pela exigência comum do suporte, da 

multiplicidade material que, ao ser capaz de ser afetada e ao mesmo tempo se regular 

endogenamente, adquire uma forma instável através desse duplo processo, forma que permite 

a ela seu funcionamento integrado.  Corpo e mente já não se separam na dicotomia entre 

quantitativo e qualitativo, entre atividade e passividade, entre o desenvolvimento do meio 

interior e o trauma/cuidado que advém do outro exterior. “Nem fora, nem dentro”, é somente 

através desse pulso alternado que a vida psíquica irá, lentamente e literalmente, ganhar 

superfície e volume (FRE, p. 304). A escritura psíquica é uma incisão na carne153.  

 

2.4 Rastro   

Mas se é assim e uma vez estabelecida esse quadro materialista geral da leitura de 

Derrida, é preciso agora buscar uma compreensão mais adequada das consequências que a ideia 

de escritura traz para pensar os processos psíquicos, sobretudo no que concerne à memória. É 

na carta 52154 a Fliess que Freud aponta, inicialmente, o núcleo das consequências para a vida 

psíquica dessa primazia da memória desenvolvida no arco que vai do Projeto até a Nota. Nela, 

é proposto que o sistema mnêmico seria formado por diversos sub-sistemas, “estratificações 

sucessivas” que se reordenam constantemente em um processo de transcrição permanente 

(Umschrift): “o essencialmente novo de minha teoria”, afirma Freud, é que “a memória não 

 
152 O termo aparece originariamente em Binswanger (1963, p. 160). Ele é um achado notável do psiquiatra suíço, 

pois conjuga o corpo – soma - e a escritura – graphein - em uma mesma palavra para se referir a maneira como 

Freud pensa a alma – psyché, assinalando de maneira sucinta a relação entre temas que Derrida desenvolve em sua 

leitura.  

153 Didi-Huberman salientou de maneira elegante essa dinâmica de espaçamento do psiquismo: “Pois portamos 

o espaço diretamente na carne. Espaço que não é uma categoria ideal do entendimento, mas o elemento 

despercebido, fundamental, de todas as nossas experiências sensoriais ou fantasmáticas. E não basta dizer que o 

espaço constitui nosso mundo: cumpre dizer também que ele só se torna acessível pela desmundanização do mundo 

ambiente . E que assim ele só aparece na dimensão de um encontro em que as distâncias objetivas sucumbem, em 

que o aí se ilimita, se separa do aqui, do detalhe, da proximidade visível (2014, p. 246).  

 

154 Irei citar as cartas de Freud a Fliess por meio da abreviatura BRI.  
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existe de maneira simples, mas sim múltipla”, pois está arquivada em uma “diversidade de 

signos” (Zeichen) que se organizam em “diferentes registros” (Niederschriften) (BRI, p. 217).  

É tendo tal esquema em vista, que Derrida frisa como já na carta a gramática do discurso 

freudiano oscila entre o neuronal, o mecânico e o psíquico mediante a intrusão da metáfora 

gráfica: “na carta 52, todo o sistema do Projeto é reconstituído numa conceptualidade gráfica 

ainda inédita em Freud. O rastro começa a se tornar escritura. É o primeiro gesto em direção à 

Nota” (FRE, p. 306).  Tal confusão entre gramáticas discursivas diversas tem no conceito de 

rastro o seu mais bem acabado exemplo. Pois o que Freud chama de signos próprios ao sistema 

mnêmico nada mais são do que o conjunto de rastros que se inscrevem no aparelho neuronal a 

partir da experiência do mundo. Nas transições entre “Zeichen”, “Spur155” e “Erinnerungspur”, 

se joga toda a ambivalência da passagem entre o aparelho neuronal e o aparelho psíquico.  Como 

sempre em Derrida, é exatamente a instabilidade do “signo” freudiano, enquanto “rastro”, que 

nos dá a chave de sua leitura.  

Para o bom entendimento desse ponto central, devemos fazer um desvio pela 

argumentação da Gramatologia e A voz e o fenômeno. Em ambos os livros, Derrida se apropria 

de maneira crítica das reflexões próprias à linguística contemporânea no que diz respeito à 

noção de signo: por um lado, Derrida segue de maneira muito próxima a lógica relacional 

através da qual Saussure determina a natureza de seu objeto; por outro lado, ele questiona a 

primazia dada por este à imagem acústica do significante e o decorrente privilégio da língua 

falada, “dominação de uma forma linguística” do qual a desconstrução visa se distanciar (GRA, 

p.37).  

Forma que se define por uma cadeia de equivalências que são originalmente filosóficas. 

Nela o signo é, essencialmente, signo fônico que ao se dizer na imediaticidade da consciência 

re-apresenta a coisa significada no instante do presente. Definido desta maneira, o signo seria 

indissociável do enquadramento clássico da representação: aquilo que pode representar alguma 

coisa a alguém156. Quer dizer, o signo substitui, mas nessa substituição recoloca-se a presença 

 
155 A palavra “Spur” pode ser traduzida de diversas formas: traço, rastro, vestígio, signo, pegadas, pista, trilha. 

Adotamos “rastro” por acreditarmos que tal tradução seja a mais de acordo com a interpretação que Derrida busca 

extrair de sua leitura de Freud, salientando o aspecto temporal do movimento e a ausência de algo que se marca, o 

que, acreditamos, a palavra “traço” deixa menos evidente. A mesma dificuldade de tradução aparece no termo 

francês “trace” que também pode ser traduzido de diversas formas, contudo rastro parece ser novamente a melhor 

tradução em detrimento de traço que deve ser reservado para “trait”.   

156 Sobre o conceito clássico de signo ver Foucault (2016, cap.3).  
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de algo. Seu fundamento de sentido remete então àquele que é a origem da emissão, no caso o 

sujeito falante que dispõe intencionalmente a voz ao fenômeno:  

 

Os signos fônicos (as “imagens acústicas” no sentido de Saussure, a voz 

fenomenológica) são ouvidos/compreendidos (entendus) pelo sujeito que os profere 

na proximidade absoluta da sua presença. O sujeito não passa para fora de si para ser 

imediatamente afetado por sua atividade expressiva. Minhas palavras são “vivas” 

porque elas parecem não me abandonar: não tombam fora de mim, fora do meu sopro, 

em um distanciamento visível; nunca cessam de me pertencer, de estarem a minha 

disposição, “sem complementos”. É assim que em todos os casos se dá o fenômeno 

da voz, a voz fenomenológica. (VP, p. 85).  
 

Para Derrida, elucidar os pressupostos através dos quais determinamos a natureza do 

signo abre todo um conjunto de questões fundamentais, uma vez que tal determinação idealista 

e fonética implica uma cadeia estrutural de distinções. Se o signo é fônico, ele será linguagem 

falada, sopro intencional que tem na qualidade da experiência consciente sua condição de 

significação: palavra viva157. Por oposição, a escritura irá se definir como um suplemento de 

memória aos acontecimentos: escreve-se aquilo que não se pode lembrar158. A história da 

escritura confunde-se com a história da técnica e, por conseguinte, com a história dos 

mecanismos através dos quais uma sociedade busca preservar o dito, lançando ao futuro aquilo 

que constantemente desaparece. Escritura morta e separada de seu emissor, ela nada significa 

até que novamente a intencionalidade do leitor reavive sua significação. Diferentemente da 

vivacidade espontânea da phoné, o graphein se desdobra em uma matéria, sua natureza é 

 
157 Alice Mara Serra definiu bem o valor de presença dessa palavra viva: “presença, neste discurso, [designa] o 

significado transcendentalmente constituído, a partir de atos originários de presentificação (Gegenwärtigung), seja 

esta perceptiva ou intuitiva (como é o caso dos números): Idealidade sempre passível de retorno ou repetição em 

atos de representificação (Vergegenwärtigung) e de linguagem apropriadora, no presente vivo da consciência. A 

crítica de Derrida a uma perspectiva idealista refere-se, em especial, à concepção de que um sentido ideal ou um 

discurso conceitual preexistisse às formas de sua apresentação e se mantivesse em sua identidade consigo mesmo, 

não se deixando contaminar pelo ser-outro, pelos modos da hetero-afecção em que ele se manifesta. É também 

uma concepção idealista aquela que desenvolve um diálogo com um outro pensamento, retornando a si como se 

este diálogo não tivesse ocorrido, como se as marcas do discurso do outro tivessem que sofrer um necessário 

apagamento para a preservação do mesmo” (2010, sem paginação). 

 

158 Em a Farmácia de Platão Derrida propõe uma distinção entre “mnéme” e “hupomnésis” para contrastar a 

“memória viva” que “repete a lembrança da eidos” e, portanto, é uma rememoração que se dá enquanto verdade 

do ser, e a hipopmnésia que seria meramente uma técnica exterior de memória, um suplemento técnico à potência 

rememorativa da alma (PLA, p. 137-138). Tal distinção, sugere Derrida, radica-se sobre a prevalência do elemento 

ideal sobre o material no que diz respeito à memória: “a hipomnésia e a escritura estariam, pois, separadas da 

filosofia, da dialética, da anamnésia e da fala viva (...) elas se mantêm sobre a outra face da repetição e da 

significação. (...) A escritura seria a possibilidade para o significante de repetir-se sozinho, maquinalmente, sem 

alma viva para mantê-lo e assisti-lo em sua repetição, ou seja, sem que a verdade em parte alguma se apresente” 

(PLA, p. 138).   
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inseparável do labor de uma inscrição silenciosa, do trabalho de uma força sobre a resistência 

de uma superfície.  

Remontando tais distinções a Platão, Derrida explica como tradicionalmente o signo 

fora completamente posto do lado da idealidade do espírito o que determinaria sua solidariedade 

natural ao sentido e à verdade (PLA). Sua temporalidade define-se, a partir de então, enquanto 

a fugacidade perfeita do presente, esse átimo em que a voz aparece e desaparece159. Eis a 

primeira e talvez mais célebre desconfiança da desconstrução: o que se diz nessa primazia da 

idealidade do signo não é, em última análise, o tradicional dualismo metafísico e toda a 

hierarquia de oposições conhecida na partilha entre eidos e matéria?  

Estabelecida essa suspeita, Derrida busca escapar de sua bipartição estanque através do 

desenvolvimento de um conceito de signo enquanto rastro. Trata-se sem dúvida de uma 

inversão do platonismo, inversão que não apenas troca um lado pelo outro, mas sim procura 

deslocar a fronteira de separação através de uma mediação paciente. Como pensar um conceito 

de signo que possa ser, ao mesmo tempo, força e significação, vida e morte, matéria e 

idealidade? Eis a questão que se conjuga na problemática do rastro:  

 

Não opomos aqui, num simples movimento de balanço, de equilíbrio ou de destruição, 

a duração e o espaço, a qualidade e a quantidade, a força e a forma, a profundidade do 

sentido ou o valor de superfície das figuras. Muito pelo contrário. Contra essa simples 

alternativa, contra a simples escolha de um dos termos ou de uma série das séries, 

pensamos que é preciso procurar novos conceitos e modelos, uma economia que 

escape a esse sistema de oposições metafísicas. (FS, p. 34) 

 

 
159 A ênfase de Derrida no caráter sonoro do signo é orientada, também, por um problema próprio à história da 

filosofia no arco que une a reflexão de Agostinho a de Husserl em torno do tema da distensio animi. Em ambos, o 

problema da temporalidade se confunde com o tema da melodia, do ter a consciência contínua de signos fônicos 

que surgem e desaparecem momento a momento no encadeamento próprio à experiência qualitativa da audição. 

Sobre isso, talvez tenha sido Schumann quem nos tenha dado uma bela lição com sua obra de juventude para piano 

Humoreske, op.20. Nela, há três partituras: uma para a mão esquerda, outra para a mão direita e uma que, contendo 

a melodia, não deve ser efetivamente tocada – “innere Stimme” – indica Schumann. Como explica um crítico 

musical como Charles Rosen, tal melodia “expressa-se como um tipo de ressonância – fora da frase, delicada e 

espectral. O que escutamos é o eco de uma melodia não tocada, o acompanhamento de uma canção” (1995, p. 8). 

O pianista encontra-se como que dissociado entre a performance e o acompanhamento mental de uma melodia 

silenciosa que não deixa de influir em sua maneira de tocar. Rosen vê nisso uma mudança paradigmática 

característica da música romântica: “O inaudível em Schumann não é concebido, como em Bach, enquanto uma 

estrutura teórica que apenas imperfeitamente pode se realizar no som, mas como uma estrutura de som que implica 

o que está ausente” (1995, p. 10, grifo nosso). O som deixa de ser concebido como qualidade pura para tornar-se 

um rastro assombrado por uma ausência que, inscrita e silenciosa, dirige a performance do pianista. Através desse 

“paradoxo romântico de uma melodia ausente”, Schumann nos ensina como a experiência da voz pressupõe muito 

mais coisa que a simples temporalização sintética do som. De certa forma é toda uma compreensão, da qual o 

romantismo saberá tirar consequências graves, de uma subjetiva cindida que está em questão nesse exemplo.                
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Tendo tal problema em vista, é que Derrida lê em Freud um pensador original do 

problema do signo quando ele o faz oscilar virtuosamente no vai-e-vem de gramáticas 

aparentemente incompossíveis: rastro que se confunde com as facilitações neurofisiológicas, 

rastro próprio à memória do aparelho psíquico, rastro enfim de uma máquina de escrever. A 

metáfora que transporta o pensador entre um registro e outro, tal como se (als ob) o psiquismo 

fosse uma escritura, reenvia a ideia de texto ao de memória. Sublinhe-se como a pergunta não 

é feita através de uma analogia ingênua do tipo “o psiquismo é realmente uma espécie de texto”, 

mas sim, “o que é um texto e que deve ser o psíquico para ser representado por um texto? Pois 

se não há nem máquina, nem texto, sem origem psíquica, não há psíquico sem texto” (FRE, p. 

297). É dentro do esquadro dessa pergunta que o conceito de rastro aparece como o articulador 

fundamental entre níveis diferentes de realidade.  

Sobre isso, primeiramente devemos destacar, seguindo Freud, como o rastro mnêmico 

é sempre múltiplo, não podendo ser reduzido a uma relação de troca equivalente entre signo-

objeto: “apesar de algumas formulações ambíguas de Freud, o rastro mnésico não é uma 

imagem da coisa, mas um simples signo que não comporta uma qualidade sensorial”, podendo 

então ser comparado ao “elemento de um sistema de escrita, a uma letra” (CHEMANA; 

VANDERMERSCH, 2007, p. 374). Isso significa que a funcionalidade da memória não provém 

de seus elementos isolados, mas sim do conjunto de relações dentro do qual o rastro se inscreve: 

“o rastro mnésico está sempre inscrito em sistemas, em relação com outros rastros” 

(LAPLANCHE; PONTALIS, 1979, p. 667).  

Tal caracterização permite a Derrida ler no signo mudo, no tracejo da letra, o índice de 

uma estruturalização que já é a própria mnemosyne em seu constante processo de formação e 

estratificação. Os reenvios entre texto e memória, entre rastros e facilitações, entre psíquico e 

cérebro, giram em torno do nexum, dessa vinculação, ligação e dependência entre elementos 

diversos que interditam um localizacionismo simples em que para cada memória existiria uma 

célula neuronal específica. Crítica que já era a de Freud a Carl Wernicke, em seu estudo sobre 

a afasia de 1891, a memória, tal como um texto, deve ser apreendida enquanto sistema, ou seja, 

de maneira não atomizada; do contrário, perdemos de vista seu funcionamento integrado.  

É nesse sentido que a memória é um textum, um tecido vivo em que a co-nexão e o con-

texto rasuram a essência simples para dar lugar a uma apresentação sempre em rede da 

multiplicidade que compõe a unidade funcional em questão. Tal reenvio, portanto, nada tem a 

ver com tudo transformar em linguagem, ou em um simples uso metafórico da língua, ainda 
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que a metáfora seja importante naquilo que ela transporta em suas entrelinhas. O que está em 

jogo com seu uso é precisamente fisgar a dificuldade que a categoria da relação quantitativa – 

extensa e intensa - impõe para a inteligibilidade qualitativa de um processo complexo.  

Se as múltiplas conexões neuronais encontram no texto escrito uma imagem rica, é 

porque o trabalho produtivo e inconsciente da memória tem um duplo na dinâmica criativa 

própria ao registro de uma história pessoal. Não há confusão de níveis aqui: a memória é a 

própria essência do que constitui o psíquico em si mesmo, ela é qualitativamente irredutível ao 

neuronal, assim como a esfera de significação própria a um texto se trama na mudez de seus 

signos sem se reduzir a eles. O que se sugere, simplesmente, é uma suplementação do nível 

biológico com o nível psicológico. Todavia, para que isso seja possível, para que haja 

emergência e complementariedade entre níveis de realidade diversos, é preciso que já a série 

vital antecipe em seu funcionamento a série psicológica. Por isso não se trata de simples 

paralelismo, mas de uma co-implicação em que a sofisticada plasticidade cerebral possibilita a 

criativa atividade mnêmica: “poderíamos então dizer que do ponto de vista psicanalítico há a 

instauração de uma série suplementar àquelas determinadas pela biologia e a etiologia”, série 

que funciona de maneira não “autônoma, mas análoga, às séries vitais” (MONZANI, 2005, 

p.132).    

Diacrônico e sincrônico, plástico e metabólico, quando falamos de signo e memória 

falamos de um sistema diferencial que não é composto por imagens acústicas que se desdobram 

em uma forma ideal etérea, mas sim por rastros que se inscrevem, se combinam e se dissociam, 

silenciosamente através da matéria cerebral, conformando-o as suas disposições singulares. 

Dessa forma, o psíquico enquanto “multiplamente estratificado nos conduz a uma ideia de que 

seu desenvolvimento normal também se dá por níveis funcionais ou de sistemas psíquicos que 

obedecem a um mesmo princípio neurofisiológico”, não existindo, portanto, “ruptura entre o 

fisiológico e o psíquico” (NAMBA, 2010, p. 22).  É por isso que podemos dizer que não há, a 

rigor, dois cérebros iguais, pois o conjunto de experiências que os formam através do 

estabelecimento da memória produz, a partir de elementos finitos, uma composição sistêmica 

que é potencialmente infinita. Já na plasticidade própria ao organismo em sua relação com o 

meio está figurada a diferenciação característica do jogo da memória que compõe a história de 

cada sujeito particular: 

 

O modelamento das conexões neuronais torna-se possível pela experiência individual, 

hábitos e habilidades aprendidas, pela força das impressões da existência em geral. 
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Entendida nesse sentido, compreendemos a razão pela qual a plasticidade do cérebro 

bem corresponde a possibilidade da memória tomar forma, a capacidade de compor 

uma história. Ainda que a plasticidade do sistema nervoso central seja particularmente 

alta nos primeiros estágios de desenvolvimento, sabemos hoje, com certeza, como a 

capacidade para adquirir novas habilidades e memórias perdura pelo resto da vida. E 

isso é verdadeiro de uma maneira diferente para cada indivíduo. Logo, a capacidade 

de cada um de tanto receber quanto criar sua própria forma de vida não deriva de 

nenhuma forma pré-estabelecida; a ideia de um modelo original, ou standard, dessa 

maneira, é constantemente apagada. (MALABOU, 2008, p. 6). 

  

Em segundo lugar, a relacionalidade própria ao signo freudiano é interessante porque 

ao recusar uma relação simples do tipo signo-objeto, o rastro escapa então da “quádrupla raiz 

da representação”160: ele não possui nem identidade, nem semelhança, nem oposição, nem 

analogia com a experiência vivida; ou seja, ele não é uma cópia da vivência. Esse aspecto é 

fundamental porque sobretudo as primeiras lembranças - “justamente as impressões que 

tiveram o mais forte efeito sobre nós, as de nossa primeira infância, aquelas que quase nunca 

se tornam conscientes” (II-III, p. 545; IV, p. 590) – jamais se deram enquanto objetos 

intencionais, mas sim como intensidade sensível. Como, então, um signo poderia re-apresentar 

aquilo que nunca fora, rigorosamente, presente a si? 

Como notaram Ansermet e Magistretti, há um double bind na relação entre o signo e a 

impressão que é inscrita no mecanismo mnêmico: “o mesmo mecanismo que permite a 

inscrição da experiência é aquele que nos separa da experiência” (2007, p. 45). Isso porque no 

constante processo de acúmulo e complexificação dos mais diversos estímulos registrados, 

“coisas ouvidas, vistas, vivenciadas”, paulatinamente o conteúdo da vida psíquica passa a se 

organizar de uma maneira indissiocrática, fantasiosa e imaginativa. Se, como Freud escreve a 

Fliess, “as fantasias são criadas por um processo de fusão e distorção”, por uma constante 

atividade de desligamento e religação de fragmentos mnêmicos que apenas “posteriormente são 

compreendidos”, paulatinamente o mesmo processo de integração da experiência na coerência 

de uma vida é o “que torna impossível o rastreamento das conexões originais” (BRI, p. 260). 

Entre o que foi apenas sentido e o que retrospectivamente é lembrado e elaborado, há 

uma hiância de difícil e paciente transposição. Através da sequência de “associações, 

deformações, fusões e distorções a experiência como tal é perdida por meio do mecanismo 

sináptico plástico, ainda que ela tenha produzido rastros duráveis” (ANSERMET; 

MAGISTRETTI, 2007, p. 46). Tudo se passa como se a memória fosse se escrevendo, 

automaticamente, como um texto arruinado, em que fragmentos se conectam e desconectam 

 
160 Sobre a definição de representação através dessa quádrupla raiz, ver Deleuze (1968). 
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tecendo assim um relevo irregular de difícil decifração. Intuição importante de Freud, a 

memória é como um texto arcaico, com várias camadas de sedimentação em que o soterramento 

de antigos significados e a emergência de novos estratos acompanham a maturação contínua do 

organismo, produzindo uma citoarquitetura cerebral que “não é apenas um arquivo de 

experiências, mas o laboratório que processa as vivências” (CASANAVE, 2008, p. 92). Ou, 

como nos diz Wahl, na leitura de Derrida a psiquê freudiana pressupõe um “jogo de camadas 

descontínuo, a inscrição da fratura numa multiplicidade de neurônios desigualmente 

permeáveis através de temporalidades plurais”, escrita psíquica em que a memória “é o período 

de um atraso num sistema de intervalos” (WAHL, 1970, p. 156). 

Tal reenvio entre um sistema de escritura e uma máquina biológica faz do aparelho algo 

entre o psíquico e o não-psíquico, um artefato vital que oscila na permeabilidade do anímico ao 

somático. O que constitui a coerência de um caminho de vida é uma escritura de rastros por 

detrás da qual nunca encontramos uma experiência plena; a coerência psíquica é constituída 

através de uma síntese a posterior do eu, trabalho impessoal sem a qual a própria ideia de um 

ego integrado se tornaria inviável. Se tudo começa através da exposição ao fora e às suas 

grandezas excitatórias, de transcrição em transcrição as primeiras experiências estão desde o 

início perdidas: “a história deste corpo não é totalmente narrável (...) meu corpo tem uma 

história da qual não posso ter recordações” (BUTLER, 2015 p. 54). O rastro constitui, 

doravante, no espaço de uma ausência, o caminho acidentado e o limite obscuro de uma 

formação errante.    

A caracterização psicanalítica da memória faz com que o mnêmico seja sinônimo de 

uma fragmentação, fragmentação através da qual algo como a experiência vivida, 

paradoxalmente, perdura. Nisso, o próprio conceito de experiência se altera: ela não se define 

como uma vivência que acontece ao sujeito, mas sim pelo experenciar através do qual o sujeito 

veio-a-ser: “Alguma coisa começou antes de mim, daquele que é atravessado pela experiência. 

Eu estou atrasado. Se eu insisto em continuar a ser o sujeito dessa experiência, isto será 

enquanto sujeito inscrito, pré-inscrito, marcado de início pela impressão do inelutável que 

constitui o sujeito sem pertencer a ele” (DES, p. 197). A densidade da subjetividade desloca-

se, então, mais para o lado de um trabalho paciente de escrita de si, do que para o de testemunha 

do ocorrido: em relação ao aparelho psíquico, somos de início efeito da experiência e não o seu 

agente. Isto é, há uma rasura da imediaticidade do vivido (Elerbenis): este torna-se um passado 
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sem memória. Passamos da passividade da experiência à marca inconsciente: o esquecimento 

nos é constitutivo.   

É por isso que, quanto mais voltamos no tempo, mais obscuro e precário se torna o 

lembrar e a fidelidade da recordação. De certa forma, tais experiências nunca serão plenamente 

recuperadas pela consciência enquanto figuras de um presente-passado porque elas nunca foram 

recebidas pelo “eu”, antes o constituíram. A gênese do indivíduo remete sempre ao conjunto de 

rastros mnêmicos derivados das impressões de um passado opaco, conjunto que irá compor 

uma memória estratificada e diversa que nunca deixará de ser transcrita em níveis superiores 

do sistema através da mediação linguística e intencional posteriormente aprendida e 

desenvolvida. É apenas no contratempo de uma incompreensão, por intermédio da 

temporalidade narrativa e da imediaticidade ilusória da palavra, que a subjetividade fragilmente 

costura-se, encadeando o que é essencialmente descontínuo e disperso. É tendo isso em vista 

que Derrida diz que no período próprio à carta e ao Projeto “os conceitos de Nachträglichkeit 

e Verspätung, conceitos diretores de todo o pensamento freudiano, já estão presentes” (FRE, 

p.303).  

Rasura da vivacidade intencional própria ao signo fônico, o rastro mnêmico é então 

anterior à linguagem, verdadeira condição de possibilidade da integração sistêmica das imagens 

acústicas, ou seja, do aprendizado linguístico e de todas as operações simbólicas complexas 

que ele irá permitir a partir de então. Pois como poderiam existir língua, cultura, racionalidade, 

sem memória e, portanto, sem registro, trabalho e transmissão? Sem escritura, enfim.   

Daí esse tema que Freud tateia por diversas vezes, desde o Projeto, das distinções entre 

representações não mediadas pela linguagem, como as memórias da primeira infância, e essas 

que já são mediadas pelas palavras. Como Simanke e Caropreso explicam, as primeiras não são 

representações para-si, mas em-si, tendo como marcos descargas provenientes da motricidade, 

enquanto as segundas são mais facilmente trabalhadas para-si através da associação com os 

signos linguísticos (2005, p. 99-101). Todavia, ambas radicam na ambivalência dessa escritura 

material que não deixa de ser psíquica, rastro que constitui o inconsciente não apenas como 

representações reprimidas, mas principalmente como aquilo que nunca pôde se dar mediante a 

forma sintética do eu, ou ainda, por intermédio da idealidade do signo: “o texto não é pensável 

na forma, originária ou modificada, da presença” (FRE, p. 314). Vladimir Safatle sublinha, com 

razão, que Derrida insiste categoricamente nesse ponto: por inconsciente não devemos entender 

simplesmente “o material reprimido que sai da cena consciente para habitar uma outra cena”, 
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cena essa toda preenchida por materiais que uma vez presentes a si foram expulsos seguindo 

padrões de defesa e recalque (2001, p. 403). Não se trata de negar tal dinâmica, mas sim de 

insistir como não é aí que está o fulcro da descoberta freudiana. A grande tese que a psicanálise 

levanta é exatamente como há conteúdos que simplesmente não se deixam representar dentro 

dos estritos limites da consciência egológica. Antes de mim havia outrem e o que dele advém.   

O tema do rastro mnésico aponta para o lençol de um passado originariamente perdido 

que transborda, indefinidamente, a gramática própria ao eu. O Léthê divide a alma, o sujeito 

tem necessariamente a estrutura de um eu-separado-de-si-mesmo: nascer é ser exposto 

irremediavelmente ao fora. Há vivências, acontecimentos, correntes de pensamento que se 

subtraem desde o início à consciência, conteúdos que “o sujeito não pode se apropriar ainda 

que a impressão pareça ser propriamente sua” (DES, p. 197). De certa forma, a subjetividade 

se constitui através do rastro dessas impressões, pois quando eles são traduzidos em significação 

para-si, eles se modificam essencialmente. Nunca deixamos de decifrar novamente aquilo que 

é, originariamente, alteridade em nós. Cena autobiográfica impossível em que escrevemos 

sobre a opacidade do escrito: o si mesmo é um outro do outro. Doravante, o regime de inscrição 

própria à memória é sempre o de uma re-produção diferencial, rastros de rastros, nunca de uma 

re-apresentação do mesmo, signo da coisa:  

 

Não há, portanto, verdade inconsciente para encontrar porque ela estaria escrita em 

outro lugar. Não existe texto escrito e presente noutro lugar que desse ocasião, sem 

ser por ele modificado, a um trabalho e uma temporalização que lhe seriam exteriores 

e flutuariam na sua superfície. Não existe texto presente em geral nem mesmo há texto 

presente-passado, texto passado como sendo presente. O texto inconsciente é tecido 

de rastros puros, de diferenças em que se unem o sentido e a força, texto em parte 

alguma presente, constituído por arquivos que são sempre já transcrições. Estampas 

originárias, tudo começa pela reprodução. Sempre já, isto é, depósito de um sentido 

que nunca esteve presente, cujo presente significado é sempre reconstituído mais 

tarde, nachträglich, posteriormente, suplementarmente: nachträglich também 

significa suplementar. O apelo do suplemento é aqui originário e escava aquilo que 

reconstitui mais tarde como presente. (FRE, p. 314).                 

    

Abre-se a cadeia de temas - que irá assombrar Freud por todo sempre - da inevitável 

confusão entre ficção e realidade, do caráter sempre indecidível da cena originária, do trajeto 

contingente que as associações mnêmicas regressivas constituem, do aspecto performativo que 

a rememoração dá a história de uma vida. Sublinhe-se como o rastro não interdita o contato 

com a realidade, com o outro, com o mundo, o fora ou o exterior, pelo contrário, o possibilita; 

mas, ao mesmo tempo, ele torna a relação entre o eu e o outro sempre problemática. Não 

partimos da significação enquanto transparente “prosa do mundo”, mas sim como algo opaco 



143 

 

 
 

que habita as coisas silenciosamente, tal como uma cicatriz. Decifrar a inscrição da realteridade 

exigirá um trabalho paciente, trabalho capaz de se demorar naquilo que falha, erra e escapa na 

constituição sempre precária do sentido e da referência: “escondemos o sentido no próprio ato 

pelo qual o descobrimos. Compreender a estrutura de um devir, a forma de uma força é perder 

o sentido ganhando-o” (FRE, p. 44).   

Digressão importante, nisso se joga uma aposta comum tanto a Derrida quanto a Freud: 

é preciso aprender a ler-o-mundo como uma superfície cravejada pela ambiguidade dos signos. 

Todo problema deriva, como a experiência literária moderna não irá cansar de nos ensinar, do 

fato de que se o mundo é para ser lido, ele não é enquanto livro estático e unívoco criado pela 

mão de Deus, mas sim enquanto escrito errante de um não-sentido, um triz de coerência que se 

fisga na meia-noite do mistério. Ler a vida é decifrar “seu supra-senso. E a gente, por enquanto, 

só a lê por linhas tortas” (ROSA, 2009, p. 30). 

A partir de então, o devir-leitor confunde-se com o advir de uma razão que aprende a se 

orientar através do jogo equívoco do rastro: o signo moderno não repousa em um regime de 

analogia e semelhança com as coisas, a escritura não é um logos originário em que “a velha 

experiência de parentesco entre o cosmos e os signos reaparece”, como certa vez sugeriu, em 

outro contexto, Bento Prado Júnior161 (2000, p. 199). Ora, é exatamente o contrário o que 

 
161 Tratamos da interpretação que Bento Prado propõe da escritura, a partir de uma leitura de Guimarães Rosa, em 

Gimbo (2020a), mas o fizemos privilegiando sua referência a Foucault. Seria preciso mostrar detalhadamente, 

ainda, a ligação de Bento Prado com Derrida nesse texto, o que não nos é possível fazer aqui. Ainda assim, 

gostaríamos de indicar a ambiguidade central do texto de Bento Prado, ambiguidade que conjuga todo o nosso 

interesse nele: (1) por um lado, Bento Prado joga com a relação que Derrida propõe entre escritura e mundo para 

propor um uso impessoal do conceito de escritura, como se o que fosse mais próprio à experiência do modernismo 

literário passasse pela configuração de outros mundos possíveis através de uma autonomia da obra literária ao 

registro da re-presentação; (2) Por outro lado, Bento Prado ata tal uso da ideia de escritura ao esquema histórico-

crítico das Palavras e as coisas. A obra moderna rompe com o registro da representação própria à episteme clássica 

e é apenas nessa conquista da autonomia da linguagem enquanto campo do signo que algo como a literatura pode 

realmente surgir. Contudo, Bento Prado também prolonga tais teses e as altera a partir de um duplo registro: (1) A 

descontinuidade entre episteme clássica e moderna é suturada pelo retorno de algo esquecido, ou recalcado, que é 

a experiência das semelhanças e analogias próprias à episteme renascentista. Colocando Antonio Candido em cena 

e sua arqueologia do Grande Sertão que aponta para os antigos romances de cavalaria, é razoavelmente simples 

para Bento Prado fazer da obra de Guimarães Rosa um simétrico moderno à função de Don Quixote nas Palavras 

e as Coisas. Em Guimarães Rosa, o novo e o arcaico se encontram, obra de limiar que marca, ao mesmo tempo, o 

limite e o fora da episteme moderna; (2) ao mesmo tempo, esse retorno do recalcado, essa amplidão que a obra 

literária recuperaria de uma experiência passada da linguagem, é lido por Bento Prado como um “horizonte, solo 

universal de toda existência e de todo destino (2000, p. 196)”. A escritura é solidária, então, do mundo-da-vida 

enquanto campo transcendental sem sujeito, e a obra literária exprime o sentido do mundo recuperando com seu 

estilo “o rápido nhar de um gavião, passando destombado, seu sol nas asas de chumbo” (2000, p. 198) [sobre isso, 

ver a introdução de Derrida à Origem da geometria de Husserl, p.84-85, em que Derrida liga o conceito de escritura 

a de um campo transcendental sem sujeito a partir de um texto de J. Hyppolite). Ora, é exatamente nessas duas 

últimas teses que toda a riqueza e originalidade do texto se configuram. Isso porque Foucault não diz que a 

experiência da literatura moderna recupere o regime de semelhanças próprias ao renascimento e, para Derrida, se 
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acontece: se na experiência moderna que a escritura encarna “tudo é signo” é porque já não há 

“texto gravado na própria Physis”, mas sim é a própria physis que se dá a ler enquanto texto, 

nessa proliferação de um lugar a outro, através de um não-todo que conjuga mundos. O rastro 

é signo que se traça enquanto caminho, lavra da terra, vereda que rompe, “silva selvagem, a via 

rupta escreve-se, discerne-se, inscreve-se violentamente como diferença e como forma” (GRA, 

p. 158).  

Não pode haver retorno à origem e apaziguamento aqui, apenas a rasura da origem e a 

vertigem da desorientação, desconstrução que convoca a incandescência do esforço rigoroso de 

ser-leitor162. Aprender a ler é uma forma-de-vida: não há significante que não seja negação da 

coisa, não há contexto que não traga em si o germe de sua inversão, não há rastro que não nos 

despossua da garantia de sentido. Ao nos abrir uma outra compreensão do campo dos signos, 

nessa inadequação incontornável entre as palavras e as coisas, a escritura multiplica os envios 

do mundo ao sujeito, tudo arrastando em sua ausência de medida, imprimindo a deformação 

àquilo que toca. Na sua passividade, o leitor suporta o peso da aporia, refazendo nisso o velho 

caminho filosófico do espanto (θαυμάζειν). Ler é ler-o-mundo, é abrir-se ao desalento da perda 

de certezas e ao desamparo da ausência de um horizonte unívoco doador de sentido, maneira 

de existir capaz de expor-se à resistência perplexa dos objetos sem a exigência produtiva do 

cálculo e da gestão dos limites, sem a submissão ao imperativo normativo de uma transparência 

 
“tudo é signo” isso significa que não pode existir um único horizonte doador de sentido capaz de nos reconciliar 

com a equivocidade e a opacidade próprias à experiência da linguagem. Ironicamente, tais tensões criam um certo 

tremeluzir nas declarações mais massivas de Bento Prado: pois se a literatura moderna recupera o livro do mundo, 

ao mesmo tempo ela tem que “entrar em delírio para falar do mundo”, um pouco como se já não pudéssemos, 

historicamente, confiar nesses materiais desgastados que são as palavras e as sintaxes correntes; além disso, se há 

um logos, esse logos apenas se dá enquanto enigma e segredo, enigma de um brejo que a personagem traz em si, 

segredo do urro de um morro que o surdo Malaquita será o primeiro a ouvir. É na aporia dessas questões que seria 

possível mostrar, nos parece, como Bento Prado inova a compreensão filosófica da literatura moderna brasileira – 

por exemplo em relação ao seu amigo Roberto Schwarz – no mesmo instante em que também rebate sua leitura 

sobre esquemas fenomenológicos que são incompossíveis integralmente com a radicalidade do que é proposto. É 

esse duplo movimento de uma costura entre contraditórios que está na base da genialidade dessa leitura, leitura que 

compõe a mais acabada expressão daquilo que Paulo Arantes um dia chamou de “filosofia uspiana da literatura” 

e um momento maior da reflexão filosófica nacional.     

162 Até onde sabemos, foi Simon Critchley (2014) quem melhor tentou dar um desenvolvimento conceitual mais 

rigoroso à ideia de leitura a partir da obra de Jacques Derrida. Ainda que, aqui, sugerimos o desenvolvimento de 

tal tema em outra direção, nos parece absolutamente importante salientar como a intuição elementar de Critchley 

a esse respeito é correta: Derrida é basicamente um grande leitor e a maneira disciplinada e rigorosa - ao cúmulo 

do quase insuportável – pela qual ele lê, por toda sua obra, outros textos, deve ser entendido como um gesto 

fundamental de sua experiência intelectual e da própria construção performativa de seu pensamento. De nossa 

parte, gostaríamos apenas de indicar como um pensamento do rastro é solidário a uma experiência da leitura. 

Experiência que visa o advir de um leitor por-vir, de alguém capaz de ler de maneira concreta e não ideal, isto é, 

capaz de novamente recuperar e viver o tremor da escritura em que sentido e não-sentido se conjugam 

necessariamente.   
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que antes vela e empobrece o real do que o expressa concretamente. Aprender a ler, ao menos 

para Derrida, é tocar a indeterminação que bate no coração da linguagem da vida e, na 

proximidade de tal pulso caótico, sentir-se estranhamente em casa.       

Precisar conceitualmente essa experiência de leitura do rastro nos auxilia a entrever a 

instabilidade entre presença e ausência que estrutura o travamento do conceito de rastro em 

geral. Instabilidade que permite com que uma articulação diversa do tradicional pareamento 

opositivo metafísico possa advir: o pensamento se debate, por todos os lados, com o rastro do 

ente, ele está como que sempre em atraso perante aquilo que desaparece perdurando na marca. 

O signo deixa então de se desdobrar no elemento homogêneo da significação evidente, na 

segurança da re-apresentação daquilo que foi presente no presente, para se tornar o lastro 

oscilante entre passado e futuro, grama que cose as entranhas das coisas mesmas.  

Desconstrução e psicanálise desenvolvem-se a partir de uma passividade originária: o 

pensar segue o rastro, o signo força a pensar. O mundo enquanto texto nos devolve à concretude 

de uma superfície silente em que o sentido é uma chance do vir-a-ser. Tanto em Derrida quanto 

em Freud há um certo realismo crítico em que o que é recusado, no extremo, não são as noções 

de verdade e referência, mas sim que elas espontaneamente brotariam no alvorecer do fenômeno 

intencional. Se o rastro é material, ele indica um mundo que está aí, na abertura de seu segredo, 

passível de ser decifrado. Compreendê-lo e conhecê-lo será uma tarefa interminável em que 

podemos, ou não, lograr sucesso.  

Nisso, é preciso reconhecer que o rastro tem uma estranha familiaridade com a presença, 

indicando-a em sua restância do passado. Ele é vestígio, traço que dobra sobre si a espessura 

de um tempo não presente no presente. Nesse primeiro registro, o rastro é sempre rastro material 

porque resto, porque ruinância163 do jogo do mundo, de um perdurar espacial que é também 

uma consumação histórica.  

Por conseguinte, o rastro condiciona a própria disciplina da história enquanto exercício 

da memória em seus mais diversos níveis. Toda historicidade da natureza deriva do estudo 

 
163 O termo “ruinância” é uma tradução possível para o neologismo “Vergängnis” criado por Walter Benjamin em 

seu estudo sobre o drama trágico alemão. Pensamos, sobretudo, em uma passagem marcante desse texto em que 

Benjamin nos fala, por intermédio do tema da alegoria, também sobre a estrutura do rastro: “Quando, no drama 

trágico, a história migra para o centro da ação, ela fá-lo sob a forma da escritura. A palavra “história” está gravada 

no rosto da natureza com signos da ruinância. A fisionomia alegórica da história natural, que o drama trágico 

coloca em cena, está realmente presente sob a forma da ruína. Com ela, a história transferiu-se de forma sensível 

para o palco. Assim configurada, a história não se revela como processo de uma vida eterna, mas antes como o 

progredir de um inevitável declínio. Com isso, a alegoria coloca-se declaradamente para além da beleza. As 

alegorias são, no reino do pensamento, o que as ruínas são no reino das coisas” (2011, p. 180, trad. modificada).   
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paciente de rastros naturais, como as falhas geológicas que nos dão o tempo de constituição do 

planeta, os fósseis que recontam a genealogia das espécies, a luz das estrelas que brilhando na 

escuridão da noite apontam para o passado longínquo do cosmos164. Também a historicidade 

humana é mediada pelo rastro: os arquivos se multiplicam infinitamente quando qualquer 

artefato, da arma de pau à pirâmide, testemunham a finitude da humanidade. Entra-se na 

história quando enfim viramos ruína. A negatividade do devir tudo corrói abrindo essa 

experiência em que o tempo do mundo e o tempo do sujeito se encaram na desmesura de uma 

ausência de medida comum. O rastro é uma ruína que sobre-vive à vida singular de um ser-

humano, sua duração é quase sempre extra-humana.   

Já o interesse de Freud pelo trabalho do arqueólogo assinala a solidariedade do rastro à 

ruína: Roma, essa cidade que na coexistência entre o velho e o novo permite um vislumbre 

imaginário da maneira como o aparelho psíquico se estrutura (XIV, p. 427-430; XVIII, p. 21-

23). Como passamos de um registo a outro, da cartografia de uma cidade à geografia do corpo 

e da alma? Através de um conjunto de problemas comuns que se articulam em torno do rastro: 

simultaneidade de tempos diversos, inscrição material do passado, estratificações próprias ao 

desenvolvimento, figuração de signos mudos que, como um enigma, exigem uma decifração. 

O rastro não deixa de ser também uma esfinge, uma cripta, uma incógnita.   

Elucidação que exige uma sensibilidade aberta ao inacabado e ao fragmento. Para todo 

aquele que se lança ao passado é preciso recusar a exigência do encontro de uma realidade 

pronta e finalizada, lição que o trabalho da memória dará a Freud ensinando-o a “não mais 

acreditar em sua neurótica” (BRI, p. 265). Através dos veios fraturados de uma disjecta 

membra, a incompletude e imperfeição tramam as astúcias da psyché no enovelamento contínuo 

da mnemosyne. O tempo do rastro é um tempo espectral que nunca tendo sido, também nunca 

passa de vez. Materialismo da marca, primazia da memória e uma poética da ruína165 se 

 
164 Sobre a importância do rastro material para o estudo do tempo da natureza ver Goodfield e Toulmin (1982) e 

as considerações de Ricoeur (1985). Também Merleau-Ponty, em seu curso de 56-57, faz um comentário bastante 

perspicaz em relação ao rastro: “O rastro para nós é mais que o efeito presente do passado. É uma sobrevivência 

do passado, uma transposição. O rastro e o fóssil: a amonita. O vivente já não está lá, mas está quase lá; tem-se 

dele o negativo, que se lhe relaciona não como o signo à significação, o efeito à causa, mas como algo dele mesmo. 

E o mineral, reocupando o oco, refaz o animal (...) Ora, essa relação do rastro com o rastreado é a que encontramos 

na embriogenia (a ortogenia do indivíduo) e na filogenia (a embriogenia do filo). O corpo não é compreensível no 

atual (atualismo). Espessura do passado, Grundbestand (elemento fundamental) do corpo real” (1995, p. 343-344). 

165 Diderot certa vez definiu da seguinte maneira a impressão estética própria as ruínas: “O efeito dessas 

composições boas ou más é de nos deixar em uma doce melancolia. Fixamos nosso olhar sobre os vestígios de um 

arco do triunfo, de um pórtico ou uma pirâmide, de um templo ou um palácio; e nós voltamos sobre nós-mesmos; 

nos antecipamos a destruição do tempo e nossa imaginação dispersa sobre a terra as construções que habitamos. 
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encontram em um estilo de pensar no qual o passado habita o presente com o seu assombro e 

seu luto.   

Por outro lado, o rastro é um conceito indissociável de uma ausência, de uma 

imaterialidade, de um vazio. Quando pensamos em uma estrada que rompe o espaço, a trilha de 

um navio que flui por sobre as ondas, as pegadas que o caçador pacientemente segue na mata, 

a sombra de um gesto que desiste no palco, a materialidade extensa do rastro desvanece: a 

ênfase já não está na marca, mas no que se marca, ou melhor, em quem se marca. O contorno 

vazio reenvia, a ausência indica um ato, uma ação, uma performance em suspensão. O rastro, 

nesse caso, nada é; mas encravado no real ele nadifica a sua realidade, assinalando a perpétua 

impermanência, a precariedade de tudo aquilo que sempre já-foi no exato instante em que veio-

a-ser. Vazio que não é, portanto, um nada abstrato; mas sim o limiar e o zênite de um surgir que 

é também desaparecer.    

Pela inquietude do transitório, o registro monumental que a ruína possui desaba166. A 

matéria é enxameada pelo desejo de persistir naquilo que emerge e se dissolve a cada momento. 

É o sem-fundo desse horizonte universal de desaparição que permite o frágil aparecer do valor. 

O rastro é solidário da mortalidade da matéria, precariedade que abre a significação 

propriamente humana. Como dirá Freud um dia a Rilke, a transitoriedade (Vergänglichkeit) 

enquanto destino de tudo “significa maior valorização”; é pelo trânsito das coisas que nos 

alçamos “à raridade do tempo” (X, p. 359; XII, p. 249). Se o vir-a-ser é sem valor e o jogo do 

mundo inocente em sua indiferença, o rastro expõe a vulnerabilidade dessa escritura: no risco 

que desgasta cada vida por dentro corre também a possibilidade do encontro e do sentido. 

Porque tudo se perde ao fim é que algumas coisas importam na impossibilidade do agora; e é 

em razão da marca do outro que, bem ou mal, escrevemos sobre a pele do mundo pelejando 

com seu pesado desprezo.         

Nessa trama, o cotidiano de cada existência singular é composto por uma miríade de 

afetos que vão tracejando uma história particular e finita. Intensio e extensio, a memória é um 

reservatório afetivo antes de ser um arcabouço cognitivo. Rugas, linhas, marcas de expressão 

esculpem o rosto de maneira imperceptível, sempre nesse susto entre o ainda-não e o tarde-

 
Nesse instante a solidão e o silêncio reinam em torno de nós. Ficamos sós perante uma nação que não mais existe. 

Aí está a primeira linha da poética das ruínas” (DIDEROT, 1995, p.335)  

166 No verbete “ruine” da Enciclopédia, Diderot deixa claro o caráter monumental do termo: “ruína apenas se diz 

de palácios, tumbas suntuosas ou de monumentos públicos. Nós não chamaremos ruínas uma casa particular no 

campo ou na cidade; diremos construções arruinadas (bâtiment ruinés)” (DIDEROT, 1751-1772).   



148 

 

 
 

demais. Quantas vezes uma emoção circula para que ela sulque um corpo? Quantas vezes 

repete-se, sem perceber, uma angústia incompreensível, o franzir de um desejo perdido, o fort-

da de uma saudade esquecida? Trincas, estilhaços, esquecimento: o tempo das coisas 

miniaturiza a história dispersando-a na fúria de seus movimentos. O avesso da 

monumentalidade é a marca deixada pela tormenta de cada ínfima paixão.  

Na movência do rastro encontramos a imparável inversão do passado em direção ao 

inatual (unzeitgemäss). Quando se deixa um signo, deixa-se algo a alguém. Paradoxo 

desconcertante, o dobrar-se sobre si de um passado que resta habita a garrafa que se joga ao 

mar com uma mensagem cifrada. Traçamos e somos traçados, afetamos e somos afetados; o si-

mesmo nunca está tão em si como quando se estende na alteridade que lhe resiste ou recebe. 

Com uma palavra ou um escrito, um contato ou um aceno, marcamos os limites daquilo que, 

amanhã, talvez não saibamos respeitar. Projeção do rastro em que corre a afirmação do 

acontecimento, a aposta cega nesse incalculável futuro que, sem antecipação, abruptamente 

advém. Nem passado, nem futuro, em todo rastro memória e promessa se confundem na 

espessura de um futuro pretérito.    

Inscrição do rastro, enfim. Para aquém da pedra ou do córtex, do bloco mágico e da 

pele, a inscrição, essa obsessão de Derrida, é um duplo: material em toda a sua extensão, ela 

pressupõe a ação que nunca se apresenta, apenas se encena de maneira oblíqua no vir-a-ser de 

seu apagamento. A escritura tem sempre a sua contraparte inextensa: ela é a incisão e a carne, 

a erosão e a terra, o grafar e a folha, o talhar e o corpo, a mímica e a máscara. Na transitividade 

do rastro materialidade e imaterialidade se confundem; perante uma escritura de rastros, o 

signo fônico é apenas uma pálida imagem de signo167.      

 

2.5 A máquina que logo sou, o animal que logo sigo   

Ler Freud a partir dessa perspectiva aberta pela economia da escritura e o conceito de 

rastro permite a Derrida desenvolver uma posição materialista que recusa tanto o determinismo 

de uma visão estritamente mecânica do orgânico, quanto o idealismo vitalista que deve 

 
167 A título apenas de indicação, muito ainda há para se dizer da relação (e confrontação), em torno desse tema da 

escritura, entre Derrida e Lacan, sobretudo a partir das considerações deste último em seu Seminário XVIII, em 

um texto instigante como Lituraterre, assim como de todo desenvolvimento dado à noção de “letra” em seu ensino 

final.  
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pressupor algo capaz de “animar” a matéria168. Para a desconstrução, o ser-vivo é em todos os 

níveis histórico e material, ser que se individua espaço-temporalmente através da exposição ao 

meio e da decorrente autorregulação sistêmica. O formar-se por intermédio da aprendizagem 

com o mundo é inseparável do trabalho aberto e interminável da memória. A história do cérebro 

e do corpo se confundem com a história da existência singular; de diferença em diferença, se 

faz a estruturação do aparelho neuronal e a decorrente individuação do psíquico.  

Não há, por conseguinte, dualismos estanques em que o biológico seria pura 

determinação e o campo psíquico ligado ao sentido o único aberto à ressignificação. Tal 

oposição não mediada é apenas mais uma figura metafísica clássica que entende o material 

como completamente oposto ao espiritual e, por isso, algo sem criatividade, fechado em si 

mesmo, carcaça atravessada por uma repetição mecânica incapaz de alteração e transformação, 

máquina que tem seu funcionamento plenamente normatizado por relações de causalidade 

simples. Para dizer em uma palavra, a economia da escritura visa desconstruir uma 

compreensão bastante limitada da animalidade, herdeira de uma concepção própria ao século 

XVII e que já não encontra mais sustentação com o atual nível de saber próprio a nossa época.  

Afinal, hoje sabemos como a programação mais elementar da bios, que não deixa de ser 

um sistema mnêmico de transmissão da informação gerada pela seleção própria à cadeia 

evolutiva, também está em um constante trabalho de transcrição, tradução e duplicação, 

determinando uma margem de variação irredutível: o destino do orgânico é condicionado pela 

chance que o erro abre e fecha. Nenhum sistema vivo se desenvolve de maneira puramente 

endógena e necessária, pois a máquina viva é programada, em seus mais diversos níveis, para 

não ser completamente programada169: a capacidade de arquivar o aleatório integrando-o de 

maneira adaptativa é uma condição necessária tanto da filogênese quanto da ontogênese.  

 
168 Lembremos, nesse sentido, uma afirmação fundamental de François Jacob: “Reconhecer a unidade dos 

processos físico-químicos no nível molecular é dizer que o vitalismo perdeu toda a sua função. Na verdade, desde 

o nascimento da termodinâmica o valor operatório do conceito de vida vem paulatinamente diminuindo e seu poder 

de abstração declinando. Não interrogamos mais, hoje em dia, a vida nos laboratórios. Nos esforçamos somente 

em analisar sistemas vivos, suas estruturas, funções, sua história. (...) O que há demonstrado a biologia é que não 

existe entidade metafísica que se esconda por detrás da palavra vida. A potencialidade de se agrupar, de produzir 

estruturas de complexidade crescente, de se reproduzir o mesmo, diz respeito aos elementos que compõem a 

matéria” (1976, p. 320/327).   

169 Sobre a relação entre psicanálise e as teorias cibernéticas e evolucionistas, a partir de uma leitura de Derrida, 

ver Johnson (1993). Sobre o caráter não determinista da biologia contemporânea e de como todo organismo define-

se por uma programação capaz de relacionar-se criativamente com a contingência própria ao meio, ver o estudo 

clássico de Monod (1970), as explicações epigenéticas de Changeux (1983) e o livro recente de Malabou (2014). 
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Sendo assim, um sistema de memória já está em ação no nível orgânico mais essencial 

e não apenas a partir do nível simbólico-cultural. Esse gesto é característico do pensamento de 

Derrida: um pensamento do rastro estende o sistema de memória, enquanto sistema diferencial, 

para diversos níveis de organização da matéria. Isso porque é apenas através dessa dinâmica 

que podemos realmente compreender os processos de espacialização e temporalização que se 

encadeiam historicamente. É nesse sentido preciso que, como vimos no capítulo anterior, as 

noções de gramma e de texto disseminam-se para muitos registros diferentes da realidade. 

Além disso, com o desenvolvimento da técnica microscópica, tão fundamental para o 

desenvolvimento do estudo neurofisiológico que anima o Projeto170, temos a prova empírica de 

que as engrenagens da máquina vital não podem ser compreendidas apenas como um conjunto 

de partes extensas que agem umas sobre as outras através da ação e reação de seus movimentos. 

Os mais diversos mecanismos biológicos não se explicam bem por uma cinemática171 como o 

 
170 Changeux mostrou bem como a invenção do microscópico eletrônico e o avanço na indústria química de 

colorantes foram fatores técnicos decisivos para o atual desenvolvimento do conhecimento neurofisiológico sobre 

a estrutura dos neurônios, a fenda sináptica, a troca de informações mediada por moléculas químicas e o imenso 

circuito elétrico de conexões que estrutura o cérebro (1983, p. 38-51). Ele ainda chama atenção para o fato de 

como o neurologista Freud participa do debate da época, acompanhando de maneira entusiasmada o esforço de 

pesquisa em torno do estudo da estrutura cerebral e suas possibilidades antevistas com o desenvolvimento 

tecnológico que se abria ao final do século XIX e começo do século XX.     

171 Em um artigo clássico – Machine et organisme – George Canguilhem argumenta que dentro do quadro próprio 

ao mecanicismo clássico, o mecanismo nunca é “plenamente suficiente” na explicação de fenômenos próprios à 

natureza. Isso porque o mecanicismo se define como uma “cinemática”, isto é, como “o estudo de um conjunto 

de relações entre partes extensas que, dotadas de algum grau de liberdade relativa, consegue manter determinado 

movimento sem que tal movimento destrua a configuração que lhe condiciona, permite e sustenta” (2009, p.131). 

O que significa dizer, entre outras coisas, que os movimentos da matéria podem ser decompostos analiticamente 

em partes geometricamente mesuráveis, o que permite um tratamento especificamente quantitativo destes. 

Contudo, frisa Canguilhem, “o mecanismo não é um motor (ibid, p. 131, grifo nosso); ou seja, é preciso que ao 

mecanismo algo transmita movimento, animando-o. Dessa forma, todo mecanicismo irá necessariamente 

encontrar seu limite naquilo que ele pressupõe para poder funcionar, exigindo uma dialética entre o mecânico e o 

não-mecânico, dimensão própria ao que poderíamos chamar de vital. Tal dialética sugere uma 

complementariedade entre termos oposicionais como máquina e vida, complementariedade que Canguilhem 

parece sugerir quando nos diz que: “a máquina, produto de um cálculo, verifica as normas do cálculo, normas 

racionais de identidades, de constância, de previsão; ao passo que o organismo vivo age segundo o empirismo” 

(ibid, p. 151). O ponto cego do pensamento mecanicista é, nesse caso, a questão da gênese tanto de sua finalidade, 

quanto de sua própria formação por intermédio da experiência com o mundo. Isso porque, se o mecanismo funciona 

e se tais esquemas permitem explicar determinados processos psicossomáticos, reduzindo-os ao estreito limite de 

sua dinâmica quantitativa, eles não podem dar conta da sua própria gênese e, portanto, eles exigem algo imanente 

que os produzam e os coloquem em funcionamento. Tudo se passa, nesse caso, como se Canguilhem distinguisse 

então entre duas ordens: a primeira relacionada à ordem real da natureza, pois ligada à produção das máquinas e a 

individuação de seu funcionamento; a segunda, relacionada ao conhecimento, responsável por reduzir os seres 

naturais à mecanismos simples para explicá-los, ou (re)construí-los. O erro estaria em tomar a segunda pela 

primeira, confundido a ordem das ordens e caindo em um dogmatismo reducionista de difícil sustentação. Ora, era 

exatamente tal relação entre mecânico e não-mecânico que Derrida já tinha em mente em seu estudo sobre 

Condillac e a contraposição deste, em seu Traité des Animaux (1755), ao mecanicismo de Descartes e Buffon. Em 

sua crítica ao mecanicismo, o que Condillac expõe não é apenas a dinâmica empírica de formação dos hábitos 
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mecanicismo clássico acreditava através de seu impulso de matematização irrestrita da 

realidade extensa. Pelo contrário, as interações físico-químicas, os sistemas informacionais 

regulados por moléculas e feedbacks hormonais, a quantidade incontável de estruturas que se 

inter-relacionam, tudo isso nos traça uma máquina intensiva infinitamente composta por uma 

pluralidade de mecanismos das mais diversas ordens em que as condições metaestáveis de 

equilíbrio e a complexidade irredutível das relações de causa e efeito delimitam o vital sempre 

na tensão entre o possível e o necessário172.  

Tal franja de indeterminação comum tanto ao sistema orgânico, quanto à epigenética 

das espécies, tem como consequência explicitar a razão pela qual o ser-vivo sempre reflete o 

meio a partir de sua plasticidade imanente, estabelecendo uma constante relação de troca que é 

o motor concreto da individuação. O vivente está lançado ao mundo, sua nervura se faz e se 

refaz, se molda e se diferencia, em relação ao que ele é e não é. A economia da escritura 

atravessa a animalidade em toda sua espessura viva. Se o homo natura173 é um animal, e se a 

psicanálise nunca será um humanismo que separa o ser humano do inumano, é preciso não 

pensar mais a animalidade a partir de uma herança metafísica que constringe, de saída, os 

predicados de tal oposição. O animal humano em nada se parece com o animal-machine de 

Descartes, Buffon ou La Mettrie, ainda que ele, tal como os outros seres naturais, não deixe de 

ser uma máquina viva.        

 
animais, mas também um princípio vital e não-mecânico que engendra o comportamento humano e não-humano. 

O princípio da necessidade vital (besoin) faz a função de motor causal de todos os movimentos corpóreos 

suplementando o mecanicismo, afirma Derrida, com aquilo que ele não pode fornecer: um “vetor movente” (ARQ, 

p. 131). Todavia, ao mesmo tempo, a satisfação das necessidades vitais, o aprendizado conforme a experiência e 

o movimento dos corpos animais irão pressupor o mecanismo que permite seu funcionamento concreto, como a 

Lógica (1780) deixará claro através do exemplo da relação entre a aprendizagem do tocador de cravo e a memória 

automática dos gestos. Todo o problema é, portanto, que vida e máquina não se separam nessa estrutura de 

reenvios, mas sim se realizam em uma complementariedade que é sempre uma disjunção. Tal ambivalência será 

amplamente desenvolvida por toda obra de Derrida. Para uma apreciação da importância de Condillac no debate 

sobre o mecanicismo tomo a liberdade de remeter ao nosso artigo Gimbo (2020b).  

 
172 Para um estudo epistemológico rigoroso da filosofia da biologia contemporânea e suas consequências 

filosóficas tanto ontológicas, quanto ético-políticas, ver o excelente livro de Dupré (2012).  

 
173 O uso do termo homo natura, enquanto ideia crítica à tradição metafísica a partir de um viés naturalista, remete 

a Nietzsche, mais especificamente ao § 230 de Para além de bem e de mal: (...) “reconverter o homem para a 

natureza; triunfar sobre as muitas interpretações e segundos sentidos vaidosos  e delirantes que até agora foram 

rabiscados e pintados sobre aquele eterno texto fundamental  homo natura; fazer  com que o homem, doravante, 

fique diante do homem como já hoje, endurecido na disciplina da ciência, ele fica diante de outra natureza, com 

intrépidos olhos de Édipo e tapados ouvidos de Odisseu, surdo aos engodos dos velhos passarinhos metafísicos, 

que por demasiado tempo lhe flautaram ao ouvido: “Tu és mais! Tu és superior!  Tu és de outra ascendência!” – 

pode ser uma tarefa estranha e maluca, mas é uma tarefa – quem haveria de negá-lo!”.     
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É apenas a partir destas considerações sobre a crescente complexidade das formas de 

vida que, a rigor, podemos falar da singularidade do ser humano dentro da diversidade própria 

à natureza, delimitando realmente o campo de uma psicologia natural humana. Pois, antes disso, 

como Laplanche percebeu (1992, p. 27), nos parece que o sistema montado por Freud no 

Projeto pode ser estendido, feito ajustes particulares a cada caso, a uma vasta gama de seres-

vivos. Somente através das considerações sobre as diversas funções superiores do psíquico, 

inclusive do imenso conjunto de enganos, fantasias, devaneios e patologias que caracterizam a 

vida psíquica humana, é que se torna possível encontrar uma diferenciação de grau, e não de 

natureza, entre o animal humano e os outros animais.  

Isto posto, não basta que o Projeto se defina como um tratado de psicologia natural para 

que seu assunto seja “o homem”. Na verdade, Freud tem que ir constituindo seu objeto camada 

a camada, função por função, de estrutura em estrutura. Desse ponto de vista, já a montagem 

do “aparelho neuronal” confunde-se e é incompreensível sem o recurso a uma arqueologia da 

vida natural; daí essa maneira pela qual estruturas orgânicas com tempos diversos de evolução 

coexistem em um mesmo organismo, além do claro sentido de desenvolvimento do simples ao 

complexo que subjaz a composição do Projeto.  

Novamente, aqui encontramos uma relação de antecipação e complementariedade entre 

a série biológica e a série psíquica. A pré-história do sujeito, enquanto historicidade da vida, de 

início está inscrita em suas células, pele, músculos, órgãos e instintos. Como dirá um dia alguém 

como Jacques Monod: “todo ser vivo é também um fóssil” (1970, p. 136). O primeiro 

descentramento do sujeito é, filologicamente174, o descentramento inumano da dimensão vital: 

a história da animalidade é um outro irredutível do si-mesmo e a psicanálise, como um dia 

argumentará Derrida, sempre será indissociável de uma investigação do arquivo em seus mais 

diversos níveis (MA).      

 A diferença que constitui a especificidade da psicologia humana não se funda, por 

conseguinte, em um excepcionalismo da espécie: o homem não é um imperium in imperio. Ela 

se explica a partir de uma perspectiva naturalista e histórica. Em primeiro lugar, devido a maior 

 
174 O tema do “filogenético” em Freud é polêmico e complexo, passando pela recepção germânica de Darwin e 

Lamarck e pelos limites conhecidos até então no que tange os mecanismos de transmissão da hereditariedade. De 

certa forma, partindo do campo biológico Freud parece caminhar em direção a uma compreensão cada vez mais 

circunscrita ao psíquico quando se trata de pensar a relação entre ontogênese e filogênese. De nossa parte, estamos 

apenas sugerindo como há, contemporaneamente, uma compreensão do biológico que permite relacioná-lo a esfera 

psíquica sem decair em determinismos estritos. Para um estudo pormenorizado do problema filogenético em Freud 

ver Ferretti (2014).  
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complexidade da estrutura cerebral do ser humano decorrente do excedente número de 

neurônios no neocórtex, o que significa uma vastidão inumerável de conexões neuronais175. Tal 

característica estrutural-anatômica implicará uma capacidade de aprendizagem mais sofisticada 

mediante um recurso amplo de memória, recurso que condiciona, em última análise, a singular 

atividade linguística própria ao humano176, esta última função discutida por Freud no Projeto.  

Em segundo lugar, como Leroi-Gourhan177 (1964) mostrou de maneira rigorosa, a 

conquista da posição ereta e o consequente desenvolvimento autônomo das mãos é um marco 

essencial para a compreensão da evolução do “homme fossile” ao “homme actuel”. Isso porque 

a relação de cognição com o meio não deriva exclusivamente das mutações próprias ao sistema 

nervoso178, mas é também, e sobretudo, “o resultado da implicação técnica do humano no 

mundo material, uma via de mão dupla entre a evolução biológica e o desenvolvimento 

tecnológico” (JOHNSON, 2011, p. 477).  Da escritura à palavra, do gesto à linguagem, é no 

 
175 Sobre isso, Jean Pierre Changeux explica que “uma descrição completa da máquina cortical passa por muitos 

bilhões de singularidades neuronais em que cada singularidade inclui um repertório de outros milhares contatos 

sinápticos” (1987, p. 90). É dessa multiplicidade quase que infigurável que deriva a diferença de grau entre o 

cérebro humano e o cérebro de outro animal: “Tanto ao nível da anatomia macroscópica do córtex quanto de sua 

arquitetura microscópica, nenhuma reorganização qualitativa brutal nos faz passar do cérebro animal ao cérebro 

humano. O que há, ao contrário, é uma evolução quantitativa e contínua do número total de neurônios, da 

diversidade de áreas, do número possível de conexões entre neurônios e, consequentemente, da complexidade das 

redes de neurais que compõem a máquina cerebral” (ibid, p. 92).  

176 Derrida sempre irá questionar a facilidade como a tradição filosófica define o “próprio ao humano” em 

contraposição à animalidade a partir do recurso à linguagem (ver, sobre isso, ANI). Evidentemente, Derrida 

reconhece que o uso de sistemas simbólicos por parte da espécie humana não encontra paralelos na natureza 

conhecida, mas isso não significa que todo e qualquer animal não seja capaz de manipular determinados signos. 

Daí a insistência de Derrida para que pensemos a cadeia da vida animal sempre por meio de uma diferença de grau 

e não como uma ruptura de natureza: de qual espécie, de qual gênero, de qual animal estamos falando? É possível 

falar do "animal em geral", esse universal existe, ou ele é apenas uma abstração de linguagem? Um argumento 

muito semelhante irá aparecer também no estudo de outro leitor atento de Freud, Alasdair MacIntyre – Dependent 

rational animals – why humans beings need the virtues (1999). Nele, MacIntyre refaz a argumentação de Derrida, 

denunciado a ilusão filosófica do uso da categoria de “animal” para se referir a todo vivente diferente do ser 

humano. Assim como em Derrida, tal crítica visa a tradição filosófica como um todo, chegando até as análises 

famosas de Heidegger sobre a “pobreza de mundo do animal” presentes em seu Conceitos fundamentais de 

metafísica: mundo, finitude e solidão. MacIntyre, contudo, leva a argumentação para um aspecto diferente do de 

Derrida, pois ele irá se apoiar em pesquisas empíricas sobre mamíferos complexos, como os golfinhos e os 

chimpanzés, para daí tirar conclusões sobre a existência de linguagem e manipulação simbólica de signos dentro 

da diversidade do mundo natural.  

177 Como se sabe, Derrida se apoia, na Gramatologia, sobre essa reflexão de Leroi-Gourhan para insistir em como 

a escritura é tão natural e decisiva ao surgimento do homem quanto a linguagem, sendo que ambas podem, em 

última análise, serem interpretadas do ponto de vista da história da técnica, isto é, do aumento de potência que ela 

permite através da externalização das capacidades neuro-psíquicas do homo sapiens.     

178 Para uma crítica da compreensão do ser-humano inteiramente baseada nas especificidades do sistema nervoso 

ver o excelente livro de Vidal e Ortega (2017).  
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pulso entre a cognição e a práxis que o animal humano irá sobre-viver através de uma relação 

singular com o mundo circundante, transformando-o continuamente em um meio habitável179.   

Tendo isso em vista, faz sentido que seja apenas ao fim do Projeto que divisemos com 

nitidez os contornos do animal humano. Homo natura que não é simplesmente um ser instintivo 

e brutalizado, plenamente determinado pelo suposto mecanismo cego e sem sentido da natureza. 

Antes, talvez seja mais preciso afirmar que o homo natura caracteriza-se como um homo 

historia que é, também, um homo faber: animal desejante, pensante, sonhador, doente e frágil, 

animal que exposto a um mundo que ele busca controlar e atravessado por exigências pulsionais 

endógenas que perturbam seu equilíbrio, aprende a desenvolver atividades intelectivas 

superiores como a esquematização objetiva da identidade das coisas, a realização de juízo 

práticos, a reflexão valorativa que acompanha os investimentos inconscientes, a cooperação 

intersubjetiva e a dominação violenta das outras espécies. Ou seja, uma perspectiva naturalista-

materialista-histórica não deriva, necessariamente, em uma brutalização do ser humano; mas 

sim, pode permitir uma mediação racional e imanente entre animalidade e humanidade180.  

Tendo esse quadro em vista, sugerimos que em sua orientação geral o Projeto nos dá a 

pensar como a história da vida impõe uma diversidade de formas orgânicas irredutíveis a um 

mecanicismo determinista simples. A orientação epistemológica sugere, nesse caso, um 

mecanicismo bastante particular, pois contaminado pela dimensão suplementar do biológico e 

do psíquico: “o objetivo manifesto é explicar todos os processos psíquicos mecanicamente, mas 

em algumas ocasiões, na impossibilidade de cumprir essa meta, Freud recorre a justificativas 

biológicas” (SIMANKE; CAROPRESO, 2005, p. 86).  

Reconhecida essa emergência de níveis diversos, é difícil concordar inteiramente com 

as leituras reducionistas de Freud que distinguem uma hierarquia forte entre o mecânico e o 

não-mecânico, em que tudo, ao fim, pode ser reduzido à uma espécie de matematização da 

extensão nos termos de uma combinatória de suas partes; ou, por outro lado, as leituras 

simbólicas que simplesmente rasuram a bios do campo psicanalítico circunscrevendo a 

psicanálise aos registros da linguagem e da cultura. Como se toda a escolha fosse entre 

determinismo absoluto ou construtivismo ilimitado. Um materialismo não reducionista deve 

 
179 Daí esse esquema interno ao livro de Leroi-Gourhan em que ele argumenta que ainda que do ponto de vista 

biológico o ser humano não difira há milhares de anos, a “externalização de suas capacidades mentais” através do 

desenvolvimento técnico transformou de maneira radical a vida nos últimos milênios, fazendo com que 

coloquemos questões sobre no que consistirá a humanidade do homem em um futuro próximo.  

180 Sobre a leitura de Freud por parte de Binswanger, ver Soliva (2016).  
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conseguir ultrapassar tal dicotomia estabelecendo uma relação mediada de contágio entre o 

somático e o anímico. 

Virando o sentido da leitura ao contrário, sugerimos que nesse espaço próprio à 

pluralidade da vida animal, não há “a” máquina, mas sim “muitas” máquinas vivas que 

podemos associar, comparar, classificar, estabelecer relações de identidade e diferenças, 

deduzir leis de causalidade e regulação comuns. É por isso que não devemos confundir a 

legitimidade de uma explicação mecânica - enquanto explicação que se dá sem recurso a uma 

causa final e sim somente mediante as relações causais que se estabelecem entre partes 

dinamicamente articuladas - com uma redução simplista de toda diversidade de mecanismos 

fisiológicos próprios aos seres-vivos ao simples movimento da matéria e suas leis físicas; pois, 

se partimos da multiplicidade material, é apenas para chegarmos a descrições cada vez mais 

rigorosas de sistemas viventes únicos.  

Com o ganho de complexidade propiciado pela evolução, cada organismo se torna 

continuamente determinado em sua indeterminação, capaz de viver das mais diferentes 

maneiras através dessa dialética constitutiva entre acontecimentos externos, processos de 

regulação interna e integração da experiência em uma dimensão psicossomática sempre 

passível de trabalho e remanejamento. Estamos muito longe, portanto, dos relógios e autômatos 

que faziam o imaginário mecanicista dos séculos XVII e XVIII, pois no que concerne a 

organização do vivente, como Georges Canguilhem mostrou de maneira decisiva por toda a sua 

obra, a margem de normatividade própria ao organismo é imensa181.  

De certa forma, podemos dizer que o desenvolvimento de nossa compreensão dos 

processos de auto-organização da matéria, aliados ao avanço do desenvolvimento tecnológico 

na construção de autômatos, exigem que a própria noção de máquina seja revista. Henri Atlan, 

por exemplo, chamou isso de “neomecanicismo”, explicando-o da seguinte maneira: 

 

Com efeito, a própria noção de máquina se modificou, e é disso que frequentemente 

não nos conscientizamos e cujas consequências filosóficas são ignoradas nesse tipo 

de debates. Anteriormente, havia uma oposição entre máquina e sistema organizado. 

Apenas os seres vivos eram organizados. Para Maupertuis (Essai sur les êtres 

 
181 Era essa, por exemplo, a lição que Canguilhem retirava de seu estudo sobre a relação entre normalidade e 

patologia, insistindo como a normatividade própria à saúde humana nunca é um equilíbrio estático, mas sim a 

capacidade de se curar, isto é, de estabelecer novos padrões de funcionamento a partir da experiência incontornável 

do adoecimento. Daí esse comentário de Canguilhem que assinala com clareza a dimensão sempre metaestável da 

máquina vital: “O homem só é saudável quando é capaz de assumir diferentes normas, quando ele é mais do que 

normal. A medida da saúde é uma certa capacidade de superar as crises orgânicas e estabelecer uma nova ordem 

fisiológica, diferente da antiga.” (CANGUILHEM, 2009, p. 215)  
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organisés [Ensaio sobre os seres organizados] ou para Kant, a organização era a 

característica irredutível da vida; a ela se opunha a máquina, cujos modelos foram o 

pêndulo, depois o relógio, e depois a máquina a vapor, dos quais estava ausente toda 

e qualquer organização: não havia neles, ao contrário dos seres vivos, nenhuma 

finalidade dirigida por processos de controle. Foi a cibernética, trinta anos atrás, que 

revolucionou a ideia de máquina e a de organização. As noções de controle, feedback 

[retroalimentação] e tratamento da informação quantificada, aplicadas a máquinas 

(mecanismos, computadores, robôs), fizeram surgir pela primeira vez seres até então 

inexistentes: máquinas organizadas (ATLAN, 1992, p. 24). 
 

Essa lição, que foi um dia o programa de pesquisa da cibernética e da teoria dos sistemas, 

até os recentes estudos relacionados à inteligência artificial e ao machine learning com sua 

mimesis funcionais em silício das redes neurais182, aparece já como uma intuição especulativa 

fundamental do Projeto, ainda que tantas vezes, como Derrida não se cansa de frisar, ela seja 

esquecida pelo próprio Freud: é preciso pensar o mecanismo para além do mecanicismo 

clássico; caso contrário, não compreendemos adequadamente os processos psíquicos neles 

mesmos. Laplanche e Pontalis apontaram tal exigência quando afirmam que é no Projeto que 

“encontramos o melhor acesso ao que constitui a originalidade da teoria freudiana da memória” 

uma vez que compreendamos como ao desenhar através da noção de rastro o “arranjo especial 

de facilitações” enquanto estruturação biopsíquica do sistema mnêmico, Freud se “aproximava 

do funcionamento daquilo a que “se chama “memória” na teoria das máquinas cibernéticas” 

(1979, p. 668). Na mesma direção, mas insistindo na especificidade da leitura de Derrida, 

Christopher Johnson afirma que: 

 

Enquanto o modelo de Freud ainda se move dentro de certos limites aproximativos 

quanto às funções mentais, Derrida sugere prolongar tal modelo até as modernas 

simulações do “vital” ou do “humano” que desafiam de maneira mais radical a linha 

de demarcação entre o natural e o artificial. A consequência da explicação cibernética 

e do modelamento dos processos mentais humanos a partir de sistemas 

computacionais e vice versa é relativizar a diferença entre sistemas vivos e mecânicos, 

apontando para uma teoria geral dos sistemas complexos. (1993, p. 105)  

 
182 Em um estudo recente, Catherine Malabou (2019) chega a sugerir uma complementação ao célebre comentário 

de Freud sobre as três feridas narcísicas da humanidade –Copérnico, Darwin e Freud – a partir do reconhecimento 

de uma “quarta ferida” que deriva da compreensão de como as máquinas também podem ser inteligentes e 

criativas, tendo o potencial para a aprender e funcionar de uma maneira muito mais sofisticada que o cérebro 

humano no que diz respeito a certas atividades particulares. Para Malabou, o desenvolvimento técnico da 

inteligência artificial coloca o humanismo perante um novo descentramento, uma vez que cada vez mais nos damos 

conta como a metis humana, sua inteligência entendida enquanto capacidade de resolver problemas concretos, não 

deriva de alguma propriedade extramundo, mas sim é o efeito do desenvolvimento de estruturas complexas por 

parte da própria matéria em evolução. Para um estudo analítico filosófico rigoroso do atual campo da inteligência 

artificial, ver Bostrom (2014). Para um estudo sobre a teoria contemporânea de sistemas complexos com ênfase 

em suas capacidades de auto-organização e desdobramento espaço-temporal ver Kauffman (1993), Atlan (1992) e 

Serres (1982).       
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Johnson parece ter razão, sobretudo quando pensamos na longa análise de Derrida do 

livro de François Jacob em seu curso de 1975-76 – La vie la mort. Nele, Derrida recupera uma 

tese marcante de Logique du vivant, tese que afirma como contemporaneamente “animal e 

máquina, cada um dos sistemas, se tornam um modelo para o outro” (JACOB, 1976, p. 273). 

Derrida comenta tal tese da seguinte forma: 

 

(...) na reciprocidade especular dos modelos animal/máquina, por um lado a máquina é 

descrita como um animal, ela tem uma anatomia, uma fisiologia, órgãos de execução 

animados por uma energia, órgãos sensoriais que respondem a estímulos sonoros, 

tácteis, luminosos, térmicos, ela sonda seu meio, controla seu gasto de energia, dispõe 

de centros de controle automático para suas atividades e suas performances, de memória 

ou um stock de arquivos, de um sistema nervoso condutor de estímulos ao cérebro ou 

transmissor de ordens aos membros. A máquina executa um programa, mas pode 

também o corrigir (...) inversamente (...) o animal pode ser descrito como uma máquina. 

Órgãos, células e moléculas formam uma rede de comunicação, com sinais e 

mensagens, com a flexibilidade e a rigidez de uma máquina, a flexibilidade de um 

comportamento regrado pelas rotações da retroação, a rigidez regrada por um programa. 

(VM, p. 170).   

 

 

 O que está em jogo aqui é sublinhar como a apreensão de um sistema organizado através 

da dinâmica de troca entre suas partes e com o meio circundante, “troca de informação, energia 

e matéria”, pode ser remetido tanto a um organismo vivo quanto a uma máquina (VM, p. 163). 

A ponto que a estrutura mais fundamental e que singulariza o ser-vivo – a reprodução da espécie 

através da transmissão do código genético – não deixa de ser uma memória, um programa 

análogo a forma de uma escritura: “a estrutura molecular são repetidas aos milhares e 

permutáveis ao longo da cadeia, tal como os signos de um alfabeto ao longo de um texto” 

(JACOB, 1976, p. 113).  Gesto crítico de modéstia filosófica, biologia molecular e cibernética 

forçam aqui o pensamento a se confrontar com antigas oposições – como a diferença entre 

animal e máquina, ou ainda entre inorgânico e orgânico – a ponto de reconfigurar o limite 

histórico instável que institui e estrutura tal partilha ontológica.   

Evidentemente, com esses comentários, diferimos a discussão da tensão entre mecânico 

e não-mecânico até o atual nível de desenvolvimento técnico-científico o que extrapola o texto 

freudiano e seu contexto epistemológico de época. Tal extrapolação se justifica, contudo, 

porque nossa intenção não é simplesmente repetir Freud, mas sim desdobrar uma tensão que já 

se encontra prefigurada em sua experiência intelectual, tensão que apenas poderá amadurecer a 

partir do porvir da tecnologia e da ciência natural. Freud e a cena da escritura assinala esta 
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questão quando afirma que na relação entre máquina e psíquico “inicia a questão da técnica: do 

aparelho em geral e da analogia entre o aparelho psíquico e o aparelho não-psíquico”; dessa 

forma, a psicanálise, tal como a escritura, se confunde com “a cena da história e o jogo do 

mundo”, não se esgotando “em uma simples psicologia nem numa simples psicanálise” (FRE, 

p. 337).  

Como sempre em Derrida, o caminho heideggeriano é aqui reapropriado de uma 

maneira crítica: “a questão da técnica” é essencial ao problema do aparelho psíquico enquanto 

aparelho de memória. Sendo a essência do psiquismo a memória, o desenvolvimento histórico 

da techné hipomnésica incessantemente arma (Gestell) o horizonte de aparição do psíquico, o 

que significa que não estamos apenas dentro do campo da analogia estabelecida mediante a 

conjunção alemã “al obs”, mas também dentro do enquadramento ontológico historial da 

escritura. Não se compreende a essência da técnica, como argumenta Heidegger (2007), através 

das ideias tradicionais de “meios em vistas de fins”, ou de “instrumento da ação humana”, uma 

vez que a técnica é solidária da poiesis e da praxis, isto é, da produção das coisas, sejam elas 

naturais ou artificiais. Nisso, a essência da técnica relaciona-se com esse movimento da verdade 

(aletheia) que expõe os entes em seus diferentes modos de ser. Há, por conseguinte, uma 

solidariedade entre a objetivação histórica da realidade e o desenvolvimento técnico: este 

possibilita um esquema de compreensão da realidade porque indissociável de sua aparição183. 

O interesse de tal consideração para o nosso argumento é que, de certa forma, a analogia 

entre máquina e aparelho psíquico só se torna possível mediante o horizonte amadurecido de 

uma reflexão materialista. A partir de qual período histórico a racionalidade humana permite 

pensar o reenvio entre mecanismo e organismo? Trata-se somente de um problema 

epistemológico, de um esquema explicativo, ou o aprofundamento do conhecimento produz 

novas armações que lançam luz sobre a maneira de ser das coisas ao expô-las através de 

diferentes registros de inscrição? Se a máquina mimetiza a natureza, é coerente perguntar se 

uma outra intelecção da natureza não irá produzir uma nova concepção de máquina. Pelo 

caminho inverso, a produção cada vez mais complexa de máquinas capazes de aprender, 

memorizar e realizar tarefas específicas de maneira infinitamente mais eficiente que o ser 

humano, recoloca o questionamento sobre a determinação da essência do natural em sua 

 
183 Dessa forma, não estamos muito distantes de um epistemólogo como Gaston Bachelard e a sua ideia de uma 

objetivação progressiva da realidade através do desenvolvimento do conhecimento científico. Sobre isso, ver A 

formação do espírito científico.  
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oposição ao artificial. Dessa dupla perspectiva, a história do materialismo, ou da escritura, se 

torna indissociável da constante superação de seus marcos iniciais mediante o vir-a-ser da 

techné.  Inversão do idealismo do conceito, a história do pensamento é permeada pela história 

das invenções tecnológicas. Tal como em uma banda de Möbius, passamos da técnica à natureza 

e da natureza à técnica sem rupturas absolutas.           

Sendo assim, o que Derrida sugere é que a reflexão freudiana sobre o “aparelho” não 

precisa ser lida apenas nos estritos limites da analogia exemplificadora; pois, ao mesmo tempo, 

pode-se aprofundar tal relação a partir das armações historicamente disponíveis. Como 

qualquer outro saber, a psicanálise também é um discurso histórico que deve aprender a mediar 

suas intuições elementares com o atual estágio do conhecimento positivo, estabelecendo 

alianças e ressonâncias novas. Tarefa interminável que, ademais, o próprio Freud sempre 

reconheceu como necessária para arrepio da ortodoxia184.   

 Se seguimos por esse caminho de prolongamento da intuição freudiana, o argumento 

de Derrida é que contemporaneamente a máquina não se opõe axialmente ao vivente, pelo 

contrário, ela se parece, com a complexificação de seu funcionamento, cada vez mais com o 

que chamamos, por oposição simples, de vital; e é nisso, nesse reflexo devolvido, nessa 

contaminação dos contrários em que os termos da oposição aparecem como que um por dentro 

do outro, que nós realmente tocamos o cerne maquínico da vida e, consequentemente, seu 

automatismo e sua mortalidade: “longe de a máquina ser pura ausência da espontaneidade, a 

sua semelhança com o aparelho psíquico, a sua existência e a sua necessidade” testemunham 

“a finitude e a morte no psíquico”. Tal semelhança não sobrevém de surpresa ao espírito, à vida, 

à consciência; pelo contrário, “a funda”. Por isso, “tudo que Freud pensou da unidade da vida 

e da morte deveria tê-lo levado a colocar tais questões de maneira mais explícita” (FRE, p. 336-

337).  

Dizer que a morte é intrínseca à vida, é dizer que a máquina se entranha no organismo, 

é pressupor uma linha de continuidade dos diferentes arranjos quantitativos e qualitativos 

imanentes à matéria. Tal posição filosófica assinala como uma teoria materialista do psíquico, 

que se quer não reducionista, sempre irá acabar por amalgamar gramáticas discursivas 

 
184 Sugerimos que apenas por meio dessa perspectiva histórica e não dogmática é que podemos fazer justiça a 

colocações bastante categóricas de Freud como essa: “Todas as nossas concepções provisórias em psicologia 

devem ser, um dia, baseada em alicerces orgânicos” (X, p. 143-44; XII, p. 21). Tal afirmação em nada pressupõe 

um determinismo biológico reducionista, uma vez que a própria ideia de orgânico está historicamente em um 

processo de objetivação, o que nos coloca a seguinte pergunta como tarefa: qual conhecimento da bios para a 

psicanálise hoje?   
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irreconciliáveis na tentativa de dar conta de uma realteridade que não conhece limites definitivos 

entre os seus diferentes níveis de constituição; níveis que, visados pela perspectiva estritamente 

analítica do entendimento, se mostram como inconfundíveis.  

Nesse sentido, o discurso freudiano pode ser caracterizado como um discurso que, de 

ponta a ponta, trabalha com um conceito de limite bastante instável. Freud usa, normalmente, o 

termo alemão “Grenze” para se referir àquilo que está entre-dois, no limite entre duas ordens 

diferentes; daí a caracterização, por exemplo, da pulsão como “Grenzebegrieff” entre o anímico 

e o somático (X, p. 214; XII, p.57); ou já no Projeto, em sua insistência na mobilidade 

fronteiriça (Grenze) entre exterior e interior, entre o organismo e o meio (NB, p. 406).   

Como explica Jeanne-Marie Gagnebin, recuperando um conhecido tema hegeliano, em 

alemão fronteira (Grenze), ao menos desde Kant, assinala os contornos do território legítimo 

de cada faculdade, como também as limitações de seu domínio. Seu uso normativo determina 

que é tarefa maior do pensamento estabelecer de forma definitiva limites, “tanto em proveito 

da determinação e da diferenciação conceitual, como na intenção de proibir ultrapassagem 

perigosas” (GAGNEBIN, 2014, p. 35). O limite, nesse caso, é uma instância analítica que visa 

evitar qualquer contaminação entre territórios diferentes, é um conceito jurídico derivado da 

ideia de fronteira nacional soberana185.  

Em Freud, contudo, não encontramos apenas esse uso policialesco da ideia de fronteira; 

em muitos textos, “Grenze” é sobretudo “die Schwelle”, isto é, um limiar que se define pela 

intersecção, pelo dentro e fora, pela zona de passagem entre níveis: Übergang. Ainda seguindo 

Gagnebin, o limiar é aquilo que permite ao passante transitar entre um lugar e outro: uma ponte, 

soleira, corredor, ou escadaria. “Limiar em latim se diz Limen, ou liminis – a viga, ou o lintel 

que sustenta as paredes de uma porta: o limiar é uma zona, às vezes não estritamente definida 

– como deve ser definida a fronteira. Ele lembra fluxos e contrafluxos, viagens e desejos.” 

(GAGNEBIN, 2014, p. 36).  

Tendo tais distinções em vista, talvez possamos dizer que o limite em Freud é sempre 

limite positivo e negativo, diferença que une e separa ordens de realidade diversas. 

Tensionamento do limite importante a Derrida, pois de certa forma toda operação de 

contaminação efetiva um movimento capaz de dépayser e transgredir uma interdição 

 
185 Para um estudo epistemológico do conceito de fronteira – e seus derivados como: repressão, censura e território 

- em Freud, ver Galison (2012).  
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fronteiriça simples186: pensamento do limite indissociável de um constante trabalho sobre o 

“paradoxo das margens” enquanto “fronteira (Grenze)” e enquanto “limiar (gramme, Linie)” 

(APO, p. 15).    

Sendo assim, se a máquina “funda” a “finitude e a morte no psíquico”, é porque ela 

compõe com a vida, é interna ao vital e não a sua exterioridade absoluta. A vida está em 

continuidade com a morte, assim como o organismo está em continuidade com a máquina. Isto 

é, o ser-vivo é internamente trabalhado por processos mecânicos, automáticos, microscópicos, 

causais, processos materiais estritamente quantitativos e intensivos. Isso em nada rasura sua 

potencialidade de transformação intrínseca, aquilo que Canguilhem chamava de latitude 

normativa, “jogo das normas da vida e do comportamento” (2009, p. 215). Pelo contrário, 

produzem tal determinação indeterminada que terá no desdobramento qualitativo dos processos 

psíquicos superiores a sua mais concreta expressão. Gesto tão próprio a Freud, reconduzir o 

anímico ao somático esclarece a solidariedade dos processos de vida e morte à gênese e 

metamorfose de suas formas concretas de organização.     

Tudo se passa, então, como se entre infra e superestrutura houvesse uma mediação 

incontornável em que nada é reduzido ao elemento mais simples do infraestrutural, pois já 

originalmente tal infraestrutura é um processo espaço-temporal complexo, caótico e dissipativo. 

A instabilidade da ordem e a superveniência de níveis é a regra da individuação187. Apenas 

quando traçamos linhas de ressonância da psicanálise com a ciência contemporânea e com toda 

a história do desenvolvimento técnico, é que realmente a máquina de sonhar monta-se perante 

os nossos olhos em sua espantosa engenhosidade, e não enquanto um agregado de molas, cordas 

e rodas188; dispositivos mecânicos que hoje não são mais capazes nem mesmo de impressionar 

uma criança (FRE, p. 337).       

É esse quiasma entre organismo e máquina que Derrida destaca quando da passagem do 

Projeto ao capítulo VII da Interpretação. Nele, Freud nos diz que “evitando ceder à tentação 

de determinar anatomicamente a localidade psíquica, vamos permanecer no terreno da 

psicologia” (II, p. 541, IV, p. 586). Mas, feita essa advertência, de qual maneira Freud busca 

 
186 Como se sabe a crítica à noção de limite (Grenze) enquanto fronteira intransponível está sempre em operação 

na leitura que Hegel propõe de Kant. Tal tensionamento interno a todo limite, enquanto passagem e barreira, é 

bem tematizada por Derrida, nos parece, em seu belo texto Tímpano (TYM).   

187 Deleuze e Guattari desenvolveram de maneira notável esse tema em Geologie de la morale, in. Mille Plateaux 

(1980, p. 53-94) 

188 Sobre o imaginário do mecanicismo clássico, calcado nas invenções próprias à época - relógios, autômatos, 

bússolas, telescópios, etc -, ver Mayr (1986). 
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apresentar, “especulativamente”, o aparelho psíquico responsável pelo sonho? Para nossa 

surpresa, nos termos de uma máquina óptica. Isto é, Freud abandona uma linguagem que se 

quer fisiológica realista para adotar a prudência de uma analogia pedagógica: o aparelho 

psíquico funcionaria tal como uma máquina X189.  

Mas, uma metáfora nunca é inocente, ela sempre acaba por dizer mais do que diz. Pois, 

quando usamos da imagem de uma máquina para falar sobre o psíquico percebemos a 

orientação de fundo: orientação materialista tal como no Projeto, uma vez que o que se trata de 

descrever, sublinha Derrida, é um “sistema psíquico que não é psíquico e dele somente se trata 

nessa descrição”. É o funcionamento do “aparelho que interessa a Freud, a ordem de suas 

operações, o tempo regrado de seu movimento tal qual é tomado e descoberto nas peças do 

mecanismo” (FRE, p. 319). A condição da analogia é precisamente “a diferença entre o sistema 

e o psíquico”: é somente porque as duas coisas funcionam juntas, mas são ordens de realidade 

complementares, que posso ao mesmo tempo dissociá-los e metaforizar um pelo outro.  

 Sobre isso, Derrida nota como mesmo a imagem da máquina logo começa a ser 

atravessada por outras analogias que a rigor parecem completamente exteriores a sua natureza. 

Do “telescópio e seu conjunto de lentes”, passamos para um aparelho em que é “atribuído uma 

extremidade sensível e uma extremidade motora”, um sistema perceptivo e outro ligado à ação, 

“aparelho reflexo” conclui Freud (II, p. 543, IV, p. 588). Encontramos então novamente o 

dilema envolvendo a percepção e a memória, a questão dos circuitos mnêmicos a partir do 

registro da percepção e o caráter não-originário e constituído da consciência. Materialidade e 

idealidade, sentido e força, quantidade e qualidade, organismo e máquina, aqui se reenviam 

sem parar, fazendo com que o discurso nunca se expresse de uma maneira analítica constante, 

mas sempre por intermédio de contaminações, interstícios e empréstimos entre estratos 

 
189 É por isso que nos é muito difícil acompanhar a oposição que Francis Wolff (2010) estabelece entre psicanálise 

e as teorias contemporâneas sobre a mente, em especial o cognitivismo e as neurociências. Para Wolff, a 

psicanálise seria um discurso fundado sobre o simbólico, apoiado em uma ideia de estrutura derivado dos modelos 

das ciências humanas, que não teria relação com o naturalismo próprio às ciências da natureza, nem com seu 

modelo mecânico funcionalista de pensar a relação mente-cérebro. Wolff, claramente, tem a psicanálise lacaniana 

em vista, mas ele acredita poder estender tal posição à psicanálise em geral. Todavia, estamos vendo como, ao 

menos em Freud, a perspectiva naturalista orienta seu discurso do começo ao fim. Mas, mais do que isso, é na 

própria forma de pensar a mente por intermédio de uma analogia com a máquina que uma estranha coincidência 

se estabelece entre psicanálise e cognitivismo. Pois, isso que alguém como Steven Pinker irá sugerir como uma 

das grandes especificidades do estudo funcional da mente, a saber, “a engenharia reversa do psíquico” em que 

mediante uma racionalização retrospectiva “buscamos apreender como uma máquina realiza aquilo que ela 

realiza” (1997, p. 22), é exatamente o que encontramos na obra freudiana por meio da montagem e re-montagem 

do aparelho psíquico. É claro que Freud se depara com os limites técnicos e do saber positivo de sua época; mas, 

ao que nos parece, suas intuições fundamentais continuam extremamente válidas, o que possibilita um diálogo 

entre psicanálise e as ciências do cérebro e não uma oposição frontal como quer Wolff.   
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aparentemente distintos da realidade. Tendo em vista esse movimento de oscilação, é 

importante acompanhar o constante deslizamento entre gramáticas diversas, deslizamento que 

constitui a hibridez essencial do discurso freudiano: 

 

“(...) o caráter ambíguo dessa montagem de Freud, que é uma característica de todas 

as suas representações tópicas (e que se exacerba ao extremo na montagem feita no 

capítulo IV de Além do princípio do prazer, levando o leitor a nunca saber exatamente 

do que se trata), coloca em pé de igualdade e no mesmo esquema coisas que pertencem 

lógica e ontologicamente a lugares distintos: um traço de memória, a pele, um 

músculo, etc. Essa mistura, um tanto indigesta para um bom cartesiano, é uma 

constante em Freud” (MONZANI, 1989, p. 126). 

  

 Dessa forma, talvez a nota do Wunderblock seja de uma coerência singular.  Ali, tudo 

se reduz ao silêncio de uma máquina de escrever, a ponta do estilete que risca uma tela protetiva 

e permeável sempre disponível à escritura, no mesmo momento em que a força do traço passa 

a uma tábua de cera capaz de registrar o escrito mesmo depois que ele tenha se apagado. 

Exposição e proteção, efração, transcrição, apagamento, registro, trilhamento, nova afecção, 

remanejamento do registro, alteração e esquecimento, leitura, lembrança e devaneio: outra vez, 

memória enquanto texto.  

Parece que, trinta anos após o Projeto, Freud finalmente encontra uma metáfora sucinta 

e elegante para seu sistema agora descrito em termos puramente mecânicos. E, contudo, ao fim 

da nota, os níveis novamente se embaralham. Primeiro uma mão “que escreve”, depois outra, 

“que levanta da tabuinha de cera periodicamente a folha de cobertura”, e só então temos uma 

“representação concreta” de seu sistema (XIV, p. 8; XVI, p. 274). Como na Traumdeutung, a 

máquina é a imagem privilegiada do psíquico, mas ela só funciona efetivamente através de uma 

série de reenvios à ação orgânica: “é preciso ser vários para escrever e já “perceber”” (FRE, p. 

334). É esse entrelaço entre mecânico e não-mecânico que abre o campo do funcionamento e 

da significação do aparelho psíquico mesmo.  

Por essa razão, é prudente antes de tomar Freud como alguém que dá a última palavra 

ao mecanicismo próprio de sua época, ou como alguém que simplesmente se contradiz 

constantemente, se perguntar sobre o real sentido desse constante reenvio entre diferenças que 

insistem sintomaticamente em seus textos. Afinal, talvez as metáforas de Freud não sejam 

apenas metáforas; pois, como afirma Derrida, para a filosofia o que importa é a literalidade que 

se escreve por entre as metáforas, uma vez que é próprio às imagens retóricas transportarem 
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consigo algo que apenas com dificuldade se expressa190. Na metáfora corre um excesso da 

significação que nos dá um vislumbre da articulação mais interna de um pensamento, desde que 

saibamos lê-la.  

Já não era a literalidade do traço escrito que Derrida marcava dos sonhos, essa escritura 

silenciosa e fantástica em que não-sentido e sentido se trançam na gramática particular do 

sonhador, código não generalizável produzido por uma maquinaria a-significante que opera 

dentro da individuação humana enquanto sua parte interna mais inumana? Se ele podia, 

seguindo outra metáfora da Traumdeutung, chamar Freud de um “decifrador de hieróglifos”, se 

essa escritura não fonética se confundia com o tracejar constante das facilitações cerebrais, e se 

nesse arquivar da experiência o tempo se corporificava na ontogênese singular de um eu capaz, 

através de um processo dialógico, de transcrever aquilo que lhe constitui o fundo da memória, 

arrancando o sentido da raiz calcinada do não-sentido, a presença para-si de um passado 

originariamente nunca presente, a transparência ilusória de uma opacidade irredutível, é 

legítimo se perguntar como, afinal, registros opositivos encontram sua estrutura de coerência 

nesse nó górdio entre contrários.  

Negociação entre filosofia e psicanálise, compromisso entre Freud e Derrida: a marca 

da razão não é a sua clareza e distinção, nem a submissão a um abstrato princípio de identidade 

capaz de desintegrar analiticamente o complexo191, tudo lançando à pobreza de unidades 

discretas e na regularidade monótona de suas leis. No que estamos lidando com simples 

metáforas e no que tal incessante reenvio entre diferenças marca a concretude de uma 

realteridade em que estratificações analíticas já não correspondem plenamente ao que existe? 

No que e por que nos defendemos desse momento em que a idealidade do conhecimento se 

imiscui sobre a materialidade impositiva daquilo que resiste à simplicidade da representação 

objetiva? Pensar, afinal, não é conhecer empiricamente: criticismo, não dogmatismo.  

Eis o axioma da leitura de Derrida: a instabilidade do discurso de Freud não é um 

obstáculo epistemológico, nem uma marca de ausência de verdade que deve ser superada; ela é 

isso que permite a Freud inscrever o que ele escreve. E, até mesmo contra a vontade do próprio 

Freud, isso força seu discurso para além dos estritos limites de um saber positivo, esse momento 

limiar entre o prazer e o terror em que o pensador especula de maneira claudicante. Seu texto 

 
190 Sobre isso, ver La mythologie blanche e La double séance.  

191 Sobre isso ver a longa e esclarecedora reflexão de Derrida sobre a atividade da “análise”, em operação tanto da 

desconstrução quanto na psicanálise, em RES (p. 39-51).  
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então, como um dia acontecera com Platão, “bate-se nos cantos, palavras se desprendem, 

trechos de frases separam-se, membros desarticulados circulam entre os corredores, fixando-se 

no tempo de um trajeto” (PLA, p. 211). É através do errar desse caminho-de-pensamento, 

encharcado no charco do ambíguo, que Freud nos dá a ler um discurso inqualificável que não 

se esgota “nem na ciência, nem na metafísica” (FRE, p. 314). É aí que a escritura, para além da 

verdade positiva, encena sua verdade especulativa192. Cena da escritura que, “como todos 

aqueles que sabem escrever”, Freud deixa “se desdobrar, repetir-se e denunciar-se a si-mesma 

na cena” (FRE, p. 338).  

 

2.6 Bios graphein e o labirinto do tempo 

Pelo viés dessa “cena da escritura”, a desconstrução lê uma reformulação importante do 

problema do tempo de constituição do sujeito tal como pensado pela tradição da filosofia 

moderna. Por essa razão, sugere Derrida, seria preciso entender Freud buscando compreender 

no que a experiência psicanalítica nos dá a pensar outros modos de conceber a relação entre 

temporalidade e subjetividade. Qual conceito de tempo para a psicanálise e qual a sua relação 

com a categoria de sujeito? Pergunta fecunda que nos lança no cerne de uma problemática 

interna ao pensamento freudiano193, já que os textos de Freud, ainda que não enfrentem o 

 
192 Derrida dará sempre bastante atenção a esses momentos especulativos dos textos de Freud, momentos que o 

aproximam infinitamente da filosofia e, contudo, mantém com ela ao mesmo tempo – ao menos em seu registro 

clássico – uma distância mínima inteligível. É assim que comentando o caráter especulativo de um texto como 

Além do princípio do prazer, Derrida afirma: “Através da estrutura insólita desse texto, dos movimentos que nele 

não respondem, me parece, a nenhum gênero, e a nenhum modelo filosófico ou científico. Ou muito menos 

literário, poético e mitológico. Certamente, esses gêneros, modelos e códigos estão ali presentes, juntos um a um, 

explorados, manobrados, interpretados como pedaços. Mas eles são ultrapassados nos textos. (...) Se nos atermos 

aos critérios clássicos do discurso filosófico ou científico, aos cânones do gênero, não podemos dizer que Freud 

elabore para si mesmo esse conceito inconcebível [de especulação], que ele faça dele um tema ou trabalhe para 

apresentar sua originalidade propriamente teórica. É que sua originalidade não é de ordem teórica, pura e 

essencialmente teórica; uma especulação não teórica” (CP, p. 296-297). De certa forma, Derrida parece referir-se 

aqui àquilo que, entre nós e em outro contexto, Rubens Torres Filho expressou da seguinte forma: “O etnólogo 

Claude Lévi-Strauss e o psicanalista Sigmund Freud estão entre aqueles que fizeram da recusa do título de filósofos 

o emblema da cientificidade dos saberes que inauguravam, mas precisaram criar novos nomes de ciência para 

marcar seu não-pertencimento ao saber constituído. Mas será que esse limbo do saber – e, por extensão, todo saber 

emergente – não merece, por si só, o nome de filosofia? (1987, p. 17).   

193 É trabalhando sobre a mesma questão da relação entre tempo e subjetividade que Nicolas Abraham, um 

psicanalista próximo a Derrida, em seu belo estudo sobre as relações entre ritmo, interpretação e tempo, nos diz 

que: “Os psicanalistas sempre foram descuidados em relação aos problemas postos pela temporalidade. Para eles, 

a categoria filosófica traz consigo as limitações próprias ao formalismo e à abstração. Vamos falar sobre o tempo, 

certo. Mas o que é esse tempo e para quem ele passa? O “processo primário” dos sonhos não admite esse conceito, 

enquanto os “processos secundários” da vigília são indissociáveis de seus canais sociais. (...) [na psicanálise] o 

tempo nunca parece ser tratado explicitamente enquanto um problema (1995, p. 111).  
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problema do tempo de maneira frontal, sempre o pressupõe, construindo indiretamente uma 

imagem bastante multifacetada deste.  

Nesse sentido, é bem estabelecida a orientação mais geral da psicanálise em dar primazia 

ao passado na determinação do futuro. Tal esquema exige que o tempo seja primeiramente 

pensado nos termos de uma linearidade simples em que o acontecimento anterior condiciona o 

acontecer posterior através das cadeias de causa e efeito. Não apenas no que tange a memória 

e o trauma, mas já nos estágios biopsíquicos de desenvolvimento da sexualidade, como no 

modelo apresentado nos Três ensaios de 1905, assim como em toda as questões próprias ao 

tema da “pré-história” do sujeito, seja do ponto de vista ontogenético ou filogenético, Freud 

desenvolve seu pensamento sempre tendo como horizonte o desenrolar progressivo do tempo 

do mundo. Tempo realista e objetivo portanto, tempo próprio ao nascimento, amadurecimento 

e decaimento da vida em geral; tempo em larga medida indiferente à ação humana.  

Todavia, se tal imagem do tempo em seu trânsito linear aparece como um fundo 

pressuposto, toda questão legada pela psicanálise é exatamente como ela complexifica tal 

quadro natural a partir de sua relação com o tempo próprio aos processos psíquicos mesmos. 

Isso porque a ideia da primazia do passado é solidária de uma outra tese estritamente 

psicanalítica, a saber, a definição célebre de Freud de que o inconsciente seria “zeitlos”; isto é, 

não conheceria a temporalização comum à passagem entre passado e futuro: “os processos 

psíquicos inconscientes são “atemporais” em si. Isso significa que não são ordenados 

temporalmente, que neles o tempo nada muda, que a ideia de tempo não lhes pode ser aplicada” 

(XIII, p. 27-28; XIV, p. 190).  

Freud opõe tal atemporalidade do inconsciente ao tempo filosófico remontando a Kant 

e sua estética transcendental. O problema de tal operação é que, se é razoavelmente simples 

entender como processos psíquicos podem acontecer para aquém da intuição sensível, não é 

imediatamente óbvio o que entender pela caracterização freudiana de que processos e conteúdos 

psíquicos se definam como “fora do tempo”, uma vez que tais processos e conteúdos tanto 

foram constituídos no tempo quanto se manifestam de maneira temporal. 

Para uma boa compreensão desse ponto é preciso sublinhar, como Adrian Johnston194 

mostrou de maneira decisiva, que a ideia de zeitlos se impõe a Freud a partir de suas observações 

clínicas (2005, p. 5-10). Tal ideia é chave porque através dela a psicanálise pode desenhar um 

 
194 Basicamente, nas próximas três páginas, seguimos de perto a estrutura argumentativa de Johnston por ocasião 

de sua leitura de Freud (2005).  



167 

 

 
 

horizonte de inteligibilidade para uma série de fenômenos psíquicos, como, por exemplo, a 

indestrutibilidade dos primeiros desejos de infância, o caráter repetitivo da transferência 

neurótica e a fixação obsessiva das experiências traumáticas. Todos esses fenômenos, e a lista 

poderia ser ainda maior, pressupõem que há conteúdos psíquicos que simplesmente não são 

esquecidos e nem se desfazem com o tempo, mas sim coexistem simultaneamente ao presente 

como um corpo estranho entranhado à vida psíquica consciente195.  

Sendo assim, parece-nos possível concordar integralmente com Johnston quando ele 

afirma que “marcas de gênese e temporalidade devem condicionar os conteúdos inconscientes”, 

afinal a origem do inconsciente é indissociável da história e da maturação do organismo. Além 

disso, se há rastros que nunca passam repetindo-se em uma atualização sintomática no presente, 

isso significa que há algum nível de estratificação da passagem do tempo no inconsciente; caso 

contrário, como ainda poderíamos falar em memórias de infância, em repetições de 

experiências de satisfação, ou em fixações traumáticas? Todos esses termos se tornariam 

incompreensíveis sem seu lastro temporal. Logo, o aparelho psíquico em sua dinâmica 

inconsciente “reconhece diferenças temporais” o que parece sugerir a necessária existência de 

“estampas ou marcas de tempo como partes inerentes de sua constituição” (JOHNSTON, 2005, 

p. 18).    

Para uma compreensão adequada desse ponto, talvez seja interessante seguir à risca a 

pista dada pelo próprio Freud quando ele opõe o caráter intemporal da vida psíquica à 

temporalidade tal como pensada por Kant. O inconsciente é atemporal apenas do ponto de vista 

da representação temporal consciente. De certa forma, podemos compreender o “zeitlos” 

freudiano menos como algo atemporal em-si, e mais como aquilo que é perdido no tempo, 

aquilo que persiste enquanto um passado não reconciliado na estrutura de coerência do ego. Tal 

passado está perdido dentro da cadeia de continuidade do tempo porque ele nunca deixa de 

acontecer, ou seja, ele não segue o curso da passagem cronológica.  Digamos, nesse caso, que 

o inconsciente coexiste através da repetição e do simultâneo, que são duas maneiras de ser 

espaço-temporais. É por isso que Derrida nos diz que o caráter intemporal do inconsciente diz 

respeito a sua oposição a uma concepção estritamente continuísta e unitário do tempo – “tempo 

 
195 Um leitor atento de Freud, Jonathan Lear, caracteriza tal predicação do inconsciente enquanto zeitlos como 

aquilo que nos dá acesso ao que “Freud chama de “repetição” (2005, p. 46): “Certamente, da perspectiva do juízo 

consciente há passagem do tempo quando a criança faz X, o adolescente faz Y e o adulto Z, e é uma verdadeira 

ruptura psicanalítica perceber que X, Y e Z têm algo em comum. Há um verdadeiro insight em compreender como 

(X, Y, Z) formam uma estrutura de repetição. Dessa perspectiva do inconsciente, se é que podemos dizer algo 

assim, trata-se menos de ‘a mesma coisa acontece novamente’ e mais ‘um conflito inicial perdura’”.    
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da mecânica ou tempo da consciência” - e não de uma compreensão completamente 

transcendente a ele (FRE, p. 318).  

A solidariedade entre a primazia do passado e a intemporalidade do inconsciente se 

explica nessa constante atualização daquilo que persiste e, por conseguinte, determina a 

apresentação do presente de uma maneira oblíqua. O esquema de Freud, ao complicar a 

continuidade da linha temporal através do recurso a um passado opaco, complica também as 

estruturas de causalidade simples. A determinação do presente pelo passado não é uma 

determinação feita nos termos de um “determinismo estrito” em que a impressão pretérita dirige 

integralmente o vir-a-ser futuro. Toda dificuldade reside então, primeiramente, em como 

articular essas diferentes dimensões do tempo com a individuação coerente de uma vida 

singular. Em suma, encontramos aqui o problema da constituição sintética de um eu desde o 

início temporalizado e em relação com uma pluralidade de tempos que lhe são outros. 

 Seguindo ainda a leitura de Johnston, podemos dizer que tais sobreposições de marcas 

e estampas temporais se mostram de maneira bastante explícita quando analisamos certos 

exemplos de Freud ligados à formação dos sonhos e à atividade da rememoração (JOHNSTON, 

2005, p. 8-9). Neles, o material inconsciente não aparece como pura presença, mas sim como 

algo que se atualiza expressivamente a partir das impressões e conflitos atuais. Daí que Freud 

sempre vá dos resíduos diários da memória em direção aos desejos infantis em sua interpretação 

dos sonhos; nessa diferença entre o latente e o manifesto, em que os rastros mnêmicos antigos 

como que parasitam o frescor das lembranças recentes, é toda uma textura da vida psíquica que 

se configura por entre as suas linhas e distâncias. O mesmo acontece com a rememoração de 

cenas passadas, esses quadros próprios ao que Freud chama de “lembranças encobridoras” 

(Deckerinnerungen) em que pressões pulsionais e fantasias inconscientes alteram impressões 

antigas produzindo representações mnêmicas sobre as quais não podemos ter certeza e exatidão.  

Através da análise dos sonhos e da rememoração, Freud pode afirmar que os processos 

psíquicos conscientes, ao se constituírem a partir da dinâmica plástica da memória, se tornariam 

sempre indissociáveis de fantasias e suturas narrativas que lentamente vão compondo a história 

particular de um sujeito. Por conseguinte, e como dito anteriormente, a unidade e continuidade 

que garantem a coesão do eu, assim como sua representação de si no momento presente, se 

tornam indissociáveis de uma síntese a posteriori feita sobre o fundo fragmentar dos rastros 

mnêmicos. 
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“(...) podemos mesmo nos perguntar se efetivamente temos alguma lembrança 

proveniente de nossa infância em geral; talvez memórias relacionadas à nossa infância 

seja tudo o que possuímos. Nossas lembranças infantis nos mostram nossos primeiros 

anos não como eles foram, mas tal como apareceram nos períodos posteriores em que 

as lembranças foram despertadas. Nesses períodos de despertar, as lembranças 

infantis não afloram, como as pessoas costumam dizer; elas se formam nessa época. 

(I, p. 553-54).   

 

 Como nota Johnston, o que é decisivo aqui se joga nesse sutil deslizamento entre 

“proveniente” e “relacionada”, entre “aflorar” (auftauchen) e “se formar” (bilden), pois, 

mediante tais distinções, Freud sublinha como a linearidade do tempo psíquico corre tanto do 

passado ao futuro, quanto do futuro ao passado (2005, p. 9). É por essa razão que Freud afirma 

que temos uma relação com a infância a partir de “períodos posteriores” e não uma recuperação 

imediata dela no presente. Ao se formar através de suas primeiras experiências sensíveis o eu é 

determinado por um passado que lhe constitui; ao mesmo tempo, ao fazer da opacidade desse 

passado representação para-si, ao transcrevê-lo posteriormente em outro registro mnêmico, há 

sempre uma transformação no próprio conteúdo da memória.  

Não há, doravante, coerência individual sem essa tensão intrínseca ao trabalho de 

remanejamento entre inconsciente-consciente, sem esse dinamismo plástico que enforma a 

individuação psíquica do sujeito. Maneira de dizer que a abertura do rastro ao futuro o expõe à 

contingência dos diferentes contextos concretos, fazendo com que na determinação do presente 

pelo passado sempre haja uma virtualidade que só-depois irá se atualizar tanto através das 

pressões e conflitos do momento, quanto por meio do registro e acúmulo de novas experiências.  

Polêmica que contrapôs Derrida a Austin e Searle, todo signo sempre pode se repetir a 

partir de outras coordenadas espaço-temporais o que termina por reconfigurar seu sentido e suas 

consequências performativas. A iterabilidade196 é essencial a todo rastro, pois definido 

 
196 O termo iterabilidade é definido por Derrida da seguinte maneira: “É necessário, se quiserem, que a minha 

“comunicação escrita” permaneça legível não obstante o desaparecimento absoluto de qualquer destinatário 

determinável em geral para que ela possua sua função de escrita, quer dizer, sua legibilidade. É necessário que seja 

repetível – iterável - na ausência absoluta do destinatário ou do conjunto empiricamente determinável dos 

destinatários. Esta iterabilidade (iter, de novo, viria de itara, outro em sânscrito, e tudo o que se segue pode ser 

lido como exploração desta lógica que liga a repetição à alteridade) estrutura a própria marca de escrita (...) É 

porque a unidade da forma significante constitui-se apenas mediante sua iterabilidade, pela possibilidade de ser 

repetida na ausência não só do seu “referente”, o que é evidente, mas na ausência de um significado determinado 

ou da intenção de significação atual, como de qualquer intenção de comunicação presente. Esta possibilidade 

estrutural de ser privada do referente ou do significado (portanto da comunicação e de seu contexto) parece-me 

fazer de qualquer marca, seja ela oral, um grafema em geral, quer dizer, como se viu, a permanência não-presente 

de uma marca diferencial separada de sua pretensa produção ou origem. E estenderei mesmo essa lei a qualquer 

“experiência” em geral se for compreendido que não existe experiência de pura presença, mas apenas cadeias de 

marcas diferenciais.” (SEC, p. 375/378).   
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essencialmente pela relacionalidade, sua repetição se confunde com a maneira pela qual ele 

adentra novos contextos de enunciação: “todo signo comporta uma força de ruptura com o seu 

contexto, quer dizer, o conjunto de presenças que organizam o momento da sua inscrição. Esta 

força de ruptura não é um predicado acidental, mas a própria estrutura da escrita” (SEC, p. 377). 

Caso o rastro não pudesse se repetir diferencialmente não haveria nem signo, nem memória, 

nem escrita; o que para Derrida significa dizer que também não haveria nem vida psíquica, nem 

individuação e nem história em geral. A repetição da diferença (itara) é um modo de ser da 

escritura.   

Dentro da problemática do sujeito, o que o movimento de inscrição e re-inscrição do 

rastro explicita é a estrutura temporal em ação no ato de enunciação do si-mesmo, da ação 

rememorativa através da qual o eu narra a história de sua vida, constituindo-a. O interesse 

filosófico de tal movimento reside, como Judith Butler desenvolveu em um estudo recente e 

notável197, no fato de que o eu está constantemente em jogo na rememoração, uma vez que ele 

não é meramente o solo de uma narração constatativa do passado, mas sim se reescreve 

ativamente através do rememorar. Em outras palavras, toda narração de si funda-se em um ato 

performativo que excede o conteúdo narrado; o si-mesmo apenas passa a existir encenando a 

cena de sua história198: 

 

(...) não posso estar presente numa temporalidade que precede minha própria 

capacidade de autorreflexão, e qualquer história que eu possa dar sobre mim tem de 

levar em consideração essa incomensurabilidade constitutiva. Ela constitui o modo 

tardio de minha história, que carece de alguns pontos iniciais e das precondições da 

vida que quer narrar. Isso quer dizer que minha narrativa começa in media res, quando 

já aconteceram várias coisas que me fazem possível na linguagem e fazem possível 

minha história na linguagem. Eu sempre recupero, reconstruo e encarrego-me de 

ficcionalizar e fabular origens que não posso conhecer. Na construção da história, 

crio-me em novas formas, instituindo um “eu” narrativo que se sobrepõe ao “eu”cuja 

vida passada procuro contar. O “eu” narrativo contribui efetivamente com a história 

toda vez que tenta falar, pois o “eu” aparece de novo como perspectiva narrativa, e 

essa contribuição não pode ser totalmente narrada no momento em que fornece a 

âncora de perspectiva para a narração em questão. (BUTLER, 2015, p. 55) 

 

 
197 Relatar a si mesmo: crítica da violência ética (2015), texto do qual recuperaremos algumas ideias, lendo-o 

atentamente e seguindo suas inflexões esclarecedoras, para um desenvolvimento mais consistente de nossa 

posição.  

 
198 É por isso que, criticando Austin, Derrida insiste como a análise do speech act não pode se fundar em uma 

filosofia da intencionalidade do eu, mas apenas em uma análise estrutural da marca e do contexto. 
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Tal narrativa refaz a trama do passado ao futuro correndo do futuro para o passado, ou 

seja, de maneira suplementar ao seu contexto de origem (Nachträglichkeit). Recuperamos algo 

que aconteceu encadeando a memória em cadeias de sentido que nos transportam entre 

significações que não controlamos absolutamente. O que significa dizer que o si-mesmo não 

pode assenhorar-se plenamente da narrativa, pois ele não é o seu fundamento, antes é fundado 

por ela. Mas se é assim, note-se como é preciso matizar a noção de “produtividade 

performativa” em operação em toda “auto-apresentação” de si: a performatividade exige um 

reenvio a camadas temporais que excedem o presente-vivo; logo, como afirma Derrida, “é 

preciso dissociar o valor de presença que nós ligamos sempre ao performativo” (PAR, p. 189). 

Narrar-a-si-mesmo torna-se um ato através do qual algo que não pode coincidir imediatamente 

consigo é apresentado: uma “presença sem presença” precisa a desconstrução (PAR, p. 189).    

De certa forma, tocamos aqui o avesso da jurisdição kantiana do eu enquanto instância 

formal que deve poder acompanhar todas as representações para-si; no que tange aquilo que é 

aquém da representação, como vimos, o eu é a instância que nunca pode testemunhar a sua 

própria gênese. Por essa razão, todo o esforço de articulação e recolocação dos acontecimentos 

que cingem uma vida particular sempre esbarram em um limite, limite que Freud já notara de 

maneira decisiva. Narrar-a-si-mesmo é uma atividade interminável (unendlich), pois sempre 

insuficiente. Tal insuficiência faz com que a coerência do ego seja indissociável de um caráter 

irreversivelmente tardio e fantasmático. Doravante, nenhuma figura “originária” irá se 

apresentar através de um desvelamento hermenêutico, mas sempre serão reconstruídas 

retrospectivamente imiscuídas em fantasias. Como certa vez disse Jean-Luc Nancy, a lógica do 

inconsciente não apenas cinde o sujeito, como também abisma a origem: “psicanálise e 

desconstrução dupla modalidade do inoriginário” (2018 p. 153).  

Não pode haver determinismo estrito nessa costura de Penélope, mas sim uma relação 

biunívoca em que a linha do tempo corre simultaneamente nas duas direções; futuro e passado 

não param de agir um sobre o outro na espessura dessa malha movente que tece e retece o não-

originário tempo presente. É por essa razão que a temporalidade subjetiva não se deixa pensar 

plenamente a partir das exigências de unidade e sucessão, tal como se pudéssemos equalizar o 

tempo de uma individuação singular ao tempo imediato e simples da percepção, esse tempo que 

“Husserl descreveu” em que “o agora B seria enquanto tal, constituído pela retenção do agora 

A e pela protensão do agora C” (GRA, p. 98). O problema com tal modelo “linear” é que “esta 

estrutura sucessiva proibiria que um agora X tomasse o lugar do agora A”, fazendo com que, 
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dessa forma, “por um efeito de retardamento inadmissível para a consciência, uma experiência 

seja determinada em seu próprio presente, por um presente que não a teria precedido 

imediatamente, mas ser-lhe-ia amplamente anterior. É o problema do efeito retroativo 

(nachträglich) sobre o qual fala Freud” (GR, p. 98). Rasura-se a ideia da imediaticidade do ser 

na abertura momentânea do agora: “hic et nunc” é uma expressão composta199.     

Em suma, nessa coexistência espectral entre aquilo que está perdido no tempo e o 

contexto atual, o presente subjetivo perde seu caráter pontual e simples para se tornar 

indissociável da trama de reenvios entre o lençol de um passado imemorial e a inscrição 

incalculável do futuro. O esquema de Freud nos dá a pensar como o ritmo próprio a uma 

individuação é sempre sincopado, articulado por atrasos e revisões, por lacunas e suplementos. 

A coerência da malha que enforma a subjetividade é fruto de um trabalho de escrita de si, de 

uma ficcionalização através da qual o eu se constitui enquanto uma dobra do descontínuo 

estratificado e não como uma unidade continuamente dada: “O conceito de caminho desviado 

(Umweg) é aí fundamental” uma vez que o sujeito está sempre em atraso consigo (FRE, p. 333).  

Lição que Derrida retoma de Freud, identidade e representação de si, consciência e ego, sempre 

serão o resultado de uma operação de articulação ou compromisso: “não há nada antes do 

compromisso” (FRE, p. 333). 

Logo, é importante frisar como para a desconstrução a ficção hetero-auto-biográfica em 

nada se opõe à realidade objetiva, mas sim indica um outro registro conjunto ao mundo. No 

fundo, trata-se apenas de retirar consequências últimas da tese de que a estrutura da realidade 

psíquica, enquanto textum, é indissociável de uma constante transcrição dentro da qual a 

rememoração é uma atividade central. Apenas por intermédio dela cria-se a articulação de uma 

história, laço que possibilita a experiência concreta da continuidade subjetiva, essa 

representação para-si de que existimos no passado, no presente e no futuro.  É por isso que o 

testemunho de si, o relato do eu, não é uma instância que pertence integralmente ao registro da 

verdade, como quer a tradição jurídica da filosofia moderna, mas sim se enuncia nas bordas de 

uma coerência instável e de uma veracidade (im)possível. 

Como nota Philipe Lacoue-Labarthe, nessa “troca entre os conceitos de origem e ficção 

se joga o real sentido e possibilidade da Paideia ou Bildung” enquanto errância que é o próprio 

movimento da individuação (1989, p. 127-128). Formação do si-mesmo que não será mais 

 
199 Entre nós, Alice Mara Serra (2010) mostrou certas nuances nessa crítica de Derrida, assim como a possibilidade 

de encontramos um certo conceito de “inconsciente” na fenomenologia husserliana.  
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entendida como “o insight absoluto de um sujeito teorizando sua própria concepção” e dessa 

maneira “engendrando soberanamente a si mesmo”, mas sim solidária de um “sujeito que nunca 

coincide consigo”, sujeito que exposto ao mundo e no mundo “é sempre, muitas vezes sem 

saber, desde o início fabricado pela ficção; isto é, escrito” (LACOUE-LABARTHE, 1989, 

p.136).   

Ainda que possa parecer contraintuitivo, é todo uma reestruturação da ideia moderna de 

sujeito que se segue, pois ligar subjetividade e ficção através do tema da escritura significa 

desatar o conceito de sujeito dos predicados de autonomia, autenticidade e soberania, da 

imagem autocentrada de um indivíduo que se escreve, ou seja, que é autor de si mesmo. Se o 

sujeito é necessariamente escrito, há sempre na individuação uma paixão da escritura que 

implica a subjetividade na cena e no jogo do mundo: “O “sujeito” da escritura não existe se 

entendemos por isso alguma solidão soberana do escritor” (FRE, p. 335). Para um sujeito que 

está completamente e de início “exposto ao fora e à alteridade, não existe autobiografia, nunca 

há um eu toco a mim mesmo”, pois antes que o eu advenha sempre já existia outrem (TOU, p. 

51-52). 

 A crítica à autoafecção do sujeito por parte da desconstrução interrompe o caráter formal 

do discurso filosófico a partir de uma pergunta aparentemente descabida em sua impertinente 

concretude: o sujeito do qual a filosofia nos fala algum dia nasceu? Seguindo Freud, podemos 

dizer que o que abre a finitude do humano não é nem o limite de sua intuição sensível (como 

queria Kant), nem sua projeção em direção à morte (como quer Heidegger); mas sim o caráter 

pré-maturo daquele que nasce, a exposição intensiva ao mundo e ao cuidado de alguém, o delay 

da linguagem e da consciência, a mimesis dos desejos e dos afetos.  É o desamparo 

(Hilflösigkeit) e a dependência do outro (fremde Hilfe) as condições ontológicas primeiras da 

formação subjetiva, originária vulnerabilidade que faz com que antes do si-mesmo exista o 

rastro da alteridade do qual somos todos feitos200: ser-humano é ser-dependente.  

Essa primazia do outro que caracteriza o humano enquanto animal-vulnerável, segundo 

a estrutura do “vivente-exposto-a”, é condicionada pelo tema dos choques e conjunções de 

séries espaço-temporais sem as quais a individuação de uma vida singular se tornaria 

 
200 Jean Laplanche marcou bem a importância da infância para a reflexão filosófica sobre o sujeito, insistindo como 

“o descentramento freudiano (...) vale não só para o sujeito perceptivo autocêntrico e para o cogito, mas também 

para o sujeito considerado autocêntrico no tempo, centrado em ser adulto. (...) Se levarmos isso a sério, seguindo 

Freud, a primazia da infância nos descentra de maneira tão irremediável, e sem reflexividade, quanto o inconsciente 

e o isso” (1999, p.163). 
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impossível. A gênese em geral do si-mesmo define-se pela contração da pluralidade de tempos 

de uma vida na diferença singular que a estrutura e cinde, na trança da multiplicidade de 

encontros que conformam a dinâmica das relações intersubjetivas em seus mais variados níveis. 

A subjetividade é precisamente esse nó rítmico201 que ata séries temporais múltiplas na 

espessura de um presente diferencial. 

É por essa razão que a subjetivação é atravessada por aquilo que em muito transborda o 

passado individual deste ou daquele indivíduo. À estratificação arqueológica da vida, inscrita 

no corpo, soma-se a história impessoal da cultura e da sociedade, história geracional 

sedimentada nos gestos, palavras, costumes e sentidos que circulam irrestritamente. Enquanto 

a criança secreta sua maneira polimórfica e lúdica de ser no mundo ela é tocada e afetada, 

constantemente, por significações opacas do universo adulto, por interpelações ambíguas, por 

signos incompreensíveis que também um dia foram transmitidos de maneira enigmática: “talvez 

possa ser repensada a teoria da retroação significativa (...) como o produto, o efeito, desses 

choques onde um elemento de uma série tem sempre o seu sentido contaminado pelo elemento 

do outro (MONZANI, 1989, p. 53).  

As conjunções espaço-temporais formam então, como sugere Bataille, um “labirinto” 

entre os diversos núcleos relacionais de condensação da temporalidade que vão da família à 

sociedade, da natureza à cultura, da sexualidade à linguagem202 (1988, vol. I, p. 433-441); ou 

 
201 Em um artigo célebre, Emile Benveniste mostrou como o conceito de ritmo (ῥυθμός) está ligado à tradição do 

materialismo antigo segundo a qual a formação dos corpos “se estabelece por suas diferenças mútuas”, diferenças 

que se trançam em uma forma (skhema), ou ritmo (1966, p. 328- 329). Seguindo as descrições da filosofia de 

Demócrito através dos textos aristotélicos, Benveniste afirma que é comum o uso do conceito de ritmo no 

pensamento grego antigo para designar “a configuração dos signos da escritura” (1966, p. 330). O ritmo, nesse 

caso, se opõe a noção de forma estática e por isso sua esquematização se diz sobretudo de maneira temporal, 

maneira pela qual analogicamente um texto lírico trama sua significação a partir do pulso, cadência e medida de 

seus signos e versos. Dentro da tradição clássica, a forma rítmica é uma imagem interessante para a individuação 

em jogo na escritura porque ela expressa “a forma no momento de sua formação pelo que é movimento, móvel, 

fluido, forma que não tem consistência orgânica; “disposições ou configurações sem fixidez ou necessidades 

naturais que resultam em um arranjo múltiplo de relações sempre sujeito a transformação” (1996, p. 333). Ou seja, 

o ritmo temporal é, filologicamente, uma das camadas de sentido da ideia de textum. É pensando na relação entre 

a escritura de si e a sua temporalização múltipla que Phillipe Lacoue-Labarthe nos diz, em uma reflexão seminal 

sobre desconstrução e psicanálise, que o “ritmo é aquilo que torna perceptível um ethos”, isto é, uma maneira 

singular de ser e habitar o mundo. Nele encontramos tanto “a unidade e a simplicidade de uma natureza completa”, 

quanto “a heterogeneidade, sua pluralidade ou interna complexidade, seu caráter evanescente e incapturável. (...) 

Nesse sentido, talvez, toda alma seja um nó rítmico. Nós somos ritmados” (1989, p.202).            

 

202 Laplanche percebeu bem como no discurso de Freud há pressuposto uma série de níveis temporais que vão do 

nível biológico, ao nível psíquico e histórico-social. É apenas através da conjunção desses mais diversos sentidos 

de tempo que, ainda segundo Laplanche, podemos compreender a real formação do sujeito; compreensão 

psicanalítica que ao reconfigurar o problema da relação entre subjetividade e tempo impõe à filosofia a tarefa de 
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ainda, como afirma Derrida: “o sujeito da escritura é um sistema de relações entre as camadas 

- do bloco mágico, do psíquico, da sociedade, do mundo” (FRE, p. 335). A memória de uma 

vida é a ponta de um sistema transhistórico mais amplo e impessoal; a tradição e a traição, a 

lembrança e o esquecimento, o contágio e a mutação são sua regra203.  

Nessa relação entre tempo e subjetividade, o psiquismo surge enquanto instância 

atravessada por uma multiplicidade de rastros em disseminação constante o que faz com que 

sua Spaltung não se defina apenas nos termos do próprio e impróprio, como se o horizonte de 

intelecção da subjetividade ganhasse seus contornos definitivos no jogo entre em-si e para-si 

que teria a forma da consciência como seu locus privilegiado. O ganho filosófico da implicação 

do sujeito no vir-a-ser-da-multiplicidade-aí é que ela abre a inteligibilidade concreta de seu 

processo de formação a partir de um horizonte mais amplo de constituição. Horizonte 

constituído por processos de individuação e socialização, campo pré-individual trabalhado 

internamente pelos conflitos e contradições que lhe são característicos.   

Cena empírico-transcendental transpassada por séries temporais múltiplas, nela as 

identidades dos sujeitos se atualizam de maneira profundamente frágil: “este movimento da 

différance não sobrevém a um sujeito transcendental. Ele o produz. A auto-afecção não é uma 

modalidade da experiência que caracteriza um ente que seria ele mesmo (autos). Ele produz o 

mesmo, como relação a si na diferença consigo, o mesmo como o não-idêntico” (VP, p. 92). O 

que assombra a gênese do sujeito, desde o início, é a destituição subjetiva imanente ao 

heterogêneo, aquilo que resiste à unidade sintética, ao pertencimento a si, pressuposta como 

naturalmente dada e, portanto, puramente presente na metafísica do indivíduo. Interrupção da 

compreensão própria ao humanismo moderno, esse “individualismo possessivo” fundando na 

ideia de “um sujeito-enquanto-proprietário, dono de sua própria pessoa, ou simplesmente 

“senhor de si”: uma construção da dominação enquanto dominiun” (BALIBAR, p. 2002, p. 

311).   

Há, por conseguinte, uma estrutura de herança involuntária e tradução impossível que 

condiciona a maneira precária pela qual um sujeito histórico testemunha a si mesmo, sujeito 

originariamente implicado em uma teia de relações que o sobrepujam. Tal implicação estrutural 

 
repensar a partir da psicanálise sua tradição: “Em que ponto se situa hoje a questão do tempo no pensamento 

filosófico? Trouxe Freud elementos novos para tal questão?” (1992, p. 65).    

203 Desde seu “Estudos sobre a histeria” com Breuer, Freud sempre irá insistir no caráter multidimensional da 

temporalidade por meio das ideias de convergência entre “estratos” e “séries” temporais diversas na formação do 

sintoma histérico. Sobre isso ver o Cap. IV, intitulado “A psicoterapia da histeria”.  
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é mais um aspecto que ao mesmo tempo que possibilita o surgimento do eu o separa de si 

mesmo, uma vez que em larga medida toda a forma de socialização cultural excede a dimensão 

de sentido disponível à consciência individual no mesmo movimento em que a permite emergir. 

Ora, quem diz sujeito implicado, diz sujeito descentrado, mas não “liquida a categoria de 

sujeito”; encontramos aqui, talvez, a operação mais elementar de uma crítica às “filosofias da 

consciência”, operação comum a Derrida e seus contemporâneos. Crítica que visa não destruir, 

mas sim limitar as pretensões normativas de uma metafísica da presença que impõe a 

propriedade de si e a unidade do eu como a imagem ideal da subjetividade moderna. 

Isso porque insistir em como a subjetividade não funda a si mesma, mas sim surge 

mediada pela estruturalização do socius e pelo impulso da physis, significa afirmar que sua 

efetividade é indissociável do conjunto de relações históricas que a enformam. Tal tese lesa de 

maneira decisiva o individualismo próprio à sociedade burguesa organizada em torno de um 

conceito abstrato de liberdade. Talvez por isso o tema da implicação subjetiva e o decorrente 

descentramento do sujeito tenha levantado tantas vezes reações violentas: uma vez que a 

sociedade individualista se alicerça na crença que o indivíduo é o elemento último e essencial 

da realidade, a inversão de tal pressuposto através da desconstrução de uma ipseidade soberana 

e liberal acaba por desencadear uma série de processos aflitivos de defesa. Consequentemente, 

partindo do tema de um “retorno ao sujeito”, muitas vezes o que se faz é, de maneira 

encarniçada, fechar cada indivíduo sobre si mesmo, impossibilitando tanto o reconhecimento 

de sua real interdependência genérica, quanto a maneira derivada e coletiva de seus conteúdos 

intencionais, formas de sensibilidade e práticas doadoras de sentido.         

De qualquer maneira, e retornando ao veio central de nossa exposição, o que o atravessar 

da fantasia do eu descortina é como a escrita de si e a formação da coerência egóica são 

processos que não coincidem integralmente. Como Freud nos ensinou, a ficcionalização do si-

mesmo é limitada, sua articulação não pode ter como objetivo um processo de narração 

irrestrito do si-mesmo, mas sim de reconciliação com aquilo que resiste à gramática da posse, 

do objeto para-mim-em-mim. Double bind próprio a toda constituição de si, somos condenados 

a nos expressar de maneira equívoca sobre tudo aquilo que transborda os limites da consciência: 

contradição performativa de um eu que diz o não-idêntico nos termos do próprio – “meu 

inconsciente, minha infância, minha história, minha linguagem, meus valores, minha vida” – 

ainda que isso, por definição, seja exatamente o que ao se constituir para aquém das margens 
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do eu resiste a todo gesto de apropriação sistêmica204. Judith Butler sintetiza bem tal ponto 

quando afirma que: “entender o inconsciente é entender aquilo que, em rigor, não pode 

pertencer, é um modo de ser despossuído, desde o início, pela interpelação do outro” (2015 p. 

74). 

Daí essa solidariedade que Derrida sempre irá destacar entre a experiência estética 

própria ao modernismo literário, com suas interrupções na totalidade da estrutura narrativa, e 

a impossibilidade intrínseca a toda escrita de si. Esses escritores que animados por um impulso 

autobiográfico – “Proust, Gide, Woolf, Celan, Bataille, Genet, Duras, Cixous” (ANI, p. 75) – 

sempre acabam por escrever para além-de-si205; texto em que o sem-fundo daquilo que excede 

a gramática do individual não desaparece sobre os auspícios violentos da boa forma, mas sim 

se insinua e se inscreve espaçando e interrompendo o texto de uma vida por entre as 

instabilidades do sem sentido e a hybris do informe. Pois, se é inegável que sofremos pela 

dissociação absoluta do si mesmo, também se sofre quando a individuação é equalizada com o 

ideal disciplinar da identidade estática e da coesão perfeita (PAR, p. 150). Ideal profundamente 

falologocêntrico que não deixa de ser uma figura fantasmática e paranoica de soberania que 

assinala o caráter reativo das formações egóicas206.   

 
204 Carlos Drummond de Andrade deu uma formulação poética precisa das dificuldades gramaticais que a lógica 

inconsciente constrange aos modos de expressão próprios ao eu em seu poema Carrego comigo, poema publicado 

originalmente no livro de 1945 A rosa do povo: “Carrego comigo/há dezenas de anos/há centenas de anos/o 

pequeno embrulho./Serão duas cartas?/será uma flor?/será um retrato?/um lenço talvez? Já não me recordo/onde 

o encontrei./Se foi um presente/ou se foi furtado./Se os anjos desceram/trazendo-o nas mãos,/se boiava no rio,/se 

pairava no ar./Não ouso entreabri-lo./Que coisa contém,/ou se algo contém,/nunca saberei./Como poderia/tentar 

esse gesto?/O embrulho é tão frio/e também tão quente./Ele arde nas mãos,/é doce ao meu tato./Pronto me fascina/e 

me deixa triste./Guardar um segredo/em si e consigo,/não querer sabê-lo/ou querer demais./Guardar um segredo/de 

seus próprios olhos,/por baixo do sono,/atrás da lembrança./A boca experiente/saúda os amigos./Mão aperta 

mão,/peito se dilata./Vem do mar o apelo,/vêm das coisas gritos./O mundo te chama:/Carlos! Não 

respondes?/Quero responder./A rua infinita/vai além do mar./Quero caminhar./Mas o embrulho pesa./Vem a 

tentação/de jogá-lo ao fundo/da primeira vala./Ou talvez queimá-lo:/cinzas se dispersam/e não fica sombra/sequer, 

nem remorso./Ai, fardo sutil/que antes me carregas/do que és carregado,/para onde me levas?/Por que não me 

dizes/a palavra dura/oculta em teu seio,/carga intolerável?/Seguir-te submisso/por tanto caminho/sem saber de 

ti/senão que te sigo./Se agora te abrisses/e te revelasses/mesmo em forma de erro,/que alivio seria!/Mas ficas 

fechado./Carrego-te à noite/se vou para o baile./De manhã te levo/para a escura fábrica/de negro subúrbio./És, de 

fato, amigo/secreto e evidente./Perder-te seria/perder-me a mim próprio./Sou um homem livre/mas levo uma 

coisa./Não sei o que seja./Eu não a escolhi./Jamais a fitei./Mas levo uma coisa./Não estou vazio,/não estou 

sozinho,/pois anda comigo/algo indescritível. 

 
205 Dentro do modernismo brasileiro talvez tenha sido Clarice Lispector quem levou tal exigência de interrupção 

da estrutura narrativa do eu até seu ponto limite. Sobre isso, ver o interessante estudo de Cixous (1990).   

206 Como dirá Butler: “Minha intenção não é subestimar a importância do trabalho narrativo na reconstrução de 

uma vida que, de modo geral, sofre de fragmentação e descontinuidade. Não se deve subestimar o sofrimento que 

pertence às condições de dissociação. As condições de hipercontrole, no entanto, não são mais salutares do que as 

condições de fragmentação radical. Parece verdade que precisaremos de uma narrativa para conectar partes da 
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Em síntese, digamos que o grapho de uma vida é um caminho que originariamente não 

reconhece a estrutura do autos, do próprio, ou da ipse; pelo contrário, é somente a partir do 

desvio, da ligação, da restrição própria a um processo secundário, que algo como um discurso 

em primeira pessoa se torna possível. O ser humano é um “animal autobiográfico” que, marcado 

por sua divisão interna, tem necessidade de narrar a si mesmo, de confessar-se, de dizer quem 

ele é: “ecce animot: afinal, quem sou eu?” (ANI, p.74). Tal necessidade legítima, contudo, tem 

a sua condição de possibilidade na sua própria impossibilidade: apenas porque é impossível 

escrever plenamente nossa história que, bem ou mal, acabamos por escrevê-la.  

No final das contas, talvez em nenhum outro registro da experiência humana o princípio 

de razão suficiente se mostre de maneira tão falha do que quando somos interpelados a 

apresentar a razão de ser dos nossos caminhos. Narrar a sua história, ao menos desde Freud, 

será sempre oscilar entre encadear modestamente e momentaneamente as razões de nossas 

escolhas e exprimir, através das lacunas, ambiguidades e obstruções, a carga enigmática daquilo 

que nos desaloja de nós mesmos, transportando-nos para outras paragens e direções. O sujeito 

da escritura é um sujeito que apenas pode se constituir em torno do desamparo imanente à 

ausência de fundamento, sujeito que reconhece como “a maneira pela qual somos, desde o 

início, interrompidos pela alteridade pode nos tornar incapazes de oferecer um fechamento 

narrativo para a própria vida” (BUTLER, 2015 p. 87).       

 

2.7 Travessias  

O principal resultado que podemos extrair dessa primeira releitura de Freud por parte 

de Derrida é a reconstrução da categoria de sujeito tendo como ponto de partida a alteridade-a-

si. O que está em jogo, para tudo dizer de uma vez, é a desconstrução da ipseidade enquanto 

gramática da presença: imagem circular de uma subjetividade que se formaria através da re-

apropriação constante de si e do mundo, “autodeterminação soberana, autonomia de si, da ipse”, 

daquele que “se dá a sua própria lei”, que “ se tem como um fim em si mesmo para-si”; 

movimento “autotélico e autofinalista” que podemos chamar “de ipseidade em geral” (VOY, p. 

 
psique e da experiência que não podem ser assimiladas entre si. No entanto, a conexão demasiada pode levar a 

formas extremas de isolamento paranoico. De todo modo, se uma vida necessita de alguma estrutura narrativa, não 

se pode deduzir que todas as vidas tenham de ser traduzidas de forma narrativa. Tal conclusão transformaria um 

requisito mínimo de estabilidade psíquica no objetivo primeiro do trabalho analítico” (2015, p. 72). 
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30). A ipseidade, nesse caso, seria a caracterização mais elementar do sujeito enquanto sujeito 

da ação, enquanto um “eu posso” que designaria o poder de “sua força de lei” (VOY, p. 30).  

Para Derrida, tal circularidade da ipse expressaria a verdade do sujeito dentro da tradição 

filosófica. Metafísica do indivíduo que tem sua figura moderna nesse humanismo senhoril que 

eleva o ser-humano a fim último da natureza; movimento antropocêntrico que tudo torna objeto 

de posse perante um homem que encontra sua realização na efetuação do domínio instrumental 

sobre as coisas; gesto de auto-constituição por intermédio do qual a propriedade se torna a 

estrutura básica de relação com tudo aquilo que é outro do eu: o ser-humano apenas é humano 

enquanto “senhor”, isto é, quando expressa plenamente esse “poder, potência ou soberania” que 

sempre estão “implicados em todo eu posso, pse ou ipse (ipsissimus)” (VOY, p. 31).  

Seguindo os estudos etimológicos de Benveniste, Derrida recupera a ligação histórica e 

naturalizada entre ipseidade e “possessão, propriedade, poder, autoridade do senhor, do 

soberano e, frequentemente, do hospedeiro, o mestre da casa ou o marido” para insistir no 

caráter violento que subjaz todo discurso do sujeito organizado em torno da afirmação irrestrita 

de si-mesmo (VOY, p. 31). A desconfiança, nesse caso, prolonga-se até o léxico do autos – 

autonomia, autenticidade, autopertencimento – uma vez que “ipse pode bem traduzir o termo 

grego autos - o mestre no masculino: o pai, marido, filho, irmão, o proprietário, dono ou senhor” 

(VOY, p.31).  

Em um gesto bastante característico, se a desconstrução recupera a história que se 

sedimenta de maneira inconsciente na historicidade da linguagem é para repensar as relações 

materiais concretas que se conjugam em uma forma de mediação do sujeito para consigo. Da 

pergunta ontológica genérica “o que é o sujeito?” passamos à seguinte questão concreta: “quem 

é o sujeito pressuposto da ipse/autos?”. Questão que não se refere a um ser-aí desencarnado e 

abstrato, nem a substancialidade de um hypokeimenon universal, mas sim a esse sujeito 

histórico necessariamente implicado na materialidade da natureza e na estrutura sociocultural.  

Afinal, dizer “eu”, responder ao outro e ao mundo através da enunciação de si é uma 

formação extremamente complexa e difícil, formação em que a relacionalidade e a co-

dependência estão desde o início pressupostas enquanto suas verdadeiras condições. Questão 

fundamental, reelaborar a própria outridade sem reduzi-la drasticamente à mesmidade é o gesto 

característico de Derrida, gesto de desconstrução da ipseidade enquanto mestria do autos.  

Pensar o sujeito para além da figura do senhor e, consequentemente, para além das ideias 

de posse, controle e soberania, expressa o caráter ético-político que percorre a pergunta pelo 
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sujeito, pois os modos através dos quais nos constituímos são sempre solidários da reprodução 

das formas de organização das relações intersubjetivas. Como sugere Derrida: “se sou um tirano 

para mim, terei a tendência de também sê-lo para outro. É por isso que a política exige também 

uma espécie de análise, uma forma de experiência de si. Se não trabalho bem o meu 

inconsciente, o exercício da responsabilidade política será danificado207”. Na afirmação 

irrestrita do autos sempre se diz uma dupla violência em que a subjugação do outro reenvia à 

subjugação de si-por-si:   

 

A autobiografia, a escrita de si do vivente, o rastro do vivente para si, o ser para-si, a 

auto-afecção ou auto-infecção como memória ou arquivo do vivente seria um 

movimento de imunização (logo, um movimento de segurança, de defesa, a 

salvaguarda da sanidade, o puro, o imune, o ileso, de virginal e intacta nudez); mas 

todo movimento de imunização sempre está ameaçado de se tornar autoimunológico, 

como todo autos, toda ipse, todo movimento automático, automovente, autônomo, 

autoreferencial. Nada é mais arriscado de se tornar deletério para-si do que uma 

autobiografia (ANI, p. 71-72).       

      

A crítica da ipse/autos visa desarmar os modos de defesa “autoimunológica208” em sua 

orientação de supressão irrestrita de tudo aquilo que é não-idêntico-a-si. O difícil problema, que 

a metafísica do indivíduo parece ser incapaz de dar conta, é compreender como a relação com 

aquilo que é outro do eu no eu, aquilo que é aparentemente negado, ou excluído, em todo ato 

 
207 Transcrição de uma parte da longa entrevista dada por Derrida a cineasta egípcia Safaa Fathy no documentário 

sobre o seu pensamento D’Ailleurs (1999).  

208 O tema de uma “filosofia da imunologia” enquanto um desdobramento das relações entre filosofia e biologia 

no século XX desenvolve-se em torno das consequências do avanço do conhecimento empírico sobre o sistema 

imunológico para determinadas questões filosóficas, sobretudo no que tange a determinação da identidade 

fisiológica de um corpo. De certa maneira, como irá propor Tauber (1994), podemos falar de um “si-mesmo 

imunológico”, já que o sistema de defesas de um ser vivo exige para o seu bom funcionamento a distinção entre o 

que é próprio e impróprio ao organismo em questão. Dentro desse contexto, Derrida joga com a ideia das assim 

chamadas doenças autoimunológicas, doenças em que o próprio sistema de defesa de um organismo começa a 

atacá-lo, para pensar os paradoxos ligados a difícil mediação das relações de violência entre o eu e o outro, 

violência que se expressaria largamente no conjunto de metáforas bélicas que organizam, em ampla medida, o 

discurso imunológico. Sobre isso, ao nosso ver, foi Jean-Luc Nancy quem escreveu a melhor reflexão filosófica 

sobre o tema em seu impactante livro L’intrus (2010). Escrito como maneira de elaborar o próprio transplante de 

coração, Nancy se pergunta o que significa que aquela parte de nós que mais nos caracteriza - o cor - se torne tão 

autonomizado em suas síncopes e ritmos que leve o organismo ao precipício da morte, enquanto, por outro lado, 

um outro coração, de alguém que ele não conhece – talvez uma mulher, um negro, uma pessoa de outro país - 

apareça como a sua única chance de cura. Feito o transplante, contudo, o corpo rejeita o coração tal como um 

intruso através de uma forte reação imunológica que quase põe fim à vida do filósofo: “a possibilidade da rejeição 

nos instala em uma dupla estrangeiridade: de um lado, o coração transplantado, que o organismo identifica e ataca 

enquanto estrangeiro; de outro, o estado em que o transplantado é deixado pela medicina como maneira de protegê-

lo de si mesmo. Diminui-se a sua imunidade para que ele suporte o estrangeiro, convertendo-o, então, em um 

estrangeiro para si, para esta identidade imunitária que funciona tal como a sua assinatura fisiológica” (2010, p. 

30).      
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de enunciação da identidade, é determinante tanto para a constituição do si mesmo quanto para 

o encaminhamento das relações com outros si-mesmos. 

Isso porque, como vimos, dizer que o outro me constitui significa, primeiramente, 

reconfigurar radicalmente o que significa ser si-mesmo. Se antes de mim havia outrem, a 

alteridade de início despossui o sujeito, abrindo a caesura através da qual ele poderá advir. Por 

um lado, o eu apenas pode surgir mediante a mediação pelo outro que lhe cuida e afeta; mas, 

ao mesmo tempo, o sujeito aprende a responder singularmente ao mundo, perante a 

interrogação, muitas vezes traumática, da alteridade que lhe interpela. Toda ação exige que 

pensemos por meio de uma gramática em que passividade e atividade não são termos 

contraditórios, mas sim abrem em sua estrutura antinômica a verdadeira aporia da qual o sujeito 

em ato não deixa de ser a resposta parcial de cada caso.    

Dessa maneira, sempre há algo a mais no sujeito do que ele crê por escolha livre 

determinar. A vulnerabilidade estrutural marca o animal humano com o signo de uma 

autonomia limitada. Estamos à mercê do encontro e do acidente, fazemos algo com aquilo que 

recebemos de maneira contingente, aquilo do qual fomos feitos. Tal experiência do fora, que 

nos determina por dentro, interdita a ideia de uma posse exclusiva de si, de uma transparência 

que se confundiria com um modo de ser autêntico. A autenticidade é falaciosa pois o eu apenas 

surge no seio do que lhe é impróprio, isto é, inautêntico. 

Nesse trânsito entre atividade e passividade, Derrida parece sugerir uma paradoxal ação 

através da qual o sujeito persiste exatamente ali onde ele desisti de ter a posse irrestrita de si: 

“mas essa desistência do sujeito não significa uma desistência-de-si, não devemos concluir com 

a passividade ou a atividade do dito sujeito; desistência marcaria melhor uma voz média” (DES, 

p. 200). Nem soberanamente livre, nem mecanicamente determinado, o animal humano oscila 

entre as cadeias de um destino opaco e a insegurança de escolhas incontroláveis em seu por-

vir; o espaço lógico dentro do qual o sujeito opera já não é do da oposição simples entre 

determinismo e liberdade. 

De certa forma, é talvez essa paradoxal voz média, essa indissociabilidade entre pathos 

e ethos, o que Freud incessantemente recoloca em cena em suas análises através do léxico do 

jogo (Spiel) e da fantasia (Phantasie)209. No ir-e-vir de uma brincadeira infantil – “passagem 

da passividade do vivenciar à atividade do jogo” (XIII, p. 15; XIV, p. 175) –, no imbricamento 

entre os acasos da vida e a constituição de uma obra literária capaz de se destinar a outro (Uma 

 
209 Sobre isso, ver o capítulo três da tese de doutorado de Soliva (2010). 
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recordação de infância em Poesia e Verdade), no devaneio que turva mas também enriquece a 

aspereza da lida cotidiana (Sobre a psicopatologia da vida cotidiana), nunca somos 

simplesmente autores ou personagens dos acontecimentos, mas ambos ao mesmo tempo. A 

separação dicotômica estrita não condiz com a realidade concreta da fratura imanente à 

condição humana. Nela, nessa cena em que somos escritos escrevendo, tragicidade e comédia 

se tramam em uma dialética irresolvível; se adoecemos de reminiscências e fantasias, também 

nos curamos pelo rememorar e pelo devaneio; se muitas vezes repetimos cegamente uma ação, 

em outras a repetição é expressão desimpedida daquilo que pulsa silenciosamente em nós.        

A cena da escritura põe em cena o rastro de um sujeito que é a cintileza de um adeus, 

o subtrair gentil de um desaparecimento que anuncia o desvanecer de sua soberania, 

desmentindo em ato a ilusória mesmidade e autenticidade de sua existência210. O eu é então 

reduzido a seus elementos mínimos, sem ornatos ou qualquer ambição de realizar-se em um 

todo coeso, grandioso e pleno. Vive-se na frágil textura, na coragem de existir através da sutura 

daquilo que em nós é alteridade, nessa disciplina confiante mas terna – tal como em uma grafia 

infantil - capaz de ligar o fragmentar e o divergente mediante sínteses não-violentas, sínteses 

em que se ainda é preciso dizer “eu”, dizemos apenas para expressar, em negativo, como o eu 

não é tudo em nós.  

Deslocamento da ideia clássica de autobiografia, toda narração de si se constitui como 

a história mediante a qual esclarecemos nossa errância vital transformando o erro em destino. 

Enquanto “corpos expostos que vivem fora de si”211, a subjetividade advém na elipse212 de um 

 
210 Certa vez, ao escrever sobre a obra musical de Alban Berg, Theodor Adorno buscou exemplificar tal gesto de 

desaparição, que aqui recupero, da seguinte maneira: “Familiar desde a infância é o último movimento da 

Abschiedssymphonie [ Sinfonia do Adeus ] de Haydn, a peça em fá sustenido menor, na qual um instrumento após 

o outro para de tocar e sai, até que, por fim, restem apenas dois violinos e apaguem-se as luzes. Para além do 

pretexto inofensivo da peça e daquela esfera que a detestável familiaridade considera o humor do “papai” Haydn 

está a intenção de organizar como uma composição o adeus, de dar forma ao desaparecimento da música e de 

realizar uma possibilidade que inerente à própria transitoriedade do material musical, esteve sempre à espera 

daquele que penetraria em seu segredo. Olhando retrospectivamente para a produção de Alban Berg – o qual, se 

estivesse vivo, estaria com mais de oitenta anos -, parece que a totalidade de sua obra desejaria recuperar aquela 

intenção relampejante de Haydn, de transformar a própria música em imagem do desaparecer e, com ela, despedir-

se da vida” (2009, p. 33). Seguindo essa cumplicidade entre Adorno e Derrida, já apontada em outros momentos 

desta tese, recuperamos aqui, e nos parágrafos seguintes, livremente, alguns temas que Adorno utiliza em sua 

reflexão sobre a obra de Berg para pensar o conceito de sujeito em ação na obra de Derrida.  

211 A frase é, originalmente, de Judith Butler (2004, p. 27).   

212 O uso do termo elipse em Derrida reenvia sempre a três imagens: a figura de linguagem que marca a supressão 

de um termo: silêncio, lacuna, ou espaçamento da linguagem que é significativo; a um movimento de retorno a si 

que não coincide integralmente com o seu início; a imagem contraditória de um círculo descentrado. Como dirá 

Gaston Bachelard explorando o caráter geométrico da elipse: “Mesmo no simples reino das imagens, costumamos 

tentar conversões de valores. Assim, apresentamos em nossas aulas a seguinte antítese: para a ciência aristotélica, 
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retorno imperfeito, mediante aquilo que não pode ser integralmente elaborado e conhecido, 

através do labor paciente “disso que é um obstáculo, para mim, de uma auto-exposição” (MON, 

p.131). A reflexividade do sujeito não se funda na luminosidade ofuscante da razão, mas sim 

na abertura de uma dependência que lhe convoca, essa vulnerabilidade cúmplice que assinala a 

sua essencial insuficiência.   

É verdade que muitas vezes, como sugere Judith Butler213, assombrados pela fragilidade 

corpórea desejamos o ideal de eu moderno, sonhando que a formação do si-mesmo se realize 

na passagem plena da “menoridade à maioridade”, na efetuação de uma lucidez irrestrita capaz 

de guiar integralmente a vontade enquanto faculdade moral livre (BUTLER, 2015, p. 133). 

Confundimos tal fantasia de soberania e sagesse com liberdade; contudo, o desejo de sermos 

plenamente autônomos nos desencarnaria. A ipseidade não conhece a infância, a co-

dependência, a intensidade das primeiras impressões, os impulsos e os excessos do desejo, o 

descentramento de um amor invariavelmente sem razão. No que esse sujeito filosófico ainda é 

um animal humano? “Seria desejar erradicar todos os traços ativos e estruturadores das nossas 

formações psicológicas” vivermos “na ficção de sermos adultos totalmente instruídos e 

conhecedores de si” (BUTLER, 2015 p. 133).  

Travessia da primeira margem da ipse, não somos livres enquanto acreditarmos sermos 

livres, pois a verdadeira liberdade é aquela capaz de nos reconciliar com isso que excede, em 

nós, nós-mesmos. Contrariamente a toda ego psychology, essa subjetividade minimal e limiar 

aceita a expropriação de si que a noção de inconsciente impõe. Perda da origem em uma 

narrativa a se fazer sem começo, a desconstrução é solidária de uma experiência de si que tem 

a potência de uma desilusão, desilusão que se confunde, como explica Butler, com o tema de 

uma “filosofia sem sujeito”. Mas de um sujeito que é apenas um caso particular de sujeito, 

“sujeito que, para começar, nunca foi possível; a morte de uma fantasia do domínio impossível, 

 
a elipse é um círculo mal feito, um círculo achatado. Para a ciência newtoniana, o círculo é uma elipse 

empobrecida, uma elipse cujos focos se achataram um sobre o outro. Eu me faço então defensor da elipse: o centro 

da elipse é inútil, já que ela tem dois focos distintos; no círculo, a lei das áreas é uma banalidade; na elipse, a lei 

das áreas é uma descoberta” (1996, p. 192). Utilizamos tal riqueza semântica para nos contrapor a noção de 

ipseidade, com sua caracterização histórica de presença, circularidade e centro. 
213 A partir daqui recupero certos desenvolvimentos maiores apresentados por Butler (2015). Se insistimos 

repetidamente nessa articulação entre Derrida e Butler é porque acreditamos que a sua reflexão sobre os limites da 

narrativa de si, e as decorrentes consequências ético-políticas de tais limites, encontram no tema freudo-derridiano 

da escritura de rastros mnésicos e do suporte material de tal performatividade narrativa, uma contraparte 

necessária, o que acaba por criar uma estrutura de reenvios que enriquece tais reflexões a partir de um enlaçamento 

produtivo e profundamente significativo.     
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e por isso uma perda daquilo que nunca se teve” (BUTLER, 2015, p. 88). Perante o confronto 

com o desamparo que a destituição subjetiva propicia  

 

não se poderá afirmar a não referência ao centro em vez de chorar a ausência de 

centro? Por que razão se faria luto pelo centro? O centro e a ausência de jogo e 

diferença não será outro nome da morte? (...) Infinita hesitação entre a escritura como 

descentramento e a escritura como afirmação do jogo. Pertence ao jogo e liga-o à 

morte. Produz-se num “quem sabe?” sem sujeito nem saber (ELI, p. 432-433).       

 

 

Do ideal moderno do sujeito autônomo, Derrida conserva um resto mínimo, uma 

“autonomia sem liberdade” (VOY, p. 210); “minima moralia” através da qual o eu pode enfim 

ser escrito escrevendo para além de todo ideal de glorificação e autopertencimento. Outra 

autonomia que corre nesse grapho de uma vida que desestrutura a narrativa em seu excesso: na 

passagem da ipse para a elipse busca-se, quem sabe, não mais a fruição da própria imagem em 

um espelho, mas sim sentir-se bem sendo estrangeiro-a-si, tal como o “rastro de um ser 

inteligível, de um si-mesmo que seria desprovido do eu” (ADORNO, 2009, p. 232, tradução 

modificada). Astúcia da escritura, o impulso de negar a si-mesmo não coincide com a morte, 

mas com a força de uma linha de transformação das formas hegemônicas de vida que nos são 

subterraneamente legadas, das fronteiras e territórios que circunscrevem marcialmente todo 

pensamento fundado na pureza do princípio de identidade.  

Suspeita irrestrita da diferença: o eu “saudável” e “bem constituído” não se forma, mas 

conforma-se. Nada mais distante da desconstrução do que a identificação com formas 

exemplares, monótono culto daqueles indivíduos que se auto-põem como modelos universais, 

como os detentores da razão e do ideal de humanidade:  

 

Em seu conceito corrente, a anamnese autobiográfica pressupõe a identificação. Não 

a identidade, precisamente. Uma identidade nunca é dada, recebida ou conquistada, 

não; atravessa-se um processo interminável, indefinidamente fantasmático, de 

identificação. Qualquer que seja a história de um retorno a si ou para-si, que se trate 

de uma Odisséia ou de um Bildungsroman, de qualquer maneira se narra uma 

constituição de si, do autos, da ipse, e sempre pressupõe-se que aquele ou aquela que 

escreve deve saber de antemão dizer “eu”. De toda maneira, a modalidade 

identificadora deve ser de início garantida; garantia na língua e na sua língua. (...) É 

preciso já saber em que língua o eu se diz, eu me digo. Pensamos aqui também sobre 

o eu penso, sobre o jogo gramatical e linguístico, sobre o mim e o nós em seus registros 

identificatórios, tal como os esculpem as figuras culturais, simbólicas, socioculturais. 

(MON, p. 53-54) 
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Se Derrida pode subscrever a polêmica anti-humanista é porque quando escrevemos 

perante o outro, com o outro, desde o outro, nos inclinamos necessariamente em direção àqueles 

que antes de nós sucumbiram, àqueles que inexistem narrativamente: crianças, loucos, 

mulheres, trabalhadores, selvagens, povos colonizados, animais, florestas, oceanos e rios. “Os 

homens só são humanos quando não agem como pessoas, nem, com maior razão, se posicionam 

como tais”, já dizia Adorno (2009, p. 231). A imagem do indivíduo coerente e autônomo é 

solidária da boa consciência cínica: ela está do lado dos autointitulados fortes, das formas de 

vida que são donas da narrativa de si e dos outros. A plenitude da narração é obra do apagamento 

da alteridade, do excesso do inenarrável. 

Como Alain Badiou propôs com argúcia, em Derrida pulsa o desejo ético-político de 

“inscrever o inexistente, inscrevendo a impossibilidade da inscrição do inexistente como forma 

de sua inscrição” (2008, p. 175). Deixar o frágil (in)existir na efemeridade de seu rastro, 

respeitar o acaso, a indeterminação e a resistência de um mundo que não se fecha no destino 

dado ao homem enquanto senhor. A radical solidariedade dessa escritura ao vivente em geral – 

“pois a vida pode ser entendida exatamente como aquilo que excede qualquer relato que dela 

possamos dar” (BUTLER, 2015, p. 61) - o distancia do homem médio; pensamento marrano e 

desertor, a inclinação ao outro – humano e inumano - é o signo de seu inconformismo.  

Inconformismo que visa fazer justiça a um outro modo de existir na fissura do nexo 

entre ipseidade e narração: é preciso interromper, ou desconstituir, a narrativa do eu pelo eu 

para que outra forma de relação com o mundo advenha. Fissura através da qual o “eu” continua 

a ser uma instância formada, mas sua (de)formação “tem lugar em um situação não-presente, 

reenviando sempre para outro lugar, a outra coisa, a outra língua, ao outro em geral” (MON, p. 

55).  Reflexão que em sua exigência de confrontação com a não-identidade não configura uma 

afirmação extasiada e paródica do si-mesmo, afirmação que celebraria sua incoerência, um eu 

ressentido incapaz de responder as fraturas do mundo da qual participa; pelo contrário, trata-se 

de partindo do reconhecimento da relacionalidade que sustenta cada um de nós – vital, social e 

cultural – ser capaz de assumir uma responsabilidade ativa por aquilo que transborda os 

imperativos de autoconservação e os interesses individuais mais imediatos do si-mesmo214.  

 
214 Em seu texto de 1925 – “Algumas notas adicionais sobre a interpretação dos sonhos como um todo” – Freud é 

categórico ao afirmar como somos responsáveis pelo nosso próprio inconsciente, indicando a transformação da 

ideia de responsabilidade que o discurso psicanalítico exige através não do abandono, mas sim de uma ampliação 

e excentramento de tal noção. 
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Nesse sentido, Derrida rompe com a ligação jurídica moderna entre liberdade e 

responsabilidade. O fundamento da responsabilidade não é ser causa sui, não somos 

responsáveis apenas por aquilo em que agimos supostamente através de um arbítrio livre. Antes, 

o que abre o campo da responsabilidade é o fato de nos tornamos sujeitos por intermédio da 

ação do outro; a responsabilidade deriva da minha condição enquanto sujeito, ou seja, da 

necessária e irrevogável relacionalidade que me determina desde o início. Nas palavras de 

Maurice Blanchot, nesse ponto extremamente próximo de Derrida: 

  

A responsabilidade seria a culpabilidade inocente, o golpe desde sempre recebido que 

abre a sensibilidade a todo e qualquer golpe. (...) Traumatismo inerente a criação, o 

eu nasce responsável de uma responsabilidade anterior ao seu nascimento.  (...). Ela 

já não diz respeito ao simples aburguesamento lúcido e consciente que age sempre 

com medida, levando em consideração os elementos de uma situação dada, bem 

calculando e decidindo (...)  a responsabilidade desloca-se, não pertencendo mais à 

consciência, não sendo posta em ação por uma reflexão ativa (...) minha 

responsabilidade pelo outro supõe uma perturbação que apenas pode se dar através de 

uma alteração do status do eu, uma mudança do tempo e, talvez, uma transformação 

de linguagem (1980, p. 41/45).    

 

De certa maneira, o que desconstrução e psicanálise nos propõem é a aporia da 

responsabilidade a partir do inconsciente, dilatando o campo do qual o sujeito responde para 

muito além daquilo que se dá enquanto presença à consciência, como atualização de uma 

vontade soberana capaz de determinar relações de causa e efeito práticas exclusivamente 

fundadas em uma intencionalidade individual transparente. A temporalidade das relações de 

responsabilidade se trama entre a resposta ao passado e a promessa ao futuro, tempo plural em 

que agimos expostos a essa estrutura de envio-reevio que, irremediavelmente, abre o abismo da 

insegurança, do mal-entendido e da perda enquanto condições de (im)possibilidade de toda 

responsabilidade concreta.  

Como afirma um psicanalista como René Major, trata-se de “ampliar o escopo da 

responsabilidade do sujeito àquilo que lhe é legado pelas gerações precedentes e transmitido 

por uma memória transgeracional” (2002, p. 20). Nessa trama, o sujeito está sempre como que 

atravessado por uma exigência que lhe excede e, no entanto, lhe convoca. Talvez por isso 

Derrida, em uma formulação lapidar, nos diga que o que se busca é uma “heteronomia sem 

sujeição” (VOY, p.210). Quer dizer, a afirmação de uma co-dependência ativa entre uma 

multiplicidade de agentes naturais-e-sociais em seus constantes remetimentos do passado ao 

futuro. 
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Nessa indecidível antinomia entre autonomia e heteronomia, a reflexão sobre a categoria 

do sujeito nos ensina como o impulso autobiográfico do animal humano – que perpassa a 

história da filosofia como um todo – diz respeito à compreensão da individuação do si-mesmo 

em sua necessária relação com o que lhe é vital e socialmente não-próprio. Sendo assim, se o 

“eu não pode efetivamente ser separado da impressão da vida social, então a ética certamente 

não pressupõe apenas a retórica (e a análise do modo de interpelação), mas também a crítica 

social” (BUTLER, 2015 p. 170). Isto é, a subjetividade implicada sugere o avesso de um 

nominalismo-atomista que naturaliza a dinâmica estrutural da sociedade hipostasiando as 

particularidades dos indivíduos enquanto elementos isolados e pertencentes a si.  

A consciência dos limites da consciência, o saber de uma cisão em-si-para-si, o acolher 

da alienação enquanto ilusão necessária do ego, impelem o sujeito não a resignação, nem a um 

estetismo crispado da perda do eu; antes, eles possibilitam um gesto de não adaptação e 

resistência à integração forçada na gramática do indivíduo enquanto norma evidente e 

irrecusável do socius. O assujeitamento tem a forma da inscrição autoritária do idêntico: X é X 

e nada mais que X. É talvez apenas quando enfim realizamos nossa dependência originária ao 

outro que podemos realmente nos tornar capazes de suportar o vazio imanente de nossa 

indeterminação: aquilo que faz com que X seja X é, ao mesmo tempo, o que impossibilita que 

X seja apenas X. Um pouco como em Hegel, a perda de si é solidária da promessa de uma 

liberdade concreta: “autonomia sem liberdade, heteronomia sem sujeição”, propõe Derrida.   

Segunda travessia da fantasia da ipseidade, a orientação ético-política de uma vida 

singular não se define no simples assumir de uma liberdade individual, mas sim quando somos 

capazes de agir reconhecendo essa alteridade opaca que ao nos excentrar de nós mesmos nos 

reenvia ao que é des-idêntico, interditando uma afirmação irresoluta do individualismo 

narcísico estruturador da sociedade moderna. Somos responsáveis pelo que não fizemos e pelo 

que será feito; pelo que é nosso nunca sendo nosso. Permitir que haja uma relação intra-

subjetiva fundada na alteridade-a-si talvez seja uma oportunidade única de ultrapassar o instinto 

gregário e agonístico de afirmação política de grupos limites em direção a afirmação genérica 

e sem imagem de uma solidariedade política irrestrita215. Condição fundamental para a re-

 
215 Nos últimos anos, Vladimir Safatle (2006; 2008) e Judith Butler (2015; 2012) têm insistido de maneira notável 

sobre a necessidade de uma operação de reconhecimento social não baseada na ideia de identidade: “Como 

consequência, poderíamos considerar uma certa leitura pós hegeliana da cena de reconhecimento, em que 

precisamente minha opacidade para comigo mesma gera minha capacidade de conferir determinado tipo de 

reconhecimento aos outros. Seria, talvez, uma ética baseada na nossa cegueira comum, invariável e parcial em 
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construção de um corpo político múltiplo e heterogêneo que não seja um mero decalque das 

exigências compulsórias que a reprodução capitalista da vida material exige, momento a 

momento, de cada um de nós. Sempre dependentes, cada vida individual apenas pode existir na 

rede de implicação do socius, de uma teia de apoio mútuo em que tudo que aparece sobre o 

índice do próprio apenas pode emergir como derivação desse fundo do não-próprio.    

Tal operação da desconstrução visaria, em última análise, desarmar essa tendência 

violenta à “identificação prática” que Derrida decifra no âmago da aporia de uma política que 

se limita a se organizar através de fragmentações sucessivas que serializam a divisão 

schmittiana clássica entre amigo/inimigo: “identificação prática de si – e de si a si – 

identificação prática do outro – (...) lógica da philautia ou do narcisismo (...) que trabalha 

obscuramente nesse discurso” (POL, p. 136). Toda tarefa por-vir seria concretizar o vínculo 

inelutável entre “resposta e responsabilidade” a partir de uma lógica des-identitária, de um 

“princípio de ruptura e interrupção” que sem escamotear o polemos, a tensão, ou o momento de 

verdade da contradição interna a todo corpo social, abriria a possibilidade de uma reconstrução 

da sociabilidade nos termos de uma conjugação igualitária da différance (POL, p. 285). 

Paradoxal emergência que tem no désoeuvrement de toda e qualquer figura falsa de 

universalidade o locus (im)possível de sua (re)invenção. Lendo Blanchot, Derrida evoca 

poeticamente tal ideia a partir dessa escritura do desastre – “écriture du desastre” – que em sua 

coesão fragmentar que a distância contínua propicia e aproxima, abre o coração da tradicional 

amizade sectária à forma múltipla e indiscriminada da constelação: “le desastre de l’amitié ou 

le desastre comme amitié. Amitié-des-astres (Stern Freundschaft) (POL, p. 329). Promessa da 

impossível “comunidade negativa” que Blanchot define nas palavras de Bataille: “a 

comunidade dos sem comunidade” (BLANCHOT, 1983 p. 45).  

É esse elo paradoxal entre uma relação para-consigo que escapa da gramática da 

presença e a maneira pela qual nos relacionamos ao outro na síncope entre encontro e 

 
relação a nós mesmos. O reconhecimento de que não somos, em cada ocasião, os mesmos que nos apresentamos 

no discurso poderia implicar, por sua vez, certa paciência com os outros que suspenderia a exigência de que fossem 

idênticos a todo momento. Para mim, suspender a exigência da identidade pessoal, ou, mais especificamente, da 

coerência completa, parece contrariar certa violência ética, que exige que manifestemos e sustentemos nossa 

identidade pessoal o tempo todo e requer que os outros façam o mesmo. Para os sujeitos que vivem invariavelmente 

dentro de um horizonte temporal, trata-se de uma norma difícil, quiçá impossível, de ser satisfeita. A capacidade 

do sujeito de reconhecer e tornar-se reconhecido é gerada por um discurso normativo cuja temporalidade não é a 

mesma da perspectiva de primeira pessoa. Essa temporalidade do discurso desorienta nossa própria perspectiva. 

Portanto, segue-se que só podemos reconhecer e ser reconhecidos sob a condição de sermos desorientados por 

algo que não somos, sob a condição de experimentarmos uma descentralização e “fracassar” na tentativa de 

alcançar nossa identidade pessoal” (BUTLER, 2015, p. 60). Seguimos aqui a direção proposta por esses dois 

autores reconhecendo a dívida de nossas formulações com seus escritos.  
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desencontro, que sugere como transformar nossa compreensão do que significa ser si-mesmo é 

indissociável da maneira como compreendemos o que significar com-viver com outros si-

mesmos: eis a experiência de alteridade que está em jogo entre desconstrução e psicanálise. 

Experiência que ao negar a essencialidade de tudo aquilo que apenas se apresenta através de 

oposições binárias estáticas, abre um espaço de indeterminação que é também o tempo 

intempestivo da invenção de outras maneiras (im)possíveis de coexistir-entre-mundos. 

 Afinal, se já não tenho a ilusão do pertencimento absoluto, se reconheço que muitas 

vezes a ação excede o eu, é preciso reconhecer como essa dimensão da outridade estrutura 

também outros si-mesmos em seus modos de escolha e ação. A relacionalidade arma um campo 

intra-subjetivo tenso em que, como afirma Derrida lembrando Zaratustra, “o outro fraterno não 

está primeiro na paz do que se denomina a intersubjetividade, mas no trabalho e no perigo da 

interrogação. (...) Olhai: eis uma nova tábua. Mas onde estão meus irmãos que me ajudarão a 

carregá-la para os vales e gravá-la nos corações de carne?” (FS, p. 49).  

Tocamos aqui o cerne desse problema fundamental – como viver juntos na ausência de 

um mundo comum216? - problema sobre o qual não podemos, e nem devemos, sugerir uma 

resposta direta. Antes, talvez seja preciso ter a coragem de afirmar essa terceira margem do rio, 

esse estranho não lugar em que as certezas de virtude se diluem para dar lugar a uma modéstia, 

mas aguda, consciência de nossa própria falibilidade moral e constitutiva precariedade 

subjetiva. Travessia da ipseidade em direção ao rastro de uma elipseidade que requer a 

prudência de nos arriscarmos na exigência sem garantias de transformação da realidade. 

Insegurança ontológica que nos aflige em seu desamparo irrestrito, mas também constitui a 

única chance de nos tornarmos um si-mesmo que seja, ao mesmo tempo, ninguém.  

Na interrogação, nesse reenvio em que interpelamos e somos interpelados, atamos 

alianças e aprofundamos dissensos. Vivemos, enfim, através dessa interminável contradição 

entre o eu e o outro sem a qual nenhuma “verdadeira vida” seria possível, ainda que inseparável 

da sofrida marca de uma “vida lesada”. Nesse adeus ao sujeito moderno se joga a aflição e a 

oportunidade de ser um sujeito sem ser inteiramente um indivíduo ou uma pessoa. Aposta 

arriscada, é certo; mas que, como toda aposta digna do nome, vale o seu risco mesmo quando 

a perdemos.        

  

 
216 Sobre as tensões próprias a uma modernidade que percebe os limites da ideia de um mundo comum enquanto 

horizonte unívoco para a experiência social, ver os comentários de Derrida em BSII (p. 366-370).   
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3. A VIDA A MORTE 
 

Leben ist Tod, und Tod ist auch ein Leben. 

 

- F. Hölderlin217 

 

Ele pensava dentro de outras cabeças, e, na sua, 

outras além dele pensavam. Este é o verdadeiro 

pensamento.  

 

– B. Brecht218 
 

 

3.1 Essa inquietante lógica da contaminação  

  A partir da década de 70, a leitura de Derrida dos textos de Freud começa a se concentrar 

em torno de um novo tema, a saber: o nexum entre vida e morte, ligação paradoxal que marcaria 

a exigência de uma lógica que não aquela “que a filosofia nomeia de oposicional” (VM, p. 19). 

Estratégia característica, que já vimos em operação em outros momentos, trata-se novamente 

de se instalar na tensão própria a um pareamento binário clássico, com o intuito de deslocar tal 

oposição mediante uma reconstrução conceitual. Reconstrução que pode ser entendida como a 

desconstrução de uma metafísica da vida enquanto figura de uma filosofia da presença.  

É certo que tal desconstrução estrutura desde o início a experiência intelectual de 

Derrida. Basta, por exemplo, lembrarmos como, em O problema da gênese na filosofia de 

Husserl (1954), a irredutível contaminação do tempo fenomenológico pela dimensão empírica 

apontava para uma recusa da ideia formal de um sujeito transcendental em direção à afirmação 

de sua irredutibilidade material. E, portanto, para o caráter mortal e histórico deste enquanto 

um vivente-no-mundo, uma vez que o reconhecimento do limite da “autoconstituição do sujeito 

colocaria em questão, novamente, o próprio sentido de sua atividade teórica e fenomenológica, 

reduzindo-o à existência concreta de um vivente em geral” (PH, p. 223). Como dirá Paola 

Marrati a esse respeito, na tentativa de pensar o tempo “não apenas como forma”, mas também 

“como tempo material”, já em 1954 “Derrida se movia em direção à questão, não concebida 

pela noção heideggeriana do Dasein enquanto ser-para-a-morte, da contaminação entre vida e 

morte” (MARRATI, 2005, p. 17). Comentário bastante perspicaz e fecundo, ainda que seja 

 
217 (1967, p. 939).  

218 (2005, p. 78).  
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preciso desenvolvê-lo para que seu real sentido se torne efetivamente entendido; 

desenvolvimento que nos auxilia, pois expõe o conjunto de problemas que serão importantes 

quando da leitura de Derrida das reflexões psicanalíticas sobre vida e morte. Por essa razão, 

façamos inicialmente um curto, mas denso, desvio, à guisa de introdução.      

O argumento do livro de 54 se desenvolve, quase em linha reta, quando pensamos em 

textos posteriores, tais como a Introdução à origem da geometria de Husserl (1961) e A voz e 

o fenômeno (1967). Em ambos os casos, a questão é determinar um paradoxal “sentido 

transcendental da morte” (IOG, p. 85), inquietante oxímoro que, ao insistir em fazer com que 

toda e qualquer figura do transcendental fracasse em ser puramente transcendental, acaba por 

expor tais formas a priori à resistência própria à matéria. Era tal gesto que possibilitava a 

Derrida afirmar, por um lado, como a idealidade do signo não estava mais estritamente 

relacionada apenas à vivacidade de sua re-apresentação intencional, mas também e sobretudo 

ao “silêncio dos arcanos das civilizações pré-históricas e das civilizações enterradas, ao 

sepultamento das intenções perdidas e dos segredos guardados, à ilegibilidade das inscrições 

lapidárias” (IOG, p. 85); e, por outro lado, como “o valor de presença da intuição como fonte 

de sentido e evidência, como a priori do a priori”, isto é, enquanto “forma universal de toda 

experiência (Erlebnis) e então de toda vida”, abria-se sobre a corporeidade desse sujeito capaz 

de enunciar sua presença a si apenas em contraposição ao seu próprio desaparecimento: “eu sou 

significa eu sou mortal. Eu sou imortal é uma proposição impossível” (VP, p. 61).  

Nas duas leituras de Husserl, o que estava em jogo, grosso modo, era essa inversão, 

característica da desconstrução, de fazer com que toda e qualquer figura ideal desabe sobre o 

campo empírico. A morte, dentro da tradição do idealismo transcendental, é sempre colocada 

entre parênteses quando passamos ao campo eidético das essências, ou à pureza do lógico-

formal: toda ἐποχή é um exercício de suspensão da morte. O problema é que, se tal movimento 

é legítimo e necessário para uma investigação que se quer puramente transcendental e, portanto, 

fundante, para Derrida é preciso ao mesmo tempo revertê-lo, única atitude capaz de nos dar 

conceitualmente um ente de maneira concreta. Logo, dizer “sentido transcendental da morte” é 

exprimir uma proposição contraditória com a intenção de enfatizar, por meio da contaminação 

entre empírico e transcendental, a consequente irrupção da materialidade dentro de qualquer 

processo ideal constituidor de sentido. A enunciação da experiência de si em um presente vivo 

– “eu sou” – pressupõe o volume e o peso de um caniço pensante; a compreensão hermenêutica 

de um signo histórico pressupõe o resto daquilo que perdura na ruinância do mundo. Não 
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podemos ter a presença do ser sem a mortalidade do ente; o rastro assinala, então, a estrutura 

de tudo aquilo que sobre-vive por algum tempo à morte de sua enunciação presente. Em uma 

palavra, tal como em um curto-circuito, doravante o não-presente passa a condicionar a 

apresentação do ser como presença.    

Ora, mas se esse é o caso, quando a diferença entre empírico e transcendental estremece 

é também a oposição entre vida e morte que vacila. Isso porque, se pensarmos que toda 

idealidade transcendental exige uma redução da dimensão empírica em sua constituição, então 

um conceito de vida transcendental não pode comportar a negatividade da morte. Enquanto a 

vida empírica é talhada internamente pelo morrer, uma vida transcendental se definiria como 

vida absoluta, vida plenamente apartada do não-ser e que, por conseguinte, não conheceria 

limite ou alteridade a si: uma vida impossível, ou abstrata, por assim dizer.  

Contra tal excesso que podemos a justo título chamar de idealista, Derrida visa fazer 

com que o caráter empírico da dinâmica de vida e morte, com toda a sua carga de acidente 

característica, reflua para dentro de um conceito filosófico rigoroso de vida. Dessa forma, trata-

se de insistir como “tudo aquilo que danifica a vida concreta, a morte que a trabalha por dentro, 

não pode ser reduzida a uma dimensão empírica” supérflua, a uma “ordem de facticidade e 

contingência que estaria fora daquilo que é digno de ser pensado, da determinação de um ser 

verdadeiro que está sempre para além do empírico” (MARRATI, 2005, p. 53).  Eis o que 

significa a contradição interna ao “sentido transcendental da morte”: a morte é irredutível a 

qualquer redução ou dedução transcendental. Pelo contrário, sua intrusão é precisamente o 

ponto nevrálgico em que a distinção estanque entre empírico e transcendental rui. Por 

conseguinte, toda e qualquer vida singular sempre estará atada a uma economia da vida e da 

morte, “linha que não é nem de uma oposição cortante nem de uma adequação estável. Ela 

difere, como a différance, para além da identidade (...) a différance, sentença de morte ou 

triunfo da vida, difere como a fuga da escritura” (PAR, p. 179-80).  

Não é difícil perceber como tal lógica, que faz com que a morte habite a vida, nos coloca, 

já no início da desconstrução, nas trilhas do pensamento de Freud (e de Hegel). Todavia, antes 

ainda de tratarmos disso, é preciso prolongar e aprofundar o desvio aqui proposto para melhor 

determinar os marcos iniciais de nossa questão.   
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3.2 Pode o Dasein morrer? 

  A hipótese de leitura que gostaríamos de propor é a de que começar por essa 

indissociável relação entre vida e morte é uma maneira de abrir caminho através da aporia que 

Derrida assinala em toda e qualquer analítica da finitude, sobretudo naquela que, aos seus 

olhos, é a mais rigorosa e fecunda de todas: a desenvolvida por Heidegger em Ser e Tempo. É 

tal problematização, nos parece, o que verdadeiramente arma o fundo de todo um conjunto de 

problemas que sua repetida leitura dos textos de Freud visa enfrentar a partir da década de 70. 

Cabe, então, perguntar: no que consiste esta aporia? 

Pois bem, segundo Derrida (APO), em toda reflexão transcendental, de Kant a 

Heidegger, passando por Husserl, sempre encontraremos esse obscuro paradoxo em que as 

diferentes definições da finitude do humano são solidárias de uma morte impossível. Dito de 

outro modo: o sujeito transcendental não morre nunca, porque morrer é um acidente que advém 

exclusivamente ao sujeito empírico. Da mesma forma, também o Dasein, que tem na estrutura 

do ser-para-a-morte a determinação mais elementar de seu modo de ser-aí, nunca pode 

efetivamente morrer, sendo a morte para ele seu futuro mais necessário apenas enquanto “a 

possibilidade da impossibilidade” (die Möglichkeit der Unmöglichkeit) (SZ, §53, p. 721). De 

certa maneira, tudo se concentra em torno dessa conhecida e difícil afirmação de Heidegger, 

assim como nas distinções sobre as quais ela repousa e nas dificuldades que ela levanta219.   

Sobre isso, lembremos primeiramente como, em uma passagem célebre de Ser e Tempo, 

Heidegger nos diz o seguinte: “Dasein verendet nie. Ableben aber kann das Dasein nur solange, 

als er stirbt” (SZ, §49, p. 682). Como tradução, propomos: “Dasein nunca perece. Contudo, o 

Dasein pode falecer na medida em que morre220”. O significado da frase se arma no uso de três 

verbos diferentes – verenden, ableben e sterben – para referir-se ao fim último do Dasein. A 

ordem intrínseca do enunciado é clara: indo do menos essencial ao mais essencial, ela apresenta 

o morrer (sterben) como condição ontológica do falecer e do perecer. Tudo se passa como se 

 
219 Tomo a liberdade de recuperar, durante todo este subcapítulo (3.2), um material trabalhado e inicialmente 

publicado – Gimbo (2018) – em um livro de coletânea de artigos sobre a experiência da morte. Tal artigo já fazia 

parte de nossa pesquisa de doutorado e ele se concentra na leitura de Derrida da analítica existencial de Heidegger. 

Além disso, devo assinalar, já de início, como meu comentário do texto de Heidegger deve em muito ao rigoroso 

estudo de Paola Marrati (2005, p. 142-176), texto do qual retiro a estrutura elementar da argumentação em questão.     

220 A tradução que está mais próxima de nossa proposta é a tradução para o inglês de Macquarrie e Robinson 

(1968): “Dasein never perishes. Dasein, however, can demise only as long as it is dying”. Além disso, sublinhe-

se como tal tradução é motivada pela problematização desenvolvida por Derrida em seu comentário sobre o texto 

heideggeriano em Aporias (1993) 
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Heidegger diferenciasse três fenômenos distintos, cada qual com a sua legitimidade própria. O 

que não se dá sem estranhamento, uma vez que, para nossa pré-compreensão habitual, 

“perecer”, “falecer” e “morrer” referem-se univocamente à mesma experiência, a saber, a 

experiência da morte. Como, então, compreender o enigma de tal passagem? 

Para elucidar tal questão, podemos seguir a minuciosa leitura de Derrida em Aporias, 

que, incialmente, se concentra na nota 2 do §47 de Sein und Zeit, parágrafo dedicado às 

primeiras distinções que possibilitam a interpretação heideggeriana da finitude humana. Como 

sublinha Derrida, em seu estilo característico, tal nota é bastante instrutiva no reenvio ao §10, 

parágrafo em que Heidegger delimita o caráter originário e fundante de sua ontologia. Ali, no 

início de Ser e Tempo, Heidegger insiste como é conveniente ao começo de uma filosofia “traçar 

sua caracterização proibitiva”, isto é, mostrar o que tal investigação não é. A diferenciação é 

feita em relação à antropologia, à psicologia e à biologia, disciplinas científicas que seriam 

incapazes de nos fornecer uma resposta única e adequada quanto ao modo-de-ser deste ente que 

somos, ente que, em última análise, é o objeto último de tais saberes. Ainda que tal ausência de 

fundamentação ontológica não seja uma crítica que destrua a positividade dessas ciências, 

Heidegger afirma – com um claro acento fundacionista herdado de Husserl e da orientação 

fenomenológica dada pela epoché – que elas são de direito incapazes de responder a tal 

problema, pois os “fundamentos ontológicos nunca podem ser hipoteticamente inferidos a partir 

do material empírico; ao contrário, já estão sempre ‘aí’ no momento mesmo em que o material 

empírico é reunido” (SZ, §10, p. 161).  

 Derrida sublinha como não é à toa que Heidegger sinta necessidade de, no correr de sua 

exposição sobre o ser-para-a-morte, relembrar ao leitor a posição fundante da filosofia enquanto 

ontologia. Pois, ainda que a antropologia, por exemplo, possa nos trazer conhecimentos 

valiosos sobre como cada cultura compreende e ritualiza a morte de um indivíduo, ela apenas 

pode fazer isso pressupondo um saber prévio e compartilhado sobre o morrer, assim como um 

mundo comum tecido nesta experiência de ser-com-outro. O mesmo se passaria com a biologia: 

ainda que a ciência da vida desenvolva estudos detalhados sobre a causa da morte dos 

organismos, ela também deve pressupor um conceito de morte desde já atuante em suas 

pesquisas, desde já em ação na reunião de seus casos empíricos em torno de uma noção evidente 

de ser-vivo. Em suma, ao menos para Heidegger, não importa quão técnicas, elaboradas, 

rigorosas e enriquecedoras tais pesquisas sejam, sempre que elas falarem sobre a morte, elas 

irão pressupor uma compreensão prévia do morrer e a decorrente ancoragem nas estruturas 
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existenciais do ser-aí.  Compreensão e ancoragem que apenas a analítica existencial poderia 

bem esclarecer, indo para além das pressuposições e pré-compreensões naturalmente herdadas 

e já atuantes no interior de tais saberes.  

Ou seja, trata-se aqui do clássico jogo filosófico da boa ordem das coisas, da ordem 

metodológica do saber e do sistema de suas pressuposições (APO, p. 44-45). Tal 

encaminhamento filosófico define-se pela “pergunta da pergunta”, pela investigação que 

condiciona a pesquisa própria aos saberes empíricos e o uso de suas categorias enquanto modos 

de conhecer os entes. Nesse sentido, Heidegger faz a vez do filósofo strictu sensu, filósofo que 

busca expor os fundamentos: o que é que, para aquém de todo saber biológico, antropológico e 

psicológico sobre a morte, permite a constituição de tais regiões ônticas do conhecimento 

positivo? 

 

No fundamento dessa pesquisa ôntico-biológica da morte há uma problemática 

ontológica. Resta a pergunta sobre como se determina a essência da morte a partir da 

essência ontológica da vida. De certo modo, a investigação ôntica da morte já decidiu 

sobre isso. Preconceitos de vida e de morte, mais ou menos esclarecidos, estão nela 

atuando. Eles necessitam de um prévio-delineamento por meio de uma ontologia do 

Dasein. No interior de uma ontologia do Dasein, previamente ordenada para uma 

ontologia da vida, a análise existenciária da morte é, por sua vez, subordinada a uma 

caracterização da constituição fundamental do Dasein. Já denominamos o findar do 

vivo de perecer (Verenden). Na medida em que o Dasein também “tem” sua morte 

fisiológica e vital, embora não onticamente isolada, mas codeterminada por seu modo-

de-ser originário, e na medida em que o Dasein também pode findar, sem que ele 

propriamente morra e que, de outro lado, qua Dasein ele não perece simplesmente, 

designaremos esse fenômeno intermediário como falecer (Ableben), mas morrer 

(Sterben) vale como termo para designar o modo-de-ser em que o Dasein está voltado 

para sua morte. (SZ, §49, p. 681)  
  

 É tal orientação, tal lógica das pressuposições, que permite uma primeira interpretação 

da afirmação sobre a impossibilidade da morte. Se Heidegger afirma que o “Dasein nunca 

perece” é porque perecer (verenden) é o verbo pelo qual ele denomina o deixar-de-existir 

próprio ao ente pertencente à região ôntica das ciências da vida, isto é, ao vivente: “já 

denominamos o findar do vivo de perecer” (SZ, §49, p. 683). Perecer é um termo, portanto, 

relacionado exclusivamente à fisiologia e aos mecanismos biológicos.  

Essencialmente, porém, o Dasein não é um ser-vivo, pois a própria noção de ser-vivo 

pressupõe um conceito de ser mais originário e que deve ser pensado através da ontologia 

fundamental. Por isso, afirma Heidegger, ainda que o Dasein também “tenha sua morte 

fisiológica, vital”, o perecer não “diz respeito ao Dasein enquanto Dasein”. O fim do Dasein – 

sterben - é outro, não se encerrando no perecer; ao contrário, aquele condiciona este abrindo a 
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possibilidade de uma compreensão mais ampla e integral da morte como tal. Como propõe 

Marrati, é esse raciocínio que levanta uma questão aparentemente absurda, mas que esclarece 

decisivamente o sentido mais elementar da investigação heideggeriana em jogo: “como afinal 

pensar a morte de um ser que não é essencialmente um ser vivo, mas sim um ser-aí?” (2005, p. 

147). Determinar um conceito de morte que não se confunda com a morte enquanto o perecer 

do vivente e, por conseguinte, enquanto um fenômeno positivo próprio às ciências da vida – em 

uma palavra: como morte biológica –, eis uma exigência rigorosa de Ser e Tempo. Exigência 

que apenas pode ser cumprida mediante a suspensão momentânea da relação do Dasein com a 

“sua” morte empírica.  

A partir do momento em que é feita essa distinção, Heidegger propõe um conceito 

intermediário entre o perecer e o morrer, entre a determinação vital do fim e essa relação do 

Dasein com sua possibilidade mais íntima: trata-se do “falecer” (ableben). Este parece dizer 

respeito às muitas maneiras pelas quais o morrer é experenciado dentro dos arranjos epocais 

em que o Dasein é-com-alguém. O que levaria o falecer do outro e a decorrente experiência 

comunitária da morte para o campo das investigações histórico-culturais próprias a, por 

exemplo, uma antropologia histórica221ou uma psicologia do luto. Hipótese que parece ser 

confirmada por Heidegger quando ele nos diz que as concepções  

 

existenciárias da morte situa-se antes de toda biologia e ontologia da vida. Mas só ela 

fundamenta também toda investigação histórico-biográfica e psicológica-etnológica 

da morte. Uma “tipologia” do “morrer” como caracterização dos estados e dos modos 

em que o falecer é vivenciado já pressupõe o conceito de morte. (SZ, §49, p. 683)  

 

O intricado argumento heideggeriano pode, então, ser resumido da seguinte maneira: 

em primeiro lugar, três termos se encadeiam segundo uma boa ordem filosófica – morrer-

falecer-perecer; ao mesmo tempo, temos três regiões – uma fundante e as outras duas fundadas 

– que determinam diferentes discursos sobre a experiência da morte: ontologia fundamental, 

antropologia e ciências da vida; por fim, determinamos uma ordem de precedências entre o 

caráter originário do ser-aí e sua relação constitutiva para com o ser-com e para com o ser-vivo. 

Por conseguinte, é apenas por intermédio de uma analítica existencial que o verdadeiro sentido 

da morte se revelaria, sentido este que condiciona e possibilita as outras investigações e 

explicações da finitude humana. Finitude que desvela a sua verdade, enfim, de maneira 

 
221 Como exemplo para tal investigação, Derrida cita o clássico e erudito livro de Philippe Ariès, O homem diante 

da morte.  
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paradoxal, pois, no registro ontológico, aquilo que é mais próprio ao Dasein lhe é próprio 

exclusivamente na forma de uma “possível impossibilidade”. 

Se nos concentrarmos, agora, nesse paradoxo, podemos dizer que sua compreensão 

exige o entendimento prévio de que o “morrer” nada tem a ver com o fim futuro de uma vida 

empírica singular (“perecer” ou “falecer”). Como vimos, em seu sentido “mais autêntico”, a 

morte concerne exclusivamente o ser do Dasein. Não morremos ao fim, uma vez e para sempre, 

pois na medida em que existimos, que somos-aí, já-somos-para-a-morte. É apenas a partir dessa 

perspectiva existenciária que, para Heidegger, podemos nos perguntar sobre a questão do fim 

de uma vida; nesse sentido, é a finitude que a-presenta a morte como a possibilidade mais 

própria ao ser-aí. De certa maneira, tudo se joga nessa reorientação heideggeriana do problema: 

a pergunta – “pois, bem, o que é a morte?” – é enfrentada através da primazia de outra questão 

– “quem é, afinal, esse ser finito que pode morrer”222?   

Doravante, o que é ser-para-a-morte? A resposta: “Sein zu einer Möglichkeit”, isto é, 

ser para uma possibilidade (SZ, §53, p. 717). Isso porque se o Dasein se define 

ontologicamente a partir de sua projeção ao futuro, a morte deve ser interrogada exclusivamente 

enquanto o possível por excelência desse ser-aí. É apenas por meio dessa relação com o possível 

terminal, possível que singulariza “essa” ou “aquela” existência particular, que Heidegger pode 

desenvolver um “projeto existenciário de um ser-para-a-morte-próprio” (§53). Tal projeto se 

caracterizaria pela decisão resoluta (Entschlossenheit) em sustentar a morte “enquanto 

possibilidade mais própria” (SZ, 262, §53), o que significa dizer, segundo o jargão 

heideggeriano, “antecipá-la continuamente”. Proposição que, logicamente, não deve ser 

confundida com uma antecipação suicidária da experiência da morte: antecipar (Vorlaufen) a 

morte é realizar, ao mesmo tempo, a “máxima proximidade e o efetivo distanciamento real”. O 

aparente paradoxo do qual partimos, portanto, ganha sua formulação explícita precisamente 

para caracterizar tal resolução autêntica: a verdadeira maneira de realizar essa “máxima 

proximidade e efetivo distanciamento real” é compreender e afirmar a morte enquanto “a 

possibilidade da impossibilidade” (SZ, §53, p. 721).  

 
222 Sobre isso, seguimos Marrati: “O que, então, é a morte do Dasein? Tal pergunta apenas pode ser entendida se 

lembrarmos que, quando se trata do Dasein, a única forma apropriada da questão não é ‘O que é o Dasein’, mas 

sim ‘Quem é o Dasein?’. Se a possibilidade de ser-um-todo está necessariamente ligada com a morte, ela exige 

ser pensada nos termos de seu sentido existencial” (2005, p. 144).  
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Tropeçamos, aqui, nessa conhecida aporia – primeiramente enunciada por Epicuro e que 

tem no Wittgenstein do Tractatus um exemplo contemporâneo notável223 – de uma experiência 

limite que, enquanto própria ao ser-aí, suprimiria o “aí-do-ser”. Mas, se seguirmos o raciocínio 

de Heidegger, percebemos o sentido último de tal formulação: quando entendemos a morte 

como a possibilidade mais própria do Dasein, não estamos pensando na morte empírica, mas 

sim na finitude originária de todo e qualquer ser-aí. O que é notável nesse gesto filosófico é 

como ele leva o morrer para o campo do inapresentável, para o registro daquilo que excede 

qualquer experiência possível na vida. Ao descolar o morrer do fato material, Heidegger busca, 

na verdade, abrir o fundamento da compreensão autêntica da finitude, para só então derivar as 

decorrentes investigações empíricas sobre a morte. Tal relação ontológica com o fim, que nos 

é dada exclusivamente por intermédio de uma antecipação que a conserva enquanto 

possibilidade, é aquilo que revelaria o destino inerente a todo e qualquer Dasein como sua 

própria essência. É nessa essencialidade temporal do ser-aí enquanto projeção ao futuro 

possível que Heidegger crava a pedra de toque de sua analítica existencial.   

Possibilidade impossível, é certo; mas impossibilidade que, por nos ser própria, ou seja, 

irredutível e intransferível, possibilita a compreensão da totalidade de uma existência enquanto 

um constante poder-ser que se joga no entretempo de uma falta-a-ser: “o antecipar-se faz que 

o Dasein entenda que deve assumir unicamente a partir de si mesmo o poder-ser em que seu 

ser mais-próprio está pura e simplesmente em jogo” (SZ, 263, §49). Heidegger propõe, então, 

que a morte não é um predicado geral do Dasein, nem uma experiência através da qual ele passa 

ao nada, mas sim pertence ao Dasein na forma de uma (auto)interpelação que exprime a 

ausência de fundamento de sua liberdade. À pergunta já indicada – “Quem é esse ente finito 

que pode morrer?” – devemos responder: aquele ente cuja existência é marcada pela 

possibilidade da questão – “Quem sou eu que vou morrer?”224. Na autoafecção, mediada pela 

interpelação da possibilidade mais própria, o Dasein se volta-a-si, des-cobrindo-se como ser 

temporal. Ele volta-a-si mediante este movimento de apropriação daquilo que é e sempre será 

o mais inapropriável: sua morte. É nesse reenvio entre o mais certo e, ao mesmo tempo, 

impossível de determinar, que a existência encontraria sua verdade última.  

 
223 Pensamos, por exemplo, na seguinte afirmação de Wittgenstein: “A morte não é um evento da vida. A morte 

não se vive” (Tractatus Logico-Philosophicus 6.431).  

224 Sobre isso, continuamos a seguir Paola Marrati. Ver a esse respeito o último capítulo de seu livro - “Is my death 

possible?” (2005, p. 154-176) - sem dúvida a melhor leitura das considerações de Derrida sobre a analítica 

existencial de Heidegger.   
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Por essa razão, é tal antecipação resoluta que, na estrutura de Ser e Tempo, faz desabar 

a “concepção vulgar de tempo”, a tripartição estanque entre passado, presente e futuro e a 

decorrente alienação na impessoalidade social. Desde o início aqui e, no entanto, ainda-não, a 

relação com a morte abre ao Dasein sua temporalidade originária. Irrompendo do por-vir, 

daquilo que é pura possibilidade, mas nunca se dando enquanto presença plena, a morte encruza 

futuro e passado desvelando para o ser-aí a raiz de sua finitude ontológica nesse instante 

(Augenblick) ek-stático de liberdade. Como uma vibração imperceptível, ela assinala a pressão 

do tempo puro que o Dasein, em última análise, é. 

Ora, se todos os volteios dessa rigorosa reflexão interessam a Derrida, é porque ele lê, 

nessa impossibilidade da morte se a-presentar, não apenas o limite de toda fenomenologia, mas 

também, e sobretudo, de qualquer analítica existencial da finitude humana. Pois, para tudo dizer 

de uma só vez, como a morte poderia, afinal, se dar como morte nesse caso? Enquanto 

possibilidade mais própria, resolutamente sustentada como possibilidade impossível, a morte 

nunca é imediata. Nunca o Dasein pode, concretamente, coincidir com a morte, ter uma relação 

com a morte enquanto “minha” morte. Foi Rilke quem bem expressou isso, no poema 

Todeserfahrung, quando disse: “nós não sabemos nada desse ir embora que nada divide 

conosco225”. Nisso tudo, ainda estamos com Heidegger. A suspeita da desconstrução, contudo, 

é de que nessa experiência sem experiência, nesse impossível realizar do ser-para-a-morte, não 

é apenas a experiência da morte, mas sim a morte como tal que se torne impossível.  

Toda objeção de Derrida concentra-se na dificuldade desse “como tal”. Seu argumento, 

sutil e difícil, é o seguinte: para Heidegger, apenas o Dasein pode interrogar o autêntico sentido 

da morte (sterben) porque o Dasein é o único ente que tem no colocar da questão do ser a sua 

maneira de ser-no-mundo. Tal condição deriva do uso da linguagem, capacidade própria e 

exclusiva do ser-humano226. A linguagem é fundamental porque é ela que permite o desvelar 

da essência do Dasein na forma da Seinsfrage. Dessa forma, é ao homem, e somente a ele, que 

o sentido da morte aparece enquanto antecipação resoluta de sua (im)possibilidade última. É 

dessa especificidade do humano, portanto, que deriva o caráter fundante e excepcional dado à 

analítica existencial no que tange à determinação de um conceito empírico de vida e morte.   

 
225 (2001, p. 115) tradução minha.  

226 Tal afirmação ganha seu mais amplo desenvolvimento em Heidegger (2011), texto amplamente comentado por 

Derrida em (BSII).  
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Mas o que pode significar, se pergunta Derrida, que nenhum vivente nada saiba da 

morte, apenas “o humano” o saiba e, ainda mais, na maneira de uma “possibilidade 

impossível”? Dito de outra forma, “qual diferença existe entre a possibilidade da aparição como 

tal de uma possibilidade impossível e a impossibilidade da aparição como tal da mesma 

possibilidade?” (APO, p. 75). Sublinhe-se o alinho do deslizamento crítico: se a morte nunca 

aparece como tal, ou seja, enquanto presença-a-si, não pode haver uma onto-fenomenologia da 

morte; por conseguinte, o Dasein está apartado da experiência qualitativa do morrer como 

qualquer outro vivente também está. E se é assim, todas as distinções entre “perecer”, “falecer” 

e morrer” deixam de ter um sentido absoluto. Não é o “morrer” (sterben) que funda todas as 

outras determinações da morte, pois “perecer” (verenden) e “falecer” (ableben) já-estavam-aí, 

desde o início: na vida de outro ser-vivo, no viver-com-outro-vivente. O que não estava, e nunca 

estará como presença, é precisamente a morte do Dasein como tal.  

Logo, afirma Derrida, é preciso reconhecer, com Heidegger, mas contra Heidegger, que 

ainda que não exista homogeneidade entre os diversos sentidos possíveis dados à morte, é 

também impossível separar de forma decisiva uma analítica existencial das “culturas 

antropológicas e animais da morte227” (APO, p. 75). Dito de outra forma, o perecer do ser vivo 

e o falecimento dentro de uma comunidade determinam necessariamente o sentido da finitude 

e sua interpelação: o Dasein apenas pode se perguntar sobre a sua morte porque ele é, 

primeiramente, um vivente; e, em segundo lugar, porque ele herda da comunidade, na forma da 

linguagem, conceitos através dos quais a sua própria morte pode ser representada 

simbolicamente. Não há como reduzir o “perecer” e o “falecer”, com o risco de, caso contrário, 

a própria materialidade implicada na morte nos escape por entre os dedos nesse paradoxo do 

possível impossível: “todas essas distinções se tornam impraticáveis a partir do momento em 

que fazemos da possibilidade última nada mais do que a possibilidade de uma impossibilidade”. 

 
227 É por isso que, como afirma Derrida, por mais fundamental que a analítica existencial queira ser, “nem a sua 

linguagem, nem seu processo de análise da morte seria possível sem a experiência cristã, ou melhor, a experiência 

Judaica-cristã-islâmica de reflexão sobre a morte” (APO, p. 80). O que significa dizer que, na inevitável 

contaminação entre empírico e transcendental, entre ôntico e ontológico, toda a ontologia fundamental está aberta 

sobre uma historicidade irredutível, nas bordas do encontro e desencontro dos mais diversos discursos, práticas e 

culturas. Contextualização que, se, por um lado, permite afirmar que a analítica heideggeriana não se confunde 

com a biologia, a antropologia, ou um discurso cristão sobre a finitude, por outro lado e ao mesmo tempo, ela não 

deixa de pressupor também tais “regiões ônticas”, podendo, por conseguinte, ser lida sincronicamente como uma 

expressão filosófica de uma reflexão com amplos antecedentes empíricos na história do pensamento ocidental. O 

que se recusa nesse caso, de forma categórica, é o caráter fundante, puro ou originário da reflexão proposta por 

Heidegger.   



201 

 

 
 

Em uma palavra: “o que é uma morte que nunca é pensada nos termos da vida?” (MARRATI, 

2005, p. 153/174).    

O que está em jogo nessa leitura crítica de Derrida é, como propõe Didier Franck, a 

afirmação “da irredutibilidade da vida ao ser e ao tempo”, pois para que o Dasein seja-aí-no-

mundo “ele precisa ter órgãos”, vísceras, sangue, estar concretamente exposto ao fora-de-si 

(1991, p. 144). A transcendentalidade da ontologia fundamental, ao reduzir o perecer e o 

falecer, reduz também a vida e, dessa forma, desmaterializa o humano pelo mesmo movimento 

que esvazia sua retórica concreta do “mundo”: “A ek-stática determinação da essência do 

homem implica a total exclusão de sua viva animalidade e, como nunca antes na história da 

metafísica, o ser do humano encontra-se profundamente desencarnado” (FRANCK, 1991, p. 

146). Juízo severo, ao longo de um árduo percurso a analítica existencial acabaria por girar em 

falso: na busca pela determinação de um sentido originário e ontológico, tal investigação 

perderia a ancoragem da dimensão material-ôntica. Perda que torna legítima a pergunta decisiva 

de Derrida: uma vez que é dado esse caráter fundante ao morrer sobre o perecer e o falecer, 

circunscrevendo-o em uma análise que se quer puramente filosófica, separando então a 

investigação de todo e qualquer traço empírico, nesse caso, como poderia o Dasein, enfim, 

morrer? (APO, p. 76). 

O fulcro da objeção de Derrida pode ainda, nos parece, ser derivada na seguinte direção: 

a “minha” morte como tal é aquilo que resiste a uma apreensão qualitativa, pois ela não pode 

se dar, rigorosamente, sobre a forma da experiência vivida. Seu registro ontológico, por 

conseguinte, é o do não-presente, da inapresentável opacidade da matéria. A astúcia que Derrida 

lê em Freud é precisamente como a psicanálise pode relacionar vida e morte através de uma 

perspectiva econômica e, portanto, dinâmico-quantitativa; o que nos permite apreender 

efetivamente o trabalho da morte em ação em toda e qualquer vida empírica sem que, para isso, 

recaiamos na necessidade de uma experiência imediata da morte, ou de uma apresentação 

intencional de seu sentido. De Heidegger a Freud passamos, então, de uma reflexão existencial 

sobre o ser-para-a-morte e a autenticidade própria ao morrer para uma reflexão materialista do 

dispêndio que pulsa na vida de cada ente singular, da vida que sobre-vive por entre a 

mortalidade que lhe é intrínseca. Passagem, se quisermos, da primazia de uma analítica da 

finitude para o denso registro de uma ontologia materialista; transição que é o primeiro ponto 

importante, sugerimos, da leitura filosófica que Derrida propõe de Além do princípio do prazer.   
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Em segundo lugar, através desse giro que faz com que a morte seja um acontecimento 

imanente à vida, podemos acompanhar as distinções de Heidegger apenas se as fizermos refluir 

para a concretude do mundo, contaminando sua pureza ideal: o perecer e o falecer se dão ao 

Dasein enquanto uma experiência de alteridade irredutível, pois todo ser vivo perece, todo ser 

humano falece, antes mesmo que o ser-aí retorne a si no des-cobrir de sua finitude. Trata-se, 

em outras palavras, da morte do outro perante mim, experiência traumática que, como Levinas 

sublinhou de maneira rigorosa (1990), Ser e Tempo constantemente recalca em seu argumento. 

Diferentemente de Heidegger, para Derrida, não é autenticidade da “minha morte”, mas sim o 

luto por alguém o que abre ao vivente a experiência da mortalidade em geral: “(...) o Dasein 

nunca tem uma relação com a morte enquanto tal, mas apenas com o perecimento, com o 

falecimento e com a morte do outro (...) a morte do outro então torna-se primeira, sempre 

primeira” (APO, p. 76).  

 Sublinhe-se o rigor de tal desconstrução: não se trata de recusar a legitimidade das 

distinções propostas pela reflexão heideggeriana, mas sim de insistir sobre o seu fracasso em 

traçar limites intransponíveis com o intuito de fazer com que todo traço empírico (ôntico) seja 

derivado de uma abertura transcendental (ontológico). Quando compreendemos o movimento 

de Derrida, que segue o argumento de Heidegger até o seu limite, até o momento em que ele 

não pode mais ser sustentado, é que entendemos por qual razão não se trata de opor à analítica 

existencial um pensamento mais originário sobre a morte. Na verdade, é rigorosamente o 

contrário o que acontece. Como afirma Paola Marrati, atando tal argumento de Derrida aos seus 

primeiros estudos sobre Husserl, trata-se de “mostrar como a dimensão do originário é que é 

insustentável”, pois, “por razões essenciais, nenhum método irá dar acesso as coisas mesmas 

pela simples razão que as coisas em si não existem fora dessa contaminação entre empírico e 

transcendental que as produz” (MARRATI, 2005, p. 174-175).  

Os marcos iniciais de nossa leitura se armam, em síntese, nessa contraposição 

materialista a uma ontologia fundamental, contraposição fundada nessa lógica da contaminação 

entre materialidade e idealidade228. Deriva do originário em direção ao não-originário, são o 

pulso de uma morte entendida como diferença interna ao vivente e o luto pela partida de outrem 

 
228 Maneira de ler reenviando e conflitando Freud com Heidegger, estratégia bastante comum à experiência 

intelectual de Derrida: “(...) Freud e Heidegger, eu os conjugo em mim como os dois grandes fantasmas da ‘grande 

época’. Os dois avós sobreviventes. Eles não se conheceram, mas eles formam para mim uma dupla, justamente 

por causa disso, dessa singular anacronia. Eles se leem sem se lerem e sem se corresponderem. (...) Eles estão 

virados para o mesmo lado” (CP, p. 206).    
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as duas teses que orientam a leitura de Derrida de Freud, no que tange à relação entre vida e 

morte. Deslocamento que não deve ser lido apenas em tom de desconstrução, como que 

travando a reflexão ontológica e ética de Ser e Tempo, mas também como que animado por um 

desejo de reconstrução: qual pensamento da vida da morte se torna possível quando enfim 

compreendemos que “a morte do outro, esta morte do outro em mim, é fundamentalmente a 

única morte que é nomeada no sintagma ‘minha morte’”? (APO, p. 76).       

 

3.3 Eros, ou da “economia estrictural”  

Há, como mais de uma vez já se notou229, uma certa relação de continuidade entre o 

Projeto, de 1895, e Além do princípio do prazer, de 1920. Tal relação é o que permite 

compreender o privilégio que Derrida dá a leitura de tais textos, um pouco como se a partir 

deles emergisse uma posição psicanalítica fundamental e irredutível à tradição filosófica ou ao 

conhecimento científico. É nesse sentido que Derrida insiste, durante toda a leitura de APP230, 

sobre seu caráter específico, caráter “especulativo” que de certa forma, como vimos no capítulo 

2, também já estruturara o Projeto: “As ‘hipóteses especulativas’ não seriam, então, de ordem 

filosófica. (...) As hipóteses especulativas não se formam a priori, nem em um a priori formal, 

nem em um a priori material, sejam eles inferidos ou propostos à descrição imediata” (CP, p. 

295). Em seus momentos teóricos mais rigorosos e estritos, Freud se equilibraria entre a análise 

criteriosa do material clínico e as exigências do saber científico, tendo em vista o 

desenvolvimento de “ficções” que nos auxiliariam, pois capazes de estruturar um quadro de 

compreensão profunda da vida psíquica do ser humano. Quadro metapsicológico que, 

consequentemente, não pode ser entendido nem através da chave de uma simples descrição 

constatativa de um objeto, nem de uma pura especulação a priori dogmática.    

Em outras palavras, entre conhecer objetivamente e pensar conceitualmente, a 

metapsicologia parece ser uma expressão do segundo, desde que não percamos de vista sua 

necessária fricção com a empiria. Daí certa ambivalência do juízo de Derrida sobre o 

 
229 Sobre isso, ver Monzani (1989) e Ricoeur (1965).  

230 Irei abreviar, neste capítulo, Além do princípio do prazer por “APP”, visando tornar mais fluido o 

desenvolvimento do texto. A leitura de Derrida de APP – Spéculer sur Freud - foi publicada em 1980, como uma 

das seções de La carte postale (CP), mas ela foi apresentada inicialmente em seu seminário de 75/76, La vie la 

mort (VM). Os dois textos são bastante semelhantes; o que difere, principalmente, é que, no curso, Derrida inscreve 

sua leitura em uma reflexão conjunta com a biologia contemporânea, sobretudo o texto de François Jacob – 

Logique du vivant –, o que não acontece no livro de 1980.      
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“especulativo” em Freud. Por um lado, como a leitura apresentada no curso de 1975/76,  La vie 

la mort, deixa claro, Derrida parece solidário a um pensar conceitual que, não dispensando a 

relação com o saber objetivo de sua época, é irredutível a um cientificismo que julga derivar do 

valor de objetividade e do rigor de um método a autoridade máxima no que diz respeito à 

explicitação da realidade231; por outro lado, Derrida sugere como a especulação de Freud o leva, 

admita ele ou não, para muito próximo do discurso filosófico, a ponto que Freud deve 

constantemente renegar tal proximidade na tentativa de delimitar fronteiras rígidas entre 

filosofia e psicanálise (CP, p. 286-288).    

Independente do fato de Freud conseguir bem demarcar tais limites, gesto que, como de 

costume, é motivo de uma forte suspeita por parte da desconstrução, o fundamental é perceber 

como Derrida não pretende seguir o caminho da simples confrontação do discurso psicanalítico 

com outros autores nos termos de uma “influência”, “fonte” ou “tradição”232. Delimitada de 

maneira rápida a dificuldade de encaixar o texto freudiano em uma forma ou filiação prévia, o 

que Derrida propõe é uma leitura filosófica de APP, o que abre uma questão que extrapola o 

registro de rigor de uma epistemologia da psicanálise: no que esse exercício de especulação 

psicanalítica, em sua especificidade última, seria importante para a filosofia e a história de seus 

problemas? Por que, afinal, se demorar tanto, e reiteradamente, nesse “gosto de morte” que nos 

faz “caminhar sem fim, na companhia de alguns outros autores, por entre as paragens de Além 

do princípio do prazer?” (RES, p. 39).  

Ao nos colocarmos de início nas trilhas de uma leitura que se quer filosófica, logo 

percebemos que, para Derrida, o que chama a atenção é o gesto pelo qual Freud delimita sua 

reflexão a partir de uma perspectiva econômica: “A definição do princípio do prazer é muda 

quanto ao prazer, quanto sua essência e qualidade. Guiada pelo ponto de vista econômico, essa 

definição concerne apenas as relações quantitativas” (CP, p. 294). Esse ponto de vista adotado 

 
231 Note-se que, em seu seminário de 75/76, Derrida lê com bastante atenção o texto de F. Jacob, mas o faz, entre 

outras coisas, para mostrar que, se as descobertas da biologia contemporânea são incontornáveis, nem por isso o 

discurso científico pode dispensar a filosofia na análise de seus pressupostos ou na observância dos limites de suas 

descrições. É nesse sentido que Derrida lê Nietzsche, Heidegger e Freud conjuntamente, para insistir na 

especificidade do filosófico nas questões que concernem os conceitos de vida e morte. Para uma interpretação 

detalhada da leitura crítica de Derrida do texto de F. Jacob ver Vitale (2018).       

232 De certa maneira, a posição de Derrida é a de que Freud acaba por inventar uma “forma de especulação” que 

não pode ser facilmente reduzida nem ao “saber científico”, nem à uma metafísica dogmática feita a priori, dupla 

recusa que acaba fazendo seu discurso oscilar entre ciência e filosofia. Derrida marca a dificuldade desse registro 

de uma forma bastante respeitosa, pois, afinal, ao se recusar a clausura dos estritos limites desse ou daquele saber 

em específico, não é precisamente aí, como inclusive Derrida já propunha em Freud e a cena da escritura, que 

Freud realmente nos lega algo novo e irredutível a pensar?   
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na compreensão do princípio regulador do aparelho psíquico233 é uma escolha decisiva, 

porque, à primeira vista, “nada parece mais irredutivelmente fenomenal, em sua própria 

estrutura, do que o prazer” (CP, p. 295). Ou seja, o prazer parece ser algo propício a uma 

descrição fenomenológica, pois é essencialmente qualitativo enquanto experiência vivida.  

E, no entanto, Freud começa por colocar exatamente a qualidade, a fenomenalidade do 

prazer como tal, entre parênteses. O assumir de tal perspectiva teórica se coaduna com uma 

descrição feita nos termos de uma diferença de forças, diferença que permite a Freud afirmar 

como a psicanálise “não hesita em supor que o curso dos processos psíquicos é regulado 

automaticamente pelo princípio do prazer”, no sentido de que o vivente “sempre é incitado por 

uma tensão desprazerosa e toma uma direção tal que seu resultado final coincide com um 

abaixamento da tensão” (XIII, p. 3; XIV, p. 162). Sublinhe-se, então, a consequência categorial 

dessa decisão inicial: deslocamento da análise da relação entre prazer/desprazer para o restrito 

campo da “relação entre duas quantidades, e não entre duas essências” (CP, p. 298).  

É apenas a partir de tal deslocamento que podemos, rigorosamente, falar de um ponto 

de vista dinâmico e econômico. Como sempre em Derrida, há uma oposição entre psicanálise 

e fenomenologia, que reafirma os limites desta no que tange ao quantitativo. Limite do qual, 

desde o início de sua obra, Derrida tentou se desvencilhar: “procurar-se-ia em vão na 

fenomenologia um conceito que permitisse pensar a intensidade ou a força. Pensar o poder e 

não apenas a direção, a tensão e não apenas o in da intencionalidade” (FS, p. 46).   

Sobre isso, é certo que Freud sabe muito bem que não sabe objetivamente do que fala 

quando fala dessa economia psíquica permeada por “intensidades”, “tensões”, “ligações”, 

“investimentos” e “contra-investimentos” de uma multiplicidade de forças. Como nota Derrida, 

o conceito de energia “permanece sendo um ‘grande X’ com o qual nós operamos” por 

intermédio de certos “Vorbilder” – “modelos, protótipos, paradigmas” –  utilizados na tentativa 

de tornar tais processos inteligíveis de uma perspectiva quantitativa (CP, p. 371). Em outras 

palavras, nesse rés-do-chão do discurso freudiano, estamos como que em uma zona obscura, 

em que o quadro racional buscado apenas pode ser construído mediante o uso rigoroso de certas 

categorias; categorias que podemos, talvez, chamar de filosóficas, uma vez que elas visam 

menos uma descrição positiva da coisa em questão e mais a construção de uma teia conceitual 

 
233 Escolha que atravessa toda obra de Freud e que é encontrada tanto no Projeto quanto no cap. VII da 

Traumdeutung. Nesse último, inclusive, sob a alcunha de “princípio do desprazer”.   
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que permita a inteligibilidade do processo como um todo.  É dessa dificuldade que se segue, 

nos parece, o necessário caráter especulativo da metapsicologia.  

De qualquer maneira, para a leitura proposta por Derrida, o que importa é salientar como 

toda a argumentação de APP pressupõe a circulação de fatores quantitativos intensivos que 

constituiriam uma economia libidinal como a base material última a partir da qual a vida 

psíquica pode ser explicada concretamente. No fundo, a desconstrução leva tal quadro de 

pressuposições profundamente a sério, como se sobretudo nela o núcleo duro daquilo que Freud 

nos legasse a pensar se mostrasse de maneira mais clara e evidente: um “saber” ou “teoria 

geral” dos fluxos, trocas e gastos de quantidades, dinâmica econômica sempre em ação na vida 

efetiva de todo e qualquer vivente (CP, p. 388).    

Se levarmos, portanto, em consideração a escolha teórica inicial de APP, percebemos 

que estamos bastante próximos do quadro delineado originalmente, já na época do Projeto, e 

longamente desenvolvido pela experiência intelectual freudiana; quadro de pressuposições 

materialista que se equilibra entre duas teses principais. Por um lado, o animal humano está 

ancorado sobre o fundo de uma dinâmica econômica das forças, sendo descrito enquanto um 

sistema aberto que regula a tensão excitatória a partir da mediação entre a intensidade pulsional 

interior e as exigências e necessidades impostas pelo meio exterior. Quiasma entre dentro e fora 

em que o “caráter” interior do organismo “se confunde com a de uma força, a de um impulso, 

de uma potência pulsional” que está sempre “contra uma outra força vinda do exterior, uma 

contraforça” (CP, p. 376).  

Por outro lado, APP recupera o modelo energético também já presente no texto de 1895, 

modelo herdado de Breuer e que opõe “energia livre” à “energia ligada” através das ideias de 

processos “primários” e “secundários”, assim como a decorrente tendência à descarga da 

tensão, tendência que Freud acredita ser inerente e característica de todo e qualquer organismo. 

É essa continuidade de tal quadro materialista que estrutura a complicação profunda de APP, 

complicação que exigirá um pensar conceitual capaz de articular determinados achados clínicos 

com uma engenhosa torção na teoria econômica do aparelho psíquico. No que consiste tal 

problemática? 

O problema todo é que a relação entre prazer e desprazer não pode ser reduzida a uma 

apreensão causal simples, nem a uma descrição mecânica de sua variação. Se é verdade que o 

prazer diz respeito, na maior parte dos casos, à diminuição da excitação e o desprazer ao seu 

aumento, no entanto, essa “relação não é nem uma correlação simples entre duas forças, nem 
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uma proporção indireta entre elas. Essa não-simplicidade e essa indireção prometem (...) uma 

reserva inesgotável de especulação” (CP, p. 299).  

Isso porque, em primeiro lugar, a própria vida se tornaria inviável se todo sistema 

orgânico realizasse de vez e definitivamente a descarga das tensões. Como Laplanche pondera, 

o dispêndio total das excitações e, portanto, a realização irrestrita do princípio do prazer, 

inviabilizaria a sobrevivência do vivente tornando sua vida inexequível (LAPLANCHE, 1985, 

cap. 6). Tal necessidade de uma constância de energia interna ao organismo parece marcar a 

função de descarga dos estímulos com a exigência de uma regulação homeostática de seus 

“recursos energéticos”; quer dizer, de que perdas entrópicas de energia possam ser parcialmente 

reintegradas em uma dinâmica maior de desenvolvimento e manutenção das funções vitais.  

Em segundo lugar, como os capítulos I, II e III de APP irão deixar bem claro, há uma 

série de achados clínicos – neuroses traumáticas, sonhos reiterados de lembranças 

desagradáveis, jogos infantis, repetição transferencial –, nos quais observamos uma “compulsão 

à repetição” das experiências desprazerosas, compulsão que parece sugerir que há processos da 

vida psíquica que não se regulam inteiramente pelo princípio do prazer. Todo o problema será, 

doravante, entender no que pode consistir tal “compulsão” que Freud predica, quase 

poeticamente, como “o demoníaco”: caroço em torno do qual o texto se desenvolve nos 

capítulos iniciais, lentamente armando o território de sua questão principal. Entre o Entwurf e 

o Jenseits, digamos então, raia o contínuo e o descontínuo na emergência de uma série de 

impasses em torno da economia libidinal do vivente.    

O sinuoso argumento de APP tem seu primeiro momento decisivo somente a partir do 

capítulo IV, quando da singular análise freudiana da noção de “traumatismo”. É por intermédio 

dessa concepção médica da relação de afecção entre dois corpos que o caminho para uma 

resposta à questão anteriormente levantada se abre. Grosso modo, a originalidade da posição 

de Freud é a de afirmar que, no trauma, o que realmente acontece é a circulação de um excesso 

de intensidade pelo sistema e não apenas um impacto mecânico. Independente se tal excesso 

deriva de uma fonte externa, ou das próprias moções pulsionais, o que desarticula o aparelho 

psíquico seria a dificuldade de lidar com a circulação de uma quantidade muito grande de 

energia. É nesse sentido que Freud entende o trauma não apenas a partir de uma teoria física do 

choque entre corpos, mas sobretudo através de uma perspectiva econômica capaz de situar e 

inteligir o caráter dinâmico do processo: 
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Com efeito, a expressão “traumática” não tem outro sentido que não esse, econômico. 

Chamamos assim uma experiência que, em curto espaço de tempo, traz para a vida 

psíquica um tal incremento de estímulos que sua resolução e elaboração não é possível 

da forma costumeira, disso resultando inevitavelmente perturbações duradouras no 

funcionamento da energia (XI, p. 284; XIII, p. 367). 

 

O “traumático”, então, excede a fisiologia médica: o essencial de seu sentido não nos é 

dado pela efração ou contusão física, mas pelo excesso intensivo desencadeado pelo trauma. 

Tal excedente quantitativo acabaria por colocar “o princípio do prazer fora de ação”, pois, “já 

que não se pode evitar que o aparelho psíquico seja inundado por grandes quantidades de 

estímulo, surge, isto sim, uma outra tarefa, a de controlar o estímulo para conduzi-lo a 

eliminação” (XIII, p. 29; XIV, p. 192). Essa distribuição de intensidades seria a contraparte 

dinâmica-econômica do fenômeno da dor: não é apenas do aumento da excitação e o decorrente 

crescimento da tensão que decorre a sensação desprazerosa, mas sim de todo esse processo em 

que uma parte da energia do organismo é mobilizada tendo em vista o “domínio” (Herrschaft) 

da quantidade que circula livremente. Monzani sublinhou de forma precisa tal ponto: “o que 

caracteriza a dor é o encontro da energia livremente móvel, desligada, que tende a escoar por 

todo o aparelho, com a energia mobilizada para bloqueá-la, fixá-la, ligá-la” (1989, p. 162).    

 O raciocínio sobre o traumatismo é importante porque ele permitiria o reconhecimento 

de certos mecanismos próprios ao aparelho psíquico que estariam para aquém do princípio do 

prazer. Pois, se é verdade que perante uma situação traumática – seja ela física ou psíquica234 – 

uma quantidade excessiva de energia perturba o funcionamento normal do organismo, fazendo 

com que o vivente busque, antes de descarregar as tensões, dominá-las assenhorando-se da 

excitação tendo em vista a sua liberação controlada, então, há, por conseguinte, um progressivo 

processo bifásico entre “duas formas de preenchimento da energia, de modo que se deve 

distinguir entre um investimento que flui livremente, pressionando por uma descarga, e um 

investimento parado dos sistemas psíquicos” (XIII, p. 31; XIV, p. 194).  

Tal distinção entre processos primários e secundários permitiria “conjecturar que a 

‘ligação’ (Bindung) da energia que flui para o aparelho psíquico consiste na passagem do estado 

de livre fluência para o estado de imobilidade” (XIII, p. 31; XIV, p. 194). Em outras palavras, 

tudo se passa como se, surpreendido por uma intensidade excessiva, o princípio do prazer, posto 

 
234 Em APP, Freud vai do trauma físico ao trauma psíquico utilizando um raciocínio analógico. O trauma psíquico 

funcionaria tal como o trauma físico, com a grande diferença que no primeiro o excesso de energia muitas vezes 

diria respeito às fontes internas do organismo, isto é, ao caráter traumático do excesso característico da vida 

pulsional.  
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agora em suspensão, revelasse a sua condição de possibilidade mesma: o ato de “ligar” (binden) 

uma multiplicidade de forças, restringindo sua circulação e propiciando, por meio da integração 

nos estratos superiores do psiquismo – mediada por processos de “contra-investimento” ou 

“contra-carga” (Gegenbesetzung) – a decorrente dissipação da quantidade nociva ao sistema.     

 Dito de outra forma, a primeira hipótese a qual Freud chega é a de que há uma condição 

para o funcionamento coordenado do organismo a partir do Lustprinzips, o que não deixa de 

ser uma hipótese profundamente desconstrutiva: o princípio regulador do aparelho psíquico não 

está no princípio, pois ele tem uma gênese. Note-se, então, como aqui é a própria ideia da 

“principialidade do princípio” que é rasurada: o princípio é segundo, ele apenas pode surgir a 

partir dessa restrição econômica, dessa “banda” ou “stricture235”, como diz Derrida, que 

operacionaliza a passagem entre uma assistematização absoluta, na qual a energia circularia 

livremente, sem determinação ou limites, para a concretude de um funcionamento já 

determinado e integrado: “economia não geral, mas estrictural” (VM, p. 356).  Quer dizer, o 

princípio do prazer emerge da regulação progressiva da tendência ao dispêndio incondicional 

e à plasticidade amorfa que caracterizam a economia geral dos processos primários; e é apenas 

a partir daí que ele pode comandar, enquanto uma instância secundária, o aparelho psíquico. 

Passamos, então, para o remetimento entre a gênese do princípio e a sua constante 

operação de diferimento: o princípio não é apenas segundo porque condicionado, ele também 

não funciona de maneira unívoca, dividindo-se e se contrapondo a si, fazendo a economia do 

próprio no cálculo de um retorno regulado. Perante o confronto com a necessidade (Ανάγκη) 

imposta pelo meio, o princípio do prazer, “sem abandonar a intenção de obter ao final o prazer, 

exige e consegue o adiamento da satisfação, a renúncia a várias possibilidades desta e a 

temporária aceitação do desprazer, num longo rodeio para chegar ao prazer” (XIII, p. 6; XIV, 

p. 165).  

O princípio de realidade, então, se impõe, mas não enquanto o representante do 

desprazer – como um segundo senhor que contradiria o primeiro –, mas como um suplemento 

a este, suplemento que assegura a dominância racional do prazer: “um desvio para diferir o 

 
235 O termo “stricture” é utilizado por Derrida, durante toda a sua leitura de APP, como um conceito central e 

organizador de seu argumento, uma vez que tal termo traduz a “Bindung” de Freud. Iremos verter stricture por 

“estrictura”, escolha que nos parece a mais simples e próxima do original. Tal termo joga, evidentemente, com 

uma quase homofonia com “écriture” e designa a ação da bandagem, da ligação, de conjuntar o múltiplo em um 

sistema organizado e regulado. Como veremos, por meio do uso da ideia de uma stricture própria à vida, Derrida 

busca conceituar um de seus mais importantes temas: o processo de mediação entre uma economia geral e uma 

economia restrita, mediação estrictural que irá sempre condicionar a disseminação da diferença na escritura.  
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gozo, a distância de uma différance” (CP, p. 301). Suplementaridade intrínseca ao princípio 

que, ademais, Freud já deixara bastante explícita em seu texto de 1911, Formulação sobre os 

dois princípios do funcionamento psíquico: “a substituição do princípio do prazer pelo de 

realidade não significa a deposição do princípio do prazer, mas a sua salvaguarda. Abandona-

se um prazer momentâneo, incerto quanto aos seus resultados, para ganhar, no novo caminho, 

um prazer seguro que virá depois” (VIII, p 235-236; X, p. 117). Entre as exigências do prazer 

e a contraposição da realidade há um cálculo passível de ser feito236. 

 Esse princípio condicionado é, por conseguinte, uma díade, como que dividido em si. O 

instalar-se da exigência de mediação com a realidade concreta – da qual os trabalhos de 

repressão e sublimação são o corolário da maturação exigida – impõe, ao aparelho psíquico, a 

dinâmica do conflito, sobretudo porque “quase toda a energia que preenche o aparelho vem dos 

impulsos próprios às pulsões”, excesso quantitativo que entra em contradição com as exigências 

de renúncia ou retardamento da satisfação tão caros ao princípio de realidade. Tal conflito faz 

com que “no meio do caminho sempre volte a suceder que determinadas pulsões ou partes delas 

resultem incompatíveis, nas suas metas ou exigências, com os restantes, capazes de unir-se na 

abrangente unidade do Eu” (XIII, p. 6-7; XIV, p. 166).  

Disso se segue que o recalque da vida pulsional seja necessariamente constitutivo das 

sínteses egoicas, uma vez que a estrutura do “eu” é incompossível com a totalidade das forças 

que coexistem no organismo. É na passagem entre a exigência de descarga das excitações e seu 

diferimento exigido pela realidade que a estruturação do ego se destaca desse sem-fundo 

próprio à circulação indeterminada e atônica da energia. “Eu” que será, por conseguinte, 

atravessado por um excesso que lhe é estranho e constitutivo; ou seja, o si-mesmo 

constantemente trepida sobre a indeterminação desse conjunto de pulsões parciais, isso que 

resiste a uma integração plena no eu237. Como afirma Richard Boothby: “desde o Projeto a ideia 

 
236  Em diversos momentos de sua obra, Derrida recupera a etimologia do termo latino pensare para relembrar a 

relação estrita entre entendimento e o bom estabelecimento de medidas, já que pensare deriva desse processo de 

“pesar”, de “calcular” a massa de um objeto – pendere. Tal solidariedade entre conhecer e calcular será contraposta 

a um aspecto incalculável que exige um pensar de outra ordem, um pensamento do impossível que marcará, 

sobretudo, os escritos finais de Derrida. Veremos detalhadamente tal ponto no capítulo IV desta tese.     

237 Disso se segue, por exemplo, o tema do “subjéctil” – desse ser projetado sobre o sem fundo do pulsional – que 

Derrida irá desenvolver de maneira contundente em seu último ensaio sobre Artaud: “É um fundamento sem 

fundamento. Isso exaspera a ânsia do médico perante tal inacessível fundo de suas figuras, figuras que são suas 

mas não são próprias a ele. Nesse fundamento indeterminado, o subjéctil não se deixa ser levado, determinado, 

figurado, ele não se deixa ser terminado. Isso é in-finito, mas, na medida em que isso é uma matéria indeterminada, 

trata-se de um ‘mau infinito’ como Hegel diria, um infinito negativo, um indefinido. Um infinito mau, Artaud 

poderia traduzir, indefinido sombrio, obsceno e trabalhado por forças infernais que isso representa, habitado por 
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mais crucial de Freud (...) é a admissão da inevitável e irremediável disjunção entre o registro 

das excitações somáticas e suas representações psíquicas”; logo, “sempre existe um resto, algo 

irremediavelmente deixado, uma porção de energia corporal que não recebe a inscrição 

adequada nos esquemas da Triebrepräsentanzen” (2001, p. 286-287).  

Visto dessa perspectiva metapsicológica, o qualitativo do prazer, enquanto sua essência 

mais evidente, está como que crivado pela suspeita: uma vez instalada a cisão tópica, a descarga 

de uma excitação – economicamente um prazer – pode, fenomenologicamente, ser vivenciada 

como desprazer e, assim, também vice-versa. Tais curtos-circuitos entre quantidade e 

qualidade, entre infraestrutura e superestrutura, se quisermos, resistem, como nota Derrida, a 

todo um topos clássico da filosofia, engajando o discurso “de coisas bem-conhecidas na via de 

uma especulação renovada” (CP, p. 309). O que se recusa fundamentalmente é o esquema de 

derivação causal simples entre quantitativo e qualitativo, esquema de racionalização dos 

fenômenos comum à história do materialismo moderno. Materialismo do qual Freud é sem 

dúvida um herdeiro, mas não um continuador acrítico.   

Ora, a esse respeito, lembremos en passant como os limites que o ponto de vista 

econômico encontra em sua explicação da dinâmica prazer/desprazer desde sempre fora uma 

pedra no sapato de Freud. De certa forma, a dificuldade de APP passa por essa impossibilidade 

de uma explicação plena do fenômeno prazer/desprazer através de um simples raciocínio 

causal, ou cálculo quantitativo. Era assim, como explica Monzani (1989, p. 212-13), que Freud 

tropeçava em paradoxos quando pensava, já em seus Três ensaios sobre a sexualidade (1905), 

na tensão sexual e sua maneira paradoxal de conjugar prazer e desprazer; ou ainda, como em O 

problema econômico do masoquismo (1924), Freud se espantava com a especificidade do 

fenômeno masoquista, fenômeno em que dor e sofrimento coincidem com a experiência do 

prazer. Todo o problema, que permanecerá em última análise irresolvível do ponto de vista 

estritamente teórico, é que nem sempre a fórmula – “prazer = rebaixamento das tensões” - 

parece dar conta dos volteios dialéticos próprios às ações e paixões humanas concretas. Daí que 

o aspecto qualitativo, que aparecerá na narração analítica de si e na possibilidade hermenêutica 

posta pelo material clínico, ainda que seja derivado de uma base quantitativa, será 

 
demônios e súcubos que isso torna banal por baixo de sua superfície neutra. Isso nunca aparece em si mesmo, 

apenas através de figuras interpostas. Sorrateiramente, um lugar em que tudo aparece, em si mesmo isso desaparece 

atrás do fenômeno, isso a coisa em si mesma ou ainda o objeto transcendental = X tomado de empréstimo da 

khôra” (SUBJ, p. 143).  
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necessariamente irredutível. Como de costume em Freud, toda a dificuldade é pensar a 

complementariedade de instâncias opostas que conformam a realteridade.     

Dito isso, é preciso reconhecer que APP busca se manter, conceitualmente, nos estritos 

limites entre dinâmico, econômico e tópico. Do ponto de vista metapsicológico, o diferimento 

do fator quantitativo explica, de maneira suficiente, o princípio de realidade enquanto o 

mecanismo através do qual o princípio do prazer media a pressão pulsional interior com as 

exigências efetivas do mundo; mediação que possibilita a relação realista e utilitária do desejo 

com os objetos concretos. Tal processo tanto limitaria o fundo de delírio constitutivo da gênese 

alucinatória do desejo, quanto restringiria um dispêndio total, permitindo com que a vida viva 

resistindo e se contrapondo pragmaticamente às intempéries do meio exterior mediante uma 

variação ininterrupta da constância mínima de sua força interna disponível. A vida, como 

propõe Freud, é indissociável desse conflito e dessa reserva diferencial entre forças; por 

conseguinte, a tensão lhe é o mais essencial. É nesse sentido que Derrida lê, no processo descrito 

em APP, o rastro de uma economia da vida do vivente: “rede de diferenças de forças, o vivente 

não é nada além desse diferencial. Ele se transmite e se ‘reproduz’ como tal” (CP, p.377). 

Sublinhe-se o engenho, quase dialético, da leitura de Derrida do quadro até então 

montado por Freud: para o vivente, as noções de “prazer puro” ou a “realidade pura” não têm 

o menor sentido concreto, apenas ideal. Eles funcionariam como limites em que abstratamente 

tensionamos a oposição para um dos dois extremos, buscando, legitimamente, ao separar os 

inseparáveis, determiná-los da forma mais rigorosa possível. Todavia, ao fazermos isso, a vida 

como que se rasga ao meio, perdendo-se impreterivelmente: “destrutivo e mortais, tanto um 

quanto o outro. Entre os dois, o desvio que difere forma então a efetividade mesma do processo, 

do processo ‘psíquico’ enquanto processo ‘vivente’” (CP, p. 304). Dito de outra maneira, aquilo 

que é outro do animal humano – a realidade exterior que existe independente de nós – e aquilo 

que lhe é mais íntimo – a imediaticidade qualitativa da sensação – enlaçam-se em torno de uma 

mesma materialidade, ancorando o vivente no não-vivo, o orgânico no inorgânico, ou, se 

quisermos ainda, a vida na morte.    

Entre interior e exterior, a realidade como efetividade bruta e a interioridade como 

autoafecção plena nunca se dão imediatamente, nunca se a-presentam enquanto tal. Por entre 

todos esses pares de opostos e através deles, inscreve-se um desvio da différance, “a raiz comum 

– isto é, que difere – de ambos os princípios, raiz arrancada dela mesma, necessariamente 

impura e, estruturalmente destinada ao compromisso, à transação especulativa” (CP, p. 304). A 
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especulação toma a forma, então, do pensar próprio à disparidade entre forças que constitui a 

tessitura imanente à vida singular “deste” ou “daquele” organismo em questão.    

As consequências filosóficas de tal dinâmica não são pequenas: entre as exigências 

pulsionais e a coisidade exterior, há uma zona mista em que a astúcia da vida (Métis/ Μήτις238) 

afirmará sua soberania, astúcia que consiste em aprender a trabalhar e se assenhorar daquilo 

que lhe é outro – “interna” e “externamente” – para que o vivente possa sobre-viver. No 

desdobrar dessa necessidade estará a gênese dos esquemas lógicos enquanto garantidores de 

objetividade pragmática na lida do eu com a realidade efetiva do mundo. Conhecer e agir 

racionalmente serão como as garras da gana da vida, instrumento indissociável de seu pendor 

à dominação e à subjugação239. Por conseguinte, a vida teórica, diferentemente do que nos diz 

uma longa tradição que remonta a Platão e Aristóteles, sempre será indissociável do interesse 

prático240. Tal como em Nietzsche, a razão inscreve-se, em uma economia da vida, enquanto a 

emergência sensível, corpórea e histórica da racionalidade. Razão, portanto, na vida e não da 

vida.   

Na continuidade do argumento de APP, essa “desconstrução” sem contradição da 

principialidade do princípio, com todos os rearranjos conceituais que ela permite, abre o espaço 

para uma reinterpretação do material clínico anteriormente exposto. Ao final do capítulo IV, 

Freud pode, então, retornar ao tema das neuroses traumáticas, sobretudo no que diz respeito aos 

sonhos repetitivos que as caracterizam. Guiado pelos marcos teóricos anteriormente 

alcançados, Freud formula agora uma explicação econômica possível para esse automatismo 

que faz com que “os sonhos dos neuróticos que sofreram acidentes” os façam voltar 

“regularmente à situação do acidente” (XIII, p. 32; XIV, p. 195).  

 
238 Para uma caracterização rigorosa e histórica da ideia de razão enquanto “astúcia da vida”, ver o clássico estudo 

de Vernant e Detienne sobre a Métis grega (2018).  

239 A metáfora da razão enquanto “garra” é comum tanto a Nietzsche (2007) quanto a Bachelard (2018). Ambos, 

de certa forma, jogam com a relação filológica entre Greifen (garra/agarrar), Begriff (conceito/presa) e begreifen 

(compreender/inteligir).   

240 Sobre isso, basta lembrarmos como, já na primeira frase da Metafísica, Aristóteles colocava o conhecimento, e 

o prazer que dele decorre, como o objeto de desejo mais originário do animal humano: “Todos os homens têm, 

por natureza, o desejo de conhecer. O prazer causado pelas sensações é a prova, pois, para além mesmo de sua 

utilidade, elas nos satisfazem por elas mesmas (...)” (METAFÍSICA, livro A, 980 25). Como certa vez Michel 

Foucault disse, ao comentar longamente essa passagem, tal texto estabelece uma posição filosófica maior que irá 

perdurar por séculos e determinar em larga medida certos desenvolvimentos da história da filosofia: a tese de que 

o conhecimento é essencialmente desinteressado, universalmente partilhado como um bem em si e inscrito na 

própria natureza humana como um predicado seu (FOUCAULT, 2011, p. 7-14).      
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Se tal compulsão à repetição coloca a tese fundadora do sonho enquanto realização de 

um desejo em xeque, é porque ela caracteriza uma situação de exceção, precisamente essa 

situação em que o princípio do prazer não funciona de maneira adequada na medida em que a 

força desencadeada pelo trauma ainda se encontra no sistema de modo não determinado, ligado 

ou representado. Por conseguinte, afirma Freud, “tais sonhos buscam lidar retrospectivamente 

com o estímulo”, não enquanto repetição própria ao prazer, mas como expressão da necessidade 

de lidar com o excesso do traumático, como o trabalho capaz de reativar o princípio regulador 

(XIII, p. 32; XIV, p. 195). Tal caráter retrospectivo nos ensina que “à lei segundo a qual o sonho 

realizaria um desejo não é contradita, a exceção não fala contra ela: ela a precede. Existe algo 

mais velho na lei que a lei” (CP, p. 371). 

Nesse caso, repetir é uma maneira de tentar inscrever o traumático nas trilhas que tecem 

o si-mesmo, uma re-vivência sintomática que visa transformar o excessivo do ocorrido em algo 

passível de simbolização na estrutura de coerência do ego: “ligar é imediatamente suprir, 

substituir e, logo, representar, suceder, colocar um Ersatz no lugar do que a estrictura inibe ou 

interdita” (CP, p. 420). Situação que nos permite afirmar que o que está aquém do princípio do 

prazer é a “Bindung”, já que a repetição em questão parece estar a serviço dela. Daí que Derrida 

nos diga, de maneira um pouco cômica, que “a economia libidinal é, antes de mais nada, uma 

‘economia bindinal’, economia do laço ou da ligação, conceito ou metáfora que tem um papel 

formidável” em APP (CP, p. 415).  

 

A Bindung é um ato preparatório (vorbereitender Akt) ao exercício do PP (princípio 

do prazer). Enquanto tal, ainda não se trata do PP, ela prepara antes o terreno para a 

dominância deste último... Em seguida, com o terreno preparado, ela introduz o senhor 

e, segundo tempo, o instala, o assegura, o confirma e o fortalece em sua dominação. 

A Bindung excede portanto a dominação como base de sua condição. Nenhuma 

dominação que não seja preparada, introduzida e confirmada pela Bindung (...) Não 

há dominação sem isso e não compreendemos o que dominar quer dizer de outra 

maneira (CP, p. 421)  

   

O lugar central de um princípio de individuação241 na economia libidinal, eis o que 

realmente chama a atenção de Derrida aqui. O papel da Bindung é notável porque ela excederia 

o próprio discurso psicanalítico, já que, através da metáfora da ligação, Freud nos forneceria, 

na realidade, uma imagem consistente dessa operação agonística condicionante de “encadear, 

 
241 Ou, como sugere Monzani: entre os dois limites, a Bindung, essa “função originária de ligação própria a um 

processo impessoal”, talvez “não fosse exagerado dizer função sintetizadora” (1989, p. 180).   
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atar, garrotear, apertar, bandar o que é tão originário quanto essa função de estrictura, a saber, 

o X que não sabemos o que é antes de ser ligado e representado por seus representantes” (CP, 

p. 420). Todo um fio da leitura apresentada em Spéculer sur Freud é sugerir que essa operação 

sintética pode ser transcrita em outros contextos, uma vez que ela é rigorosamente conceitual. 

Se a traduzirmos como uma tendência à síntese aplicável a uma grandeza intensiva X que 

apenas sabemos ser múltipla e que excede a representação, tal dinâmica pode ser descrita de 

uma forma ainda mais genérica: trata-se de tematizar, perante um “dado conjunto”, a constante 

e possível passagem entre um ajuntamento informe, porque não interligado de maneira 

organizada, e um ajuntamento formalizado, porque parcialmente integrado (CP, p. 420-421). 

Essa é a lógica mais geral que Derrida encontra no encadeamento freudiano dos processos-

primários-Bindung-processos-secundários.  

Mas, se é assim, através dessa lógica de estricturação do múltiplo enquanto embate de 

forças que engendram formas, no fundo, nos deparamos com uma das mais antigas obsessões 

da desconstrução: a incontornável via de mão dupla entre indeterminação e determinação, 

problema já presente, por exemplo, em um ensaio inaugural como Força e significação e que 

atravessa um livro decisivo como A escritura e a diferença. Como propõe Christopher Johnson, 

nesta oposição toda dificuldade residiria na busca de uma apreensão racional de um sistema 

mediante a sua coerência e articulação sem que com isso tenhamos que perder sua gênese e 

desenvolvimento temporal, isto é, “as condições de delimitação e determinação das forças 

presentes e atuantes dentro do sistema” (JOHNSON, 1993, p. 31).  

Isso porque, tal como Freud notara sobre as pulsões, Derrida insiste que o fator intensivo 

apenas apresenta-se de maneira indireta, condicionando tanto o qualitativo essencial à 

experiência vivida quanto a ontogênese do vivente, mas ao mesmo tempo perdendo-se, 

diferindo-se e gastando-se nesse processo mesmo. Daí essa antiga e clara colocação de Derrida: 

“Dizer a força como origem do fenômeno é sem dúvida nada dizer. Quando ela é dita, a força 

já é fenômeno” (FS, p. 45).  

É por isso que, ainda seguindo Johnson, podemos afirmar que há uma dupla exigência 

posta pela leitura derridiana: “a força deve habitar o sistema, ela não é apreensível em si mesma. 

Ao mesmo tempo, há o perigo da neutralização da força através de sua determinação em uma 

totalidade estruturada. Tal passagem traz o risco de uma cegueira formal às forças 

condicionantes” (1993, p.  32). Ou seja, entre o pensamento da força e o conhecer da forma, 

Derrida insiste que a boa apreensão do caráter ontogenético das coisas exige uma explicitação 
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econômica de seu processo, sendo que econômico, nesse caso, significa “uma maneira de 

conceber a dinâmica de relação entre força e forma sem se submeter a nenhum dos extremos” 

(JONHSON, 1993, p.32).  

Tal caráter dinâmico-econômico dos escritos de Derrida muitas vezes passou 

despercebido aos leitores, críticos ou simpáticos, da desconstrução242: a escritura é inseparável 

de um pulso que condiciona tanto o movimento disjuntivo da disseminação quanto o potencial 

sintético da estricturação. É por essa razão que Derrida insiste que uma lógica de apreensão das 

relações que conformam estruturas deve estar atenta a isso que Força e significação já 

descrevia, não sem ironia, como uma “estrutura mais fundamental, estrutura pela qual a 

totalidade se abre e transborda para ganhar sentido na antecipação de um télos que é preciso 

entender aqui sob a sua forma mais indeterminada” (FS, p. 44).  

Quer dizer, o que está em questão é inteligir, conjuntamente com a forma, o fluxo de 

fatores quantitativos, isso que simultaneamente tanto inaugura um sistema quanto o excede nele 

mesmo, forçando-o em direção a uma constituição mais ampla, a partir do risco de uma 

desintegração absoluta. É do excesso a-estruturável que algo como uma estruturação parcial é 

possível; não deixamos nunca de passar de uma economia geral a uma economia restrita e vice-

versa. O caminho-do-pensar de Derrida sempre irá ser traçado nesse imparável e rítmico Fort-

Da243 entre indeterminação e determinação, “estrutura mais fundamental” que qualquer 

estrutura que tem como predicado essencial nunca ser plenamente uma estrutura.  

 
242 Sobretudo aqueles que leem Derrida estritamente através da chave de uma filosofia da linguagem. Afinal, desde 

muito cedo em sua obra, Derrida afirma o caráter econômico da própria linguagem e a necessidade de pensá-lo 

por meio de um registro diverso e irredutível a uma simples análise linguística: “é preciso visar uma certa 

impotência da linguagem a sair de si para dizer a sua origem (...) A força é o outro da linguagem sem o qual esta 

não seria o que é” (FS, p. 45).  

243 A expressão “Fort-Da”, retirada da célebre intepretação de Freud da brincadeira de seu neto, é utilizada 

inúmeras vezes por Derrida em sua obra, nos mais diversos contextos. De certa maneira, podemos dizer que 

Derrida tem uma leitura bastante genérica e formal desse caso freudiano. Apenas para ilustrarmos o que aqui é 

dito, vejamos como Derrida entende a seguinte passagem de APP: “Esse bom menino tinha o hábito, 

ocasionalmente inoportuno, de jogar todos os pequenos objetos que alcançava para longe de si, a um canto do 

aposento, debaixo da cama, etc. de modo que reunir os seus brinquedos não era coisa fácil” (XIII, p. 12; XIV, p. 

171-172). Derrida chama atenção que a brincadeira do garoto pode começar a ser compreendida antes mesmo da 

entrada em cena do famoso carretel, isto é, a partir desse “hábito”, ou automatismo lúdico, que enforma seu 

comportamento cotidiano. O que estaria em questão nele? Segundo Derrida, dois movimentos: o primeiro, a 

dispersão dos brinquedos pelo quarto, movimento que APP nomeia como jogar; em segundo, isso que Freud chama 

de “um trabalho difícil”, quer dizer, a reunião dos objetos (Zusammensuchen). Tendo tal oscilação em vista, 

Derrida diz que “antes do carretel, há somente a multiplicidade dos objetos constituintes do conjunto do Spielzeug 

e a multiplicidade de agentes: uma criança que joga, dispersa, pais que reúnem, organizam, colocam ordem. (...) 

trata-se sempre de um coletivo: é um conjunto, a unidade de uma multiplicidade espalhável que, justamente por 

isso, precisa ser reunida através do trabalho dos pais. É a unidade coletiva de um agenciamento de jogo que pode, 

em todos os sentidos da palavra, se deslocar, mudar de lugar e se dividir-separar” (VM, p. 307-308).  O hábito do 
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Esse ponto é de fundamental importância. Como Derrida sublinha, em La vie la mort, 

na ocasião da leitura do livro de François Jacob (Logique du vivant), mesmo quando tentamos 

reduzir teoricamente um sistema vivo a um complexo restrito de troca e circulação de 

informação, privilegiando dessa forma o modelo cibernético, a ligação entre “informação e 

entropia – digamos entre forma e força – (...)  permite supor que em um sistema organizado os 

elementos são unidos por trocas e tais trocas são tanto de informação, quanto de energia e 

matéria” (VM. p. 163/165). Sendo assim, como propõe Francesco Vitale, em seu comentário 

ao seminário de 75/76, para Derrida há um limite crítico ao modelo informacional privilegiado 

por Jacob, pois este teria a tendência de ser abstrato, “reduzindo, se não reprimindo, a dinâmica 

econômica da vida do vivente; a dissipação, aquisição, conservação e troca de energia que a 

caracterizaria” (VITALE, 2018, p. 115).  

É por essa razão que Derrida insiste reiteradamente que, em um sistema capaz de se 

autorregular e se reproduzir através de processos de feedback e trocas com o meio, toda 

circulação de informação implica “seleção, discriminação e triagem” (VM, p.164); processos 

que exigem tanto o emprego econômico da energia do sistema quanto uma base material de 

inscrição, tradução e duplicação do fluxo de mensagens. Nesse sentido, não se pode equiparar 

rapidamente um modelo informacional/semiótico com um simples complexo “comunicacional, 

linguístico”, pois “não se pode isolar uma estrutura linguística ou semiótica pura de um modelo, 

digamos, dinâmico, energético e econômico”. Por conseguinte, conclui Derrida, o paradigma 

cibernético de Logique du vivant “é ao mesmo tempo informático (se a informação é somente 

mensagem formal) e energético”, ainda que Jacob não o afirme com todas as letras (VM, p. 

165).   

De tudo isso, a consequência decisiva para o nosso problema é que, sempre que falarmos 

de um sistema, “o valor da relação de força, de diferenças de força, a agonística econômica 

serão irredutíveis”, lição que, como Derrida nos lembra, teria sido a de Freud244 (VM, p. 165). 

 
menino, então, exprimiria esses dois movimentos complementares de estricturação e dispersão do múltiplo que é, 

como veremos, a lógica fundamental que Derrida irá encontrar em APP. Tudo se passa como se, no funcionamento 

infantil, os processos primários aparecessem de maneira mais contundente em sua tendência à dispersão e em sua 

ilimitada plasticidade de deslocamento, enquanto a figura dos pais representariam o trabalho de domínio e ligação 

das pulsões, trabalho responsável pela estrutura de coesão do eu e dos objetos, coesão característica do processo 

secundário e suas representações correlatas: “Freud não diz isso, mas é fácil de ler assim a cena: (...) é o objeto, 

si-mesmo, o seio, a mãe, o pênis, etc, que o garoto dispersa em um movimento chamado jogo, movimento com o 

qual ele joga, e que os pais trabalham para reconstituir como um conjunto” (VM, p. 308).      

244 Não deixa de ser interessante notar como, nessa reafirmação de Derrida do econômico em Freud, joga-se 

também uma diferença e uma tensão com a maneira pela qual, por exemplo, Lacan sempre irá buscar desvencilhar 

a psicanálise de qualquer “energética”. Sobre isso, ver os comentários tardios em seu seminário 23 – Le sinthome.  
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Melhor dizendo, necessariamente aberto ao fora, em tensão consigo e com o outro através de 

um processo incessante de auto-hetero-regulação, a manutenção da vida e sua reprodução 

implicam um conflito que é inseparável e condicionado “por leis econômicas” (VM, p. 167). 

Economia das intensidades que exigiria, para sua intelecção racional, uma rede conceitual que 

permita a apreensão concreta da ontogênese dos sistemas, o que significa dizer que tal 

explicitação do caráter dinâmico quantitativo em questão diz respeito a uma reflexão teórico-

especulativa que excede o saber positivo sem contradizê-lo.  

Buscando ainda melhor determinar esse ponto fundamental, lembremos, como certa vez 

afirmou Gilles Deleuze, que todo o fluxo de magnitudes que determina a gênese e o 

desdobramento de um “sistema sinal-signo” é correlato a uma ordem de diferenças entre forças: 

“diferença de nível, de temperatura, de pressão, de tensão, de potencial, diferença de 

intensidade. (...) A expressão diferença de intensidade é uma tautologia. A intensidade é a forma 

da diferença como razão do sensível” (1968, p. 286). Como sugerimos no capítulo 2, é preciso 

ter em mente a distinção filosófica entre extensio e intensio quando falamos em quantidades em 

geral. O econômico – e todos seus correlatos até aqui vistos: trauma, pulsão, processos 

primários e secundários, descarga, estímulo, excitação, prazer, energia – em Freud, não designa 

fatores quantitativos que poderiam ser matematizados enquanto partes distintas uma a uma, tal 

como no modelo próprio a uma cinemática. Mas sim fatores intensivos que exigem, para sua 

intelecção, uma gramática das forças – uma “energética” – que tem como ponto de partida o 

reconhecimento do múltiplo e o desnível diferencial que lhe é intrínseco. Como dirá Rosny: 

 

A energética mostra como todo o trabalho deriva de diferenças de temperatura, de 

potencial, de nível, como de resto toda aceleração supõe diferenças de velocidade: 

com toda verossimilhança, cada energia calculável implica fatores na forma E-E’, nos 

quais E e E’ ocultam, eles próprios, fatores da forma e-e’, e isso indefinidamente a 

ponto de que nunca alcançamos uma quantidade de energia E que não supõe nenhuma 

diferença. (...) O princípio de toda energia sendo uma intensidade, as quantidades de 

energia não seriam outra coisa que repetições de intensidades. Mas toda intensidade 

resulta de uma diferença, as somas da energia se manifestariam como somas de 

diferenças (1930, p. 8/66).  

 

É da diferença enquanto aquilo que condiciona o dado como múltiplo-aí que deriva o 

disparate entre intensidades, différance que, desdobrando-se e se reservando, ressoa 

infinitamente por entre o extensum, produzindo o vir-a-ser-do-ser enquanto constelação do 
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diverso. Não é apenas através do recurso à matemática cantoriana245 que se torna possível 

pensar o múltiplo sem pressupor a soma de unidades ou a totalidade das partes, lição que 

Deleuze sempre saberá extrair de um pensamento das forças (Spinoza, Nietzsche, Freud). A 

inserção da grandeza intensiva no pensamento abre esse espaço do múltiplo em que a diferença 

é a condição transcendental do dado, fundo permeado por fatores quantitativos pré-individuais 

que engendram a ontogênese dos indivíduos, fatores pelos quais “não devemos entender 

indivíduos constituídos na experiência, mas como aquilo que neles age (...) como princípio 

plástico, anárquico e nômade, contemporâneo dos processos de individuação, e que não é menos 

capaz de dissolver e destruir os indivíduos quanto de constituí-los temporariamente” 

(DELEUZE, 1968, p. 70). Daí que, como Mil Platôs irá propor (“O liso e o estriado”), um 

pensamento da multiplicidade pode ser derivado da aliança com uma pluralidade de modelos: 

“tecnológico, musical, marítimo, físico, estético,” do qual a escritura é, sem dúvida, mais um 

dos possíveis. 

Toda a dificuldade dessa conceitualização da matéria intensiva, contudo, deriva do fato 

de que o trabalho da intensidade é sempre paradoxal; ele faz com que a extensão se transforme 

e o qualitativo fulgurem, mas o faz somente perdendo-se nesse processo mesmo: “a diferença 

só é razão suficiente da transformação na medida em que esta transformação tende a anulá-la”. 

(DELEUZE, 1968, p. 288). Isto é, há uma tendência entrópica nos processos empírico-materiais 

de se ir do mais diferenciado, portanto do mais heterogêneo e indeterminado, para o mais 

unificado, homogêneo e determinado. Em outras palavras, esse processo – temporal, uma vez 

que é irreversível e, por conseguinte, diferente de qualquer relação mecânica – é um processo 

 
245 Nesse sentido, diferentemente do que Alain Badiou afirma, a grande diferença entre a sua filosofia e a de 

Deleuze concentra-se menos no problema da “univocidade do ser” e muito mais na aliança através da qual o 

pensamento filosófico engendra uma ontologia do múltiplo. Ambos buscam pensar a multiplicidade-sem-um – 

movimento, inclusive, comum a toda essa geração –, mas, enquanto Deleuze privilegia um pensamento físico-

metafísico-estético, Badiou segue pelo caminho de uma lógica-matemática-ontológica. O interessante é que essa 

partição, que Badiou certa vez disse ser a escolha entre “o número” e “o animal”, organiza também, de certa 

maneira, a leitura da psicanálise dentro do quadro da “filosofia continental” contemporânea. Isso porque, enquanto 

Lacan – e Badiou em seu rastro – irá privilegiar modelos matemáticos e topológicos para pensar a metapsicologia 

enquanto uma teoria do sujeito, Derrida, por exemplo, nunca irá abandonar o caráter econômico/energético da 

psicanálise, movimento também comum a Deleuze, Guattari, Lyotard e, em menor medida, a Foucault. Inclusive, 

não seria possível ler, malgrado a polêmica esganiçada, O Anti-édipo muito mais como uma reconfiguração 

particular do freudo-marxismo do que como uma ruptura definitiva com a psicanálise? Pois, no fundo, na passagem 

entre estrutura e maquinismo, o que está em questão é, ao criticar a tendência molar das figuras da unidade próprias 

à psicanálise freudiana – pai, família, ego, etc – reconfigurar a energética nos termos da multiplicidade de fluxos 

próprios a uma materialidade intensiva. Nesse sentido, o livro de Deleuze e Guattari parece ter muito mais Lacan 

e a lógica do significante como alvo do que Freud propriamente dito. Para uma reflexão da importância das 

grandezas intensivas na psicanálise, a partir de um ponto de vista político, ver o interessante artigo de Silbertin-

Blanc (2016).     
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mortal: sua temporalização é o tempo de uma igualização, “o tempo gasto pela diferença para 

anular-se no extenso em que ela é distribuída. (...) Nós somente suspeitamos da intensidade 

porque ela parece correr para o suicídio” (DELEUZE, 1968, p. 288-289).     

Afirmação que deve ser bem entendida: com o tema do gasto das forças, não se trata de 

pensar o intensivo como algo que teria uma essência negativa, isto é, que teria como maneira 

de ser a negação de sua aparição, ou ainda como se estivéssemos perante uma nova versão da 

história do velamento do ser. Na verdade, tal economia da intensidade, que tem na diferença 

sua condição suficiente e necessária, exige que o pensamento aponte para outra direção: uma 

ontologia do múltiplo sem um246, na qual toda uma gramática especulativa própria aos pares 

antinômicos – essência/aparência, coisa-em-si/fenômeno e ôntico/ontológico – é recusada.  

É nesse sentido, por exemplo, que devemos entender a seguinte afirmação de Derrida: 

“a força não é obscuridade, não está escondida sob uma forma da qual seria a substância, a 

matéria ou a cripta” (FS, p. 46). Seu dilema deriva simplesmente do fato de que ela tende à 

dilapidação última, impulso ao limite que marca a gênese e a determinidade das coisas através 

de uma constante consumação. Para tudo dizer de uma vez, é própria à intensidade, enquanto o 

seu valor mais inapropriável, a perda-de-si que se esvai em direção ao grau zero; o fim lhe é 

iminente porque imanente ao seu modo-de-ser. No jogo das forças, a expropriação-de-si 

coincide com o seu vir-a-ser.       

Desse ser-gastar da diferença como o mais essencial à intensio decorre as dificuldades 

que tanto Derrida quanto Freud reconhecem na apreensão das forças em ação dentro de um 

sistema. Se, contudo, perante tais dificuldades, a desconstrução insiste na importância da 

perspectiva econômica para a inteligibilidade de uma ontogênese em geral, é porque existiria, 

dentro da história da filosofia, essa incessante tendência ao ocultamento do intensivo, fazendo 

com que “nesta metafísica a força ceda o lugar ao eidos” (FS, p. 46). Nela, historicamente, o 

bom senso filosófico sacrifica a multiplicidade no altar idealizante do princípio de identidade, 

processo de estabilização por identificações categoriais que é a operação mais elementar de 

organização da realteridade por parte de uma operação da consciência que a re-apresenta 

objetivamente. Dessa forma, giramos no círculo vicioso da apreensão racional do racional, 

lançando para o fora do absurdo, ou do contrassenso, tudo que não se submete sem atrito à 

 
246 Para a nossa leitura, a afirmação do múltiplo e da relacionalidade em jogo na ideia de escritura, aliada a uma 

compreensão diferencial da espaço-temporalidade e a uma economia da intensidade são os três eixos fundamentais 

para o entendimento do que chamamos de materialismo transcendental a partir de Derrida. 
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regularidade de nossas leis naturais e ao apaziguamento de nossas categorias analíticas bem 

definidas (DELEUZE, 1968, p. 289). Homem e mundo podem, então, se entrelaçarem no 

fundamento da razão universal, nisso que Derrida sempre chamará de “falologocentrismo”, 

plenamente apartados do “irracional” ou de qualquer outra figura da alteridade em geral.    

É a essa imagem filosofante dogmática, nos parece, que a desconstrução crê que o 

pensamento de Freud (e de Nietzsche) escapa em seus melhores momentos. Posição teórica, 

todavia, que não pode ser compreendida apenas como um “positivismo anti-metafísico”, já que 

a aliança entre economia e dinâmica opera, desde o início, em um nível teórico-especulativo247. 

E se é assim, então há, ao menos para Derrida, um pensamento da força que não se coaduna 

com uma filosofia da vida enquanto metafísica da presença, mas sim com uma filosofia 

materialista da natureza. 

Nunca será o bastante insistir neste ponto: pensar a força/energia não significa opô-la à 

matéria, como se reencenássemos pela enésima vez na história do pensamento, por exemplo, a 

contraposição entre mecanicismo e vitalismo. Uma reflexão sobre a intensidade não é, 

necessariamente, uma “metafísica” da matéria animada, uma energética que postula algo como 

um élan vital que coabita e movimenta o inerte inorgânico. Pelo contrário, pensar o quantum 

de força próprio à ontogênese dos seres diz respeito à intelecção do caráter intensivo 

(diferencial) da própria materialidade-aí. Um dos traços distintivos da geração de Derrida, tão 

mal compreendida diga-se de passagem, é exatamente essa reinvenção de uma posição 

materialista interdisciplinar na qual a materialidade é filosoficamente conceituada enquanto a 

processualidade conflituosa do diverso, o que rompe de maneira decisiva com a tradição do 

materialismo francês próprio aos séculos XVII e XVIII, sem que recaiamos na tendência 

espiritualista oposta.   

Nesse caso, a “matéria” está como que dividida em si mesma, a intensio é imanente aos 

seus processos constitutivos na medida em que há diferenças de potenciais entre os corpos. É 

por isso que Deleuze afirma que, na verdade, a energética define-se “pela combinação de dois 

fatores, o intensivo e o extensivo (por exemplo, força e comprimento para energia linear, tensão 

superficial e superfície para energia de superfície, pressão e volume para a energia de volume, 

altura e peso para energia gravitacional, temperatura e entropia para energia térmica)” (1968, 

p. 287). Toda a questão é que a categoria do quantitativo diz respeito a dois registros diferentes 

 
247 Como dirá Jacques Lacan, de maneira um pouco peremptória, mas sublinhando o fulcro especulativo do 

econômico em Freud: “A energética também é uma metafísica” (1995, p. 83). 
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que devem se dar com-juntos se queremos uma compreensão imanente da gênese e dinamismo 

próprios à processualidade metamórfica da matéria. O paradoxal dessa exigência racional, 

como vimos, é que somente temos a força enquanto perda, enquanto uma quantidade que se 

consome na realização do próprio impulso que lhe constitui. Gasto-de-si que Freud já percebera 

quando definia a perspectiva econômica como aquilo que busca dar conta dos rastros deixados 

pelas relações de força atuantes no organismo, ponto de vista “que procura acompanhar os 

destinos das quantidades de excitação e alcançar uma avaliação ao menos relativa dos mesmos” 

(X, p. 280; XII, p. 120).     

  É dessa irredutibilidade do econômico que a desconstrução deriva, desde a década de 

60, o caráter incontornável do discurso freudiano, insistindo na importância da psicanálise 

perante outras correntes teóricas importantes no cenário intelectual parisiense de época, como 

a fenomenologia, o estruturalismo e o próprio marxismo248. No fundo, podemos mesmo dizer, 

Freud é sempre a referência materialista última de Derrida.  É por isso também que, e tanto o 

seminário de 75/76 quanto La carte Postale reafirmarão tal posição de maneira bastante 

contundente, para Derrida, ainda que Freud realize diversos empréstimos das ciências 

biológicas em APP, seu discurso não se alicerça, em seu nível mais elementar, em um 

biologismo, mas antes nisso que La différance já chamara de uma “economia das forças” (DIF, 

p. 18). Esse “modelo” permite com que concebamos, da maneira mais genérica possível, a 

dinâmica de troca, gastos, reservas, investimentos, sublimações, deslocamentos, transposições, 

inversões, desvios e permutações de quantidades (energia = X) em um complexo relacional 

organizado (estrutura/sistema). Nesse sentido, ninguém melhor que Georges Bataille deu ao 

econômico sua formulação mais freudiana, quando afirmou que: 

   

[a economia geral] tem em vista o movimento da energia sobre a Terra – da física do 

globo à economia política, através da sociologia, da história, da biologia. Nem a 

psicologia, nem geralmente a filosofia, podem ser tidas como independentes dessa 

questão primeira da economia. Mesmo o que pode ser dito da arte, da literatura, da 

poesia, tem grande relação com o movimento que estudo: o da energia excedente, 

traduzido na efervescência da vida. (BATAILLE, 1988, vol. VII, p.20-21)      

 

Toda questão, armada nessa estrutura de remetimentos que propomos entre Derrida, 

Freud, Deleuze e Bataille, é afirmar que o “econômico” apenas ganha uma especificidade 

filosófica quando o distinguimos rigorosamente da ciência econômica, esta sempre uma 

 
248 Sem falar, evidentemente, na contraposição à interpretação heideggeriana de um pensamento da força enquanto 

último momento da metafísica ocidental, por exemplo, naquela apresentada por ocasião de sua leitura de Nietzsche.     
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economia restrita da gestão de recursos de um homo oeconomicus individualmente 

considerado, como se a economia pressupusesse uma antropologia normativa e uma psicologia 

dogmática do homem em seus fundamentos. A perspectiva aberta pela pulsionalidade, ao 

contrário, implicaria a reflexão em torno das trocas e circulação de recursos humanos para um 

campo mais amplo da intelecção de uma dinâmica materialista da natureza, economia geral dos 

fluxos de fatores quantitativos dentro da qual a economia psíquica sempre estaria contida, sendo 

um caso regional de um processo mais amplo: 

 

(...) A ciência econômica se contenta em generalizar a situação isolada, limita seu 

objeto às operações feitas com vistas a um fim limitado: o do homem econômico; ela 

não leva em consideração uma atuação da energia que nenhum fim particular limita: 

a atuação da matéria viva em geral (...) Na superfície do globo, para a matéria viva 

em geral, a energia está sempre em excesso, a questão está sempre colocada em termos 

de luxo, a escolha está limitada ao modo de dilapidação de riquezas. É para o ser vivo 

particular, ou para o conjunto limitados de seres vivos, que surge o problema da 

necessidade. O homem, no entanto, não é apenas o ser separado que disputa sua parte 

de recursos com o mundo vivo ou com os outros homens. O movimento geral de 

exsudação (de dilapidação) da matéria viva o anima, e ele não poderia interrompê-lo, 

até mesmo no ponto mais elevado, sua soberania no mundo vivo o identifica a esse 

movimento; ela o consagra, de modo privilegiado, à operação gloriosa, ao consumo 

inútil. Se ele o nega, como incessantemente é levado a fazer pela consciência de uma 

necessidade, de uma indigência inerente ao ser separado (a quem constantemente 

faltam recursos, e que é apenas um eterno necessitado), sua negação nada muda no 

movimento global da energia: esta não pode se acumular sem limitações nas forças 

produtivas; enfim, como um rio que corre no mar, ela deve nos escapar e se perder 

para nós. (BATAILLE, 1988, vol. VII, p. 30-31).   

 

Seguindo essa colocação, nos parece crível afirmar que, ao menos para Derrida, o 

“econômico” diz respeito à possibilidade de inteligir filosoficamente o devir através de uma 

mediação entre a materialidade como heterogeneidade absoluta – puro excedente quantitativo 

– e a sua momentânea estruturalização na diversidade relacional entre entes existentes. Nesse 

sentido, a ontogênese nada mais seria que a conceptualização em movimento desse excès errant 

da qual nos fala Bataille: apenas levando em conta a existência de uma multiplicidade 

inominável na representação e, portanto, excedente à linguagem, é que podemos pensar 

conjuntamente aquilo que se dá na identidade como o resultado unário de uma individuação 

singular. Para tanto, é preciso que puras quantidades comportem uma indeterminação em si, 

disseminação do múltiplo que é indissociável da produtividade sintética de ligações 

diferenciais. É esse trânsito entre determinação e indeterminação, por intermédio da mediação 
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entre economia geral e restrita, que constitui a dinâmica própria a um processo de 

individuação249.   

A perspectiva econômica diria respeito, então, ao nível mais materialista do discurso, 

pois refere-se à apreensão dinâmica quantitativa da constituição processual da realteridade 

mesma. É por isso que Derrida afirma que a questão do materialismo em seus escritos reenvia, 

em última análise, nunca a um conceito substancialista de matéria, mas sim “a economia geral 

que eu tentei desenhar a partir dos traços de Bataille” (POS, p. 87). Aliança entre Bataille e 

Freud que, como começamos a perceber, permeia a sua obra do início ao fim, delimitando os 

contornos mais elementares da reconstrução conceitual de uma ontologia materialista.  

Se retornarmos agora à leitura de Derrida de APP, compreenderemos a razão pela qual 

a noção freudiana de Bindung é tão importante para ele. O que está em questão, na verdade, é 

a própria possibilidade da ocorrência de sínteses do múltiplo. Um pouco como se a própria 

materialidade, e não apenas as idealidades intencionais, fosse constituída por intermédio de 

sínteses passivas que cosem os corpos – naturais, individuais e sociais250 – em unidades 

diferenciadas cada vez mais abrangentes de produção e re-produção. Tudo deve acontecer entre 

esses dois limites ideais, entre a heterologia da diferença e a homogeneidade do idêntico, já 

que, se “a pura heterogeneidade, pura diferença, puro devir, não podem ser apreendidos como 

tais, um grau de mistura é necessário com suas contrapartes teóricas (homogeneidade, 

identidade, simultaneidade)”, para que a apreensão ontogenética se torne, enfim, possível 

(JOHNSON, 1993, p. 19).  

É precisamente tal lógica da duplicação de limites que Derrida irá reencontrar, quase 

que obsessivamente, por toda parte em APP, tal como uma repetição que retorna performando 

no texto o seu próprio dilema. Isso porque o que Freud faria, em última análise, seria exatamente 

caracterizar o aparelho psíquico, do ponto de vista dinâmico-econômico, como algo que 

funciona sempre entre duas idealizações. Dessa vez, como um fluxo constante de fatores 

 
249 Uma lógica semelhante de conceituar a relação entre multiplicidade e unidade pode ser encontrada em Badiou 

(1999, p. 80) com a diferença fundamental que para ele, aqui bastante próximo de Lacan, trata-se sempre de pensar 

o múltiplo através de um paradigma cantoriano que recusa o modelo energético-econômico e, portanto, toda a 

gramática das forças, o que ao nosso ver é problemático para pensar os processos de individuação e a relação de 

fundo entre economia libidinal e a gênese das estruturas sociais. Para um desenvolvimento original das 

consequências de uma ontologia do múltiplo matemático para uma reconfiguração da metapsicologia, ver Badiou 

(2009, cap. 13) e o belo livro de Tupinambá (2021, sobretudo o cap. 7).     

250 Sobre a importância de deslocar a noção de sínteses passivas em direção a à constituição da realidade, ver as 

excelentes colocações de Deleuze e Guattari em O Anti-Édipo, item 4 do capítulo 1 – “Psiquiatria materialista” – 

sobretudo o tópico 4.3 – “O real e a produção desejante: sínteses passivas” (2011, p. 43-45).   
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quantitativos organizado através dessa imparável mediação entre o excesso intensivo das forças 

e a sua parcial integração em níveis superiores do sistema: “zona mediana que difere (...) leva 

o processo primário em sua ‘pureza’ (um ‘mito’ diz a Traumdeutung) ao processo secundário 

‘puro’, inteiramente submetido ao princípio do prazer” (CP, p. 373).  

Logo, o fundamental seria compreender como a separabilidade entre os dois termos é 

apenas um gesto analítico: do ponto de vista concreto, o primário nunca deixa de ser inscrito 

no secundário no mesmo movimento pelo qual força os limites do secundário, resistindo a ele. 

Não há, por conseguinte, uma descontinuidade unilateral, mas sim um fluxo em que o processo 

se dá através do desdobramento contínuo da diferença. Lógica que, como vimos, já orientara a 

relação entre prazer e realidade, também as noções de “primário” e “secundário” funcionam 

apenas como limiares teóricos de organização desse processo inconsciente, repetitivo e 

progressivo de síntese e dispêndio das forças que atravessa todo o aparelho psíquico: “ligação 

e desligamento devem ser compreendidos como dois tipos de processo, modos de 

funcionamento da energia, em ação em todos os níveis tópicos” (LAPLANCHE, 1999, p. 144).  

A insistência de Derrida no conceito de Bindung visa sugerir então, ainda que Freud não 

o diga explicitamente, que tal função está desde o início a serviço disso que APP chamará, em 

suas páginas finais, de Eros, ou pulsão de vida. Toda a economia do vivente irá depender dessa 

capacidade de restringir o dispêndio último – o grau zero da diferença –, assenhorando-se das 

intensidades através de um processo de economia, manutenção e adição das disparidades 

intensivas, dessas tensões – relações diferenciais distintas de zero – que Freud diz serem o mais 

essencial à vida.  Bindung que, portanto, também está na base de toda constituição sintética do 

Eu enquanto instância fundante da aparição do mundo como representação.    

Nessa estricturação da multiplicidade-aí, que é, como diz Derrida, uma “tendência 

dominadora” desde sempre existente na vida pulsional251 (CP, p. 373), é também a gênese e a 

representação de todas as figuras sistêmicas características do pensamento freudiano que podem 

ser encontradas: organismo e linguagem, subjetividade e intersubjetividade, natureza e cultura, 

“das constrições mais físicas às alianças mais sublimes, (...) é forçosamente necessário que o 

conjunto como tal se ligue ele mesmo para se constituir como tal” (CP, p. 429). O campo 

 
251 Esse ponto, nos parece, é um dos mais decisivos da leitura de Derrida no que concerne à teoria das pulsões. 

Não apenas a repetição e o dispêndio, mas também o domínio e a reserva seriam próprios à pulsão em geral, o que 

irá instalar um conflito interno ao próprio pulsional. É por meio desse antagonismo, como veremos, que Derrida 

irá ler a oposição entre vida e morte a partir de um outro registro, leitura que o levará para uma conceitualização 

um pouco diversa do dualismo pulsional de Freud.    
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pulsional assemelha-se, então, a um conjunto dissemelhante antagônico que paulatinamente 

estabelece relações diferenciais a si, relações que moderam e diferem a tendência ao grau zero, 

distinguindo-se da homogeneidade entrópica e, consequentemente, resistindo a ela252. Monzani 

percebeu isso quando afirmou: “não nos esqueçamos de que a obra suprema de Eros, a 

civilização, é toda ela o resultado dessa incessante atividade de ligação (Bindung), vinculação 

por meio da qual Eros cria e mantém unidades novas, essas organizações estruturadas que 

ultrapassam os indivíduos” (MONZANI, 1989, p. 230). O que significa dizer que o problema 

genético mais geral de uma sociedade é ligar as pulsões enquanto maneira de organizar seu 

caráter conflitivo nos termos de um regime normativo estável, laços afetivos apaziguados e a 

decorrente instauração de uma ordem racional capaz de dar conta da reprodução material de um 

corpo social internamente articulado.  

Dentro de tal esquema conceitual, caberá a essa atividade de ligação, capaz de conjuntar 

o múltiplo na emergência de instâncias novas, um papel fundamental na determinação da 

ontogênese material do vivente em seu por-vir, esse risco aberto sobre a inquietude de uma 

temporalização que corre do passado ao futuro. É por isso que ali onde Freud reconhece a 

constante tendência “da introdução de diferenças vitais (Vitaldifferenzen)” através “da ligação 

entre substâncias vivas” enquanto o mecanismo mediante o qual a vida pode acontecer, sobre-

viver e se multiplicar (XIII, p. 60 XVI, p. 228), Derrida traduz, enfatizando em uma inequívoca 

linguagem ontológica, que “todo ser-conjunto começa por se ligar, por um se-ligar numa 

 
252 Nesse sentido, é um pouco curioso como raras vezes se acentuou a relação entre a psicanálise freudiana e um 

pensador como Salomon Maimon. Afinal, como Gueroult mostrou, entre os pós-kantianos, foi Maimon, antes 

mesmo de Schopenhauer, quem insistiu de forma mais decisiva que todo campo fenomênico deveria ser pensado 

por meio do condicionamento de um sem-fundo não egológio ou individual, caracterizando o transcendental como 

campo genético imanente à consciência: “A sensibilidade fornece então as diferenciais para uma consciência 

determinada; a imaginação tira um objeto finito (determinado) da intuição; e o entendimento tira da relação dessas 

diferentes diferenciais, que são seus objetos, a relação de objetos sensíveis que delas provém. As diferenciais de 

objeto são o que se chama de númeno, mas os objetos que delas procedem são os fenômenos. Em relação à intuição, 

a diferencial, de todo objeto em si = 0, dx=0, dy=o etc. Mas suas relações não são = 0, pelo contrário, devem ser 

indicadas de maneira determinada nas intuições que delas procedem” (MAIMON, 1989, p. 50). É pensando na 

originalidade na colocação desse problema ontogenético do transcendental que Gueroult comenta da seguinte 

forma a filosofia de Maimon: “o princípio da filosofia transcendental não deve ser simplesmente formal, mas 

permitir no sujeito uma determinação a priori dos objetos eles mesmos em sua matéria e uma atribuição do 

fundamento da relação do objeto ao sujeito de uma maneira absolutamente imanente à consciência. Por exemplo: 

o princípio de determinabilidade matemático para a determinação a priori dos objetos mesmos da matemática, e a 

relação das diferenciais (da consciência) para a determinação a priori das relações empíricas entre objetos 

determinados. As diferenciais são os elementos genéricos e genéticos das realidades que preenchem as formas (do 

espaço e do tempo) na intuição empírica” (GUEROULT, 1929, p. 20). Toda questão será a passagem desse campo 

diferencial, ainda pensado em termos idealistas por Maimon, para um campo material e positivo das forças, 

passagem que, nos parece, estará em operação em um arco que vai de Schopenhauer a Nietzsche, passando por 

Freud.  
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relação diferencial a si. Ele se envia e se posta desse modo. Ele se destina. O que não quer dizer: 

ele chega” (CP, p. 429).  

Mas, se é assim, podemos dizer que a lição de Freud recuperada por Derrida é a de que 

há sempre uma incessante contaminação entre economia geral e economia restrita, trânsito que 

estaria em ação desde o início na contraposição entre “primário” e “secundário”, ou entre 

energia ligada e des-ligada253, atando as oposições em um jogo dinâmico em que a estaticidade 

de categorias opostas não condiz com a efetividade do processo vivo em questão. É por isso 

que, da pressão pulsional à ligação da excitação, da regulação do prazer às exigências da 

realidade, Derrida lê na metapsicologia um exemplo rigoroso de uma teoria geral das 

quantidades, que tem no diferimento, ou reserva, da diferença sua condição de possibilidade 

última: “dupla determinação que tínhamos consignado à ‘palavra’ différance254 com um ‘a’” 

(CP, p. 377). Profunda solidariedade entre escritura e economia libidinal que se conjuga nisso 

que chamamos, no primeiro capítulo, de materialismo transcendental255. Em última análise, no 

movimento de leitura proposto em Spéculer sur Freud, tudo se passa como se Derrida refizesse 

a célebre proposição freudiana acrescentando uma volta no parafuso especulativo: não se trata 

mais de “transformar a metafísica em metapsicologia” (IV, p. 288, V, p. 378), mas sim de pensar 

e extrair o irredutível elemento filosófico interno à própria metapsicologia.      

É precisamente aqui, contudo, quando finalmente parece que delineamos as linhas 

elementares de APP e sua decorrente leitura por parte da desconstrução, que o texto de Freud 

dá sua guinada teórica decisiva com a entrada em cena da morte. Como reconhece Derrida, a 

partir de então, “diferença, prazer e realidade, qualquer termo que se tome dessa estrutura de 

um-dois-três termos, irá sempre tratar da morte”. E, precisamente por isso, “no fim nada pode 

se opor a essa morte, ela não é diferente, no sentido da oposição, ela está inscrita no processo 

dessa estrutura. Se nada pode se opor à morte, ela é, desde já, a vida a morte” (CP, p. 305). Nos 

 
253 Nisso, descontado o imenso exagero da colocação, a afirmação de um psicanalista como André Green parece 

realmente tocar em um ponto fundamental da experiência intelectual de Derrida: “Eu li e reli Derrida e fiquei 

impressionado como a sua teoria não é outra coisa que a teoria freudiana dos processos primários” (1995, p.53).      

254 Como se sabe, Derrida justifica a criação do neologismo différance por meio do entrelaçamento dos dois 

sentidos possíveis dados ao verbo différer: tanto o diferimento próprio ao ato de adiar algo quanto o processo de 

diferenciar-se, de não ser idêntico a si (DIF, p. 8). Sobre isso, note-se simplesmente como no verbo economizar 

também se conjuga tal caracterização: a temporalização de um gasto quantitativo que se reserva e que, por 

conseguinte, perdura de maneira diferencial a si. Por intermédio de tal jogo de linguagem, contudo, o que Derrida 

pretende efetivamente destacar, como esperamos ter deixado claro, é a profunda solidariedade concreta da escritura 

à economia.     

255 (Cap.1, p.81-82) e nota 90.  
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adiantamos um pouco ao texto de Freud com esse comentário, mas apenas para indicarmos 

imediatamente o fulcro da questão porvir: como compreender este enlace entre uma economia 

da vida e uma economia da morte? Por qual razão, ao longo desse estranho percurso, Freud se 

sente irresistivelmente impelido por esta tese “que ele levou tanto tempo para captar: que o 

espectro da morte era o ordenador fundamental do sistema” (MONZANI, 1989, p. 224)? 

Questões desconcertantes, sobretudo, quando percebemos que, até o momento, com todas as 

minúcias do raciocínio, o texto freudiano tratou aparentemente da dinâmica econômica própria 

à vida. 

 

3.4 A cisão interna: pulsões de vida de morte 

A viravolta do argumento é conhecida: Freud não se detém na tese de que a repetição 

seja apenas, ou sempre, uma maneira retroativa de ligar o fator excitatório quantitativo. Pois, 

nesse caso, ainda estaríamos operando dentro da tendência reguladora do princípio do prazer, 

da passagem entre atônico e tônico, entre energia livre e ligada. A questão, contudo, é que o 

material clínico parece exigir a inscrição de uma variante a mais na equação: a “Zwang zur 

Wiederholung” que se expressa na neurose transferencial, essa dinâmica singular em que a 

repetição não engancha em uma ação ou fantasia específica, mas assombra “um conjunto quase 

indefinido de situações nas quais a mesma matriz (padrão de comportamento) é aplicada” 

(MONZANI, 1989, p.182). Sobre ela, explica Freud: 

 

(...) no analisando se torna claro que a compulsão de repetir na transferência episódios 

de sua infância desconsidera de todo modo o princípio do prazer. O doente se 

comporta infantilmente, mostrando-nos que os traços de lembrança reprimidos de suas 

experiências primevas não se acham nele presentes em estado ligado, e mesmo não 

são capazes, em certa medida, de obedecer ao processo secundário. A esse não 

ligamento devem eles também sua capacidade de formar, apegando-se aos vestígios 

diurnos, uma fantasia desejo que se apresenta no sonho. A mesma compulsão à 

repetição nos aparece frequentemente como obstáculo terapêutico, quando queremos 

promover a completa separação do médico por parte do paciente, no final do 

tratamento, e é de supor que o obscuro medo que sentem os não familiarizados com a 

psicanálise, de despertar algo que em sua opinião deveria ficar dormindo, representa, 

no fundo, o receio de que surja tal compulsão demoníaca. (XIII, p. 37, XIV, p. 201) 

 

  

A importância de tal comentário clínico é que ele indica um fenômeno em que Freud 

reconhece, em seu automatismo de repetição, algo realmente “oposto” ao princípio do prazer, 

um ressurgimento sintomático daquilo que não consegue se inscrever nos níveis mais elevados 
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de estratificação do aparelho psíquico. Isso que incessantemente retorna, diabo que Freud 

nomeia como o mais “pulsional (triebhaft) da pulsão”, é o index para atar a compulsão de repetir 

ao modo de ser próprio ao pulsional. Se na transferência repete-se, sobretudo, um material 

recalcado da ordem da sexualidade polimórfica infantil e dos dilemas da primeira infância, 

então é o pulso disso, que não se integra sem conflito e recalque na estrutura do eu, que retorna 

incessantemente na situação analítica, pressionando-a e, muitas vezes, soterrando-a no fracasso. 

É no rastro dessa compulsão desimpedida e contrária a qualquer cálculo do prazer que a morte 

irá se inscrever decisivamente no esquema freudiano.   

Novamente, o retorno do duplo: conscientemente ou não, o discurso de Freud equilibra-

se com um conceito bastante peculiar de repetição, pois, se seguirmos de perto a sua 

argumentação, perceberemos como a metapsicologia é solidária de um duplo registro para o 

repetir. Ambígua, a repetição também está como que dividida em uma identidade contraditória: 

por um lado, ela repete sintomaticamente algo que a precedeu, uma cena originária ou um 

trauma recalcado perdido no tempo. Entre o repetido e o repetente, uma relação de origem e 

derivação, passagem da representação que organiza, no nexo de uma narrativa rememorativa, 

o escrever-se-de-si-para-si; por outro lado, des-ligada de todo e qualquer representante, livre e 

móvel no silêncio de sua não-presença, a repetição pulsa inconscientemente sem começo ou 

fim, pulsar que induz, “por propagação ilimitada, uma desconstrução geral: não somente da 

ontologia clássica da repetição, mas de toda a construção psíquica, de tudo que escora a pulsão 

e seus representantes, daquilo que assegura a integridade da organização do corpus sob o 

senhorio do princípio do prazer” (CP, p. 373).  

Conclusão importante: ora a repetição parece trabalhar auxiliando o estrictural 

(Bindung) próprio a Eros, a favor dos processos secundários e de uma integração coesa do eu 

na dominância do princípio do prazer, expressão sintética dessa “tendência à dominação” que 

prepara a sua soberania (CP, p. 373); ora ela assumiria esse “caráter demoníaco”, tal como uma 

força irrepresentável e ineligável que impele irresistivelmente a concretização do destino de 

uma vida no inquietante círculo de um “eterno retorno” trágico (XIII, p. 21; XIV, p. 182). 

Automatismo arcaico e bruto que se impõe à revelia de qualquer instância consciente, ou juízo 

utilitário.  

A duplicidade da repetição tem, por conseguinte, cada lado de sua face de Janus virada 

para sentidos opostos: entre primário e secundário, entre o isso e eu, entre a pulsão e seus 

representantes, “essa lógica dupla, de efeitos incalculáveis” alicerça todo argumento de APP 
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(CP, p. 374). Lógica que, como não poderíamos deixar de notar, inscreve a repetição no registro 

de um phármakon freudiano: veneno-remédio, ela tanto parece estar a serviço da economia da 

vida, no caso das neuroses traumáticas, quanto também do “demoníaco”, no caso da repetição 

transferencial. Como prosseguir, a partir daqui, perante essa última e decisiva ambiguidade?   

É fixando-se nesse aspecto opaco que insiste para além de toda e qualquer demanda do 

princípio do prazer ou de realidade, que Freud leva a repetição ao seu ponto especulativo 

máximo quando da enunciação do que ele chama de “característica geral das pulsões”. Na trama 

de reenvios entre a “compulsão à repetição” e o “pulsional da pulsão”, APP nos diz, em uma 

passagem célebre, que: “uma pulsão seria um impulso, presente em todo organismo vivo, 

tendente a um estado anterior, que esse ser vivo teve de abandonar por influência de 

perturbadoras força externas, uma espécie de elasticidade orgânica ou, se quisermos, a 

expressão da inércia da vida orgânica” (XIII, p. 38; XIV, p. 202).  

A hipótese de Freud é densa e cai, à primeira vista, como um raio, fazendo com que o 

que até então fora dito em outros textos sobre a pulsão trema. A passagem em questão parece 

afirmar: (1) que a pulsão é algo que surge historicamente e tende sempre em direção ao seu 

dispêndio, a uma perda sem restos ou utilidade da natureza excedente que lhe é essencial; (2) 

disso decorreria que o extinguir-se da pulsão é um retorno a um estado anterior, estado em que 

a tensão que a caracteriza deixou de existir; conclusão embaraçosa, se a pulsão é aquilo que é 

mais próprio a todo organismo vivo, (3) então sua plena realização coincide com o retorno da 

heterogeneidade vivente à homogeneidade do fúnebre: “o objetivo de toda a vida é a morte” 

(XIII, p. 40; XIV, p. 204).  

Em outras palavras, para Freud o “estado anterior”, este que se repete no gasto da pulsão, 

é o estado inorgânico em que a matéria deixa de ser permeada pelas diferenças de forças tão 

própria aos sistemas orgânicos, uma vez que para a matéria morta não há nem resistência e 

conflito com o meio externo, nem tensão e regulação do meio interno. A pulsão caminharia 

então para o retorno ao grau zero, insistindo monotonamente pelo fim. Sua natureza, em última 

análise, é inercial porque, paradoxalmente, ela é “a expressão da natureza conservadora do 

vivente” (XIII, p. 38; XIV, p. 202).  Alenka Zupancic colocou tal paradoxo inerente ao pulsional 

de maneira intrigante quando afirmou que: “nós somos meras perversões, estranhos prazeres, 

do inanimado em si. Não no sentido da constituição integral, partes harmônicas de um grande 

todo ou ciclo do universo (dando origem ao ‘sentimento oceânico’ discutido por Freud), mas 
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no sentido de constituir seus tiques e trejeitos” (2017, p. 97). Na elaboração do conceito de 

pulsão, o caráter materialista da reflexão freudiana se afirma de forma inconfundível.  

Chegado esse ponto crítico de APP, devemos prosseguir com paciência, como por um 

longo desvio capaz de esclarecer certos aspectos de sua teoria das pulsões, o que nos auxilia em 

determinar melhor as questões fundamentais em jogo na leitura de Derrida. Isso porque tal 

definição “da característica geral da pulsão” - entenda-se bem: de toda e qualquer pulsão – é 

bastante ardilosa e uma intepretação não cuidadosa de seu enunciado parece contradizer de 

maneira flagrante o modo como Freud, até então, tinha caracterizado a dinâmica própria à vida 

pulsional em sua experiência intelectual. 

Sobre isso, primeiramente lembremos como naquele que é o texto, anterior a APP, mais 

estruturado sobre a Trieb – A pulsão e seus destinos (1915) –, Freud nos diz que a pulsão, esse 

“Grundbegriffe” do discurso psicanalítico, pode ser definida como uma “porção de atividade” 

(Stück Aktivität), um impulso que nunca atua “como força momentânea de impacto”, mas 

sempre como força constante” (X, p. 212; XII, p. 54). De certa forma irredutível ao físico-

químico-biológico, trata-se de um “conceito limite” que engaja o anímico no somático em um 

“difícil trabalho” de organização, transformação e representação de seus fatores excitatórios 

individuantes. Por essa razão, Freud afirma, em 1915, que as exigências pulsionais impelem 

continuamente a história do vivente, “induzindo-o a atividades complexas, interdependentes, as 

quais modificam amplamente o mundo exterior”, a ponto que “podemos concluir que são as 

pulsões, e não os estímulos externos, os autênticos motores do progresso que levaram o sistema 

nervoso, tão infinitamente capaz, ao seu grau de desenvolvimento presente” (X, p. 213-214; 

XII, p. 56). Afirmações que, aparentemente, parecem contradizer frontalmente a tese de APP.  

Em segundo lugar, recordemos ainda como a relação entre pulsão e ontogênese se 

conjuga na plasticidade que caracteriza a vida pulsional. Desde Os três ensaios sobre a 

sexualidade (1905), Freud já insistia com veemência como as pulsões sexuais não tinham nem 

objeto (Objekt), nem meta (Ziel) originariamente definidos, além de provirem das mais 

diferentes fontes (Quellen) somáticas. Heterogênea em si, fervilhamento de forças parciais que 

se distribuem desigualmente pelo corpo desde a tenra infância, o sexual caracterizava-se por 

uma indeterminação constitutiva que era inteligida através de uma apreensão sequencial de seus 

deslocamentos constantes. Em outras palavras, o desvio era sua própria maneira de ser, o 

acidente a sua essência. Como propõe Monique David-Ménard, nos textos anteriores a APP, 

“o campo das pulsões formava um festim da plasticidade”:  
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Em 1905, Freud fala de inversão (Umsetzung), de transformação (Umwandlung), de 

modificação sexual das mucosas, de objeto de substituição no fetichismo, de invenção 

de “novas metas sexuais” para a pulsão em geral. Quando já em 1932, Freud recorda 

os marcos de sua teoria das pulsões, ele não emprega menos do que dezenas de 

palavras para caracterizar a plasticidade das pulsões sexuais. Algumas caracterizando 

a meta, outras o objeto, outras ainda a fonte: a repressão, modificação da meta, é 

designada pelos verbos desviar e mudar de orientação (ablenken, verwenden). Um 

modo de satisfação pulsional pode ser substituído por outro e acompanhado de uma 

renúncia que transforma o desejo sexual em ternura. Há ainda de se levar em conta as 

transposições e modificações de finalidade. A plasticidade engloba ainda a 

fungibilidade (Vertretbarkeit), o adiamento (Aufschiebbarkeit) e a inibição da meta 

(zielgehemmte Trieb), etc. (DAVI-MÉNARD, 2002, p. 208).    

      

Se seguirmos, por fim, o arco da argumentação presente desde os Três ensaios até A 

pulsão e seus destinos, é preciso notar ainda como uma das teses mais importantes de Freud é 

afirmar que, mediante os processos de socialização e educação, os deslocamentos das pulsões 

sexuais marcam temporalmente a própria história de amadurecimento do ser humano (oral, anal, 

fálico, genital). O caráter polimórfico e a fragmentação intrínseca ao sexual eram então 

progressivamente estruturados, o que significa dizer que por meio da constituição do eu a libido 

era ligada e inscrita dentro de um contexto social e moral intersubjetivamente reconhecido 

como válido. No limiar entre o corpo e a psique, a pulsão se mostrava historicizável e 

indissociável em sua manifestação dos quadros culturais de época. Diferentemente de um 

instinto, que seria uma tendência inata, fixa e, portanto, atemporal, a pulsão se trama em 

conjunto com a contingência e a facticidade intrínseca à singularidade de uma vida sócio-

histórica, esta nada mais sendo – do ponto de vista da economia libidinal – que as configurações 

do destino (Schicksale) do pulsional.  

Ora, quem evoca as vicissitudes da pulsão não intenciona o léxico determinista de 

funções biológicas invariáveis, mas sim a destinerrância própria ao rastro de um vir-a-ser, da 

história de ligação e perdas de objetos, das experiências de satisfação e renúncia que 

condicionam a ontogênese do vivente. Por essa razão, a dinâmica econômica da pulsão não 

pode ser compreendida quando tensionada para uma concepção determinista, invariável e 

destemporalizada, sobretudo, por intermédio de um quadro biologista por demais estrito e 

próprio ao começo do século XX. Seu registro é fundamentalmente outro: o da temporalização 

e do acontecimento, da pluralidade e da inquietude próprias à efervescência do vir-a-ser da vida. 

Novamente, como afirma David-Ménard: 
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O destino é o que escapa. Trata-se, contudo, de uma realidade temporal, o conceito 

organizador dessa temporalidade é precisamente a variabilidade de suas leis: 

transformação de uma meta passiva em uma meta ativa, substituição ou fixação de 

objetos, relação entre diversas zonas erógenas – deslocamento de erogeneidade – 

como nos diz Freud (...) todos esses processos são como a gramática das pulsões. 

(2002, p. 209). 

  

Tudo se complica, contudo, porque a tal gramática plástica é preciso considerar também 

aquele traço que, segundo ainda Triebe und Triebschicksale, “é uma característica geral das 

pulsões, a essência mesmo delas”, a saber: o impulso ou ímpeto (Drang), que é “o seu elemento 

motor, a soma de forças ou a medida de trabalho que ela representa” (X, p.214; XII, p. 57). Ao 

que nos parece, é precisamente aqui que se ata o enrosco da questão. Isso porque a pulsão, 

enquanto porção de atividade, pressiona ininterruptamente por um trabalho, por uma ação ou 

afecção, que efetive o seu dispêndio. Há, por conseguinte, no miolo mesmo do conceito de 

Trieb, uma monotonia, uma invariabilidade própria a sua exigência geral e indiferenciada de 

gasto – de satisfação –, que lembra menos a circularidade de um retorno do mesmo e mais o 

fluxo de um ímpeto que constantemente arrasta o vivente, engajando-o reiteradamente no 

mundo. Em outras palavras, a plasticidade da pulsão é indissociável da repetição, aquela 

engancha-se nessa, realizando-se apenas através do ser-repetitivo, desse “mais-uma-vez” 

característico do pulsional enquanto excesso-a-si.  

Disso se segue o registro “demoníaco” dado ao repetir: a repetição não é originalmente 

apenas um estratagema de ligação das forças, mas sim um modo-de-ser desse excedente de 

excitação não ligado. Diferença intrínseca da qual deriva grande parte da dificuldade de leitura 

do texto de Freud: é que, se repetimos o trauma enquanto maneira de representar o excessivo, 

ao mesmo tempo, tal surplus é indissociável da repetição que o implica e o exprime outra-vez-

mais. Alenka Zupancic entendeu isso quando afirmou que: “o excesso de excitação existe 

apenas através da repetição que luta para ligá-la; o que, consequentemente, aponta para uma 

divisão no coração mesmo da repetição” (2017, p. 112).  

Esse paradoxo, como vimos, atravessa toda a leitura de Derrida: se a Bindung já está em 

operação desde o início, ela está porque há uma franja remanescente ineligável que torna o 

trabalho da ligação necessário. Em outras palavras, a condição de possibilidade de X coincide 

com a sua condição de impossibilidade: é somente porque a heterogeneidade do pulsional 

excede a ligação que a repetição também pode preparar, parcialmente, uma síntese possível. Na 

divisão interna à repetição encontramos as bordas de contato, novamente, de uma economia 
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geral e uma economia restrita; mediação entre a desmesura característica dessa atividade 

pulsional em relação a sua comedida inscrição dentro do registro da representação.     

Tendo em vista a montagem de tal quadro conceitual, podemos agora descrever o caráter 

complexo do movimento pulsional: faz parte de seu modo-de-ser a consumação-de-si em um 

processo anônimo e a-subjetivo que irá exprimir-se, todavia, no desdobramento plástico da 

estrutura subjetiva e social, isto é, em sistemas integrados e individuais: “nós somos o sistema 

e o destino de nossas pulsões” (DAVI-MÉNARD, 2002, p. 210). Logo, o caráter autodestrutivo 

se impõe menos como uma expressão teleológica clássica do fim buscado e sim como aquilo 

que seria o mais próprio ao pulsionar no seu gasto-de-si; em outras palavras, a pulsão não 

“quer” a morte, não “visa” o fim, pelo simples motivo que tais expressões parecem dotá-la de 

uma certa intencionalidade, o que evidentemente não é o caso. A morte lhe é imanente porque 

indissociável da sua própria efetivação. Do contrário, como poderíamos conceber uma pulsão 

que não fosse um dispêndio, que não portasse em seu processo a própria autonegação? Um 

pouco como nas figuras retóricas clássicas do fogo que é um arder que se consome, ou do 

relâmpago que é o zênite de um luzir em desaparecimento, a natureza da pulsão é contraditória: 

ela é “conservadora” sem se conservar256.  

Por isso, é preciso um certo cuidado com as armadilhas da linguagem quando falamos, 

com Freud, que “a vida serve à realização da morte”, ou ainda que “o objetivo de toda a vida é 

a morte” (XIII, p. 38-39; XVI, p. 204-205). É preciso suspeitar da gramática entificante que 

silenciosamente arma cada uma dessas proposições à revelia do que sugere o texto. Pois, quando 

nos expressamos assim, parece que fazemos da morte um substantivo, um ente que conduziria 

de maneira férrea os processos vitais, tal como uma velha irmã Moira a segurar o cordão da 

vida em seu ponto extremo. Incontornável ilusão de linguagem, como explica Derrida: “[a 

pulsão] é um movimento, um processo, uma tendência, uma força, processo sem sujeito ou 

objeto determinado, antes de todo sujeito ou objeto determinado, antes de todo ente, antes de 

todo quem ou o que” (BSII, p. 156). Por conseguinte, a pulsão enquanto força não é “a” força 

“no sentido substancial, subjetivo ou objetivo da palavra”; pelo contrário, “trata-se de uma 

forçagem, de um esforço”. Melhor dizendo, “a forma nominal, ou substancializada, do vocábulo 

 
256 Apesar de sua reticência ao modelo econômico-dinâmico, e de seu decorrente apoio em modelos derivados da 

linguística e das matemáticas, Jacques Lacan acaba por fazer uso da gramática das forças para elaborar, de maneira 

bastante perspicaz inclusive, a relação entre pulsão e gozo: “Na verdade, é somente através do efeito da entropia, 

nesse desperdício, que o gozo toma forma, que ele se indica. Daí porque eu introduzi o termo Mehrlust, plus-de-

jouir. (...) É somente na dimensão da entropia que damos corpo a isso, a saber: que há um mais-gozar a recuperar” 

(LACAN, 1991, p. 56).  



235 

 

 
 

(Trieb) é problemática, é preciso lê-la como tal. Diríamos o mesmo da pulsão ou da pressão e 

também da força. Isso pulsa, mas lá onde isso pulsa, não há ainda nem pulsão nem pulsionado, 

nem ser-pressionado nem ser-pressionando” (BSII, p. 156).    

A dificuldade em jogo parece ser, então, que o caráter verbal intransitivo e repetitivo do 

impulso (Drang) contrasta e condiciona a variabilidade característica do Objekt, da Quelle e do 

Ziel, matizando esses outros componentes fundamentais para a intelecção “do conceito de 

pulsão em geral” (X, p. 214; XII, p. 57). Dessa forma, a pulsão apenas torna-se realmente 

inteligível e concretamente identificável a partir de seus objetos, suas fontes e suas metas, isto 

é, das muitas maneiras pelas quais o pulsional impulsiona a gênese e o amadurecimento da vida 

de um vivente. É próprio à pulsão se diferir constantemente e, de maneira sincrônica, pressionar 

invariavelmente, impelindo em direção a sua satisfação, insistindo em sua aniquilação. Como 

afirma a esse respeito Adrian Johnston: “Pulsão é a expressão conceitual metapsicológica de 

uma mediação irreconciliável entre”, por um lado, “a não-historicizável, quase-somática 

pressão (Drang)” e, por outro lado, “um campo temporalizado constituído tanto por 

representações de objeto quando pela alteração histórica de suas metas” (2005, p. 167).  

Conclusão importante: se o destino é o dispêndio último, o caminho dessa consumação 

é intrinsecamente plural, errância dotada de uma virtualidade irredutível a uma causação 

finalista estrita. Sendo assim, o que Freud chama de pulsão de morte parece estar mais 

relacionado, simplesmente, com destacar esse núcleo maquínico, iterativo e opaco próprio à 

pulsionalidade em geral, do que propriamente caracterizar qualitativamente uma pulsão em 

específico257. Como propõe Laplanche:  

 

O que Freud visava em seus textos mais teóricos, através da alcunha de pulsão de 

morte, era uma pulsão como que no seu estado bruto, uma pulsão sem representação 

fixa de meta nem de objetivo, uma espécie de força cega autodestruidora; é por isso 

que se pode dizer que se trata mais (...) de um modo bem particular de funcionamento 

da força psíquica, do que de uma verdadeira pulsão com sua meta e objetos 

específicos. (1980, p. 246).  

 

Ao trabalho de ligação (Bindung) próprio às pulsões de vida opõe-se, então, um impulso 

de des-ligamento ou desencadeamento (Entbindung), que se expressaria desimpedidamente na 

pulsão de morte. Logo, a diferença entre processos primários e secundários, assim como a entre 

 
257 Monzani também parece se inclinar a essa interpretação: “Tudo parece indicar que algo muito mais radical está 

sendo expresso com a ‘pulsão de morte’” (...) “a pulsão de morte é aquilo que está na raiz de todo pulsional” (1989, 

p. 226-227).  
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energia livre e ligada, se alicerçaria nessa polaridade conflituosa e incondicional entre vida e 

morte no próprio pulsional258. O que explica a razão pela qual, ainda que Freud insista 

categoricamente no dualismo, resistindo à heterodoxia do monismo junguiano, ele nunca 

postule duas formas de energia, pois não faz sentido predicar uma qualificação aos fluxos que 

constituem a economia libidinal. É o próprio ponto de vista econômico que faz com que o 

agrupamento freudiano em pulsões de vida “e” de morte não possa fazer recurso simples a uma 

caracterização qualitativa de essência dessa ou daquela pulsão259, já que ele se atém estritamente 

ao movimento, ligação e dispêndio de quantidades.   

Dessa forma, nos parece que o que evita que caiamos em um monismo é simplesmente 

afirmar que a tensão e o conflito são irredutíveis e constitutivos como um todo do campo 

heterogêneo das pulsões: “se em última análise o conflito psíquico é conflito entre pulsão de 

morte e pulsão de vida, mais concretamente, em nossa experiência psicanalítica cotidiana, é um 

conflito entre os processos de ligação e os processos de desligamento” (LAPLANCHE, 1992, 

p. 155/157). Não era já nesse sentido, inclusive, que Freud, evocando a filosofia da natureza de 

Empédocles260, afirmava que “somente a cooperação e oposição” entre “Eros e Destruição, um 

 
258 Safatle também interpreta dessa forma o texto de Freud: “Ou seja, a polaridade vida/morte na teoria pulsional 

freudiana recobre, na verdade, a distinção entre energia ligada em representações/energia livre inauguradora da 

dinâmica psíquica” (2012, p. 134).  

259 A recepção da teoria pulsional de Freud, na França, é profundamente marcada por essa reconfiguração do 

dualismo em uma “teoria monista”, mas um monismo em um sentido bastante diverso do de Jung. Trata-se de 

insistir que o núcleo do dualismo de Freud diz respeito a um conflito intrínseco ao aparelho psíquico, que pode ser 

traduzido das mais diversas maneiras. Laplanche (1992), por exemplo, irá falar em “pulsão sexual de vida” e 

“pulsão sexual de morte”; Lacan (1988) sublinhará que “toda pulsão é pulsão de morte”; enquanto André Green 

(1999) irá propor um “narcisismo de vida e de morte”. Derrida, em algum sentido, parece seguir essa tendência 

quando desloca o dualismo de Freud em direção à estricturação e ao dispêndio, processos que estariam 

originalmente em ação no pulsional a ponto que apenas poderíamos pensá-lo a partir desses conceitos. Com isso, 

é o próprio binômio vida/morte que acaba por ser reconfigurado, o que traz consequências decisivas para uma série 

de questões filosóficas, como veremos. Por fim, cabe também lembrar o estudo recente e admirável de Adrian 

Johnston (2005), que propõe uma nova maneira de pensar esse dualismo freudiano a partir de dois eixos que seriam 

constitutivos de uma diferença interna à pulsão: um “eixo iterativo”, relacionado à forma de uma repetição 

atemporal, e um “eixo da alteração”, relacionado à historicização própria ao tempo.       

260 Como se sabe, Freud cita sempre a filosofia de Empédocles como o antepassado distante de sua teoria pulsional. 

Nisso encontramos, como Sarah Kofman (1991) mostrou, um velho hábito positivista de ler determinadas 

proposições interpretadas na chave de “mitologias” enquanto projeções de conflitos e processos internos que 

caberia a metapsicologia desvendar. O que, claro, Derrida sempre questionaria, perguntando se a própria 

metapsicologia não opera por intermédio de certos princípios que em última análise orientam um pensar conceitual 

e “fabuloso” muito mais do que uma ciência empírica. Nesse sentido, a physis de Empédocles, que não é uma 

física no sentido moderno, mas sim uma ontologia que busca expressar a própria totalidade do mundo, em sua 

síntese entre o pluralismo materialista dos iônicos e a ênfase especulativa heraclitiana no vir-a-ser, através do 

conflito e da cooperação dos elementos, talvez tenha algo ainda a nos dizer o que, consciente ou inconscientemente, 

Freud não deixou de assinalar. Para um bonito estudo da relação entre Freud e Empédocles, ver Nicolaïdis (2009). 

A melhor reconstituição da filosofia de Empédocles, inclusive com a tradução integral de seus fragmentos, é o 

monumental estudo de Bollack (1969). 
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se esforçando por juntar o que existe em unidades maiores, e o outro, em dissolver tais uniões 

e destruir as formações que delas resultaram”, explicava “a rica variedade dos fenômenos da 

vida; jamais um deles” (XVI, p. 89/92; XIX 312/316)?  

Ora, mas nesse caso, mediante essa imagem retórico-metafísica, talvez possamos ler o 

texto freudiano não como uma cena em que dois tipos qualitativamente diferentes de princípios 

se opõem, mas sim como se a apresentação do conflito em si mesmo é que fosse encenado 

dialeticamente através de seus mímicos. A cisão seria, então, anterior a todo e qualquer arché, 

como Vladimir Safatle bem percebeu: “dessa forma, Freud acaba por naturalizar a própria 

noção de conflito presente na reflexão sobre a dinâmica pulsional. (...) Como se, no final das 

contas, o único conceito ontológico em Freud fosse, exatamente, o de conflito” (2012, p. 139).  

Dito de outra forma: se o ser do pulsional, enquanto quantum de força, é 

necessariamente o ser-do-múltiplo, é preciso insistir como tal campo pulsional não é nunca 

neutro ou estruturado por puros pareamentos diferenciais, tal como em uma estrutura 

linguística; mas antes, é um conjunto de impulsos inquietos e moventes, campo pré-individual 

essencialmente antagônico e assimétrico. O dualismo do qual Freud nos fala, como propõe 

Alenka Zupancic, pode, por conseguinte, ser compreendido nessa chave: ele não deriva 

simplesmente do fato de partirmos de “um campo ‘composto’ de múltiplos elementos, ou 

multiplicidades de multiplicidades, competindo entre si por não serem propriamente 

unificados”; pois o antagonismo refere-se também “ao próprio espaço em que a diferença 

múltipla existe” (ZUPANCIC, 2017, p. 41). O econômico é então condicionado por uma tensão 

conflitual que é a condição genética do desdobramento da diferença-em-si261: “tal como em 

Marx em que o antagonismo de classe não é um simples conflito entre diferentes classes”, mas 

sim o fulcro de constituição “de uma sociedade antagônica de classes que nunca existe como 

tal simplesmente entre partes conflitantes”; o conflito passa a ser, consequentemente,  

indissociável da gênese e da estruturalização constante “dessa luta e dos elementos envolvidos 

nela” (ZUPANCIC, 2017, p. 41).  

 
261 Ao ler Derrida com Freud, devemos ter em mente essa possibilidade de resistir à “ideologia da diferença”, essa 

maneira bastante contestável de interpretar o pós-estruturalismo alinhando o diferencial a um fundo em que o 

diverso coexiste de maneira distensionada, ou o que é ainda pior, como a simples serialização de identidades 

díspares. Contra tal interpretação, é preciso lembrar que um múltiplo intensivo é um múltiplo conflituoso que 

apenas pode ter seu dinamismo intrínseco através da tensão que lhe é constitutiva. Sobre esse irredutível 

antagonismo da diferença, ver DIF, p. 8 e 21, e POS, p. 60.           
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Nesse caso, parece ser possível admitir, seguindo uma trilha que Laplanche (1992) irá 

traçar de maneira bastante elucidativa, que não é apenas a emergência da regularização 

mortuária da metapsicologia que define APP, também é a própria ideia do sexual que se matiza 

em sua contraposição. Movimento que começara já em 1914 – sobretudo com o ensaio 

Introdução ao narcisismo –, as pulsões sexuais caminham agora em direção à representação, à 

coerência de uma ligação estável com um objeto íntegro, seja o eu seja o outro, muito mais do 

que a polimorfia perversa, o atravessamento de objetos parciais e o decorrente dispêndio livre 

que as caracterizavam, originalmente, nos Três ensaios: “pulsão de vida, ou seja, a sexualidade 

ligada a um objeto total, aquela que se torna amor, quer seja amor pelo outro, quer seja, de 

maneira correlativa e fundamental, amor por si mesmo, isto é, narcisismo” (LAPLANCHE, 

1992, p. 154).  

A relação da libido com um objeto representado e individualizado, a coerência de um 

ego estruturado que investe continuamente e sublima o sexual em uma relação terna, todo esse 

trabalho de Eros que constitui a inscrição do sexual em processos secundários e, portanto, está 

como que na própria gênese da civilização, é tensionado, em APP, com a volta desse caráter 

“demoníaco da pulsão”, isso que apenas pode se dar enquanto desestruturação, perda, 

fragmentação do objeto e do eu, des-ligamento tão próprio aos processos primários e à obscura 

raiz do inconsciente. Disrupção do pulsional que não deixa de ser também um retorno das teses 

do Projeto e dos Três ensaios por intermédio de uma nova roupagem. O que permite conjecturar 

que, com APP, o que existiria é muito mais um remanejamento do conflito sexual/psíquico nos 

termos desses dois modos de funcionamento da energia, do que realmente a “emergência” de 

uma “nova pulsão”. Para tudo dizer em uma palavra, o que há de mais real no pulsional é a sua 

cisão interna; o conflito lhe é o essencial porque estruturante da oposição significativa em jogo.   

Mas, se é assim, tal esforço de leitura, comum como vimos a uma série de bons leitores 

de Freud, parece indicar que a teoria do dualismo pulsional pode significar, sincronicamente, 

duas coisas: por um lado, como afirma Derrida, uma maneira tardia de Freud agrupar, em dois 

grupos bem distintos, o caráter parcial e múltiplo da vida pulsional, organizando as muitas e 

diversas distribuições do conceito de Trieb que encontramos de maneira dispersa por toda a sua 

obra até então: “pulsão parcial, pulsão de agressão (Agrressionstrieb), pulsão de destruição 

(Destruktionstrieb), pulsão de poder (Bemächtigungstrieb), pulsão de auto-conservação 

(Selbsterhaltungstrieb, que poderíamos traduzir, com todas as consequências que isso traria, 

por pulsão de ipseidade), pulsão de morte (Todestrieb), pulsão de vida (Lebenstriebe), pulsão 
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do eu (Ichtrieb), pulsão sexual (Sexualtrieb)” (BSII, p. 157). Organização classificatória 

retrospectiva da pluralidade dos casos no registro binário de seus gêneros que daria a forma 

final à teoria, organizando de maneira definitiva sua estrutura antagônica em uma nova 

significação.  

Por outro lado, tal dualismo pode ser entendido como expressão de uma duplicidade 

ainda mais fundamental, a saber, uma cisão interna ao próprio conceito de pulsão, cisão que 

condicionaria todos os pares de oposição de APP porque constitutiva da pulsionalidade mesma. 

Entre repetição e transformação, plasticidade e monotonia, dispêndio e vinculação, secundário 

e primário, a grande astúcia em operação, no conceito, seria precisamente estruturar-se 

desdobrando e propagando uma divisão conflituosa: a pulsão está como que em “diferença-de-

si-mesma”, quer dizer, sua diferença interna – “diferença que se relaciona consigo mesma” e, 

portanto, é uma “diferença absoluta”, como dizia Hegel (CL, p. 46) – não a destrói ou a 

imobiliza, mas sim institui uma dinâmica singular em que ela apenas pode alcançar o seu fim – 

no duplo sentido que tal palavra possui – através de um diferimento que é o pacientar de um 

movimento de perda de si.  

Conclusão à qual Derrida nos leva: no deslocamento contínuo dessa différance, já não 

faz muito sentido opor vida e morte nos termos de uma oposição unilateral simples, mas apenas 

pensar o caminho contraditório daquilo que é, desde o início, la vie la mort. E, se é assim, não 

poderíamos afirmar, de maneira pouco ortodoxa em relação à letra de Freud, mas talvez bastante 

fiel a seu espírito, que toda pulsão é pulsão de vida de morte?  

 

3.5 “Thou owest Nature a death” 262 

Caso aceitemos esses marcos que estruturam a nossa hipótese de leitura, as aparentes 

contradições do discurso freudiano sobre as pulsões se dissolvem, sugere Derrida, em um 

pensar capaz de seguir essa destinerrância da vida da morte, percurso mais “geral e 

incondicional” que organizaria o próprio horizonte da reflexão de APP como um todo (CP, p. 

377). Isso porque, no rastro dessa rota vagante característica da pulsão, Freud inscreveria sua 

compreensão não apenas da vida humana, mas também da própria historicidade da natureza 

em geral: 

 
262 “Tu deves à natureza uma morte” é uma frase que Freud atribui a Shakespeare em uma carta a Fliess em 

fevereiro de 1899. Como se sabe, trata-se de um sugestivo engano de citação feito a partir da frase original presente 

na peça Henry IV, Parte I: “Thou owest God a death”. 
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Em algum momento, por uma ação de forças ainda inteiramente inimaginável, os 

atributos do vivente foram suscitados na matéria inanimada. Talvez tenha sido um 

processo exemplarmente semelhante ao que depois, em certa camada da matéria viva, 

fez surgir a consciência. A tensão que sobreveio, na substância anteriormente 

inanimada, procurou anular a si mesma; foi a primeira pulsão, a de retornar ao 

inanimado. Era fácil morrer, para a matéria então vivente; provavelmente percorria 

um curso de vida bastante breve, cuja direção era determinada pela estrutura química 

da jovem vida. Assim, por um longo tempo a substância viva pode ter sido 

repetidamente criada, sempre morrendo com facilidade, até que decisivas influências 

externas mudaram de forma tal que obrigaram a substância ainda sobrevivente a 

desviar-se cada vez mais do curso de vida original e fazer rodeios cada vez mais 

complicados até alcançar a meta da morte. Tais rodeios rumo à morte, fielmente 

seguidos pelas pulsões conservadoras, nos ofereceriam hoje o quadro dos fenômenos 

da vida. Se nos ativermos à natureza exclusivamente conservadora das pulsões, não 

poderemos chegar a outras conjecturas acerca da origem e do objetivo da vida. (XIII, 

p. 40-41; XIV, p. 205) 

 

A concepção de natureza apresentada em APP parece basear-se em três ideias principais: 

primeiro, a origem contingente da vida, acontecimento ateológico que inaugura um outro nível 

de organização da matéria, emergência de qualidades irredutíveis ao nível anterior e que pode 

ser comparado ao surgimento posterior da vida consciente (e portanto da cultura); em segundo 

lugar, a tendência repetitiva da vida orgânica, tendência a refazer o mesmo circuito de 

satisfação infindavelmente; em terceiro lugar, a força da necessidade, que se abate sobre todo 

organismo instaurando tensões e perturbações que desencadeiam processos de seleção e 

transformação; conflito das forças que engendram esses “desvios” mediante os quais a morte 

se envia, enquanto vida, para-além-da-vida-atual, efetivando possibilidades imanentes à sua 

organização através de um mais-viver, uma superação que é também uma supressão dos até 

então cursos sucessivamente vivenciados.  

A imagem desenhada é engenhosa: recusa tanto do círculo do mesmo quanto da linha 

finalista, a história da vida da morte se torce em elipses sucessivas, tal como uma espiral, 

cravejada tanto pelas diferenças de força que a atravessam quanto permeada pelas falhas e restos 

do que pereceu. Movimento, contudo, que nunca deixa de tremeluzir na transitoriedade do 

rastro deixado: o desencaixe tumultuoso do círculo natural, aliado ao curvamento da linha do 

tempo, abre esse rasgo entrópico que tudo sorve a cada instante. Como não há conservação 

última de energia, uma economia sem reserva exerce seu pleno direito no seio do ser, fazendo 

com que a natureza, em Freud, tenha a desfigura daquilo que é precariamente mortal e, 

consequentemente, não suscetível à plenitude do sentido ou à eternidade de uma realização 

última.     
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Nisso tudo, é certo, o discurso freudiano não inova absolutamente, mas sugere uma visão 

bastante racional, desencantada e moderna dos processos materiais, apoiado, sobretudo, no 

conhecimento científico disponível à época. Ainda assim, a tal quadro, Freud busca inscrever a 

contribuição psicanalítica ao tentar fisgar o caráter econômico pela sua raiz, um pouco como 

se, por meio do tema das pulsões, algo de irredutível da ontologia da natureza se revelasse 

obliquamente263: o vir-a-ser-dos-seres passa a ser descrito enquanto a via rupta da pulsão na 

concretização de seu fim – “tudo vem dela e, então, tudo retorna a ela, ao pulso, ao pulsionar 

dessa pulsão. É ela que nos coloca a caminho, senão em rota” (BSII, p. 156). Essa é uma chave 

de leitura que a desconstrução não irá abrir mão em desenvolver: a Trieb pode ser transcrita 

para dentro da gramática filosófica como um conceito indissociável da própria história da 

filosofia enquanto metafísica264, pois trata-se, através dela, de apreender não menos que a 

ontogênese da efetividade concreta no laço entre physis e nomos. 

 
263 Nesse sentido, Vladimir Safatle parece ter razão quando afirma que o econômico, em Freud, é solidário “de um 

conceito de natureza pensado como o campo do que ganha inteligibilidade a partir da redução de seus fenômenos 

ao conceito geral de ‘energia’” (2007, p. 158). Redução da qual A parte maldita (1949), de Bataille, é, talvez, a 

mais bem-acabada expressão.  

 
264 A relação entre pulsão e metafísica é pensada por Derrida por intermédio de alguns caminhos abertos por 

Heidegger. Sobre isso, é interessante como, ao contrário do que seria o movimento mais óbvio, Derrida não 

interpreta o conceito de Trieb partindo da tese heideggeriana de uma “metafísica da vontade” enquanto último 

estágio do desenvolvimento histórico da filosofia; ou seja, Derrida não lê Freud da mesma maneira que Heidegger 

lê Nietzsche. Pelo contrário, Derrida aproxima a reflexão sobre a pulsão da ideia de Physis, tal como desenvolvida 

por Heidegger em seu curso, Introdução à Metafísica. Nele, Heidegger aproxima a natureza do léxico do Walten: 

dessa força, ou mesmo violência, que “impele para além de si, como um brotar (...) [para a filosofia antiga] Physis 

significa o céu e a terra, a pedra e a planta, tanto o animal como o homem e a História humana (...) pulso que no 

desabrochar se conserva, ímpeto em que se acham incluídos tanto o ‘vir-a-ser’ quanto o ‘ser’, entendido esse último 

como permanência estática” (1987, p. 44-45). Em seu último seminário, Derrida liga a Trieb freudiana a essa 

Physis da qual nos fala Heidegger. E, contudo, se o faz, faz para marcar uma grave tensão. É que Heidegger, por 

meio do léxico do Walten, desdobra sua reflexão sobre a natureza nos termos do próprio e da soberania; Derrida, 

por outro lado, matiza: o que interessa no conceito de Trieb é precisamente o conflito entre o léxico do poder e a 

potência de expropriação intrínseca à morte. Entre vida e morte, a ênfase desloca-se de um pensamento que, 

segundo Derrida, ainda se mantém nos limites de um pensar apropriativo – Heidegger – e a tentativa de escapar 

dessa clausura, desconstruindo-a: “A questão que resta inteira a saber, aquela que foi a questão do seminário, quem 

pode morrer? A quem esse poder é dado e negado? Quem pode morrer, e pela morte fazer fracassar a super ou 

hiper soberania do Walten”? (BSII, p. 397). Como Dominique Janicaud (1978) argumentou de forma precisa, em 

Derrida, a leitura do tema da pulsão – assim como de figuras derivadas, como “natureza”, “vontade”, “força”, 

“impulso” ou “potência” – não segue o enquadramento heideggeriano da história da metafísica, porque a pulsão é 

conceituada através de seu conflito interno. Isto é, não apenas porque a força é sempre múltipla, como diz Deleuze, 

mas também porque há um conflito que se trama em sua diferença para consigo. Ela é tanto um impulso de 

apropriação quanto de expropriação, potência de sim e de não. Essa diferença é decisiva com Heidegger, mas 

também com Nietzsche: em relação ao primeiro, Derrida não renuncia a um pensamento econômico das forças; 

em relação ao segundo, a desconstrução porta uma passagem necessária por uma negação criadora, que não pode 

ser plenamente associada à “vontade de potência” sem mediações graves. É nesse sentido que, como sugerimos 

por toda esta tese, Freud e a psicanálise sempre serão aliados maiores de Derrida na elaboração de sua experiência 

de pensamento.   
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Afirmação que, sem dúvida, pode parecer um exagero265, mas traz a vantagem de ao 

menos buscar desdobrar a generalidade última do pulsional. Afinal, com o conceito de pulsão, 

Freud parece não apenas querer implicar o anímico no somático, mas também relacionar de 

maneira indissociável natureza e cultura, implicando a vida singular do vivente dentro de um 

quadro histórico-material impessoal. Como Theodor Adorno bem assinalou, caso 

circunscrevamos a pulsão e, por conseguinte, toda a perspectiva metapsicológica, a uma simples 

vontade antropomórfica cega e bruta, então necessariamente nos precipitamos em uma forma 

de reducionismo psicanalítico em que “as estruturas sociais e econômicas se tornam simples 

efeito de impulsos psicológicos, impulsos surgidos por meio de uma constituição pulsional 

humana mais ou menos a-histórica” (ADORNO, 2007, p. 43). Risco que pode e deve ser 

contornado mediante um manejo não humanista e particularizado do conceito de Trieb, 

horizonte em que o que se visa “não deve ser a dinâmica pulsional atomisticamente isolada no 

interior dos indivíduos, mas sim o processo vital em sua integralidade” (ADORNO, 2007, p. 

43).  

Nessa compreensão ampliada da dimensão econômica do processo vital, historicidade e 

necessidade se conjugam em uma apreensão ontogenética que recusa tanto um determinismo 

biológico estrito quanto um construtivismo sociológico irrestrito. O que nos permite afirmar 

que, na escolha binária entre “primeira natureza” e “segunda natureza”, o discurso psicanalítico 

 
265 Muito do que se segue, a partir daqui, pode ser lido como um exagero de leitura em relação ao texto de Freud, 

o que sem dúvida não deixa de ser verdade. Em nossa defesa, levantamos apenas dois pontos: em primeiro lugar, 

como Derrida sempre insistiu, ler um autor de forma nova muitas vezes exige prolongá-lo até seu limite, fazendo 

com que ele signifique para além da clausura de sua recepção histórica e da formulação de uma ortodoxia, 

movimento por meio do qual o texto adentra novas relações de sentido por intermédio da transcrição para outros 

contextos; em segundo lugar, e mais importante que o óbvio do ponto anterior, é preciso demorar-se um pouco na 

função do exagero para o pensamento filosófico. Como afirma Alexander Düttman, em seu belo livro a esse 

respeito: “Em filosofia é possível distinguir entre aqueles pensadores que procuram na exceção e no exagero o 

insight em relação à regra, e aqueles que subordinam a exceção à regra, compreendendo-a como nada mais que 

um equívoco desmesurado. Um pensamento pode reconhecer a necessidade de exageros, ou pode armar-se contra 

o perigo de seu capricho. Mas que alguém possa pensar sem exagerar é tão pouco estabelecido quanto a proposição 

inversa, isto é, que o reconhecimento do essencial exagero do pensamento tenha que já ser entendido como a sua 

justificação. Talvez, ao pensamento não é permitido exagerar precisamente poque ele não seja capaz de mais nada 

do que exagerar” (2007, p. 1). Se a filosofia, ao menos desde Kant, não tem a pretensão de conhecer positivamente 

as coisas, mas sim pensá-las de maneira conceitual, há de se reconhecer o risco e a chance dessa hybris inerente a 

um filosofar que não queira ser a simples duplicação de nossos pré-conceitos ou posições de bom senso. O que 

nos faz supor que, talvez, quando Derrida afirma, de forma jocosa, que “Contraí na escola um gosto hiperbólico. 

E, assim, pela hipérbole em geral.  Enfim, eu exagero. Eu exagero sempre” (MON, p. 81), algo de concreto da 

experiência da desconstrução esteja sendo dito. Irônico encontro, pois já não era em sentido semelhante que um 

dos melhores leitores de Freud – Theodor Adorno – também brincava, afirmando com perspicácia: “Nada é 

verdadeiro na psicanálise, excetos os seus exageros” (2008, p. 45)?        
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prefere se negar a escolher, debruçando-se sobre esse trânsito incessante da primeira à 

segunda, temporalização da natureza que já é a historicidade enformadora do mundo social.  

Essa implicação do divergente lembra a superfície contínua de uma fita de Möbius, 

figura topológica em que não sabemos definir ao certo o ponto em que passamos do verso ao 

reverso, ainda que, de certa forma, estejamos sempre seguindo sobre uma mesma superfície e 

direção. Isso significa que há uma dupla recusa em operação nessa torção conceitual: a história 

social é desnaturalizada no mesmo movimento pelo qual a natureza é concebida através de sua 

exteriorização precária em formas históricas diversas. Passamos da natureza à cultura em um 

movimento contínuo, mas há a afirmação, ao mesmo tempo, de uma diferença entre dois 

campos que não pode ser concebida enquanto simples unidade. Em outras palavras, a 

dificuldade maior que o materialismo de Freud nos auxiliaria a delimitar é exatamente a reunião 

do caráter unário de um processo diferenciado, processo que é marcado por alterações 

qualitativas internas ao seu desenvolvimento.  

Tal ponto é importante porque a configuração da oposição estrita entre historicismo 

relativista e naturalismo essencialista é um dos traços maiores do que poderíamos chamar de 

“ideologia contemporânea”. De antemão, determina-se o campo das escolhas teóricas possíveis 

em um binarismo caricato: ou uma mistificação conservadora do socius enquanto expressão de 

uma matriz natural invariável, ou a idealização irrestrita que acaba por desmaterializar as 

práticas e instituições socioculturais em simples constructos linguísticos266. Contrariamente a 

isso, devemos insistir na lição de Freud: um pensamento materialista é aquele capaz de se 

demorar nesse mal-estar entre história e natureza, enlaço problemático em que a naturalização 

irrestrita coincide com a historicização plena de seu processo. O que significa dizer que a 

inscrição dos conflitos pulsionais no interior da pluralidade de estruturas sociais se torna uma 

peça-chave para a inteligibilidade concreta dos processos socioculturais como um todo.  

Mediante a negação de uma apreensão estática e unilateral, nenhuma filosofia da 

natureza poderá se apresentar mais enquanto presença invariável a si; contínuas em suas 

descontinuidades, a historicidade contamina o natural de maneira que a natureza surge apenas 

como a força do rastro de uma ruinância histórica: “a eternidade, então, não aparece mais 

enquanto tal, mas sim é quebrada através das coisas mais efêmeras” (ADORNO, 2009, p. 289). 

Um materialismo ontológico se constitui, doravante, a partir dessa dobradiça entre a inquietude 

do tempo e a inconsistente concretude da matéria.   

 
266 Sobre isso, ver Cook (2014, p. 16) e Whitebook (2000) 
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Tal apreensão dialética e/ou desconstrutiva, a partir de Freud, é possível apenas quando 

reconhecemos como o conceito de pulsão gira em torno de uma extrema mobilidade teórica, 

essa resistência à conformação dentro de enquadramentos bem definidos dos saberes positivos, 

o que ata os fundamentos da psicanálise necessariamente a uma dimensão especulativa. Como 

nota Derrida, no momento em que Freud evita circunscrever o conceito de pulsão “em um só 

domínio ou campo, por exemplo uma psicologia, uma biologia, uma genética, uma física, a 

Trieb está destinada a cobrir a totalidade do que é, a saber, o mundo267” (BSII, p. 158). Mundo 

que já não é a esfera estática de uma totalidade ideal, mas sim a história das marcas de sua 

gênese e decaimento. E, se é assim, o caráter fundamental da pulsão excede as próprias margens 

do discurso clínico, não pertencendo, inteiramente, “a tal regime ou código psicanalítico” (BSII, 

p. 157). Na conceitualização da Trieb, podemos mesmo conjecturar, Freud realizaria seu antigo, 

reprimido e confesso desejo de filosofia.     

Seguindo essa pista268, é possível agora reconsiderar a abrangência da afirmação de APP 

quando nos diz que a pulsão tanto “retorna” – gastando-se invariavelmente em direção a sua 

extinção – quanto “impele” o progresso e as transformações históricas do meio exterior e 

interior. Sugestivo deslocamento: devido “as influências externas, perturbadoras e desviantes”, 

a pulsão repete-se diferencialmente, “alterando a cada vez o curso da vida” (XIII, p. XIV, p. 

204). Isto é, se o “ser vivo morre por razões internas”, é preciso estar atento não somente ao 

truísmo do fim, mas principalmente ao longo desvio, ao Umweg do Weg, que a morte faz em 

vida: “ser-a-caminho (l’être en chemin), caminho que se traça, que trilha, que se abre, que se 

inscreve” (BSII, p.155). Esse desvio é a própria imagem movente do vir-a-ser, do processo vital 

enquanto a história acidentada que se trama na dobra entre a vida a morte dos seres.  

Dentro desse esquema, o “telos freudiano” não se confunde com a ideia de telos 

tradicional, uma vez que, com a pulsão, trata-se de enfatizar um propósito intrínseco aos seres 

vivos que coincidiria com um estado anterior ao seu surgimento. Curto-circuito que, como Ray 

Brassier argumentou, faz a metafísica clássica andar de cabeça para baixo: a causa final (o 

 
267 A relação entre ontologia e pulsão, nos parece, é um dos campos mais férteis contemporaneamente para pensar 

a relação entre filosofia e psicanálise. Nesse sentido, toda nossa discussão aqui apresentada deve em muito a uma 

série de trabalhos, que das mais diversas formas e através de caminhos divergentes, encaminham tal relação: Zizek 

(2008, 2013), Zupancic (2017), Brassier (2007), Safatle (2006, 2007, 2012), Bernet (2020), Boothby (2001) e 

Johnston (2005). Sem pretensão de originalidade, o que nos interessa é, simplesmente, inserir dentro desse quadro 

de discussão as implicações de uma leitura conjunta de Derrida e Freud, pluralizando um certo modelo dominante 

que tende a se organizar a partir das considerações lacanianas em torno da pulsão.      

268 Junto com a leitura de Derrida, quatro comentários nos foram bastante importantes para as formulações que se 

seguem: Zupancic (2017), Brassier (2007), Safatle (2012) e Johnston (2005).  
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retorno à matéria inanimada) dissocia-se causalmente do fim visado, uma vez que o telos do 

processo vital (o inorgânico) existe antes que o ser-vivo determinado por ele existisse: “não se 

trata, então, de um telos entendido no sentido aristotélico, uma vez que um telos não tem uma 

realidade independente dos entes cuja existência ele governa” (BRASSIER, 2007, p.235). 

Curiosa inversão da teleologia: o resultado é a origem, o que explica a razão da matéria viva 

“retornar” para algo que lhe é outro e passado, movimento que é uma contradição nos termos 

de uma causação finalista. O ser-a-caminho da pulsão, dessa maneira, aparece mais como um 

impulso que se perde em sua errância – “originária falta de sentido que impele toda falta de 

sentido, seja orgânica ou psicológica” (BRASSIER, 2007, p. 236) – do que como a realização 

coerente de uma programação inicial do organismo.  

Apoiando-se nos tortuosos descaminhos desse raciocínio, compreendemos, então, a 

razão pela qual a pulsão não regressa ao passado, como alguém que refaz a linha do tempo em 

sentido contrário. Antes, melhor seria dizer que a pulsão repete o passado, mas o repete estando 

lançada sempre ao futuro; repete diferindo um passado nunca presente, passado imemorial que 

não lhe é próprio, uma vez que ele é anterior ao seu existir269. Donde essa contradição semântica 

inerente à expressão Todestrieb: só existe pulsão que seja viva, mesmo que ela seja pulsão de 

morte. Assim, o repetir não é um regressar, a não ser que entendamos o regresso como o 

retornar-para-onde-nunca-se-esteve. A epopeia da Trieb é um exílio: quanto mais ela pressiona 

para a revinda do-que-foi, mais ela avança marcialmente ao-nunca-antes.  

Estranha vitalidade da pulsão de morte: em seu retorno, ela expõe a indestrutibilidade 

da destruição da vida, de um morre-se que não deixa de determinar um vive-se outramente. O 

que faz da Todestrieb o paradoxal lugar em que a inquietude do negativo coincide com uma 

afirmação ampla e irrestrita: morte e vida já não se opõem de maneira simples enquanto 

contradição imanente à finitude do individual; antes, é o excesso errante da pulsão que 

reconfigura as próprias margens de tal divisão, traçando-a e a rasurando continuamente, entre 

o lusco fusco do nascer-desaparecer da natureza como um todo.  

 
269 Deleuze certa vez exprimiu, de maneira cômica, essa temporalidade da repetição pulsional nos seguintes termos: 

“Não há primeiro termo que seja repetido; e mesmo nosso amor de infância por mamãe repete outros amores 

adultos por outras mulheres, mais ou menos como o herói da Recherche desempenha novamente com sua mãe a 

paixão de Swann por Odette” (1968, p. 28). 
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Nesse sentido, tudo se passa, propõe Brassier (2007, p. 234-239)270, como se o orgânico 

portasse em si a marca da separação com o inorgânico, isto é, o rastro de sua gênese. Esse 

rastro material na vida é como o trauma de sua separação da matéria morta, cicatriz que a divide 

internamente: entre vida e morte, a pulsão repete-se em um processo em que, como vimos, o 

organismo tenta dar conta do excesso, ligando-o por meio da repetição, movimento a partir do 

qual o que remanesce também se exprime. Experiência impossível, a vida não tem 

originariamente o que lembrar, ou para onde retornar, mas apenas sobre-viver através desse 

surplus perturbador que lhe é intrínseco. A ideia de um “Uverdrängung” torna-se, então, 

inteligível a partir “da especificidade dessa hipótese especulativa”, dirá Derrida (CP, p. 308). 

Hipótese em que o acontecimento de surgimento do pulsional – acontecimento que Freud crava 

no coração mesmo de APP – parece remeter à ideia do que poderíamos chamar de um arqui-

trauma.   

Isso porque APP parece aplicar o modelo do trauma de uma forma radical: se, como 

Freud argumentara anteriormente, a compulsão à repetição é indissociável de um excesso 

traumático, então o “primeiro” trauma é exatamente aquele que, por definição, não pode nunca 

ter sido experienciado, pois ele abriria a possibilidade de qualquer experiência traumática, da 

própria traumatibilidade em geral271: “em algum momento, por uma ação de forças ainda 

inteiramente inimagináveis, os atributos do vivente foram suscitados na matéria inanimada” 

(XIV, p. 204; XIII, p. 40). É da emergência da vida pulsional, isto é, da cisão entre matéria viva 

e morta, e do decorrente surgimento desse fator excitatório intrínseco à matéria, que todo o 

discurso psicanalítico sobre a representação do traumático e seus limites deriva272. Elizabeth 

Rottenberg, em seu interessante estudo sobre Derrida e Freud, bem compreendeu isso quando 

afirmou: 

 

Nós não podemos imaginar o evento de surgimento da vida, diz Freud. E, apesar disso, 

a ação de uma tal força é inseparável da – na verdade ela está inscrita – na origem da 

pulsão de morte. O que isso significa é que sempre há algo na pulsão de morte (...) 

 
270 Se seguimos, nesse ponto, a leitura de Brassier de APP, é precisamente pela sua proximidade com Derrida, 

sobretudo quando ele propõe a ideia de um trauma solidário à origem da vida e a inscrição, ou impressão, de um 

rastro que, em última análise, é indissociável dos processos ontogenéticos do vivente. Nesse sentido, Brassier 

inegavelmente formula de uma maneira original a questão da cisão entre orgânico e inorgânico, através do recurso 

ao pensamento do rastro de Derrida. 

271 A esse respeito, ver também o comentário de Zupancic (2017, p. 108).  

272 Foi Monzani quem melhor mostrou como a teoria do trauma, em Freud, é completamente econômica, 

alicerçando-se sempre no excesso de excitação interna, como se a desmesura do pulsional em si fosse o traumático 

por excelência no que diz respeito ao ser humano (1989, p. 164-166). 
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que não pode se limitar às operações de sistemas físicos, econômicos ou simbólicos. 

Na verdade, podemos mesmo dizer que sempre há um “acontecimento” incalculável 

repetindo a si mesmo em e através da (...) pulsão de morte (na compulsão por 

repetição, por exemplo); um acontecimento cujo futuro não está necessariamente pré-

determinado. (2019, p. 128) 

 

O fio último do argumento de Freud nos leva, então, a essa estranha aparição de uma 

perturbação interna à indiferença inorgânica, um tremor ou distúrbio que quebra de vez a 

quietude do ser. A gênese da individuação da matéria viva, nesse caso, perdura na forma de um 

rastro, impressão de um acontecimento – desse salto qualitativo na ordem da natureza – que 

não pode ser plenamente integrado pelo organismo, representado enquanto objeto para um eu 

ou vivenciado de forma sensível pelo vivente; automatismo daquilo que apenas pode se 

exprimir através da repetição, pois repetir-se é seu modo-de-ser. Nesse nível, o mais anterior 

possível no que tange às pulsões, nível que sempre resiste e resta no que diz respeito às sínteses 

da representação, as colocações de Deleuze são precisas: “Não repito porque recalco, recalco 

porque repito. Recalco porque, primeiramente, não posso viver certas coisas ou certas 

experiências a não ser ao modo da repetição” (1968, p. 29).  

Seguindo esse fio, podemos dizer que a sinuosidade do recalque contorna não somente 

a tradicional questão da dificuldade em determinar uma cena originária e os efeitos après-coup 

que ela estrutura no psiquismo, esse quiasma entre fantasia e realidade que perturba Freud desde 

o início de suas considerações clínicas. Pois, se seguirmos APP, tal questão deve ser remetida, 

em seu início, a essa ideia de excesso perturbador que condiciona um movimento de ligação e 

perda de si, esse Fort-da que se joga entre o desdobramento do orgânico e o retorno ao 

inorgânico do qual nos fala os capítulos finais de APP.  

Toda uma gramática do indecidível arrasta, então, no nível do psiquismo consciente, os 

temas do recalque, do trauma e da fantasia, uma vez que, em sua origem, a repetição não regride 

a um termo primeiro; antes, ela se propaga como uma perturbação irresolvível, inerente às 

metamorfoses plásticas da vida (BSII, p. 225). Ray Brassier sintetizou de maneira notável o 

argumento quando escreveu que:  

 

A realidade do trauma é registrada como uma ferida inconsciente, que continua a 

ressoar na economia psíquica enquanto um distúrbio irresolvível, um não ligado 

excesso de excitação. E é porque os fatores e fluxos de excitação excedem em muito 

a capacidade de ligação exercida por aquilo que Freud chama de “sistema percepção-

consciência” que o trauma deixa atrás de si essa permanente impressão no 

inconsciente (...) Então, não é a experiência traumática (que nunca ocorreu), mas sim 

esse traço inconsciente em sua demanda de ser repetidamente reelaborado é quem dá 

origem à compulsão de repetição. (...) Se a pulsão de morte qua compulsão de 
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repetição é a origem, motiva força primordial que impulsiona a vida orgânica, isto 

acontece porque o motor da repetição – a instância repetitiva – é o rastro imemorial 

desse trauma constitutivo da individuação do organismo. Logo, o rastro da morte 

primordial aporta uma demanda impossível à vida: é o rastro do trauma que exige ser 

integrado à economia psíquica do vivente, mas ele não o pode ser uma vez que 

expressa a original cisão traumática entre orgânico e inorgânico.  (2007, p. 236-238).      

 

É tal “cisão entre inorgânico e orgânico” que abre a dimensão da experiência e, 

consequentemente, ela apresenta-se como algo real enquanto absolutamente fora do domínio 

da vivência sensível, isto é, enquanto a marca do nunca presente que condiciona qualquer 

movimento de presença-da-vida-a-si: “O vivente não pode viver a morte que traça os contornos 

da diferença entre vida e morte. A pulsão de morte é o rastro dessa diferença: cisão que nunca 

será ligada satisfatoriamente porque ela resta como o ineligável excesso que torna possível toda 

ligação273” (BRASSIER, 2007, p. 238). Doravante, a pulsão não se identifica plenamente nem 

com o inanimado nem com o animado, nem com o orgânico nem com o inorgânico; fluindo por 

entre as bordas, nos limiares da identidade e da diferença, como um terceiro elemento 

indecidível que articula a matéria viva e a matéria morta em nós, articulação para aquém ou 

além da oposição entre vida e morte, cópula disso que apenas pode ser pensado como la vie la 

mort.     

Através dessa articulação especulativa, é o coração da morte mesma que é transplantado 

para dentro do coração da vida. Duplo pulso, sístole contrariando diástole, fazendo com que a 

síncope seja a célula rítmica, ritmo em que o atraso do um é o avanço do dois. Desviado da 

monotonia do regresso seguro, esse coração arrítmico, porque duplicado, apenas conhece a 

irregularidade como palpitação estável. No íntimo brota o fora e, sobre o desfiladeiro dessa 

diferença infinitesimal a si, toda a gramática da individualidade encontra-se tragada pela vida 

morte que é como a mistura e a pega do mundo274.   

 
273 Interpretação que, sem dúvida, foi Deleuze – malgrado a má vontade de Brassier com ele – quem melhor 

apresentou originalmente, quando disse que: “Eros e Tânatos distinguem-se no seguinte: Eros deve ser repetido, 

só pode ser vivido na repetição; mas Tânatos (como princípio transcendental) é o que dá a repetição a Eros, o que 

submete Eros à repetição (...) Com efeito, quando Freud, para além do recalque ‘propriamente dito’, que incide 

sobre representações, mostra a necessidade de se supor um recalque originário concernente, em primeiro lugar, às 

apresentações puras ou à maneira como as pulsões são necessariamente vividas, acreditamos que ele se aproxima 

ao máximo de uma razão positiva interna da repetição, razão que lhe parecerá mais tarde determinável no instinto 

de morte e que deve explicar o bloqueio da representação no recalque propriamente dito, em vez de ser explicado 

por ele. É por isso que a lei de uma relação inversa repetição-rememoração é pouco satisfatória sob todos os 

aspectos, na medida em que faz a repetição depender do recalque” (1968, p. 29).  

 
274 Sobre essa metáfora de um coração duplo como imagem de um mundo organizado a partir da primazia da 

alteridade, ver o belo texto de Jean Luc-Nancy (2010), assim como sua entrevista sobre Bataille (2013, p. 432), da 

qual retiro a sugestão dessa imagem de uma costura da vida da morte através do ritmo cardíaco. Na nossa literatura, 
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Nenhuma lógica clássica pode, então, organizar plenamente essa especulação freudo-

derridiana: a pulsão de morte torna-se aquilo que é mais vivo no vivo; ineligável e 

irrepresentável, ela pressiona sempre para frente, não coincidindo plenamente nem com a 

matéria bruta, nem com o fim dos processos vitais. O que faz da ontologia da pulsão uma 

ontologia do problemático: a oposição entre vida e morte sai dos eixos mediante o paradoxo 

desse movimento contraditório. O pulsional em última análise, propomos, é a maneira 

conceitual de inteligir essa cisão entre vida e morte, cisão que é uma relação que tem a forma 

de um nó górdio: no núcleo do conceito fundamental da psicanálise, o conflito da diferença-

em-si (“conflictualité de la différance”) – conflito (Widerstreit) que, como sugere Derrida, 

podemos chamar de “contradição” (Widerspruch), desde que ela seja entendida enquanto uma 

“contradição que nunca se deixa suprimir totalmente” (POS, p. 61) – se inscreve de maneira 

rigorosa e definitiva275.          

Mas, se é assim, a busca por essa determinação da dinâmica econômica da pulsão produz 

um resultado filosófico decisivo: se toda ontogênese do vivente é composta e atravessada pelo 

pulsional, o que está em jogo é a dinâmica das ligações e desligamentos de suas forças, 

antagonismo que impulsiona a historicidade do processo vital na contaminação entre 

indeterminação e determinação. Trata-se, então, de inteligir o sem-fundo de diferenças e a 

precariedade irrestrita da pluralidade de formas materiais que não deixam de revir e advir 

espaço-temporalmente. A estruturalização da constelação do diverso é historicamente 

evanescente porque as relações de força tanto se alteram constantemente quanto tendem em 

direção a sua consumação última; o múltiplo intensivo se finitiza em cada forma determinada, 

 
talvez tenha sito Clarice Lispector quem nos tenha dado a experiência mais intensa do gozo e da aflição dessa 

proximidade com o “coração selvagem da vida” que é mundo: “Um começo de tempestade acalmara e o ar fresco 

circulava docemente. Subiu de novo o morro e seu coração ainda batia sem ritmo. Procurava a paz daqueles 

caminhos àquela hora, entre a tarde e à noite, uma cigarra invisível sussurrando o mesmo canto. Os velhos muros 

úmidos em ruína, invadidos de heras e trepadeiras sensíveis ao vento. Parou e sem os seus passos ouvia o silêncio 

mover-se. Só seu corpo perturbava aquela serenidade. Imaginava-a sem sua presença e adivinhava a frescura que 

deveriam ter aquelas coisas mortas misturadas às outras, fragilmente vivas como no início da criação” 

(LISPECTOR, 1998, p.78). 

 
275 Sobre o manejo da ideia lógica de contradição nos termos de uma conflitualidade da diferença por parte de 

Derrida, Françoise Dastour faz um comentário bastante preciso: “O ‘deslocamento ao mesmo tempo ínfimo e 

radical’ que Derrida tenta operar em relação ao discurso hegeliano, como ele declara em ‘La différance’, tem a ver 

com a significação mesma da diferença como contradiction em Hegel, Hegel que a insere no discurso fazendo dela 

uma diferença lógica, de forma que ela pode ser integrada e dissolvida na síntese, a Aufhebung sendo nesse caso 

a operação pela qual a identidade é restaurada ‘internalizando a diferença em uma presença a si’. No lugar de 

pensar a diferença como contradição (Widerspruch), Derrida prefere falar da diferença em termos de conflito 

(Widerstreit), porque, visto dessa maneira, a diferença não é mais referida ao logos, mas sim compreendida como 

diferença de forças que não são jamais reduzidas à identidade” (2008, p. 97).  
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mas, se o faz, o faz sempre como perda de si, perda em que cada sistema investido, ao mesmo 

tempo que exprime sua potência pré-pessoal, expressa também a vulnerabilidade de uma 

unidade integrada passível de destruição.  

Dentro desse esquema, “regime motor do excesso (e da) falta (...) que eu tentei 

reinventar” como diz Derrida, a impossibilidade de inscrição plena da pulsão assinala não 

simplesmente a falta-a-ser de sua realização parcial, mas também como em tudo aquilo que 

existe persiste um excesso irrealizado: “a falta e o excesso não podem jamais se estabilizar na 

plenitude de uma forma ou de uma equação, na correspondência paralisada de uma simetria ou 

homologia” (POS, p. 63). Entre a variabilidade de organização da matéria extensa e as variações 

qualitativas da forma, há o trabalho intensivo do pulsional enquanto um modo intrínseco dos 

corpos, modo que, em seu processo de estricturação e dispêndio, condiciona o desenvolvimento 

sistêmico do par concreto matéria-forma. O que significa dizer que todo sistema quantitativo-

qualitativo tem uma espécie de virtualidade intensiva que se exprime e se perde nas 

metamorfoses características de sua processualidade ontogenética. Não é precisamente essa 

relação entre matéria, forma e energia que, ontologicamente, determina o “econômico em 

Freud”, estruturando, dessa maneira, o nível mais elementar do processo vital em sua 

integralidade?   

Por intermédio desse esquema, podemos ter uma compreensão filosófica bastante 

articulada e rigorosa deste movimento contraintuitivo da Trieb, pulso que pressiona por entre 

“rodeios” e “desvios”, fazendo com que, em sua busca por autodestruição, ela 

indestrutivelmente caminhe para mais-além, para aquilo que ainda não existe, dando origem, 

mediante sua ânsia por satisfação, ao dinamismo da história e da natureza, permitindo 

paradoxalmente que, do gasto de si, o novo advenha. Como nos lembra Derrida, a partir de uma 

inquietação freudiana presente em O mal-estar na civilização276, a harmonia plena entre “meio 

 
276 A passagem a qual Derrida se refere é a seguinte: “Por que nossos parentes, os animais, não exibem uma luta 

cultural semelhante? Não sabemos. Provavelmente alguns entre eles, as abelhas, formigas, térmitas, esforçaram-

se durante milênios, até encontrar as instituições estatais, a divisão de funções, a limitação imposta aos indivíduos 

que hoje admiramos neles. É característico de nosso estado presente sentirmos que em nenhuma destas sociedades 

animais, em nenhum dos papéis aí destinados ao indivíduo estaríamos contentes. Em outras espécies animais pode-

se ter chegado a um equilíbrio momentâneo entre as influências do meio e os instintos que nelas lutam entre si, e 

desse modo a uma parada no desenvolvimento. No homem primitivo, pode ser que um novo avanço da libido tenha 

ocasionado uma renovada oposição da pulsão de destruição. Há muitas questões a serem feitas aqui, para as quais 

ainda não há respostas” (XIV, p. 482; XVIII, p. 91-92). Derrida interpreta tal passagem por meio da interrogação 

entre o próprio do humano e sua decorrente diferença em relação àquilo que chamamos “animais”. O que interessa 

a Derrida parece ser a ideia de que não é o pulsional que o caracteriza, mas sim o desbalanço excessivo que o 

singulariza dentro de uma natureza pulsional. Como se a grande questão do próprio do ser-humano não fosse 

determinada pelos limites da razão, mas sim pelo pulso de uma hybris que lhe é constitutiva e do qual a razão é 

um efeito.  
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e pulsões” produziria uma stasis paralisadora; o que permite dizer que “o excesso” 

característico do pulsional é indissociável dessa “movência (seja finita ou infinita) da história” 

(BSI, p. 57).   

Nesse sentido, a dinâmica pulsional parece oscilar ininterruptamente entre aniquilação 

e nascimento, o que imprime à natureza essa diferença interna à identidade de seu 

desdobramento: uma atividade infinita coincide com uma limitação material caso a caso. O 

informe passa, então, para dentro dos limites instáveis do finito; limite que não é simplesmente 

a representação do pulsional para uma forma pura, mas antes o limiar da forçagem daquilo que 

extravasa qualquer forma possível. A economia especulativa da desconstrução e da psicanálise 

se encontrariam, se assim for, nessa encruzilhada comum: em ambos os casos, parte-se da 

circulação de um excesso imparável capaz de desconstruir a determinidade atual enquanto 

movimento de inscrição do que, até então, inexistia. Há, por conseguinte, uma articulação entre 

infinito e finito no âmago mesmo dessa economia.  

“Excès infini”, como propõe Bataille (1988, vol.10, p. 44), que talvez seja a condição 

última da desconstrução enquanto processo capaz de interiorizar a sua própria autonegação 

como impulso em direção ao fora. Daí essa afirmação central de Derrida: a desconstrução “se 

desconstrói a si mesma; isso pode ser desconstruído, ça se déconstruit (...) a desconstrução 

acontece em todo o lugar onde isso acontece; (...) o se de se déconstruire, que não é a 

reflexividade de um ego ou da consciência, porta todo o enigma” (LJ, p. 4-5).  Quer dizer, 

também a desconstrução deve ser entendida enquanto ação, lida na forma intransitiva de uma 

voz média, sem sujeito ou objeto: se a desconstrução se desconstrói é porque ela é capaz de 

ultrapassar a si-mesma através da negação do próprio de si; movimento de transformação em 

que a identidade imediata se perde, nela mesma, para aquilo que lhe é outro.   

Nos parece, então, que para Derrida, o que estaria em jogo nessa re-leitura do pulsional 

seria a chance de surpreender em ato uma negação concreta dos limites do existente enquanto 

operação que, em alguns casos, pode engendrar a altercação das bordas do possível; negação 

que agora se libera da ancoragem absoluta na atividade da consciência-de-si e, portanto, do 

encadeamento representativo do sentido – ancoragem comum ao idealismo filosófico – para 

inscrever-se na própria processualidade material enquanto tal: “para uma operação 

desconstrutiva, a possibilidade é o verdadeiro perigo (...) o interesse da desconstrução, dessa 

força ou desejo, é uma certa experiência do impossível” (PSY, p. 27).  
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Nessa forçagem desejante do possível nos termos do impossível, forçagem que 

encontraremos por toda obra de Derrida, poderia haver desconstrução – na ambiguidade de seu 

léxico que afirma negando e nega afirmando – sem esse pulso de uma negatividade criadora 

que se manifesta na soldagem entre ontologia e pulsão, nessa “aliança demoníaca277” entre 

psicanálise e desconstrução? A relação com a psicanálise seria, então, algo essencialmente 

interno ao ser do des-construir, no sentido mais forte do termo, a ponto que um comentador 

como Geoffrey Bennignton poderá dizer que “a relação de Derrida com Freud é original no 

sentido de que ela está na origem, desde o início; isto é, não existe, ou não teria existido, Derrida 

sem Freud” (2000, p. 96).  

Uma mortalidade irrestrita passa, a partir de então, a assombrar o cerne desse processo 

bacante de diferenciação autodevoradora. Por essa razão, de uma economia das forças apenas 

podemos derivar um incessante trânsito conflituoso em que resultados parciais conjugam-se e 

se dispersam sobre o abismo entrópico da dissolução última e final de cada ente particular278.  

Ou, para falar como Derrida, o vínculo entre natureza e cultura se dá no rebento de uma 

disseminação sem origem e retorno em que o risco do desaparecimento absoluto lhe é o mais 

essencial. Com a elaboração do conceito de pulsão, Freud parece realmente cumprir a promessa 

a Fliess de reconduzir a natureza ao seu caráter mortal, interrompendo qualquer metafísica do 

círculo, da harmonia pré-estabelecida, de uma teodicéia que apenas conhece transformação e 

nunca extinção. Des-consolatio philosophiae: nem da desconstrução, nem da psicanálise, pode-

se esperar o apaziguamento piedoso de uma philosophia perennis.  

 

 
277 Uso o termo “aliança demoníaca”, aqui, no sentido dado a ele por Eduardo Viveiros de Castro, em contraposição 

à “filiação celestial”. Sobre isso, ver Viveiros de Castro (2015).    

278 Para nós, a melhor reflexão sobre o caráter mortal dos processos materiais a partir de Freud e Bataille é o estudo 

de Land (1992). Nesse sentido, é interessante a polêmica que ele estabelece com Derrida: no fundo, Land critica a 

desconstrução devido à “maneira dialética” pela qual ela pensa a relação entre economia geral e restrita, não se 

constituindo, como, segundo Land, seria o caso de Bataille e Freud, enquanto um pensamento da afirmação 

absoluta do dispêndio. Em relação a isso, Land tem razão; mas ali onde ele vê uma capitulação de Derrida, nós 

apenas encontramos um rigor fundamental e necessário. Além disso, haveria ainda de se pensar, em outra ocasião, 

o quanto dessa afirmação irrestrita do dispêndio, na obra de Land, não acabará por desdobrar-se, posteriormente, 

em suas controversas – para dizer o mínimo – posições políticas; posição em que aceleracionismo e 

conservadorismo, niilismo e afirmação, acabam se mesclando em um discurso bastante confuso, que acabará por 

se tornar um alicerce para o pior reacionarismo de nossa época, dando um triste fim a um pensamento que, em 

seus momentos iniciais, exprimiu uma audácia e um vigor notáveis.   
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3.6 Ler Freud (e Bataille) tendo Hegel na cabeça 

Rudolf Bernet279 certa vez afirmou, em uma tirada espirituosa, que a leitura apresentada 

por Derrida de Husserl, na década de 60, deveria ser compreendida a partir da passagem por 

um terceiro personagem, enredo que armaria uma curiosa cena transferencial ali nos primórdios 

da desconstrução: “Em seu seminário sobre a transferência, Lacan sugere que a transferência 

psicanalítica significa conversar com alguém tendo outra pessoa em mente, pessoa que seria o 

verdadeiro destinatário do que é dito”; tal estrutura, prossegue Bernet, estaria presente nesse 

gesto derridiano inicial de “ler Husserl tendo Freud na cabeça” (BERNET, 1993, p. 141).  

Seguindo de perto essa colocação, mas deslocando-a em outra direção, não poderíamos 

dizer que uma cena semelhante estaria em jogo toda vez que Derrida lê a questão econômica 

por intermédio de Freud e Bataille? Afinal, nessa trança entre, digamos, Além do Princípio do 

prazer e o Erotismo/A parte maldita, parece que Derrida sempre tem em mente um outro 

personagem, a saber: Hegel. O que amarra um denso e complexo imbróglio em que pedaços de 

dialética parecem constituir um corpo estranho interno à desconstrução; corpo perante o qual 

devemos tentar nos colocar se quisermos extrair, à guisa de conclusão, as consequências 

filosóficas mais densas da hipótese de leitura até aqui apresentada.  

Para tanto, comecemos por perceber como, dentro desse quadro geral anteriormente 

traçado, chegamos à formulação de uma posição materialista em que a morte aparecia enquanto 

a regularização última de toda matéria viva, o que fazia com que a identidade-a-si do processo 

vital, em sua integralidade, estivesse cindida, uma vez que ele portava a sua própria negação. 

Isso permitia, a Derrida, afirmar que o tema idealista do retorno a si falharia necessariamente, 

pois a morte não pode se realizar na “reapropriação de se fechar ou de se cumprir em círculo”, 

uma vez que “a estrutura expropriante é irredutível e não pode ser decomposta” (CP, p. 385). 

Todo problema parece ser desdobrar plenamente o sentido de tal proposição. 

Sobre isso, Rodolphe Gasché (1986) mostrou que o tema derridiano da oposição entre 

reapropriação/expropriação deve ser entendido tendo como pano de fundo seu contraste com a 

atividade de uma reflexão absoluta capaz de sempre recuperar um movimento de negações entre 

conteúdos da experiência, rememoração que, ao refazer o trânsito das relações de mediação 

 
279 Bernet que além de ser o atual presidente dos arquivos Husserl em Leuven é também um exímio leitor de Freud. 

Em sua obra mais recente (2020) ele propõe uma ontologia da pulsão em contraposição a uma ontologia 

fundamental de matriz heideggeriana. Contraposição que nos parece, apesar da ausência de referência explícita, 

coloca-se diretamente em uma trilha aberta por Derrida.   
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entre tais conteúdos, produziria um saber da totalidade do processo para a consciência (1986, 

p. 35-55). Como percebe Derrida, a questão que Freud parece colocar a tal esquema, ligado à 

tradição do idealismo alemão, é precisamente que o campo do pulsional e, portanto, da natureza 

e da história, abre uma economia da negação que não pode ser plenamente transcrita para o 

campo da consciência-de-si, isto é, para a esfera do sentido e da verdade enquanto resultados 

de um processo racional. De certa forma, não é apenas a estrutura do sujeito que está 

descentrada, também a vida e a cultura deixam de girar em torno do seu próprio eixo para se 

abrirem a um excesso que as coloca em deriva.   

Sendo assim, tudo se passa como se a reflexão sobre a morte estivesse duplicada: ela 

diria respeito tanto à morte em si quanto à morte para nós. Ambas, contudo, estão sempre como 

que imiscuídas, uma vez que a experiência da morte pressupõe a corrupção, o decaimento e a 

dissolução daquilo que nós não somos, não podendo haver coincidência simples entre 

consciência e morte, como tantas vezes Bataille sublinhou: “para que o homem ao final se revele 

a si mesmo, ele deveria morrer, mas seria preciso fazê-lo em vida – olhando-se deixar ser. Em 

outras palavras, a própria morte deveria tornar-se consciência (de si), no momento mesmo em 

que aniquila o ser consciente” (BATAILLE, 2013, p. 404). No nível da aparência ou do 

fenômeno, o que pode existir é somente representação da morte para a consciência; em outras 

palavras, a morte em si é uma figura inassimilável da alteridade para-nós-em-nós.     

Este era, no fundo, o fulcro da leitura apresentada por Bataille em “Hegel, a morte e o 

sacrifício”: nele, o pensamento especulativo (a dialética hegeliana) definia-se por sua 

capacidade de colocar a morte em cena, uma cena que, ao permitir uma reserva, ou uma 

distância da morte a si, permitia também que ela fosse dominada, convertida na força 

inquietante de um trabalho produtivo. A dissolução era, então, contemplada dentro de uma 

margem segura; refletida a si mesma, ela era interiorizada na amplitude de um movimento que 

a suprassumia no resultado final. A negatividade tornava-se uma finta da razão: através dela o 

humano negaria não apenas a natureza exterior, dominando-a para a realização de seus fins, 

mas também sua própria animalidade, enquanto forma de desdobramento da vida do espírito.      

Duas cenas, portanto: cena da escritura e cena da representação. A morte articula-se 

entre esses dois registros mediante as relações entre economia geral e restrita. Se para-nós ela 

pode ser reapropriada enquanto força que impele uma determinação mais ampla do sentido da 

experiência, ao mesmo tempo a historicidade material do rastro das forças não conhece o retorno 

integral em uma forma estável e definitiva, passando por perdas que são de maneira definitiva. 
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Entre uma cena e outra, abre-se o hiato que separa a presença possível do sentido e a pesada 

indiferença do não-sentido, o que não deixa de ser uma figura da diferença entre ser e pensar: 

a realidade pode ser racional em sua reconstrução narrativa après-coup, mas não em si mesma. 

A partir de então, o gasto-a-ser sem razão ou verdade última passa a ser o ponto real e 

irredutível de todo e qualquer sistema material, ponto em que, como dirá Derrida, “a destruição, 

a supressão, a morte, o sacrifício constituem um dispêndio tão irreversível, uma negatividade 

tão radical – cumpre dizermos aqui sem reserva – que nem mesmo podemos mais determiná-la 

enquanto negatividade de um processo ou de um sistema: ponto em que não há mais nem 

processo nem sistema” (ECG, p. 380).  

Essa inflexão é decisiva, pois, através do tema do “sem reserva”, o que Derrida busca 

realmente inscrever, no texto filosófico, é esse ponto aneconômico de toda economia reflexiva, 

umbigo em torno do qual o círculo da reapropriação se afirma e se esgota na impossibilidade 

de absorção do excesso que se esvai em sua incompletude. Alta costura filosófica que, nos 

parece, arma um dos traços mais específicos da desconstrução: ao atar Freud e Bataille, Derrida 

busca trazer a lógica do texto hegeliano para o seu lado, liberando a metafísica de uma tendência 

sintética cara ao idealismo. Como se uma certa “pulsão do próprio”, uma certa tendência de 

mestria e domínio, impelisse a história da filosofia enquanto um trabalho capaz de tudo 

presentificar para si, constante movimento de reapropriação de seus limites nos termos do 

mesmo: astúcia que esconjura o fora e o outro através do recurso a uma rememoração 

interiorizante (Erinnerung). É tendo isso em vista que Derrida se pergunta: 

 

Em que condições, desde então, se poderá marcar, para um filosofema em geral, um 

limite, marcar uma margem de que ele não possa até ao infinito reapropriar-se, 

conceber como sua, engendrando e internalizando previamente o processo da sua 

expropriação (Hegel ainda, sempre), procedendo por si mesmo e sua própria inversão? 

(...) Como interpretar – mas a interpretação não pode mais ser aqui uma teoria ou uma 

prática discursiva da filosofia – tão estranha e singular propriedade de um discurso 

que organiza a economia da sua representação, a lei do seu próprio tecido, de tal forma 

que o seu exterior não seja o seu exterior, não o surpreenda nunca, que a lógica da sua 

heteronomia discorra ainda no subterrâneo de seu autismo? (TYM, p. VIII) 

    

Na verdade, podemos mesmo dizer, tal inflexão exprime a única “objeção” de Derrida 

a Hegel, ou melhor, objeção a uma ortodoxia hegeliana280 que se estabelece a partir de uma 

 
280 Pensemos, por exemplo, em textos diversos, como o comentário de Hyppolite (1979) à Fenomenologia do 

Espírito, em que o momento positivo da síntese aparece como uma certa afirmação de um “eu absoluto”, capaz de 

sintetizar a experiência histórica enquanto o término de seu percurso de formação; ou mesmo a releitura da dialética 

materialista de Lúkacs (2019), em que a emergência do operariado enquanto “sujeito revolucionário” inscreve-se 
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maneira bastante particular de ler Hegel, a saber: aquela que insiste na crença incondicional 

nessa soberania ardilosa da razão que faz com que “a morte pura e simples, essa morte muda e 

sem rendimento que era chamada por Hegel de negatividade abstrata”, seja sempre integrada 

no sistema, sempre engaje um trabalho capaz de investir a perda, “amortizando o dispêndio 

absoluto” (ECO, p. 375). A suspeita decai, precisamente, sobre a primazia dessa cena da 

representação em que o caráter mágico do trabalho da Aufhebung, enquanto operação bilateral 

por meio da qual toda perda pode ser sempre reapropriada pelo mesmo movimento em que todo 

negado é efetivamente conservado, exerce plenamente o seu papel. Tudo começa, doravante, a 

partir da tentativa de “relançar em todos os sentidos a leitura da Aufhebung hegeliana, 

eventualmente para além daquilo que Hegel, ao inscrevê-la, entendeu dizer ou entendeu querer 

dizer” (TYM, p. II).   

Determinado inicialmente esse diálogo pressuposto entre os textos, compreendemos 

como muito do que Derrida escreve, no que diz respeito a vida a morte, é assombrado por uma 

releitura e confrontação com esse “gesto de Hegel”, essa “coragem” ou “intrepidez do 

pensamento” capaz de suportar “a contradição do entendimento enquanto começo do pensar” 

(BS II, p. 221). Gesto que também teria sido, à sua maneira, o de Freud e que Derrida recupera, 

em seu último seminário (BSII, 2002), atando psicanálise e dialética a partir dessa célebre 

passagem do prefácio da Fenomenologia do Espírito, texto que bem delimita inicialmente o 

que estava em jogo desde, ao menos, o escrito sobre Bataille e Hegel, de 1967: 

 

A morte – se assim quisermos chamar essa inefetividade – é a coisa mais terrível; e 

suster o que está morto requer a força máxima. A beleza sem-força detesta o 

entendimento porque lhe cobra o que não tem condições de cumprir. Porém não é a 

vida que se atemoriza ante a morte e se conserva intacta da devastação, mas é a vida 

que suporta a morte e nela se conserva, que é a vida do espírito. O espírito só alcança 

 
dentro de um quadro por demais simplista, no qual a história da luta de classes organiza um horizonte 

teleologicamente orientado em vias de sua supressão por meio da interiorização consciente da alienação 

constitutiva do mundo social mediado pelo trabalho. Em ambos os casos, e reconhecendo o caráter incrivelmente 

sofisticado de tais textos, a ênfase está colocada, sobretudo, no momento positivo da síntese e no fechamento do 

sistema por intermédio de uma afirmação da “realização da história”, o que levanta a questão de saber se, ainda 

hoje, é esse aspecto da obra de Hegel que nos permite uma leitura de sua filosofia que realmente toque a concretude 

de nosso tempo histórico. Pois ler Hegel, hoje, pode talvez significar exatamente o contrário, afinal, ao invertermos 

a tendência da dialética no que diz respeito ao seu resultado, ainda não estamos a operar com Hegel e através de 

Hegel, mas de uma forma em que uma certa leitura ossificada do hegelianismo é deixada de lado? Pergunta que 

traz, em seu bojo, outra: mas não é exatamente isso que, de certa forma, encontraremos tantas vezes na obra de 

Derrida, em suas constantes afirmações de que um pensamento nunca é homogêneo, da sempre existência de 

contradições, níveis e ideias diversas, uma heterologia irredutível ao texto filosófico? Questões que parecem exigir 

a capacidade de superar certas oposições caricatas e que parecem dizer respeito mais a certas disputas institucionais 

e ao mercado das ideias que condiciona, hoje em dia, infelizmente, a produção acadêmica, do que propriamente 

relacionar-se com certas exigências ou possibilidades imanentes ao desenvolvimento de certas linhas da tradição 

filosófica.   
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sua verdade à medida que se encontra a si mesmo no dilaceramento absoluto. Ele não 

é essa potência como o positivo que se afasta do negativo - como ao dizer de alguma 

coisa que é nula ou falsa, liquidamos com ela e passamos a outro assunto. Ao 

contrário, o espírito só é essa potência enquanto encara diretamente o negativo e se 

demora junto dele. Esse demorar-se é o poder mágico que converte o negativo em ser. 

(HEGEL, 1986, p. 35-36).  

 

 Derrida comenta, em ambos os textos, com admiração tal exposição: a um primeiro 

conceito de vida outro conceito de vida se solda, se soma, como um suplemento que brota do 

conflito com o negativo: “esta vida não é a vida natural, a existência biológica posta em jogo 

no senhorio, mas uma vida essencial que se funde a primeira, que a retém e faz com que ela 

trabalhe na constituição da consciência de si, da verdade e do sentido. Tal é a verdade da vida” 

(ECO, p. 376). Daí este léxico do “tragen” que Derrida destaca de tal passagem: a vida do 

espírito suporta a morte a portando em si, o que exige que um pensar filosófico sobre a vida e 

a morte supere o binarismo analítico do entendimento. Tragen é o verbo que designa a ação da 

mãe que leva o filho em seu ventre; da mesma forma, a relação entre vida e morte apenas se 

tornaria inteligível quando compreendemos como “a vida do espírito é a morte da natureza ou 

a morte biológica, ela carrega/suporta a morte, ela suporta e porta o luto da morte em si” (BSII, 

p. 222).   

A dialética é, então, indissociável dessa potência que é espírito, potência de enfrentar a 

finitude por intermédio de um trabalho que permite “a mestria soberana do senhor” na 

interiorização da morte enquanto motor do desenvolvimento de sua liberdade; processo da 

passagem da substância ao sujeito que, como lembra Derrida, citando novamente o prefácio da 

Fenomenologia, contrapõe-se a isso que Hegel nomeia “o cadáver (Leichman), o resultado nu 

(das nackte Resultat) que a tendência deixa atrás de si quando ela é apenas pulsão (das blosse 

Treiben) sem realização efetiva, pulsão inacabada, pulsão que não alcança o espírito, pulsão 

sem efetuação” (BSII, p. 224). Em outras palavras, aqueles restos de natureza que não são 

reapropriados dentro da economia reflexiva do Espírito.  

Abre-se, nesse ponto, uma tensão interna ao texto hegeliano; pois, por um lado, podemos 

ler a dialética como uma filosofia da reapropriação incondicional, do jogo do espírito consigo 

mesmo, como se nele a realidade nada mais fosse que esse mais-gozar-de-si-para-si, em que 

toda transformação momentânea apenas reafirma a identidade da identidade e da diferença no 

Absoluto: “um infinito círculo joga consigo mesmo utilizando do jogo humano para apropriar-

se do que é dado para si” (EMIM, p. 11). Por outro lado, podemos também ler em Hegel uma 

operação em que toda reapropriação sempre é restrita, retorno-a-si que se abre sobre o fundo de 
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uma inquietude infinita que incondicionalmente supera qualquer identidade posta no esvair de 

seu dispêndio irrestrito. Como propõe, a esse respeito, Vladimir Safatle:  

 

Um movimento infinito será aquele que é marcado por uma inquietude “absoluta”. 

Ela é absoluta por não ser relativa a uma situação dada, mas ser contínua 

ultrapassagem de si por si mesmo, o que pode ser entendido como: atualização do que 

não é um mero possível da situação dada. (...) Portanto, a identidade deve ser um 

momento da diferença, o finito deve ser um momento da estratégia de atualização do 

infinito. (...) Podemos então dizer que o que se move move-se por destruição de si e 

por inscrição dessa destruição em um movimento de “retorno a si” que modifica 

retroativamente a situação inicial finita e limitada, em vez de assegurá-la em sua 

identidade inicial. (2019, p. 174-182) 

       

Generalizando a partir desse ponto, digamos de forma brusca que, para a desconstrução, 

interessa a existência de um certo laço entre economia geral e economia restrita em operação 

na dialética por meio do destino dado a negação. A exposição à morte e à perda engajam a vida 

em um trabalho constante de superação e rememoração de si para si, trabalho que abre a 

historicidade própria à realização da vida não enquanto a imediaticidade desejante do animal, 

mas sim enquanto vida do espírito, vida intersubjetivamente reconhecida e culturalmente 

mediada. Por outro lado, tal esfera da reapropriação parece pressupor, como propõe Safatle, 

aquilo que se dá excessivamente, de maneira irrecuperável e incontrolável, sem retorno ou 

figuração possíveis, mas apenas como perda-de-si. A vida do Espírito do qual nos fala Hegel 

se levanta, portanto, sobre esse sem-fundo de uma “pulsão inacabada” que se dilapida e se esvai, 

sem integração plena, dispersando-se ao largo do caminho, deixando restos tal como pedaços 

de objetos que restassem à margem. O Todo se constitui por exclusão, não apenas por inclusão; 

e o retorno a si apenas desloca a diferença inassimilável interna à identidade.  

Toda a polêmica parece derivar do fato de que, dentro do esquadro de uma filosofia 

idealista, o aspecto reapropriativo é estendido ao infinito mediante o recurso à reflexão, 

concentrando, em si, toda ênfase e o próprio eixo de gravitação do discurso: o fora da razão é, 

desde o início, o seu fora, exterioridade interna controlada por um movimento capaz de tudo 

integrar. O problema é que, contrariamente ao que diz a simplificação corrente, a dialética é 

menos o corpus de um sistema definitivo do que a atividade incessante de sistematização sem 

fim. A instabilidade inexaurível da contradição de um impulso de realização que nunca se 

realiza, pois capaz de se autonegar, cria uma armadura conceitual que não pode ser facilmente 

contraposta, uma vez que ela é extremamente fluida na passagem entre contrários: o que 

impede, dentro da vertigem-lógica hegeliana, de dizermos que o fechamento é a abertura e que 

a identidade absoluta é a não-identidade entre identidade e diferença? Não é possível sair da 
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dialética simplesmente colocando-a de cabeça para baixo, uma vez que andar de cabeça para 

baixo é precisamente a sua arte.  

O que Derrida tenta fazer é outra coisa: um deslocamento de acento ou de tom entre 

reapropriação e expropriação, deslocamento de ênfase mais do que de tese, que é também uma 

mudança retórica e estilística, mudança em que as exigências racionais da reapropriação pelo 

trabalho se matizam com o reconhecimento da dispersão irrecuperável do negativo, levando a 

filosofia até este outro pensar, em que ela “já não se reencontra mais”, movimento do qual “ela 

não pode tomar consciência senão depois do fato e sem poder dizer-se rodando ainda sobre o 

seu próprio eixo”; como se “antecipada” e perdida, para sempre, “de um saber absoluto” (TYM, 

p. XXI). A partir de então, toda questão passa entre a mais-valia do Espírito e o gasto a fundo 

perdido da matéria: “filosofar a ‘corpo perdido’, como Hegel o entendia?” (TYM, p. XIX). Em 

outras palavras: como equacionar essa estranha equação entre o jogo e o trabalho do próprio 

impróprio no âmago mesmo da vida do espírito?        

É em torno da mediação pelo trabalho que se arma, nos parece, um primeiro remedo. 

Isso porque, malgrado as leituras caricatas, a ênfase hegeliana no labor como atividade de 

formação do sujeito e de transformação da realidade “natural” em “social” não é estranha à 

obra de Derrida. Mais do que isso, na verdade é o próprio engajamento consigo e com o outro 

nos termos do trabalho que pode ser bem descrito por meio desse diferimento da diferença que 

a desconstrução tantas vezes salienta, na esteira de Freud e Bataille, como a própria essência 

do movimento econômico estricturante dos impulsos. Movimento em que, ao seu nível mais 

elementar, o desejo aprende a se reservar para encontrar, posteriormente, uma satisfação de 

outra ordem. 

É assim, por exemplo, que em um texto que pode a justo título ser comparado à Além 

do princípio do prazer, a saber, O erotismo (1957), Bataille nos fala dessa dificuldade comum 

à razão de se expor à pulsionalidade da natureza e suportar a violência disruptiva que ela 

implica: “há na natureza e subsiste no homem um movimento que sempre excede os limites e 

que apenas pode ser reduzido parcialmente” (1988, vol. 10, p. 43). Tal excesso seria 

constantemente mediado pelo trabalho, “atividade através da qual o ser humano edifica um 

mundo racional”, mundo que irá “constitui-se como a base da vida humana” (1988, vol. 10, p. 

43).   

Contudo, como bom leitor de Freud e Hegel, Bataille sabe também que o vivente 

inexoravelmente encontra-se dividido entre esses “dois mundos”, entre uma tendência ao 
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dispêndio intenso e improdutivo da energia e uma sublimação dos impulsos tendo em vista uma 

reapropriação organizada:  

 

O trabalho exige uma conduta em que o cálculo do esforço, relacionado a eficácia 

produtiva, é constante. Exige uma conduta razoável em que os movimentos 

tumultuosos que se liberam na festa e, geralmente, no jogo, não são permitidos. Se 

não pudéssemos refrear esses movimentos, nós não seríamos capazes de trabalhar, 

mas o trabalho introduz justamente a razão de refreá-los. Esses movimentos dão 

àqueles que lhes cedem uma satisfação imediata: o trabalho, ao contrário, promete 

àqueles que os dominam um lucro posterior, cujo interesse não pode ser discutido se 

não do ponto de vista do momento presente. Desde os tempos mais remotos o trabalho 

introduziria uma distensão a favor da qual o homem deixaria de responder ao impulso 

mais imediato que comandaria a violência do desejo (vol. 10, p. 44).     

 

 

 A oposição entre jogo e trabalho281, que é uma oposição que encontramos também em 

Derrida e Freud, sintetiza aqui essa diferença entre o caráter produtivo, administrado e útil do 

labor em detrimento do gasto improdutivo, inútil e disperso do que a ele se contrapõe. O 

trabalho e, portanto, o mundo social por ele determinado, aparece então como uma atividade 

disciplinadora da heterogeneidade do desejo, atividade que estaria na gênese da história e do 

mundo humano enquanto espaço constituído por intermédio das interdições que estruturam e 

fundam a sociabilidade em geral. Interdição de uma efervescência intrínseca à vida que Bataille 

pensa a partir das figuras “da reprodução sexual e da morte” em sua “profunda unidade de 

aparentes contrários que são o nascimento e a morte” (1988, vol. 10, p. 45).  A continuidade 

com a reflexão freudiana do conflito pulsional e o tema da repressão dos impulsos corpóreos 

enquanto maneira de inscrição do sujeito dentro das exigências civilizatórias a partir do trabalho 

e da constituição coerente de um eu, nos parece, é bem evidente.    

É tal mediação que iremos, à sua maneira, também encontrar em Hegel e nos 

desdobramentos materialistas da tradição dialética. Sobre isso lembremos, como explica Paulo 

Arantes, que, em Hegel, “pelo recalque do sacramento instantâneo do desejo, o tempo torna-se 

fator do processo do trabalho, sua medida ou o seu parâmetro”; por conseguinte, “a consciência 

meramente desejante que não tinha a força de suportar a independência do objeto” torna-se 

“trabalhante, ela se torna capaz de diferir, de pacientar, de deslocar o momento da reconciliação 

que, consequentemente, se vê investido da complexidade superior de um resultado” 

(ARANTES, 2000, p. 236). Logo, o trabalho permite o surgimento do sujeito através do 

 
281 Oposição que também organiza uma boa parte do argumento da terceira crítica de Kant no que diz respeito à 

especificidade da arte, como mostrou Derrida em Economimesis.  
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estabelecimento constante de relações com aquilo que lhe é outro: trabalhando, o eu torna-se 

capaz de apropriar-se do objeto, tendo em vista um fim racional e, ao mesmo tempo, da 

animalidade de seu próprio desejo, dominando-o para-si: “no apaziguamento diferido do desejo 

há tensão e esforço, portanto concentração do sujeito sobre si mesmo: fazendo retorno sobre si, 

desse modo, o sujeito se reapossa de si” (ARANTES, 2000, p. 237). Por intermédio desse labor 

que nega a pressão do instantâneo, recolocando-o em outro nível de efetivação, aquilo que é 

estranho ao sujeito vai paulatinamente ganhando os traços do que lhe é mais próprio: a 

gramática da posse se impõe externa e internamente.    

Tal movimento de formação da subjetividade e de domínio da realidade a partir do 

trabalho, do qual Marx saberá tirar consequências decisivas em sua leitura de Hegel, encontra, 

na exteriorização objetiva da idealidade do sujeito – exteriorização de uma representação tendo 

em vista um fim282 –, um momento maior desse amplo processo de conformação da natureza-

aí em uma natureza histórica para-nós, essa construção de um mundo social a partir da 

concretização laborante sobre a matéria natural. É nesse sentido que, por exemplo, Alfred 

Schmidt afirma que dentro da tradição dialética “o trabalho aparece como uma humanização 

progressiva da natureza, um processo que coincide com a naturalização do homem”, tentativa 

filosófica de “prover uma conceitualização apropriada da interpenetração mútua entre natureza 

e sociedade dentro da natureza como um todo” (2014, p. 73-76).  Por intermédio do trabalho 

afirmaríamos, então, uma relação de propriedade, controle e posse com o mundo, assumindo o 

lugar de soberania do humano dentro da imanência da natureza naturada283: “(...) a boa 

 
282 Tal lógica do trabalho é claramente resumida nessa célebre passagem do livro I do Capital: “O trabalho é, antes 

de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, 

regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como com uma potência 

natural [Naturmacht]. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe 

em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo 

sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria 

natureza. Ele desenvolve as potências que nela jazem latentes e submete o jogo de suas forças a seu próprio 

domínio. Não se trata, aqui, das primeiras formas instintivas, animalescas [tierartig], do trabalho. Um 

incomensurável intervalo de tempo separa o estágio em que o trabalhador se apresenta no mercado como vendedor 

de sua própria força de trabalho daquele em que o trabalho humano ainda não se desvencilhou de sua forma 

instintiva. Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respeito unicamente ao homem. Uma aranha executa 

operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. 

Porém, o que desde o início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia 

em sua mente antes de construí-la com a cera. No final do processo de trabalho, chega-se a um resultado que já 

estava presente na representação do trabalhador no início do processo, portanto, um resultado que já existia 

idealmente” (MARX, 2013, p. 188). 
 

283 Daí que, como dirá Rogozinki: “trabalhar equivale sempre a negar-conservar-superar uma coisa natural 

transformando-a, a apropriar-se da Natureza e, assim, livrar-se dela: a fazer o luto dela” (2011, p. 39)     
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infinidade do retorno a si, que define a forma lógica do processo do trabalho, vem substituir à 

má infinitude do ciclo natural” (ARANTES, 2000, p. 237).  

Mas se é assim, note-se como em todos esses casos podemos inteligir o processo  do 

trabalho enquanto ação condicionada pelo movimento da différance, pela simples razão dela 

determinar esse lastro espaço-temporal da mediação do mesmo com o outro: tanto na recusa do 

imediato – por exemplo, na presença como forma do repouso da certeza sensível, ou da 

insuficiente repetição empírica do desejo em seu deslocamento febril entre objetos – quanto na 

exigência de um diferir que é um obrar que nega e recoloca a necessidade mediante o resultado 

racional alcançado, trata-se sempre de uma reconfiguração teórico-prática do tempo e do espaço 

de experiência com as coisas. O que nos permite afirmar que a lógica do trabalho, enquanto 

lógica do próprio, funda-se no espaçamento do instantâneo (ou da presença), diferimento que 

permite a constituição dessa espessura concreta que ancora o movimento de retorno a si na 

exteriorização objetivante de um mundo comum. A coerção, ou o refreamento do desejo, 

processos civilizatórios que Freud conceituou como ninguém, estarão doravante na gênese 

material tanto de uma consciência que sofre pela necessária renúncia pulsional quanto de uma 

atividade histórica que progride violentamente, mutilando e sacrificando os impulsos 

polimórficos da natureza.   

Lição hegeliana, o desejo limita-se a si mesmo, o impulso aprende a suportar e portar o 

diferimento: negando-se, ele se domina para ser capaz de dominar. É por isso que, como diz 

Derrida, se “o senhor não tem relação consigo, a consciência só se constitui pela mediação da 

consciência servil no movimento de reconhecimento, mas ao mesmo tempo pela mediação das 

coisas” (ECO, p. 374).  A consciência servil aprende, então, não a “negar a imediaticidade da 

fruição, mas somente a trabalhar, elaborar (bearbeiten), refreando (hemmem) e diferindo 

(aufhalten) seu desejo” da coisa à outra coisa, diferenciando de maneira produtora a destruição 

do objeto em uma negação que engendra algo, uma desconstrução trabalhosa que, ao mesmo 

tempo, não deixa também de reconstruir o desejado, ultrapassando-o (ECO, p. 375). Impulso 

do desejo “que se limita ele mesmo, com todas as diferenças de forma, de intensidade, de 

qualidade que um conjunto, um corpus, um corpo pode suportar ou se dar, se deixar dar” (CP, 

p. 428).  

Por conseguinte, a célebre “astúcia da razão” é, sugere Derrida, materialmente 

indissociável de uma estricturação da economia libidinal que sempre estará em jogo nesse 

trânsito incessante entre sublimação e renúncia que condiciona a emergência da consciência-
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de-si e a unidade integrada do eu e do corpo social. Economia do desejo, disciplina do trabalho 

e cálculo utilitário que não deixam de ser, também, o fulcro da gênese do que Freud chama de 

mal-estar da civilização na disparidade entre sua promessa e resultado (XIV, p. 475; XVII, p. 

60). Não por acaso, entre nós, um pensador dialético como Ruy Fausto irá encontrar, na 

denegação e na sublimação, uma das zonas de ressonância maior entre dialética e psicanálise: 

“a sublimação está para a denegação e para o sintoma em geral, como a interversão (isto é, a 

negação pura e simples) está para a Aufhebung (isto é, para a negação dialética)” (2002, p. 121). 

Todo o processo civilizatório de Eros se definiria pelos destinos dados ao pulsional: seja nos 

termos de uma “negação abstrata”, que bloqueia a satisfação da pulsão contribuindo para a 

produção de um sintoma que ao mesmo tempo recobre o pulsional e o satisfaz parcialmente; 

seja na sublimação, processo em que a pulsão seria suprimida, realizando-se em uma finalidade 

superior. A civilização oscilaria dentro desses dois registros de “neutralização da pulsão”, 

neutralização sempre parcial que determinaria a malaise característica da vida do espírito.   

Ora, todo leitor atento de Derrida sabe que tal exigência de inscrição da força através do 

trabalho que dá forma e coerência à indeterminação da diferença – diferindo-a com rigor – é 

um leitmotiv da desconstrução, desse discurso que é capaz de afirmar que “tudo é Dionísio” e, 

pelo mesmo gesto, suspirar que “infelizmente não há formas suficientes” para-nós, pois “as 

coisas para as quais não temos formas suficientes já são fantasmas de energia” (FS, p. 48). 

Nesse sentido, por intermédio do léxico da inscrição, Derrida insiste reiteradamente na 

necessária dobragem dos impulsos mediante o labor que impele negando a imediaticidade 

presente, negação capaz de reconstituir a inquietude diferencial da diferença em um futuro 

outro. Trabalho interminável, in-finito e, por isso mesmo, fadado ao fracasso último284. 

Trabalho, porém, inescapável: fora da mediação, recusada a passagem entre economia do desejo 

e ascese do trabalho, temos apenas a puerilidade do faz-de-conta, essa ludicidade fantasiosa que 

reduz a espessura do tempo entre a consecução do resultado e o pacientar de sua realização a 

uma mera membrana translúcida, “pensamento mágico” que a Traumdeutung caracteriza como 

o infantil por excelência.    

 
284 Como afirma Derrida, de uma forma bastante pessoal e irônica: “Necessidade – isso eu chamo necessidade – 

ensina-me, ensina-me de uma maneira violenta, a admitir que meu desejo não pode ser realizado, que não há 

presença – a presença é sempre dividida, partida, marcada por diferenças, pelo espaçamento, etc.  Isso é um mal 

limite, algo que “m’empeche de jouir pleinement”; mas, ao mesmo tempo, este limite é a condição do meu desejo 

e se tal limite for rasurado então é a morte. Isso será a morte. Isso será. No final, tudo isso acabará muito mal. 

Você sabe, ao fim e a cabo, tout ça finira très mal, de toute façon. Necessity is the drive.” (NES, p. 165).  



264 

 

 
 

Avesso a hipóstase de retorno simples a tal espontaneísmo – evidentemente 

indissociável de uma metafísica da presença –, Derrida reafirma frequentemente o enlaçamento 

da necessidade no engajamento concreto com a materialidade do mundo intermediado pela 

primazia do não-idêntico, já que não há para-nós escritura instantânea, escritura sem mediação 

do trabalho social e, por conseguinte, sem relação com a alteridade: “será preciso descer, 

trabalhar, inclinar-se para gravar e carregar a nova Tábua para os vales, lê-la e fazê-la ler” (FS, 

p. 48). Por conseguinte, não há como escapar do processo de repressão e sublimação do excesso 

pulsional, de um trabalho parcial que institui o eu, o discurso e o sentido enquanto instâncias 

de síntese da vida intrapsíquica.  

Contudo, e esse contraponto é decisivo, isso deve ser feito de maneira com que aquilo 

que resiste e resta à margem do processo possa ser reconhecido enquanto algo que limita e 

fragiliza internamente as próprias instâncias sintéticas; ou seja, se a efervescência do pulsional 

for originalmente violenta, então ela não pode senão “violentar-se, negar-se para afirmar-se, 

fazer guerra à guerra que o institui sem jamais poder, enquanto discurso, reapropriar-se dessa 

negatividade” (VMET, p. 190-191).  

Não há retorno possível a uma natureza primeira que seria liberta e erótica, pois “essa 

guerra segunda, como confissão, é a menor violência possível, a única maneira de reprimir a 

pior violência, a do silêncio primitivo e pré-lógico, de uma noite inimaginável, que nem mesmo 

seria o contrário do dia, de uma violência absoluta que nem mesmo seria o contrário da não-

violência: o nada ou o não-sentidos puros” (VMET, p. 190-191). Em uma palavra, não pode 

haver ingenuidades aqui; o que está em jogo é uma “travessia infinita, através da violência, 

travessia que é o que chamamos de história” e razão (VMET, p. 191). Já não era inclusive neste 

sentido, de uma crítica a todo pensamento melancólico de uma natureza virginal e puramente 

boa, que Derrida polemizava, na Gramatologia, com Lévi-Strauss e Rousseau?    

No fundo, por toda a sua leitura de Freud, a desconstrução será extremamente sensível 

a esse tema da correlação entre natureza e cultura que se diz no léxico do trabalho, do domínio 

e do senhorio de si e do outro. Isso fica patente, por exemplo, nas últimas páginas da leitura de 

Derrida de APP. Nelas, afirma-se que, se a herança crítica de Freud muito falou sobre o 

dispêndio da morte como a característica da pulsão em geral, é preciso equilibrar tal 

caracterização com o tema da “pulsão de poder”, tradução proposta por Derrida da expressão 

freudiana “Bemächtigungstrieb”.  
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Segundo Laplanche e Pontalis, Freud usa, em textos anteriores a APP, o termo 

Bemächtigungstrieb para designar uma “pulsão desde o início dirigida ao exterior e que 

constitui o único elemento presente na crueldade originária da criança”, crueldade que se 

expressaria no impulso primitivo de posse e destruição do objeto285 (1979, p. 399). Ao mesmo 

tempo, o discurso freudiano iria paulatinamente soldando o termo “Bemächtigung” com 

“Bewältigung” para insistir no caráter de dominação inerente à economia libidinal do vivente, 

sobretudo no que diz respeito à excitação somática. Quer dizer, tal léxico diria respeito a essa 

incessante “atividade de ligação (Bindung) que visa tornar alguém senhor da excitação, seja de 

origem pulsional ou externa” (1979, p. 399). Por fim, notam ainda Laplanche e Pontalis, já em 

APP Freud utiliza Bemächtigungstrieb para explicar o jogo do fort/da de seu neto, jogo através 

do qual o domínio do objeto externo confunde-se com o domínio do caráter traumático e do 

excesso de energia investido na ligação afetiva com a mãe.       

 Há, portanto, como sugere Derrida, uma espécie de relação conflituosa entre o tema do 

dispêndio que caracteriza a pulsão de morte e toda essa gramática da “ascendência, do poder, 

do domínio ou possessão” que estrutura pontos chaves da reflexão freudiana no que tange à 

individuação psíquica do sujeito em seu movimento de reapropriação da excitação corpórea 

(CP, 431).  Ligar (Bindung) é também domar (Bändigen), bandar é também dominar, integrar 

é também recalcar. A pulsionalidade não apenas se gasta e se repete, perdendo-se 

obstinadamente em sua errância; seu pulso, contraditório, sincronicamente exige e permite o 

estabelecimento do domínio de si e do outro, do objeto ou da coisa, buscando assimilar, fazer 

seu o desejado, ou destruindo o odiado. O que encontramos aqui, novamente, é o retorno do 

conflito intrínseco ao pulsional, entre aquilo que Derrida chamara de estricturação e dispêndio.   

Tal cisão conjuga o conflito da perda de si com a constituição do próprio de si: tudo se 

passaria entre o movimento de despossessão característico da pulsão de morte e a atividade de 

possessão implicada nesse impulso vital por domínio e senhorio do outro286.  O excesso impele, 

sem parar, em direção ao seu gasto; e, ao mesmo tempo, “não há pulsão que não seja levada a 

se ligar a si e assegurar a dominação de si como pulsão”. Doravante, “o código do poder” atua 

 
285 D. Winnicott saberá tirar consequências decisivas dessa relação de destruição do objeto, tão facilmente 

observável nas crianças, enquanto processo de negação necessário ao engendramento de um conceito de realidade 

exterior e mesmo para o amadurecimento afetivo enquanto condição para o estabelecimento efetivo de vínculos 

de amor. Ver, a esse respeito, seu célebre ensaio “O uso de um objeto e relacionamento através de identificações”.  

286 Para um estudo recente entre os temas da morte e do poder, em relação à teoria freudiana das pulsões, ver Fong 

(2019).  
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de maneira contínua na reflexão econômica de Freud: “trata-se sempre de saber quem é o 

‘senhor’, quem ‘domina’, quem tem a ‘autoridade’”. Logo, conclui Derrida, “se o desejo de 

ascendência se exerce tanto no interior [do vivente] como no [meio] exterior, se ele define a 

relação a si como relação ao outro das pulsões, se ele tem uma raiz ‘originária’, então a pulsão 

de poder não se deixa mais derivar”; em uma palavra, ela é tão “originária” quanto a pulsão de 

morte (CP, p. 431-432). Poder e morte se reenviam, costa a costa, na dobra constitutiva da vida 

do vivente: “associados e dissociados”, seria preciso “parar de crer (...) que uma suposta pulsão 

seja mais originária que a outra. O motivo da espiral seria de uma dualidade pulsional (...) sem 

princípio”: na origem está o conflito (ETR, p. 146).      

Disso deriva a reticência de Derrida ao tema da reapropriação por meio do trabalho, uma 

vez que toda a dificuldade da questão se concentra na insuficiência de uma apreensão unilateral 

desse processo. Apreensão em que uma série de dicotomias tradicionais parecem, de antemão, 

estruturar o campo da divergência: a razão, enquanto capacidade de estabelecer fins racionais, 

deve determinar a inquietude do desejo nos termos de uma identidade a si. Como se somente 

mediante o recurso à consciência, e seu impulso sintético característico, o múltiplo simultâneo 

pudesse encontrar a sua destinação última em uma representação engendrada pelo homem para 

o homem: “foi essa multiplicidade, talvez, que a filosofia, estando ela própria situada aí, nunca 

pôde refletir” (TYM, p. XXIV).  

Nesse sentido, o discurso da psicanálise é indissociável da abertura para o flanco de uma 

crítica racional da razão, crítica em que a razão é interrogada através de sua gênese material e, 

portanto, imiscuída nas necessidades internas a sua emergência vital. A obra de Eros é 

intrinsecamente violenta na afirmação irrestrita de sua soberania e superioridade refletida sobre 

o sacrifício e a renúncia que constitui seu primado. Durante seu desenvolvimento histórico, a 

razão não se separa de seus impulsos, pelo contrário, os porta e os realiza em um processo 

contínuo do aumento de sua ascendência sobre si e o outro; processo que será esquecido em 

uma afirmação cada vez mais irrestrita da soberania do humano sobre a natureza, do espírito 

sobre o corpo, da razão sobre a animalidade.   

Sendo assim, podemos dizer que o processo de transição do caráter coisal da matéria 

para a atividade do espírito é marcado por uma primazia retrospectiva do espírito sobre a 

matéria: esta se torna objeto para um sujeito. O humano instaura, então, uma relação de posse 

com a natureza das coisas e com aquilo que é objeto em nós; a partir do mesmo movimento, ele 

paulatinamente vai perdendo os contornos materiais para se definir cada vez mais como uma 
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“figura lógica”, formalmente idêntica a si, uma transcendentalidade que abriria a própria 

aparição organizada do mundo; em uma palavra: idealidade pura. Toda a realidade passa, então, 

a ser apreendida de maneira invertida: o que a caracteriza é uma figura antropocêntrica que 

contempla em seu outro a reflexão para-si de si-mesmo.  

Consequentemente, tudo aquilo que é não-idêntico e não unificável, imagem da 

desrazão por excelência, deve ser civilizado pelo mesmo. Conclusão antropocêntrica previsível, 

o fim da história se realizaria apenas neste momento narcísico último em que o mundo poderia 

aparecer enquanto a simples imagem especular do humano, como o que lhe é mais e 

essencialmente próprio: mundo construído-de-si-para-si, contemplação reflexiva do processo 

da substância advinda sujeito através da história. A filosofia como forma cultural da 

consciência-de-si torna-se, então, inseparável de um pensamento instrumental e identificador, 

falologocentrismo em que a exigência de unidade e coerência se realiza na interiorização 

apropriativa do caráter violento do processo concreto; no desfile das negações que o trabalho 

da civilização impõe à vida e ao vivente, vela-se a crueldade de uma mutilação contínua que 

obscenamente se inocenta nos esteios de seus fins287.  É por essa maneira de ler a história da 

razão enquanto história da constituição da gramática do próprio e da soberania do humano 

perante a natureza288 que alguém como Etienne Balibar poderá dizer que “em Derrida se trata 

 
287 A esse respeito, Phillipe Lacoue-Labarthe escreveu páginas notáveis: “Desde o capítulo dos Ensaios de 

Montaigne consagrado aos ‘canibais’, uma longa tradição da literatura moderna (que conduz ao menos até Lévi-

Strauss e Pierre Clastres) interrogou-se, pela tendência a fazer o que faz com os outros, o que o Ocidente é. Queda 

vertiginosa no fundo (mas é um fundo sem fundo, um abismo) sobre um poder de destruição infinito que é o seu: 

sobre a sua propensão à exterminação (...) É o seu próprio horror que o Ocidente tenta fazer desaparecer. Daí a sua 

obra de morte e destruição, o mal que ele provoca e que ele estende até os confins da terra (...) O ocidente exporta 

seu mal íntimo: ele impõe o seu êxtimo. Tal é a sua maldição; tal é o acabamento que ele suplica a terra inteira; 

dor, tristeza, lamento interminável, luto que nenhum trabalho jamais reduzirá” (2012, p. 69).   

288 Posição que, como nos parece evidente, leva Derrida para muito próximo de uma Dialética do Esclarecimento, 

nos termos que Adorno e Horkheimer deram a ela, sobretudo devido a matriz freudiana comum a ambas as 

reflexões. Derrida, inclusive, irá comentar longamente a crítica de Adorno aos motivos idealizantes, comuns ao 

idealismo alemão, no que diz respeito à soberania do humano perante o animal e, portanto, a natureza em geral. 

Derrida lê, a partir de Adorno, uma dialética em que cada vez que o homem busca se elevar para além de toda e 

qualquer relação com a natureza há, ao mesmo tempo, um aprofundamento da crueldade e da dominação: “Adorno 

anuncia a lógica que eu estou desenvolvendo aqui” (ANI, p. 101). Tal lógica, marcada por uma “zoofobia” 

neurótica, acaba por assinalar o retorno do recalcado por meio de uma resistência violenta ao rastro de animalidade 

constitutivo de toda e qualquer “vida”: “nada é mais aborrecido para o kantiano do que a lembrança da semelhança 

entre homens e animais” (ADORNO, 2008, p. 101). Disso decorreria o caráter ascético e cruel da razão prática e 

sua exigência de sacrifício dos móbiles sensíveis segundo o imperativo da lei. “Mas esse sacrifício cruel pode se 

tornar muito mais sério e virtualmente terrível, implacável, feroz quando diz respeito ao animal, a tal ponto que 

Adorno não hesita em denunciá-lo como uma extrema violência, como um tipo de sadismo moral” (ANI, p. 100). 

O que significa dizer que a incapacidade da filosofia moral em colocar a questão ética por excelência perante a 

existência corpórea do outro – “pode ele sofrer?” – acaba sendo uma lacuna eloquente de sua patologia: a 
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sempre disso, da desconstrução do próprio” e, por conseguinte, da relação entre proprietário-

propriedade (2002, p. 314). No mesmo sentido, Dominique Janicaud irá perceber como, em 

Derrida, a história da metafísica se confunde com a história “da pulsão pelo próprio”, sendo a 

desconstrução animada pelo ímpeto de uma “pulsão de desapropriação” (1978, p. 74-75). 

Pois bem, tendo tais indicações em vista, é preciso mover-se em direção ao cerne do 

questionamento fundamental. Dando um passo além, podemos perguntar com Derrida se, ainda 

que a dialética esteja momentaneamente correta quanto a necessidade de uma economia de 

reapropriação do negativo, tendo em vista resultados racionais, não seria preciso, sem se opor 

imediatamente a tal trabalho, ao mesmo tempo “marcar em seu discurso o ponto de não-retorno 

da destruição, a instância de um dispêndio sem reserva que não mais nos deixa o recurso de 

pensá-la como uma negatividade? Pois a negatividade ainda é um recurso” (ECO, p.381). Dito 

de outra maneira, não seria preciso interromper a “mais-valia da representação” fundada nessa 

tendência sintética de uma consciência sempre capaz de suprimir aquilo que lhe é outro, 

integrando-o na constituição de um resultado superior e, portanto, justificando cada momento 

determinado enquanto partes de um todo verdadeiro e com sentido? Trata-se, então, de 

questionar se, no fundo, ainda é possível a crença irrestrita nessa lógica-ontológica que, ao 

desdobrar-se racionalmente, confundindo-se com o desdobramento da processualidade vital e 

histórica, estende-se a priori à totalidade do mundo por intermédio dessa operação especulativa 

por excelência que é a Aufhebung.  

Desconfiança que é a antecâmara da aposta de Derrida: um pensamento materialista 

seria aquele em que a negatividade se emanciparia de um encadeamento absoluto, fazendo com 

que a própria operação sistematizante, tão cara à metafísica clássica, entre em colapso, 

abismando o próprio horizonte de fechamento do sistema dentro do qual o sentido e a verdade 

fossem a coincidência plena de si-para-si. É por isso que o argumento de Derrida é bastante 

diverso do de Deleuze: nunca se trata de questionar a negatividade em si, mas sim de suspeitar 

do caráter teológico-político de uma dupla negação que engendra o “positivo absoluto, o 

positivo fundado positivamente sobre si-mesmo e repousando sobre si-mesmo” (GLAS, p. 

226).  

 
denegação do corpo, a insensibilidade com o sofrimento físico e a abstrata condenação do sensível. Para um 

comentário mais aprofundado de tal problema, tomo a liberdade de remeter a Gimbo (2020c).  
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Interpretada enquanto lógica de (re)apropriação sistêmica, a dialética seria uma filosofia 

da afirmação, ou melhor dizendo, a mais radical forma de metafísica positiva. A questão aqui 

é, por conseguinte, menos a inquietude do negativo e mais a ênfase dada a sua reapropriação 

final, o resultado último e acabado do sistema nos termos, por exemplo, de um Saber Absoluto, 

ou ainda de um Estado que se confundiria com a plena realização histórica da liberdade289: “não 

há como negar que a ideia de completude (quer se refira à “dedutibilidade integral do Sistema 

ou ao movimento circular do Espírito) mostra claramente o quanto o hegelianismo timbra pela 

obsessão da clausura, do acabamento, do fechamento” (ARANTES, 2000,  p. 364). A dialética 

traria em seu bojo, então, o risco da mistificação de uma positividade irrestrita por meio da 

anulação do dispêndio do negativo; esse é o foco da leitura de Derrida, foco que é desdobrado 

em múltiplas imagens, de forma quase que enlouquecida, verdade seja dita, em um livro como 

Glas (1974).   

Ambiguidade maior de Hegel – “último filósofo do livro e primeiro pensador da 

escritura” –, que sempre deve pressupor o não-idêntico na formação da identidade, mas que, 

devido a capacidade de reapropriação infinita de sua operação especulativa, acaba, às vezes, 

por arrancar um primado ontológico último da identidade total: “O horizonte do saber absoluto 

é o do apagamento da escritura no logos, absorção do rastro na parousia, da reapropriação da 

diferença, da realização do que chamávamos anteriormente de metafísica do próprio” (GRA, 

p. 41).  E, contudo, afirma Derrida, se lermos Hegel para além do hegelianismo290, insistindo 

 
289 Sobre isso, note-se como é constante, na obra de Hegel, a distinção entre dialética, movimento de negação das 

determinidades atuais, e o momento positivo racional do resultado sistemático; distinção que aparece de maneira 

explícita, por exemplo, nos parágrafos 78 e 82 da Enciclopédia.   

290 O que levanta a seguinte questão: se a filosofia contemporânea, sobretudo no começo do século XX, fora 

marcada periodicamente por um “zurück zu Kant”, não seria preciso dizer que as últimas décadas também 

conheceram um sugestivo zurück zu Hegel? Um retorno que é também uma releitura, que visa não simplesmente 

uma versão materialista da dialética nos termos de Marx, mas sim uma liberação do próprio discurso de Hegel de 

uma doxa hegeliana, uma ortodoxia que se cristaliza de maneira cega em torno de proposições maiores de 

sistematicidade e totalidade. Nesse sentido, julgamos estranho não perceber o quanto há de ressonâncias e tensões, 

confrontos e complementariedades – malgrado a polêmica do contexto filosófico franco-alemão e sua repetição 

tacanha e descontextualizada em outros lugares – entre os desdobramentos da dialética no século XX e o chamado 

“pós-estruturalismo”. No fundo, muito ainda há para se dizer, nos parece, da importância de Derrida – e de outros 

autores de sua geração (Deleuze, Foucault, Althusser, Lacan, Lyotard, Badiou, Balibar, Rancière) e mesmo da 

geração anterior (Canguilhem e Bachelard sobretudo) – para uma (re)leitura de Hegel. Leitura heterodoxa que 

transparece, cada qual a seu modo, em textos como La remarque spéculative (NANCY, 1973), Subjects of desire: 

hegelian reflections in twentieth-century France (BUTLER, 1987), O avesso da dialética (LEBRUN, 1988), 

L'Avenir de Hegel. Plasticité, temporalité, dialectique (MALABOU, 1994); The parallax view (ZIZEK, 2006), A 

paixão do negativo: Lacan e a dialética (SAFATLE, 2006), entre outros. Tal retorno a Hegel nos interessa por 

dois motivos centrais: em primeiro lugar, ele permite uma recolocação de uma série de problemas filosóficos, 

históricos e tradicionais, que barram uma leitura, majoritariamente americana, em que o “pós-estruturalismo em 

geral” (e a desconstrução em específico) é caricaturizado como um pensamento pós-moderno, irracionalista e 
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nesse pulso e resistência do des-idêntico, “Hegel é também o pensador da diferença irredutível, 

tudo que ele escreveu pode ser relido como mediação da escritura” (GRA, p. 41). E, se esse for 

o caso, cabe reconhecer que Hegel “tinha razão, mas não soube até que ponto tinha razão”: 

 

Ir “até o fim” do “dilaceramento absoluto” e do negativo, sem “medida”, sem reserva, 

não é perseguir-lhe a lógica com consequência até o ponto em que, no discurso, a 

Aufhebung (o discurso propriamente dito) o faz colaborar na constituição e na 

memória interiorizante do sentido, no Erinnerung. É, ao contrário, rasgar 

convulsivamente a face do negativo, o que faz dele a outra superfície confortante do 

positivo (...) Precisamente porque não tem avesso reservado, porque não pode mais 

deixar-se converter em positividade, porque não pode mais colaborar para o 

encadeamento do sentido, do conceito de tempo e do verdadeiro no discurso, porque 

literalmente ele não pode mais laborar e deixar-se persuadir como “trabalho do 

negativo”. Hegel viu-o sem vê-lo, mostrou ocultando-o. Devemos, portanto, segui-lo 

até o fim, sem reserva, até o ponto de dar-lhe razão contra ele próprio e de arrancar 

sua descoberta à interpretação excessivamente conscienciosa que ele lhe deu. (ECO, 

p. 381).     

 

O desafio filosófico seria, então, não justificar o existente por intermédio do recurso à 

narração contínua de sua constituição, como em uma marcha odisseica da Razão, essa “Historia 

ancilla theologiae”, como diz ironicamente Gérard Lebrun (1988, p. 291); história em que a 

perda é o artifício do trabalho de encontrar-se. Mas sim convocar outro pensar partindo de uma 

afirmação mais original, afirmação capaz de levar a aporia da des-identidade ao máximo, 

 
basicamente preocupado com questões de linguagem, fechando-se em uma forma de idealismo construtivista, 

caricatura que de tão equivocada e sem sentido está mais para o campo da injúria do que da análise rigorosa; em 

segundo lugar, porque, por meio de uma leitura conjunta de Hegel, torna-se possível realizar uma série de 

mediações, passagens, críticas e metacríticas com o pensamento dialético contemporâneo da primeira geração da 

escola de Frankfurt, assim como do pensamento de Marx e de seus desdobramentos posteriores como um todo. 

Com isso, podemos recusar uma certa configuração própria da filosofia em seu contexto europeu e americano, 

buscando realizar sínteses que seriam próprias à recepção, aos estudos e pesquisas realizadas dentro do contexto 

intelectual brasileiro, na leitura, interpretação e diálogo da tradição dialética e do pensamento francês. Pois, afinal, 

qual a razão do medo de propor interseções entre dialética e uma lógica da diferença? Cabe, por fim, marcar aqui 

nossa dívida com o trabalho desenvolvido, entre nós, por Vladimir Safatle, que há anos insiste nessa necessidade 

de relançar a nossa própria tradição intelectual através de um debate renovado da absorção de ideias exteriores 

que, frequentemente, são contrapostas de maneira simplista por meio de um dogmático “ou/ou”. Sobre isso, vale 

a pena citar uma entrevista que realizamos com ele em 2015: “Sim, acho que uma das tarefas filosóficas de nossa 

época é mostrar a produtividade que se abre a partir do momento que conseguimos criar um campo de relações 

entre o pensamento francês contemporâneo e o pensamento alemão contemporâneo de inspiração dialética. Não 

se trata aqui apenas de se deleitar diante das possibilidades de descoberta de aproximações inusitadas entre autores 

que praticamente se desconheciam, mas de dizer que há algo de impensado quando somos incapazes de pensar a 

partir do sistema de passagens entre experiências filosóficas autônomas. O pensamento francês contemporâneo 

tem uma compreensão caricata da dialética (que, diga-se de passagem, foi simplesmente abandonada pela segunda 

e terceira geração da Escola de Frankfurt), assim como o pensamento alemão contemporâneo tem uma 

compreensão caricata da crítica da racionalidade moderna operada pelo pensamento francês, querendo dar a 

impressão de que se trata de flertes esteticizantes com o ‘irracionalismo’ (seja lá o que este conceito possa 

significar). Eu diria que uma dialética a altura de nosso tempo só pode se constituir através da integração de temas 

e estratégias desenvolvidas pelo pensamento francês. Da mesma forma, uma perspectiva crítica que queira dar 

continuidade à genealogia, à desconstrução ou à ontologia deleuziana com sua univocidade só pode se constituir 

através da integração de uma leitura renovada da dialética” (SAFATLE, 2015, p. 14).        
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inscrevendo no próprio pensamento a impossibilidade de inscrição última da alteridade como a 

sua única forma justa de inscrição. Experiência e escritura do “impossível” que Derrida nos diz 

sempre estar em jogo no exercício da desconstrução, nesse esforço de esgotar “o discurso da 

filosofia, inscrevendo no léxico e na sintaxe de uma língua, a nossa, que foi também a da 

filosofia, aquilo que excede, todavia, as oposições de conceitos dominados por essa lógica 

comum. Necessário e impossível, tal excesso deveria dobrar o pensamento em uma estranha 

contorção” (ECO, p. 371).  

O que não deixa de ser uma colocação deveras surpreendente. Pois, nessa exigência de 

superação das oposições e de uma gramática que suspende o senso comum mediante um léxico 

e uma sintaxe que fariam o discurso se contorcer no delírio de uma lógica que já não se atém à 

clausura do princípio de identidade, estamos tão distantes assim de Hegel, ou seguimos ainda, 

e mais do que nunca, por uma trilha pavimentada por ele? Afinal, a questão última parece se 

determinar ainda, indiscutivelmente, segundo um parergon hegeliano: “o que seria um negativo 

que não se deixasse superar? E quem em suma, enquanto negativo, mas sem aparecer como tal, 

sem apresentar-se, isto é, sem trabalhar a serviço do sentido, teria sucesso: mas teria sucesso, 

então, como pura perda?” (PP, p. 126). Não é no esteio de uma pergunta como essa, pergunta 

em que o negativo excede o campo da aparição e, portanto, o registro estrito de uma 

fenomenologia do espírito, que todo um recurso a Freud – e sua reflexão sobre a pulsão – se 

explica e se implica no caso de Derrida?  

O caminho que a desconstrução parece sugerir por entre esta questão programática é 

aquele em que a negatividade transborda da esfera da representação e do caráter unificador do 

conceito, contaminando a economia da consciência-de-si com a opacidade disto que não engaja 

e condiciona plenamente um saber: natureza e história excedem o sujeito e os limites de sua 

representação. Registro em que a negatividade não mais encadeia-se enquanto conjunto de 

negações que conduzem e constituem o resultado final de uma síntese capaz de superar toda e 

qualquer cisão; mas sim enquanto potência de não, negatividade sem sentido, mas por vezes 

criadora; desconstrução que desconhece necessidade, antes abre uma chance no vir-a-ser das 

coisas a partir da desintegração de sua momentânea coincidência consigo mesmas. Como 

afirma Pierre Macherey, em um comentário preciso a esse respeito: “[Derrida] seria então de 

alguma forma hegeliano, pensador de um vir-a-ser cujo impulso mesmo destrói aquilo que ele 

forma”; e, contudo, ele não seria ortodoxamente hegeliano, “pois ele recusa a ver nessa relação 

íntima entre positivo e negativo a garantia de uma inovação criadora cujo fins estariam contidos 
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e prometido em suas condições inicias devido a união indefectível do real e do racional” (2008, 

p. 142-143).  

Isso significa que, nas mãos de Derrida, a inquietude do movimento expropriante torna-

se grave e irredutível, o que acarreta uma mudança no estilo do pensamento: lucidez e prudência 

perante o risco que o trabalho do negativo abre e fecha. Não há garantias aqui e, por isso 

mesmo, um pensamento sem álibi reduz a retórica da destruição eminente como a antecâmara 

da salvação mágica e passa a adotar a radicalidade de um trabalho paciente e corajoso, pensar 

afetivo daquele que sabe como, muitas vezes, da negação nada advém além de dor, sofrimento 

e morte291.     

 Há uma inversão em operação nesse gesto derridiano, pois não basta sairmos do 

privilégio dado ao registro idealista da síntese rememorativa capaz de recuperar a identidade 

do processo ao esclarecer suas articulações históricas; isto é, não basta marcar os limites do 

trabalho narrativo ou do processo de “tomada de consciência”. É preciso, também, caminhar 

em direção a uma revalorização constante do risco implicado no registro concreto da negação 

de determinidades existentes e atuais. Enfrentamento e liberação de uma destrutividade que 

visa tornar inoperante a soberania apaziguadora do discurso filosófico, permitindo a emergência 

de um pensamento capaz de seguir o rastro daquilo que se quer ingovernável, pois avesso a 

todo fechamento nos termos do próprio, a toda calculabilidade capaz de dominar o seu 

acontecer.   

Sobre tal gesto decisivo, nos parece que, dentro da tradição de comentários da obra de 

Derrida, pouco se deu atenção a afirmação original da negação que está embutida na ideia de 

des-construção, negação que, evidentemente, diz respeito a destituição de uma arquitetônica292, 

 
291 É por isso que, para nós, apesar da admiração que temos por seus escritos, é difícil concordamos integralmente 

com Safatle quando ele afirma que: “Nunca se perde nada, apenas se termina um mundo que já não pode ser 

sustentado, que já deu tudo o que podia dar, para eu outro mundo comece reconfigurando o tempo das experiências 

passadas em outro campo de existência, em outro modo de existência. Assim, o Espírito reencontra o destino 

produtivo das experiências que o desampararam” (2015, p. 183). Toda a questão é saber se tal leitura da negação 

não acaba por sempre justificá-la, fazendo com que a reflexão filosófica contorne o difícil, e decisivo, problema 

da negação sem reapropriação, ou retorno para-si. Todo a dificuldade, para nós, é que a negatividade porta uma 

indecidibilidade em si, resistindo ao léxico do Espírito e sua exigência garantida de reapropriação.  

292 Sobre isso, ver o estudo de Kojin Karatani (1995). Note-se também, en passant, que é a própria ideia spinozana-

hegeliana de definição por negação – Omnis determinatio est negativo – que não é de todo estranha a Derrida. 

Como Dominique Janicaud percebeu, Derrida sempre usa uma série de negações para tentar delimitar os seus 

conceitos; toda dificuldade, porém, deriva do fato que essas negações engendram um movimento que recusa a 

estabilidade de se determinar definitivamente; antes, produzem essa indeterminação que Derrida muitas vezes 

nomeia de indecidibildade: “o indecidível é então o status que foi conseguido através de uma sequência de 

negações, mas sequência dentro da qual nunca podemos terminar ou parar” (JANICAUD, 1978, p. 72). Nesse 

sentido, há algo em Derrida que lembra a via negativa da inadequação entre o nome e a coisa, desde que 
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essa metáfora tão comum à razão moderna para designar seu impulso irrestrito e originário de 

totalização sistematizante. Há um desejo de não em operação desde o início da des-construção, 

um impulso a sustentar a diferença na identidade como maneira de desarmar a estabilidade de 

certas sínteses que estruturam o arcabouço mínimo de normas e valores a organizar o mundo 

tal como ele é para nós293.  

Nesse sentido, talvez seja preciso salientar como, em Derrida, a afirmação da negação 

em operação em toda e qualquer des-construção não deve se confundir com um simples truísmo 

que se contenta em afirmar a modificação imparável de um mundo fluido em que cada coisa se 

define apenas pelo caráter ilusório de sua identidade-a-si; mundo em que a identidade se 

serializa irrestritamente, serialização em que tanto se vela a desigualdade entre o diverso quanto 

se entende a diferença apenas enquanto disparidade-entre-identidades-postas. Entre o muito que 

poderia ser dito de tudo isso, nos contentemos em apontar simplesmente como, nesse caso, 

estaríamos rapidamente presos a esta incoerente posição em que a filosofia se torna uma eterna 

crítica do idêntico enquanto aquilo que não existe, espécie de quixotismo hipercrítico em que 

nunca paramos, em nome da recusa do “logocentrismo metafísico”, de lutar com moinhos de 

vento. Um pouco como se o máximo a se esperar da desconstrução fosse um gesto iconoclasta 

e paródico em relação à identidade das coisas; gesto incapaz de conceituar a necessidade da 

aparição do idêntico, ou de configurar uma outra forma concreta de conceber a mesmidade do 

mundo 294.  

Ao nosso entender, melhor seria afirmar que a identidade e a representação são 

momentos reais do desdobramento da diferença, isto é, a identidade existe apenas enquanto 

algo dividido em si, enquanto uma “identidade sem identidade, identidade que não se define 

enquanto uma identidade-a-si (...) mas apenas a partir de uma diferença interna à identidade” 

(NUT, p. 26). Releitura do tema heraclitiano célebre – Hen diapheron heautô – que afirma não 

 
percebamos que isso diz respeito a uma estratégia para exprimir um pensamento em movimento e não a 

“hiperessencialidade” de um ente que estaria fora da linguagem, como é o caso da teologia negativa.        

293 O que não deixa de ser uma posição profundamente histórico-materialista, pois há de se perguntar o que, dentro 

de um contexto social universalmente marcado pela inscrição do singular em sistemas de troca e intercâmbio 

impessoais monetizados, pode significar uma sistematização teórica irrestrita, se não a mimetização pelo 

pensamento de uma lógica cara ao capitalista tardio que atua de forma a fazer render sempre, e de qualquer 

maneira, todo e qualquer dispêndio expresso nos mínimos recônditos de uma vida que se aliena enquanto “livre e 

útil”.   
294 Além disso, todos sabemos como é muito fácil fazer da crítica irrestrita à identidade uma profissão de fé e, ao 

mesmo tempo, aferrar-se à identidade férrea de sua posição, blindando-a parodicamente de qualquer 

desconstrução. A história da leitura e recepção da obra de Derrida, diga-se de passagem, não está cheia desses 

passos em falsos, dessa quase cômica, se não fosse triste, contradição performativa?   
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apenas a passagem ininterrupta do ser ao nada, mas sim como tal devir deriva da cisão interna 

daquilo que é des-idêntico a si. A inversão fundamental, nesse caso, é que a identidade se torna 

como que o acidente da diferença e, ao mesmo tempo, a essência da diferença coloca-se 

enquanto uma não-essência, pois ela remete sempre a outra coisa para além-de-si; quer dizer, 

ela é sempre negação de qualquer essencialidade entendida em seu sentido clássico: presença, 

simplicidade e imutabilidade.  

Por essa razão, podemos sem receio dizer que o movimento desconstrutivo exige tanto 

a identidade quanto a diferença. Paradoxo, inclusive, de uma beleza notável: um mundo 

completamente fluido, em que não há sínteses, unidade, ou identidade, acaba por ser um mundo 

congelado em sua transiência irrestrita. A mobilidade imparável da diferença surgiria, então, 

como aquilo que nunca passa, como pura presença imóvel: se tudo muda, nada há para mudar. 

Lição diária do capitalismo contemporâneo, não há mundo para ser transformado 

(desconstruído) se nada há que seja estável e que limite a diferenciação. A posição de Derrida, 

aqui infinitamente próxima de Hegel, é outra: apenas aquele pensamento que sabe demorar-se 

sobre a dureza do que se quer imutável é capaz de encontrar, no âmago mesmo da paralisia, a 

proliferação dessas rachaduras que são como que o prelúdio e a possibilidade de uma quebra 

efetiva do estado atual das coisas.  

Dessa forma, digamos que, para a desconstrução, o idêntico é sempre habitado por uma 

fissura que força sua auto-diferenciação295, transformação que apenas pode se realizar negando 

a determinidade presente, transição em que a desconstrução do mesmo é indissociável do advir 

do outro. Daí a importância última dessas afirmações de Derrida em que ele nos diz que a 

desconstrução se dá desconstruindo-se, pois o que se afirma é exatamente esse movimento de 

autonegação que nunca é apenas a altercação de uma fantasmagoria, mas antes o desabamento 

concreto de um limite atual tendo em vista a ampliação das margens de inscrição do inexistente: 

“Para mim, o cerne do trabalho de Derrida, do trabalho infinito de Derrida, de sua escritura 

imensa (...) é de inscrever o inexistente. E de reconhecer, no trabalho de inscrição do 

inexistente, que essa inscrição é propriamente impossível” (BADIOU, 2008 p. 175).  

 
295 Ironicamente, quem bem descreveu esse traço decisivo da lógica da diferença em operação na obra de Derrida, 

foi Peter Dews em um texto bastante hostil e injusto em relação à desconstrução: “afirmar a diferença entre 

identidade e diferença não ameaça em nada a autonomia lógica da identidade; é somente afirmando a identidade 

da identidade e da diferença que nós realmente a ameaçamos. A différance não pode ser pensada em termos de 

oposição entre identidade e diferença, assim como ela também não pode ser – nos lembra Derrida – inteligida “na 

oposição da finitude e da infinitude, da ausência e da presença, da negação e da afirmação”” (DEWS, 2011, p. 

425).   
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Impossível porque ela excede os limites atuais de nossa experiência do mundo: 

“desconstrução indica um desejo especulativo, um desejo fundamental do pensamento” por um 

fora, ou “ponto de fuga” em relação a organização do presente: “é como uma operação que se 

aparenta com uma caça invertida. Uma caça em que é preciso capturar o animal são 

desaparecendo, o salto para fora do animal” (BADIOU, 2008, p.175). A metáfora de Alain 

Badiou é extremamente feliz: as complicadas operações desconstrutivas, todos os seus 

paradoxos e inversões entre oposições, visam gerar uma distorção no espaço-tempo do possível; 

mas ao fim, o trabalho como que se destrói, não se concretizando no círculo fechado do mesmo, 

em um gesto soberano do senhor que de tudo se reapropria, que faz do percurso “o seu 

percurso”, da formação “a sua formação”. O animal tolera o crivo da cultura, mas não se entrega 

plenamente a ela, mostrando-se enquanto fuga, sendo através de seu desaparecer.  

Cintileza da desconstrução: a mão cerrada que talha e derruba, também acena o adeus 

relançando as distâncias, liberando a gratuidade do interminável, daquilo que é sem retorno ou 

posse: outra abertura a se viver e pensar. Há um desejo de liberação aqui que não sonha 

simplesmente com a diminuição da repressão; liberação trabalhosa que encontra, pelo trabalho, 

a força para suspender o trabalho, ação capaz de romper com as regras no mesmo ato que as faz 

jogar296. Daí talvez essa ironia de Glas em chamar o saber absoluto (savoir absolu) de “SA”, 

como se ao fim do árduo percurso o próprio da vida do espírito se suprimisse em um infinito 

“ÇA” (isso, Es); como se o ponto culminante fosse o da dissolução de si que engendra, em sua 

disseminação, incontáveis (re)começos no estilhaçamento do círculo dos círculos297: “A lógica 

da Aufhebung se volta cada instante para seu outro absoluto. A apropriação absoluta é a 

expropriação absoluta. A onto-lógica pode sempre ser relida e reescrita como lógica da perda 

ou do dispêndio sem reserva298” (GLAS, p. 188). De certa maneira, é difícil pensar em um 

enunciado mais hegeliano e anti-hegeliano do que esse.  

 
296 Parafraseio aqui uma formulação lapidar de Foucault sobre “a tarefa do pensamento” a partir de uma reflexão 

sobre a obra de Pierre Boulez (2001, p. 1041). 

297 Inversão do horizonte do Saber Absoluto que Catherine Malabou descreve da seguinte maneira: “Como Hegel 

nos mostra, a estrutura teleológica acaba por reverter seu curso, nisso as formas já atualizadas descarregam sua 

energia potencial liberando futuros possíveis de atualização. Distribuídos nesse processo, os indivíduos estão 

prontos para se engajarem novamente em novas construções, novas leituras, novos pensamentos” (1996, p 166). 

Para uma discussão esclarecedora do tema do “círculo dos círculos”, em Hegel, ver Lebrun (1988, cap. VI)  

298 Não por acaso um bom leitor de Derrida e Hegel, Stephen Houlgate, irá afirmar que, talvez, o espírito hegeliano 

“prepara-se para fazer exatamente aquilo que a metafísica, de acordo com Derrida, seria incapaz de fazer, a saber: 

perder a si mesmo, perder a consciência, perder toda memória de si e toda interioridade a si” (HOULGATE, 1996, 

p. 88). 
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É que, para Derrida, a apropriação não tem a sua verdade no momento culminante da 

glorificação de si, como se o Espírito se afirmasse irrestritamente na celebração extasiada que 

reconcilia a autorrealização com o eterno da dissolução. Não. Na verdade, o impulso para o 

desaparecer, a afirmação da expropriação, corre para a vastidão das insignificâncias, para a 

potência daquilo que desmente a existência do todo, quebrando seu encantamento narcísico. 

Sem redenção, ou transfiguração última, o rastro afirma-se como o que desvanece, marca de 

um desejo que apenas pode se conservar perdendo-se a si mesmo.  

Estreitando um pouco mais o tema da negação implicada na des-construção, é preciso 

ainda perceber como Derrida sempre força o tema da diferença em direção às coisas mesmas 

em oposição à razão (logos) ou ao eu enquanto instâncias de unificação. Logo, não é o sujeito 

que “faz a desconstrução”, essa se dá enquanto algo intrínseco à conflitualidade do mundo, o 

que significa dizer que a diferencialidade aqui não é originariamente uma categoria da reflexão, 

mas sim algo que conforma a apresentação da oposição entre pensamento e ser299. A 

desconstrução pensa e, portanto, reflexiona a diferença a partir da diferença que é interna às 

coisas mesmas. Por conseguinte, des-construir não significa sintetizar pensamento e ser através 

da reconciliação entre opostos, mas sim deslocar tal oposição de maneira transformadora, 

implicando a negação da identidade em um processo permanente, em uma práxis emancipadora, 

poderíamos mesmo dizer.   

Processo caracterizado por uma double seánce: ele tanto será o impulso para além da 

determinidade atual quanto também a perda do que é des-construído. É todo um traço 

potencialmente conservador e totalizante da Aufhebung que é aqui reconfigurado: a economia 

de um trabalho, sempre necessário, se faz na reapropriação parcial de um dispêndio que 

inexoravelmente também se perde de uma vez e para sempre. A partir do momento que há o 

desabamento de X, não há conservação de X. O espírito não se cura sem deixar cicatrizes; antes, 

ele é o sistema vivo de suas perdas e lutos. 

 
299 Trata-se, então, de uma leitura pelo avesso do caráter sintético da dialética, algo muito próximo daquilo que 

certa vez Theodor Adorno chamou de uma “lógica da desintegração”: “Uma tal dialética, porém, não se deixa 

mais coadunar com uma leitura ortodoxa de Hegel. Seu movimento não tende para a identidade na diferença de 

cada objeto em relação a seu conceito; ela antes coloca o idêntico sob suspeita. Sua lógica é uma lógica da 

desintegração: da desintegração da figura construída e objetivada dos conceitos que o sujeito cognoscente possui 

de início em face de si mesmo. A identidade dessa figura com o sujeito é a não-verdade” (ADORNO, 2009 p. 127, 

trad. modificada). Todo o léxico de uma “Logik des Zerfall”, inclusive, sempre fará recurso à partícula “des” 

quando vertida para uma língua latina: desintegração, desagregação, desmembramento, desmoronamento, des-

construção que é, também, uma tradução possível.   
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Em suma, tudo se passa como se o ponto de vista econômico de Freud/Bataille desse a 

Derrida uma chave para pensar a economia da negação daquilo que, ao mesmo tempo, tanto 

articula-se na circularidade reapropriativa do momento sintético para a consciência quanto 

pressiona na direção vazante do dispêndio último, desconstituindo o fechamento do círculo do 

próprio. Economia geral e restrita se enlaçariam em torno desse oscilante ponto aneconômico 

extremo capaz de conjurar qualquer tentativa idealista de sistematização sem restos do des-

idêntico. Real em torno do qual, com o perdão do caráter excessivo da afirmação, a obra de 

Derrida nunca deixa de se desdobrar. Laço explicitado de maneira pedagógica e clara, ainda 

mais para um autor tido como hermético, em um parágrafo decisivo de seu ensaio seminal La 

différance:  

Tocamos aqui o ponto de maior obscuridade, o próprio enigma da différance, aquilo 

que justamente divide o conceito por meio de uma estranha partilha. Não é necessário 

que nos apressemos em decidir. Como pensar simultaneamente a différance como 

desvio econômico que, no elemento do mesmo, visa sempre reencontrar o prazer ou a 

presença diferida por um cálculo (consciente ou inconsciente) e, por outro lado, a 

différance como relação com a presença impossível, como dispêndio sem reserva, 

como perda irreparável da presença, usura irreversível de energia, mesmo como 

pulsão de morte e relação com o inteiramente-outro que, na aparência, interrompe 

qualquer economia. É evidente – é a evidência mesma - que não se pode pensar 

conjuntamente o econômico e o não-econômico, o mesmo e o inteiramente-outro, etc. 

A différance é esse impensável (...) (DIF, p. 20) 

 

É sobre o fundo dessa “economia da diferença” que, como vimos, Derrida lê Freud: 

“todas as oposições de conceitos que sulcam o pensamento freudiano relacionam cada um de 

seus conceitos com o outro como momentos de um desvio na economia da diferença” (DIF, p. 

20). Mas, também, é a partir dela que Derrida pode reler Hegel de uma maneira produtiva, 

relançando a “intrepidez do pensamento dialético”, essa coragem de pensar a des-identidade da 

identidade e da não-identidade. Colocar conjuntamente “o econômico e o não-econômico, o 

mesmo e o inteiramente-outro” de maneira “rigorosa”, mas para além da “evidência filosófica”, 

exige que sejamos capazes de ir até aquela impossibilidade lógica em que se costura, sem 

oposição simples, uma “diferença que reencontra o seu proveito, e uma diferença que falha em 

encontrar o seu proveito”, mesclando-se ao filosofema “uma presença pura e sem perda com a 

da presença absoluta, a morte”. Contaminação entre contrários que “desloca e reinscreve o 

próprio projeto da filosofia, sob a espécie privilegiada do hegelianismo. Obrigamos a 

Aufhebung – a supressão – a escrever-se de outro modo” (DIF, p. 20-21).   

Em outras palavras, trata-se de inocular a impropriedade e a inoperância na medula 

mesma da dynamis dialética, fazendo com que, partout et nulle part, o próprio trabalho do 
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negativo descarrilhe, perdendo-se e multiplicando-se por diversas direções de forma não 

totalizante. A desconstrução torna-se, então, inseparável de uma disseminação da nega-

atividade; movimento capaz de engendrar o que poderíamos chamar de etóilement300 da vida 

do espírito – “état d’une chose fêlée en étoile” –, que é uma imagem conceitual possível para 

designar o rastro de uma multiplicidade de sínteses não violentas, sínteses que nascem de uma 

série de quebras ou brisuras. Um “hegelianismo sem reserva”, inclusive, como afirma 

Bataille301, seria um hegelianismo em que a negação determinada é uma operação regional que 

deve alastrar-se caso a caso e nunca ser a priori estendida à totalidade enquanto norma 

invariável da processualidade contínua e racional do real302.  

Mas, se é assim, dentro dessa constelação possível de reenvios proposta, o que o 

conceito de pulsão assinalaria, ao seu nível filosófico especulativo mais elementar, é a 

subversão do momento positivo da dialética, uma vez que o que lhe é mais essencial é 

precisamente aquilo que impulsiona e atravanca os processos de reconciliação última, a busca 

 
 
300 Sobre a riqueza semântica do termo étoile/étoilement em francês, Didi-Huberman explica que: “Uma étoile é 

um ornamento que tem alguma semelhança com um astro do céu: ‘um manto cravejado de estrelas’, nota o Littré, 

grande dicionário que dá a palavra etólie imediatamente após o verbo étoffer (que significa ‘empregar para uma 

coisa todo o estofo, toda matéria necessária’). Na tipografia l’étoile é uma espécie de asterisco que serve para 

marcar um vazio ou uma destituição. Assim, ‘Monsier trois étoiles’ se emprega para designar alguém que nós não 

queremos nomear ou que deseja manter o anonimato. Ou ainda ela pode significar o olhar, os olhos: ‘Telle une 

double étoile au front des nuits scintille / Sous les plis d’un nuage obscur’ (Victor Hugo). Étoile faz parte também 

do vocabulário técnico das fortificações e da arquitetura: é um ponto central onde convergem muitas galerias que 

formam um grande número de raios. Em cirurgia, uma étoile é um curativo cujo os ‘jets de bande’, assim que nós 

o chamamos, formam um X pelo seu entrecruzamento. É, enfim, uma forma de falha que observamos comumente 

sobre o vidro, daí a palavra étoilement que o Littré define como ‘o estado de uma coisa fendida em estrela’. L’étoile: 

cavilha dialética por excelência. Tempo em que cintila todas as oposições. Lugar sutil e decisivo, faca da balança. 

Tempo e lugar da extensão que se faz intensidade, da dispersão (o quadro como campo) que se faz étoilement (o 

quadro como choque)” (2013, p. 67).  

 

301 Ideia de uma “reconstrução da dialética” por meio de sua “regionalização” que aparece já em um texto inicial 

e ainda prematuro como La critique des fondements de la dialectique hégélienne (Ouevres, tomo I, p. 277-290) e 

que será perseguida, como mostrou Derrida (ECO), em textos posteriores e mais maduros em suas formulações.  

 
302 Caso aceitemos o que aqui é dito, não há, nos parece, rigorosamente falando, uma oposição estrita entre Derrida 

e Hegel, ao menos do que diz respeito a importância da negação em processos de transformação. A ressonância 

entre desconstrução e dialética poderia, então, ser configurada em torno da seguinte afirmação de Vladimir Safatle: 

a negatividade é “uma atividade de posição do excesso dos possíveis em relação à limitação atual do real, uma 

pressão da infinitude em direção não à totalidade efetivamente posta em um horizonte de “suspensão do tempo”, 

mas em direção à posição da processualidade do real” (2015c, p. 246). “Dialética entre determinação e 

indeterminação” diria Hegel, contaminação entre economia geral e restrita diria Derrida, articulação “que permite 

a abertura à dinâmica processual das formas. A atividade como negatividade é a única operação capa de sustentar 

a recuperação de uma imanência que não se deixa confundir com as ilusões do imediato e seus riscos de 

estaticidade302” (SAFATLE, 2015c, p. 246). E, contudo, a diferença de ênfase e a tonalidade afetiva da 

desconstrução irá ser bastante diversa do caráter triunfante que subjaz a dialética hegeliana, sobretudo no que tange 

a sua filosofia da história.  
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pelo encadeamento de sentido, verdade ou razão na stasis da totalidade. Falha no coração de 

diamante de toda e qualquer economia idealista do Absoluto, a morte torna-se então o avesso 

mesmo do processo econômico, o que não deixa de significar seu registro – ficamos mesmo 

tentados a dizer: registro da própria dialética – em um rés-do-chão materialista: só há 

(re)apropriação sobre o sem fundo de uma ex-propriação ilimitada. Sem se opor frontalmente 

ao trabalho apropriativo, no mais necessário, tudo agora pende para o lado do imparável 

momento expropriante.        

Há, por esse motivo, a necessidade de uma certa interrupção, uma certa paragem para 

o filosofar em relação ao movimento da real-teridade, que a desconstrução sempre reafirma: é 

preciso que o discurso filosófico saiba respeitar o fim, demorando-se em sua ausência de 

sentido; quer dizer, saiba abrir-se de forma desperta e passional para o que termina de vez e 

para sempre, freando a obscenidade onto-teológica de tudo justificar em vias de seu resultado 

racional, resistindo ao sadismo idealista de sacrificar o particular no altar da celebração do 

Todo303. Recusa do “afã de um discurso que se esfalfa em reapropriar-se de toda negatividade, 

 
 
303 A esse respeito, é interessante, mesmo que de maneira breve, indicar uma via paralela aberta por uma intuição 

notável de Jacques Lacan; essa que, em seu Seminário VII, precisamente por ocasião de um comentário sobre a 

pulsão de morte em Freud, faz com que o psicanalista francês convoque à cena Sade e o “sistema do papa Pio VI”, 

personagem, como se sabe, do romance libertino Histoire de Juliette, ou les prospérités du vice (1801). A intuição 

é interessante para a nossa discussão, porque se trata de mais um desses capítulos, tão caros ao pensamento no 

século XX, da proximidade de Sade com o idealismo; mas com uma pequena diferença de acento: se Lacan nos 

ensinou como há um Kant avec Sade, no seminário VII, por meio de uma série de alusões oblíquas, ele parece 

sugerir a possibilidade de existir também um Hegel avec Sade. É nesse sentido que ele nos lembra como, no 

romance sadiano, o papa Pio VI faz, avant la lettre, uma máquina dialética trabalhar a seu próprio favor de maneira 

a justificar toda a maldade do mundo: “Sade nos ensinou a teoria segundo a qual, pelo crime, ocorre de o homem 

colaborar com novas criações da natureza” (1988, p. 254). Situando a questão a partir de seu vetor ético, Lacan 

afirma que quando implicamos o sujeito dentro de uma natureza repetitiva que deve ser sacrificada, tendo em vista 

a liberação de novas formas, há sempre o risco de que caiamos neste “procedimento ético que consiste em realizar 

ao extremo a assimilação do mal absoluto”, integração que “realizar-se-ia numa espécie de harmonia inversa” 

(LACAN, 1988, p. 236). É assim que, em seu longo monólogo a Justine, Pio VI pode fazer de toda sorte de crimes 

– assassinato, tirania, infanticídio, violações sexuais, destruições da natureza, torturas e sacrifícios – uma forma 

de motor que exprime a potência de uma natureza que não morre nunca, apenas realiza o seu desejo, ganhando 

novas configurações materiais a partir de um processo imanente de negações. Como sempre, em Sade, o 

amoralismo de seu materialismo revela-se como um hipermoralismo: elevado até o alto dessa contemplação 

sistêmica da totalidade, Pio VI pode tornar-se impassível ao mal, glorificando em absoluto tudo o que existe; o 

libertino papa, então, se mostra apático ou impassível perante a crueldade intrínseca ao mundo, em um duplo 

aterrorizante de uma sagesse que lembra, não sem ironia, a de um sábio filósofo capaz de tornar toda a contingência 

de um processo impessoal na necessidade de destino da realização do desejo que habita o todo. O interessante, 

para a nossa discussão, é que Lacan liga tal história a uma ambiguidade que seria essencial à pulsão de morte: esta 

sempre se exprimiria permeada por um duplo registro, tanto o caráter destrutivo, ou inercial, quanto um caráter 

criativo, ou produtivo: “pulsão de destruição, pulsão de recomeçar com novos custos” (LACAN, 1988, p. 254). É 

que destruir não significa aqui simplesmente a tendência ao inercial, ou ao fim. Se Lacan insiste longamente para 

disjuntar o campo das pulsões de uma interpretação por demais fisicalista ou biológica, é precisamente porque, 

como ele diz, a pulsão “é histórica” e, portanto, ela se desdobra a partir desse processo autodestrutivo, fazendo 
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em elaborar a colocação em jogo como investimento, em amortizar o dispêndio absoluto, em 

dar um sentido a morte, em render-se num mesmo golpe cego ao sem fundo do não-sentido no 

qual se abebera e se esgota o fundo do sentido” (ECO, p. 378). Cravada a inoperância e a 

impropriedade na quididade mesma do trabalho, a desconstrução conceitua o labor tanto em 

sua atividade frenética de desperdício quanto em seu moralismo disciplinar implícito, rasurando 

a segurança de uma gramática do próprio que silenciosamente organiza e estabiliza a evidência 

de seu sentido para-nós304. O trabalho do negativo, doravante, não confirma a verdade total ao 

fim do processo; antes singra, em múltiplas direções: a verdade da epopeia do espírito é a sua 

deriva enquanto todo-não-todo. Unidade e totalidade são limites a serem atravessados 

repetidamente em direção ao fora; por essa razão, a formação é, desde o início, também uma 

desconstrução; e nada há para se lamentar nisso, pois nisso reside a única chance de trespassar 

a ilusão de uma positividade irrestrita que lhe é constitutiva.   

Reconhecer a importância do trabalho e da mediação, a necessidade implícita a esse 

momento da estricturação que possibilita a determinidade do mesmo em sua identidade-

refletida-a-si, não significa, portanto, perder de vista o horizonte último de uma disseminação 

 
com que a realidade seja inseparável desse “movimento das metamorfoses” (LACAN, 1988, p. 253). A 

autodestrutividade da pulsão de morte seria, então, indissociável de uma “sublimação criadora” que a faz 

pressionar para além dos limites da natureza. Todavia, isso não significa que possamos, sem mediações graves, 

equalizar a lógica econômica da pulsão de morte com o trabalho do negativo de uma dialética especulativa. É que, 

como Lacan também insiste, o “para-além” constitutivo da pulsão não é a integração plena própria a constituição 

de um resultado racional, mas sim esse “ex nihilo sobre a qual ela se funda e se articula” (LACAN, 1988, p. 255). 

O fim da pulsão é, em última análise, inapropriável, indicando “esse ponto que lhes designo alternativamente como 

sendo o do intransponível ou o da Coisa” (LACAN, 1988, p. 255). Mas, mais do que isso, a verdadeira preocupação 

lacaniana parece ser reconhecer o caráter obsceno da lógica de um discurso que se funda em uma crença irrestrita 

na possibilidade de absorver todos os processos terminais, uma certa obsessão cega que julga, peremptoriamente, 

que tudo que se destrói, termina ou acaba, pode impulsionar o processo histórico-vital em sua totalidade para um 

nível superior de arranjo e organização: “O que é tão pobre e miserável, afinal, quanto à ideia de que os crimes 

humanos possam de qualquer maneira, bem ou mal, colaborar para a manutenção da rerum concordia discors?” 

(LACAN, 1988, p. 255). Ao nosso ver, esse é o nervo da questão que também Derrida coloca à sua maneira, pois, 

quando o pensamento transforma a natureza e a história em sujeitos, “ocorre haver como suporte um sujeito que 

sabe”, um logos, uma razão ou uma Ideia que se realiza no todo as custas do particular. Ora, mas o âmago do 

pensamento de Freud não era exatamente desconstruir tal grande outro, indicando aí “um campo onde o sujeito, 

se ele subsiste, é incontestavelmente um sujeito que não sabe, num ponto de ignorância limite, se não absoluta” 

(LACAN, 1988, p.255)? Descentramento que não afeta apenas o sujeito, mas sim toda a história da humanidade 

enquanto processo de desnaturalização da natureza. Doravante, não é mais possível encadear a história nos termos 

de uma substância que se torna integralmente sujeito para-si; todas as figuras do mal enquanto ausência de ser 

mostram-se concretas e imanentes ao laço entre natureza e cultura. O que levanta o problema ético-político de 

como se colocar perante essa inevitabilidade do negativo, perante esse crudos intrínseco a dinâmica da vida da 

morte. Como veremos, é aqui que o tema derridiano do “sem álibi” se impõe em uma aliança incontornável entre 

desconstrução e psicanálise.       

 

304 Para uma crítica do conceito de trabalho entendido nos termos do próprio, a partir de uma reflexão dialética, 

ver Safatle (2015b).  
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sem razão que é a verdadeira razão do por-vir. A célebre proposição hegeliana – “o espírito só 

é essa potência enquanto encara diretamente o negativo e se demora junto dele” – é então 

reafirmada de maneira bem delimitada: é da precariedade ontológica da vida e da ausência de 

sentido na história que deriva a chance do nascimento do novo. Um mundo sem arché e, 

portanto, sem presença última, é o único dentro do qual uma negação determinada pode 

exprimir a promessa de uma reconciliação com a multiplicidade infinita sem a violência 

inerente à extorsão de uma origem que dirigiria o processo desde o início: “a união do real e do 

racional, que tem antes de mais nada um valor de injunção,  não responde a uma exigência cuja 

a via de efetuação já estaria completamente traçada”; pelo contrário, “é renegociada a todo 

momento, em um contexto que é aquele do acontecimento, cuja irrupção não obedece a 

nenhuma destinação e que não porta, consigo mesmo, seu sentido plenamente definido” 

(MACHEREY, 2008, p. 143). Contra Hegel, ou contra uma caricatura feita de Hegel pela 

tradição filosófica?   

Honestidade de um pensar radicalmente ateológico: há de se tanto apostar “a favor do 

discurso e do trabalho” quanto ser capaz de afirmar a indiferença moral “da sorte e do jogo”; 

dupla afirmação de uma passividade ativa, de um fragilizar-se corajoso perante “a força e o 

movimento que desloca as linhas, amando-os como desejo, em si mesmo, e não como o acidente 

ou a epifania das linhas. Até à escritura” (FS, p. 48). Interminável, ou infinito Fort-Da que faz 

rolar, em seu íntimo, essa indevassável coisa em torno do qual o precário e o precioso se dão e 

se vão: “o jogo compreende o trabalho do sentido ou o sentido do trabalho, compreende-os não 

em termos de saber, mas em termos de inscrição: o sentido está em função do jogo, está inscrito 

no lugar da configuração de um jogo que não tem sentido” (ECO, p. 382). Desconstruir o 

logocentrismo idealista não significa abandonar a exigência de coerência ou encadeamento, 

mas sim reafirmar outramente a tentativa filosófica de escrever de maneira consistente a 

inconsistência da real-teridade.  

 

3.7 Luto e história  

Deslindado esse quadro teórico, compreendemos agora como, para a desconstrução, a 

reflexão sobre a morte não será solidária de uma experiência de antecipação da “minha morte”, 

como no caso de uma analítica existencial. Isso porque, para um materialismo em que o 

desaparecimento exerce seu pleno direito, a morte de outrem, essa morte irrecuperável e opaca, 
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é que constitui a verdadeira experiência de indeterminação, experiência para-si que é 

condicionada pelo remetimento ao outro305. Doravante, a possibilidade mesma do luto – 

“grievability”, como bem colocou nos últimos anos Judith Butler (2009) – torna-se uma 

estrutura universal da vida do vivente-no-mundo.  

No laço entre natureza e cultura, nessa dobra da vida da morte, nascer e morrer são, 

antes de mais nada, ser-com306; o que significa dizer que a precariedade da matéria viva se 

costura nessa teia de dependências mútuas em que, querendo ou não, já estamos desde o início, 

e para sempre, emaranhados. Vida morte que é, portanto, essencialmente ecológica, histórica e 

social em sua infinita insuficiência individual, na sua irredutível interdependência. Vida que 

somente pode existir se for infinitamente mortal, constituída pela impropriedade a si, pois “sem 

a possibilidade da perda, não há vida, ou, na verdade, há alguma coisa vivendo que é outra que 

a vida. Em seu lugar, ‘há uma vida que nunca terá sido vivida’, que não é preservada por 

nenhuma consideração, por nenhum testemunho, e que não será enlutada quando perdida” 

(BUTLER, 2009, p. 15).  

A morte do outro então – natural e socialmente – precede a “minha morte”, uma vez que 

ao “tornar possível a apreensão do ser vivo como vivente, vivente exposto a morte desde o 

início”, ela condiciona a própria apreensão da minha-mortalidade-para-mim (BUTLER, 2009, 

p. 15). Nessa estrutura de reenvios, nos deparamos com “nossa substitutibilidade e nosso 

anonimato radicais em relação tanto a certos modos socialmente facilitados de morrer e de 

morte quanto a outros modos socialmente condicionados de sobreviver e crescer” (BUTLER, 

2009, p. 14). E, se é assim, toda fenomenologia do espírito (Geist), toda reapropriação reflexiva 

das experiências de indeterminação ligadas à morte, será sempre uma fenomenologia dos 

espectros (Gespenst), desses restos e assombramentos que persistem mesmo após a dissolução 

das forças e o desabamento das relações estruturantes307. O que fará do trabalho do luto uma 

tarefa maior do pensamento: “eu tenho trabalhado no luto”, enfatiza Derrida (POIN, p. 54).  

 
305 Theodor Adorno expressou de forma crua tal questão quando afirmou que: “Pertencem essencialmente ao 

materialismo as experiências do cadáver, da decomposição, do animal. Penso em uma experiência de minha 

própria infância ao ver passar a carrocinha com muitos cachorros mortos e as perguntas que instantaneamente 

surgiam: ‘o que é isso? O que sabemos, afinal, de nós? Também somos isso?’ Este tipo de experiência – que não 

aparece em nenhuma analítica existencial da morte – é propriamente o que o materialismo quer nos fazer lembrar” 

(1977, p. 134). 

 
306 Para uma meditação rigorosa da primazia do ser-com (Mitsein) em relação ao ser-aí (Dasein), ver Nancy (2013). 

307 Sobre isso, Vladimir Safatle desenvolve uma leitura bastante perspicaz da temporalidade dialética a partir de 

certas considerações de Derrida (2015, p. 176-183). Todavia, Safatle pondera como Derrida não teria percebido 
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Perante essa confrontação com a alteridade que a morte impõe ao vivente em geral, a 

dificuldade que o luto levanta à tradição filosófica se configura. Como bem argumentou Jacob 

Rogozinski a esse respeito308, em uma leitura perspicaz de tal problema a partir de Derrida, 

mesmo quando a filosofia “não se contenta em fazer eco ao discurso dos padres (...) é antes de 

tudo de nossa morte que os filósofos nos falam, e eles não nos dão nenhuma luz para 

compreender o que sentimos perante a morte dos outros” (2011, p. 32). Daí essa exigência de 

efetuar um deslocamento: mediante a ênfase dada em direção à confrontação com aquilo que 

não me é idêntico e, precisamente por isso, aquilo que permite o estabelecimento de vínculos e 

identificações não narcísicas, o problema da “minha morte” torna-se necessariamente 

atravessado por essa primazia da experiência de perda do objeto que amamos, experiência 

constitutiva da vida enquanto vida concreta. O que levanta a questão de saber o que a filosofia 

teria a nos dizer sobre o luto; pois, afinal, em larga medida, a sagesse filosófica parece 

indissociável de um exercício de defesa e denegação da experiência de perda, intrínseca à 

transitoriedade da matéria. Não há surpresa nenhuma, portanto, quando a desconstrução se 

voltar à psicanálise para repensar o luto. 

Nesse sentido, sabemos como, em seu célebre artigo – Trauer und Melancholie (1915) 

– Freud propõe que o luto é um trabalho – “Trauerarbeit” – em que a perda do objeto é 

paulatinamente superada por meio do restabelecimento da capacidade de constituir novas 

ligações afetivas. A partir da adoção do ponto de vista econômico, a dinâmica da relação com 

a morte de outrem é determinada através da ideia de um investimento libidinal ao qual deve-se 

ser capaz de dar um novo destino, superando a fixação naquilo que se perdeu:  

 

Em que consiste o trabalho realizado pelo luto? (...) O exame de realidade mostrou 

que o objeto amado não mais existe, e então exige que toda libido seja retirada de suas 

conexões com esse objeto. Isso desperta uma compreensível oposição – observa-se 

geralmente que o ser humano não gosta de abandonar uma posição libidinal, mesmo 

 
como uma lógica espectral já estaria plenamente em ação na dialética hegeliana, o que faria com que sua crítica a 

Hegel acertasse naquilo que ele não viu. Questionamento que, talvez, possamos inverter: pois afinal, a leitura de 

Derrida de Hegel não visa, precisamente, fazer com que nos tornemos sensíveis a esse caráter espectral do espírito, 

permitindo com que toda vez que leiamos Geist escutemos necessariamente Gespenst? Logo, como esperamos ter 

demonstrado, nos parece que a relação da desconstrução com Hegel é inteligida de maneira mais fértil quando 

sublinhamos como é possível reler Hegel a partir de Derrida e, ao mesmo tempo, reler Derrida a partir de Hegel. 

Stephen Houlgate bem exprimiu isso quando afirmou que tudo se passa como se “Derrida indiretamente nos 

alertasse de aspectos do pensamento hegeliano que nós, sem o seu trabalho, poderíamos facilmente não perceber” 

(HOULGATE, 1996, p. 92). Por isso, o que se propõe aqui, em última análise, é algo como uma iluminação mútua 

através da construção de uma estrutura coesa de remetimentos, muito mais do que qualquer confrontação polêmica.      

308 Sigo aqui, por todo esse tópico sobre o luto, as coordenadas de leitura apresentadas por Rogozinski (2011; 

2014), ainda que discordando das consequências finais retiradas pelo autor de sua leitura.  



284 

 

 
 

quando um substituto já se anuncia. Essa oposição pode ser tão intensa que se produz 

um afastamento da realidade e um apego ao objeto mediante uma psicose de desejo 

alucinatória. O normal é que vença o respeito à realidade. Mas a solicitação desta não 

pode ser atendida imediatamente. É cumprida aos poucos, com grande aplicação de 

tempo e energia de investimento, e enquanto isso a existência do objeto perdido se 

prolonga na psique. (X, p. 430; XII, p. 173-174).  

     

Disso deriva a distinção freudiana entre luto “normal” e “patológico”, distinção que 

organiza os veios centrais do ensaio 1915: enlutar significa efetivar a morte, separação realista 

daquele que sobre-vive à desaparição do outro; trabalho que permite ao eu “renunciar ao objeto, 

declarando-o morto” (X, p. 445; XII, p. 192). Como propõe Rogozinski, “o trabalho do luto (...) 

equivale a matar o morto – e, entretanto, a vida, o continuar-vivendo do sobrevivente, custa 

esse preço” (2011, p. 33). Dinâmica conflituosa e obscura, pois em que medida o luto poderia 

ser designado enquanto um trabalho, se uma parte dele sempre escapa do registro da consciência 

e da causalidade livre de uma vontade intencional? Disso se segue o constante embaraço de 

Freud em explicar a razão que faz com que alguns lutos sejam “bem-sucedidos” e outros não 

em sua dinâmica pautada por “investimentos” e “contrainvestimentos”: “Como é preciso 

entendê-la, essa decisão de sobreviver, esse deixar-se decidir ao mesmo tempo totalmente livre 

e totalmente passivo, que não corresponde a nenhuma das determinações tradicionais da 

liberdade, da deliberação e da escolha voluntária?” (ROGOZINSKI, 2011, p. 33).   

Tal dificuldade inerente ao trabalho do luto é pensada por Derrida através dos 

desdobramentos da teoria freudiana propostas pelos psicanalistas Maria Torok e Nicholas 

Abraham309. Como Derrida explica, em seu prefácio ao livro de seus dois amigos, “tudo se joga 

no limiar que divide e opõe dois termos: introjeção/incorporação” (FORS, p. XVI).  O que se 

propõe é uma modificação decisiva do quadro descrito por Freud: no luto, o que existiria, 

argumentam Torok e Abraham, a partir da releitura de certos textos de Ferenczi, é um processo 

conflituoso entre introjetar e incorporar, uma vez que não se trata simplesmente de separar-se 

do objeto e adequar-se ao princípio de realidade, mas sim de fagocitar a perda, de “digeri-la” 

a ponto de que somente a partir do momento que o ego se reapropria do que perdeu – inclusive 

da libido investida no objeto – é que ele se torna novamente capaz de estabelecer ligações 

afetivas a partir de uma posição libidinal transformada. Como explica Derrida: “pela inclusão 

do objeto – daí o nome introjeção – o processo expande o eu. Ele não se retira; avança, propaga 

a si mesmo, assimila, toma para si” (FORS, p. XVI). O luto faria, assim, parte de um processo 

 
309 Sobre isso, ver Torok e Abraham (1986, 1987).  
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constitutivo de amadurecimento do ego por intermédio de sucessivas experiências de perdas 

que impulsionam a individuação coerente do si mesmo310. O trabalho do luto dito normal se 

confundiria, dessa maneira, com a história da formação do sujeito.     

Na incorporação, pelo contrário, o objeto resistiria à sua apropriação no mesmo 

movimento pelo qual ele é incorporado: “pretendo manter o morto vivo. Intacto, salvo, dentro 

de mim, mas apenas em nome de uma recusa (...) a de amar o morto enquanto viva parte de 

mim” (FORS, p. XVI-XVII). Ou seja, seguindo Torok e Abraham, interessa a Derrida insistir 

na importância dessa paradoxal dinâmica a partir da qual o ego guarda o outro enquanto outro, 

como uma perda que seria inapropriável, que não engendra um processo de formação, mas antes 

despossui o sujeito de si mesmo. Nesse caso, a perda de outrem é sentida, um pouco como nos 

diz Freud sobre a melancolia, enquanto “uma perda do eu” (X, p. 432; XII, p. 176); mas 

precisamente porque, no eu, agora persiste um objeto que lhe é estranho e inassimilável, 

vestígios e traços libidinais soltos, corpo estrangeiro que perturba a aderência a si da ipseidade. 

Daí o termo “cripta” que Derrida recupera dos ensaios de Torok e Abraham: como se a estrutura 

subjetiva não fosse nunca apenas o tecido formado pelas apropriações bem-sucedidas da perda 

de objetos, mas também, e sobretudo, pelos impasses que os restos não assimiláveis de uma 

realidade corruptível e mortal deixam enquanto marcas necessárias à vida do vivente. 

Rogozinski sintetiza o argumento de Derrida da seguinte maneira: 

 

[Introjetar e incorporar] correspondem, assim, a dois modos de inclusão, a duas 

maneiras muito diferentes de introduzir o Outro dentro do Mesmo, quer dizer, dentro 

do eu. Introjetando-o, o eu absorve o outro morto, funde-se com ele, reconcilia-se com 

ele, para melhor superar a sua perda. Em compensação, na incorporação, o outro se 

mantém como outro no interior do mesmo e perturba sua economia: se ele retorna, é 

como uma assombração, semelhante ao espectro da Morte Escarlate de Poe, cuja 

irrupção aterrorizante interrompe, de repente, a cerimônia. (2011, p. 34)  

 

Desse esquema psicanalítico heterodoxo de compreensão do luto, a desconstrução 

enfatiza o seu insuperável dilema: por um lado, a “interiorização fiel que porta o outro em mim 

(em nós)” faz “do outro uma parte de nós, entre nós – e o outro parece não ser mais outro 

precisamente porque nós o choramos e o levamos em nós, como uma criança ainda a nascer, 

 
310 Nesse sentido, é fundamental lembrar, como propõe Freud logo nas páginas iniciais de seu ensaio, que o 

trabalho do luto não diz respeito simplesmente à perda de um ente querido, mas também “de uma abstração”, como 

“pátria, liberdade, um ideal, etc” (X, p.429; XII, p. 172). O que faz com que o luto se confunda com um certo 

processo de desencantamento e confrontação com as próprias ilusões, processo bastante característico da clínica 

psicanalítica.  
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como um porvir” (MEM, p. 54). E, por outro lado, “a interiorização que aborta é também o 

respeito ao outro enquanto outro, uma espécie de rejeição, um movimento de renúncia que o 

deixa só (...) em sua morte” (MEM, p. 54).  Lógica do double bind comum a desconstrução, no 

luto duas tendências opostas se tramam pressionando em direções opostas: ao mesmo tempo, 

tanto nos apropriamos daquilo que morre, pois essa é a única maneira de continuar a viver, 

quanto guardamos a morte do outro em nós como algo inassimilável.  

Trama do enlutamento que não deixa de ser também uma figura aguda do enlaço entre 

vida e morte: traço da perda do outro que faz com que a afirmação da inquietude temporal nunca 

se torne a glorificação do desaparecer singular, recalque do sofrido pathos que inevitavelmente 

a acompanha; revelando, antes, a exigência de elaboração responsável e perseverante disso que 

dói e nos escapa, marcando-nos e nos assombrando para sempre. O que faz com que a distinção 

precisa e absoluta entre luto normal e patológico se torne, ao menos para Derrida, impossível, 

pois ambos coexistiriam na história de uma vida necessariamente pontuada pela morte. De certa 

maneira, a desconstrução irá girar até o fim em torno dessa aporia do luto. O que explica, talvez, 

a razão pela qual Derrida fará do enlutamento perante a perda de alguns companheiros um 

motivo maior de suas reflexões tardias311.  

Apenas para ficarmos em um exemplo: por ocasião da morte de Hans-Georg Gadamer 

(2002), Derrida propõe uma longa meditação que perpassa um verso enigmático de Paul Celan: 

“Die Welt ist fort, ich muss dich tragen” (BEL, p. 41). Novamente, Derrida se demora na 

dicotomia do verbo “tragen”, dicotomia que, como vimos, ele já destacara do texto de Hegel: 

de um lado, tragen relaciona-se ao léxico da gestação, da mãe que leva o filho no ventre, mundo 

que ainda não existe e apenas pode conhecer um vir-a-ser; por outro lado, “se tragen fala a 

linguagem do nascimento, ele pode também se destinar à morte, ao sobrevivente e ao espectro, 

em uma experiência que consiste em portar o outro em si, como nós portamos o luto – e a 

melancolia” (BEL, p. 72).  

Antes do nascimento e depois da morte; em ambos os casos, diz Derrida, não há mundo 

para o outro, eu devo levá-lo em mim, devo ser capaz de ser-com-o-outro, respeitando-o 

enquanto outro em “meu mundo”. Mas, se no nascimento o mundo não se foi, mas sim advém 

em um acontecimento irrepetível, na morte, “o fim do mundo para o outro é a sua morte” – Die 

 
311 A ponto que, talvez, Derrida seja o filósofo que mais se dedicou a escrever a partir da morte de outrem, tomando 

tal testemunho como uma espécie de imperativo ético: Barthes, Paul de Man, Foucault, Lyotard, Althusser, 

Levinas, Deleuze, Sarah Koffman, a lista poderia ainda continuar longamente. Para uma reunião de tais textos, ver 

a coletânea em inglês The work of mourning: Jacques Derrida (2001).     
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Welt ist fort, de uma vez e para sempre. Perante esse desaparecer, dessa vida que a partir de 

agora nós testemunhamos, devemos nos tornar capazes de “levar o outro e seu mundo”, alter 

mundus: “introjeção, interiorização da lembrança (Erinnerung), idealização”. E, contudo, “se 

eu devo (é a ética mesma) levar o outro em mim para lhe ser fiel, para respeitar a alteridade 

singular, uma certa melancolia deve protestar contra o luto dito normal. Ele não deve jamais se 

resignar à introjeção idealizante (...) Il faut donc la mélancolie” (BEL, p. 74).  

Daí essa difícil solução de compromisso que Derrida propõe: não se pode simplesmente 

reapropriar-se da perda para novamente investir um objeto, como se o sucesso do luto não fosse 

outra coisa que um jogo de perdas e ganhos com resultado zero, dinâmica que teria como fim 

“a boa consciência de uma amnésia” que acompanharia a simples renovação da capacidade 

plástica de estabelecer vínculos312. Ainda que tal trabalho seja em algum nível necessário, trata-

se também, e contraditoriamente, de ser capaz de “portar (tragen) sem se apropriar. Um portar 

que não significa simplesmente integrar, incluir, tomar para si; mas se portar através da 

impossibilidade infinita de apropriação do outro, no reencontro de sua transcendência absoluta 

dentro mesmo de mim, isto é, em mim fora de mim” (BEL, p. 76). Atravessados pela morte que 

vem daquilo que não nos é idêntico, passamos por uma experiência de indeterminação de si 

mesmo e do mundo que resta; experiência que acontece ao si-mesmo, acontecimento 

expropriante incalculável que é constitutivo de cada vida particular, de um vivente situado 

originalmente entre-mundos: “antes de ser, eu levo, antes de ser eu, carrego o outro”, tal como 

um dia fui e serei carregado (BEL, p. 77). A vida vive restando sempre perante a alguém, para 

um outro. Logo, a experiência da morte enquanto experiência de indeterminação é, incialmente, 

atravessada por uma alteridade que a retira da clausura de uma experiência narcísica interior.  

Primazia e resistência daquilo que não é subjetivável, daquilo que não pode se tornar 

“meu” ou “nosso”, isso que resiste à gramática da ipseidade. Trabalho do luto que levanta a 

seguinte questão para o sujeito vivo: a partir do momento em que não podemos ser o 

fundamento e a origem soberana na enunciação do possessivo – “minha morte” ou “minha vida” 

–, o que pode restar do “próprio” para-nós? Perante a crença individualizante de “ter a sua vida”, 

 
312 Vladimir Safatle entendeu bem isso quando afirmou que: “É importante lembrar como esse trabalho de luto não 

opera por mera substituição do objeto perdido através do deslocamento da libido. Dar a tal deslocamento o estatuto 

de uma substituição equivaleria a colocar os objetos em um regime de intercambialidade estrutural, regime no 

interior do qual a falta produzida pelo objeto poderia ser suplementada em sua integralidade pela construção de 

um objeto substituto que ocupe o seu lugar. Um mundo de balcão de trocas sem prazo de vencimento. (...) O tempo 

do luto não é o tempo da reversibilidade absoluta. O desamparo que a perda do objeto produz não é simplesmente 

de substituição. Por isso, vincular o luto a uma operação de esquecimento seria elevar a lobotomia a ideal de vida 

(2015, p. 178).  
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tal como possuímos um objeto, ou ao desejo defensivo em relação à opacidade da “minha 

morte”, talvez seja preciso aprender a aceitar essa despossessão imanente ao tecido da vida da 

morte, desabamento dessa obsessão pelo autopertencimento e controle daquilo que, 

invariavelmente, ao nos escapar, também nos arrasta consigo. Não é isso, afinal, o que Derrida 

sugere quando afirma, como vimos no início deste capítulo, que “a morte do outro, esta morte 

do outro em mim, é fundamentalmente a única morte que é nomeada no sintagma ‘minha 

morte’”? (APO, p. 76). A injunção clássica memento mori é aqui remetida para além e aquém 

do si mesmo.   

Mas, se é assim, devemos retirar, por fim, uma última consequência decisiva de tudo o 

que até aqui foi dito. Isso porque sabemos como o trabalho do luto não se limita à dimensão 

psicológica individual da perda, mas também abre a questão de nossa própria experiência social 

da história313. Freud, é verdade; mas também Hegel, uma vez mais, incontornavelmente: 

 

A história arranca-nos ao mais nobre, ao mais belo, tudo aquilo pelo que nos 

interessamos: as paixões fizeram-no sucumbir; é perecível. Tudo parece desvanecer-

se e nada permanecer. Todo o viajante sentiu esta melancolia. Quem terá estado entre 

as ruínas de Cartago, de Palmira, de Persépolis e de Roma, sem se entregar a 

considerações sobre a caducidade dos reinos e dos homens, ao luto por uma vida já 

passada, forte e rica? – É uma tristeza que não se detém em perdas pessoais e na 

caducidade dos fins próprios, como junto ao sepulcro de homens muito estimados, 

mas uma dor desinteressada a propósito da decadência da vida humana brilhante e 

culta (HEGEL, 2013, p. 33). 

 

   Contemplar as ruínas, expor-se à experiência de indeterminação que advém do outro: 

Hegel admite essa tristeza (Trauer) que é também luto (Trauer) perante a inescapável 

decadência e destruição de uma configuração histórica finita. A consciência da historicidade do 

mundo é indissociável de um Trauerspiel em que a caducidade irrestrita é a protagonista do 

enredo: “no terreno da História, assim rebaixada ao plano da ilustração, as ruínas só podem 

aparecer como alegorias da finitude, e a melancolia pode alimentar-se da inversão que consiste 

em transformar o perecível numa determinação imperecível” (ARANTES, 2000, p. 209). 

Conhecido argumento hegeliano: quando dizemos que “tudo passa”, transformamos a 

perecibilidade do mundo em algo absolutamente imperecível; de maneira melancólica, nos 

fixamos nessa “Trauer der Endlichkeit”, “tristeza da finitude” como traduz Paulo Arantes, nos 

resignando passivamente ao destino mortal das coisas.  

 
313 Para um estudo sobre as relações entre luto e política a partir de desdobramentos filosóficos que ressoam essa 

costura entre Derrida e Hegel, ver o recente e excelente livro de Carla Rodrigues sobre Judith Butler (2021).  
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 Hegel, contudo, não pode se demorar nesse pathos saturnino. Injunção da dialética 

enquanto atividade de mediação entre infinito e finito: através desses restos que resistem à 

inquietude do negativo, por entre as ruínas que sinalam o caminho de formação do espírito, 

Hegel encontra um singular destinado à dissolução; singular que, apenas mediante seu 

desaparecimento, pode engendrar o advir de uma nova figura, mais universal e plena: 

 

Uma nova vida surge da morte (...) o espírito não só surge rejuvenescido, mas 

sublimado, esclarecido. Surge, sem dúvida, contra si mesmo, consome a forma da sua 

configuração e eleva-se assim a uma nova formação. Porém, ao depor o invólucro da 

sua existência, não só transmigra para outro envoltório, mas ressurge das cinzas da 

sua figura anterior como um espírito mais puro. Esta é a segunda categoria do espírito. 

O rejuvenescimento do espírito não é um simples retorno à mesma figura; é 

purificação e elaboração de si mesmo. Com a solução de sua tarefa, o espírito cria 

para si novas tarefas, onde multiplica a matéria do seu trabalho. Vemos assim o 

espírito a espraiar-se na história numa inesgotável multidão de aspectos, tendo neles 

a sua fruição e satisfação. Mas o seu trabalho tem, no entanto, apenas um único 

resultado: aumentar de novo a sua atividade e de novo se consumir. Cada uma das 

criações em que se satisfez lhe opõe como uma nova matéria, que o intima a elaborá-

la. A formação (Bildung) que é sua converte-se em material que o trabalho do espírito 

eleva a uma nova formação. O espírito manifesta assim todas as suas forças em todas 

as direções. (HEGEL, 2013, p. 33-34) 

 

Triunfo da infinitude do espírito sobre a finitude de seus momentos particulares; 

ultrapassamento de si que desdenha da consolação exigida pelo sacrifício da parte em nome do 

todo. O que interessa a Hegel é a reconciliação da Ideia com o mundo por intermédio desse 

movimento de negações do qual o espírito emerge, a cada vez, de maneira mais elaborada para-

si. Tal reconciliação tem na consciência histórica o seu locus privilegiado, uma vez que apenas 

por meio da recuperação reflexiva de uma memória social que nos conforma, o vivente poderia 

deixar de se compreender enquanto indivíduo finito e atomisticamente isolado em uma 

sociedade civil fragmentária, para reencontrar-se com o seu outro na emergência de um sujeito-

coletivo que encarnaria o movimento de desenvolvimento histórico do espírito na liberdade de 

uma eticidade concreta. A memória transgeracional, consequentemente, passa a ser uma espécie 

de ossatura da vida social, constructo racional da cultura que produz “relações de remissão no 

interior de um campo temporal contínuo, capaz de colocar momentos dispersos em sincronia a 

partir das pressões do presente” (SAFATLE, 2015c p. 137).  

É por isso que a dialética hegeliana é marcada, estruturalmente, por uma temporalidade 

retrospectiva em que as coisas se tornam aquilo que são apenas por intermédio da história e sua 

posterior configuração narrativa para-si. Como Gérard Lebrun bem salientou a esse respeito, é 

uma má leitura do hegelianismo compreender a dialética nos termos de uma “programação 
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autoritária, como o desdobrar-se de uma noção completamente já formada”; pois, uma vez que 

cada um dos avanços históricos “traz consigo, necessariamente, a ousía inteira, fazendo surgir 

um traço a mais daquilo que, por princípio, só pode ser a definição da coisa”, então “a Ideia não 

comanda o processo pela razão dela ser sempre explicitante, nunca informadora” (LEBRUN, 

2006, p. 89). Isto é, há uma constante reprogramação do vir-a-ser da Ideia mediante sua 

temporalização après-coup, temporalização em que uma estrutura conceitual se revela, 

enquanto necessária, somente ao fim do processo; necessidade que costura a teia de 

contingências que a enformam no ato mesmo de sua reapropriação de si: “o processo dialético 

hegeliano não é o Todo necessário, saturado e autocontido, mas o processo aberto e contingente 

pelo qual esse Todo se forma”; nesse caso, devemos evitar confundir “ser com devir”, confusão 

clássica de leitura em que tomamos “como uma forma fixa do Ser (a rede de categorias) o que, 

para Hegel, é o processo do Devir, que engendra retrospectivamente a sua necessidade” 

(ZIZEK, 2013 p. 69).  

Dessa forma, ainda que Hegel use, algumas vezes, a metáfora da “semente” para ilustrar 

o desdobramento contínuo da Ideia na efetividade do mundo, tal imagem tem algo de enganoso, 

como afirma Derrida (DIS), já que ela parece pressupor uma arché, enquanto telos, que 

encontrar-se-ia definitivamente posta na origem. Ora, o progresso dialético é exatamente a 

negação da ideia de origem, uma vez que ele conjuga tanto a desaparição constante do 

originário, quanto a reconfiguração a posteriori do seu sentido. A vida do espírito enquanto 

história é a dobra entre a recordação da morte passada e a atualidade vital do corpo social, re-

inscrição do morto na vida, metamorfose da vida pelo morto. Plasticidade da vida da morte que 

não pode ser capturada por um esquema unívoco, linear e determinista de desenvolvimento.       

Doravante, como explica Paulo Arantes, “o trabalho do Conceito, que se opera através 

da meditação sobre as ruínas, aparece como o trabalho do luto” (2000, p. 210). No luto, a 

consciência-de-si, sempre consciência social, relembra interiorizando o perdido, reapropriando-

se do trabalho do negativo enquanto impulso imanente de transcendência. Quer dizer, se Hegel 

afirma que a verdadeira vida é aquela capaz de portar a morte, é porque a vida do espírito é 

indissociável de um enlutamento contínuo e bem-sucedido, dessa fabulosa capacidade de fazer 

trabalhar incessantemente o dispêndio intrínseco à história das coisas. “Todo trabalho não é um 

trabalho de luto?”, já perguntava retoricamente Glas (p. 100).  

Com essa questão posta, no fundo, o que Derrida afirma é que o trabalho do luto é a 

verdadeira operação estruturante do discurso dialético: “Derrida apercebe-se dessa 
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coincidência” entre Freud e Hegel, “compreende que o trabalho do luto é a força secreta do 

sistema hegeliano” (ROGOZINSKI, 2011, p. 38). Afirmação que, nos parece, transparece de 

maneira límpida nesse comentário de Paulo Arantes, comentário que devemos ler atentamente 

em todo os seus ecos freudianos: 

 

A filosofia não é uma consolação, mais do que isso, ela é o poder de reconciliação. 

Trata-se, assim, de “matar o morto”, ou de olhar o perecível com o olho do Conceito 

(...) O trabalho conceitual do luto culmina numa liberação que igualmente torna 

possíveis outros investimentos; liberta-nos da tristeza da finitude por uma ruptura da 

ligação com o objeto suprimido, mas esta ruptura assume aqui a forma da dupla 

negação, pois é o desaparecimento da desaparição. É isto que Hegel chama de 

reconciliação com a caducidade (...) Compreendamos este imperativo: é preciso ligar 

a negatividade do tempo à negatividade do Conceito; o poder do tempo, que se 

desenha de início como perda e ruína, deve ser subordinado ao poder do Conceito, 

onde a perda é metamorfoseada em ganho, onde o que desaparece dá testemunho de 

sua pertinência à História (ARANTES, 2000, p. 210-211).   

 

 O que reencontramos aqui nada mais é do que a constelação de remetimentos entre 

desconstrução, psicanálise e dialética anteriormente exposta. Ponto de extrema tensão em que 

podemos capturar, de uma só vez, a diferença que une e separa tais reflexões. Pois, em Hegel, 

nos parece inegável a tonalidade triunfante dessa “Vernunft in der Geschichte”, dessa infinitude 

da Ideia que se revela, na vida do espírito, em sua capacidade de sempre progredir por entre 

escombros, suprimindo suas configurações finitas: “A Ideia deve se temporalizar – ou, com 

maior exatidão, expor-se ao ritmo do tempo: não para ordenar uma série, mas para que a 

sucessão serial vá se abolindo, para que ela diga a nulidade dos termos que se sucedem” 

(LEBRUN, 1988, p. 271). Marcha imparável na direção da emergência de totalidades cada vez 

mais capazes de consumar um horizonte histórico reconciliado.  

Nada, consequentemente, nos parece mais distante de Hegel do que a interpretação do 

trabalho do negativo enquanto um culto da melancolia e da impotência perante a destruição ou 

a perda, como na polêmica deleuziana. Pelo contrário, é exatamente no rastilho do contraste 

com o que Hegel crê ser o páthos melancólico próprio à finitude do entendimento, que a sua 

reflexão se movimenta. Em uma palavra: quando se vê as ruínas com “o olho do conceito”, o 

Espírito se cura de suas feridas; ao Geist nada parece mais estranho que a μέλας χολή de um 

luto fracassado.    

E, contudo, podemos perguntar com Derrida, ao retificar essa afirmação absoluta de uma 

negatividade criadora, a filosofia, enquanto esse “poder de reconciliação” infinito, apenas faz a 

“crítica da finitude”, desembaraçando-se das antinomias do entendimento, ou ela também se 
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aliena de partes decisivas do processo histórico, perdendo ou reduzindo ao silêncio do nada 

tudo aquilo que não pode ser amortizado tendo em vista um desenvolvimento racional superior? 

Ou ainda, cap au pire, mesmo que tivesse, isso ainda o justificaria? Uma obra da envergadura 

da de Hegel, e também da de Marx, não terão suas páginas mais tristes precisamente na 

afirmação acrítica de uma filosofia da história ainda por demais herdeira do triunfo de um 

eurocentrismo colonizador e genocida? Pois, teríamos ainda que nos perguntar quem escreve e 

quem é o destinatário da história, quem afinal possui o outro nesse cortejo de despojos que é a 

Weltgeschichte. De um ponto de vista estritamente conceitual, visto de hoje, essa penetração 

recíproca entre conceito e objetividade na presentificação serena e segura dos descaminhos da 

Ideia não pode deixar de nos causar uma forte aflição:  

 

Ora, de fato, o objeto é em si, o conceito; enquanto este ali se realiza como fim, isso 

é somente a manifestação do seu próprio interior. A objetividade, desse modo, é como 

se fosse um invólucro, sob o qual o conceito está oculto; no finito não podemos 

experimentar ou ver que o fim foi verdadeiramente alcançado. A plena realização do 

fim infinito é somente suprassumir a ilusão de que o fim não foi ainda realizado. O 

bem, o absolutamente bom, realiza-se eternamente no mundo, e o resultado é que já 

se realizou em si e para si, e não precisa esperar por nós. E nessa ilusão que vivemos, 

e, ao mesmo tempo, somente ela é o [fator] atuante, em que repousa o interesse no 

mundo. A ideia em seu processo cria para si mesma aquela ilusão, contrapõe a si um 

Outro, e seu agir consiste em suprassumir essa ilusão. Somente a partir desse erro a 

verdade surge, e aí reside a reconciliação com o erro e com a finitude. O ser-outro — 

ou o erro — enquanto suprassumido é ele mesmo um momento necessário da verdade, 

a qual só é enquanto faz de si o seu próprio resultado. (...) A idéia é o verdadeiro em 

si e para si, a unidade absoluta do conceito e da objetividade (HEGEL, Enzyklopädie, 

§212 e 213). 

 

Glas ou Klang, onomatopeica dobra de finados, estalido metálico que ressoa por entre 

os címbalos do progresso. Dissonante entrada daquilo que, na Fenomenologia do Espírito, 

aterrorizava até mesmo Hegel, a saber: negatividade sem trabalho, “morte mais fria, mais 

rasteira: sem mais significação do que cortar uma cabeça de repolho ou beber um gole d’água” 

(HEGEL, 1986, p. 389). A grande história, história das guerras e dos povos movidos pela Ideia, 

essa imensa “prosa do mundo” da qual a obra de Hegel é artífice e testemunha, não está 

permeada, por todos os lados, também, de perdas sem sentido, de mortes anônimas e esquecidas, 

de silêncios eloquentes, de gestos de senhorio, domínio, sacrifício, servidão, violência irrestrita 

e sem retorno? Como articular a partir da experiência com um material que, traumático e 

heterogêneo, apenas se deixa narrar porque inenarrável em sua totalidade micrológica? 

Problema maior da desconstrução, escrever o laço entre história e violência impõe a tarefa de 

integrar o negativo sem ratificá-lo epicamente, abrindo a possibilidade de uma rememoração 



293 

 

 
 

que não justifica o curso do mundo, mas antes afirma nossa responsabilidade perante o 

dispêndio; responsabilidade de não esquecer, ou soterrar, aqueles que se perderam 

definitivamente314.   

Sendo assim, podemos entender como a aporia do luto que Derrida espeta no coração 

do Trauerarbeit visa transformar de maneira decisiva, se não a necessidade das teses, ao menos 

a tonalidade afetiva dessa reflexão hegeliana315: “A distinção entre introjetar e incorporar 

encontra aqui toda a sua importância”, pois se a filosofia aprende em seu trabalho de minerva 

o vir-a-ser do mundo mediante a introjeção bem sucedida, então a incorporação “indica sua 

fraqueza, o ponto em que sua lógica se desequilibra, ponto em que o trabalho do luto se torna 

impossível. Cripta, resto inassimilável do sistema” (ROGOZINSKI, 2011, p. 43). Ou seja, 

percebido como o trabalho do luto organiza o movimento conceitual de Hegel e, portanto, a 

atividade de reapropriação reflexiva do passado, colocar em tensão a própria ideia de luto é a 

maneira derridiana de efetivar um desvio e uma quebra na história, o que significa, nesse caso, 

colocar a história mesma da razão em colisão com os seus crimes.   

Tal deslocamento abre o flanco do suplemento desconstrutivo. Não, é certo, nos termos 

da clausura angustiada de uma analítica da finitude e muito menos como uma negação “pós-

moderna das metanarrativas”; mas sim, enquanto a formulação de uma sensibilidade diversa 

 
314 Sobre esse imperativo de escrever a história articulando-a através de seus momentos inarticuláveis, Lyotard 

(2013) escreveu um texto notável em que ele relaciona certas teses de Derrida e Adorno a partir de um desvio em 

relação à filosofia da história de Hegel. Muito do que se segue recupera as ideias centrais desse texto e a discussão, 

com o próprio Derrida, que o acompanha. Sobre a questão da filosofia da história em Adorno, ver seu curso de 64-

65 – História e liberdade (ADORNO, 2006).    

315 Um pouco como se fôssemos do caráter solar e brioso do primeiro movimento da Eroica em direção ao tremor 

da marcha fúnebre que caracteriza o segundo movimento, movimento que, como se sabe, causou vertigens a Freud 

em sua evocação da pulsão de morte. Mais do que isso, e já que usamos a analogia musical, talvez tenha sido 

Adorno quem melhor marcou o que aqui é sugerido através de seu comentário às Bagatelles tardias de Beethoven, 

essas peças “alegóricas e de natureza fraturada” em que “o sentido [diferente do que ocorre nas sinfonias] já não 

mais aparece mediado pela totalidade”. No “estilo tardio” de Beethoven Adorno encontra a “aparição do não-

presente” em que os temas e as melodias são rastros “ou signos de outra coisa”: “os temas não são verdadeiramente 

concretos, mas em certo sentido representantes acidentais do universal. Eles são como que desbastados, 

perturbados (...) eles dizem: isto que é não é tudo (no Beethoven clássico isso era dito pela totalidade)” (ADORNO, 

2002, p. 317). Passagem da grande forma a essas peças de aparência rarefeita e inacabada que flutuam em torno 

do grandioso como aquilo que, menor, nos lembra o que mal pode ser articulado e resiste, em sua informalidade, 

numa espécie de exílio inquieto e sereno. Não é assim que, por exemplo, o Presto virtuoso do Op. 126 será 

constantemente assombrado por um segundo tema que interrompe seu desenvolvimento, tal como uma criança 

perdida que retornasse ao quarto atrapalhando o estudo pianístico disciplinante, talvez mesmo sobre os olhos 

virulentos de um pai severo? Melodia simples que na sua efemeridade nega e afirma uma felicidade que nunca 

tendo sido apenas pode se realizar enquanto rememoração involuntária: “afinal, o que foi isso que fiz por toda a 

vida?”.      
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capaz de induzir a enunciação de uma decisão ético-política que vem do outro316: é preciso 

inscrever, na reflexão filosófica, o sofrimento mudo e a morte não velada daqueles que pairam 

à margem da história, dessas perdas, humanas e inumanas, anônimas e incontáveis, que não 

encontram remissão ou salvação pelo conceito. Tal como o anjo das teses benjaminianas, a 

desconstrução tem seu olhar atônito virado para essa montanha de corpos e destroços da qual o 

progresso se alimenta. No rastro desse desabamento não se buscaria mais encadear plenamente 

o sentido, nem desvelar a significação destinal última; trata-se, na verdade, de pensar o que 

desapareceu por meio de uma lembrança recusada. 

Abrir-se ao outro, e não integrá-lo de maneira ilimitada e narcísica, significa reconhecer 

a essencial falha da razão na história, seu descaminho doloroso como o longo processo através 

do qual o Espírito conhece seu acabamento enquanto o avesso de sua realização: “Toda obra 

do Espírito não passa de apreensão de si mesmo, e o objetivo de toda verdadeira ciência consiste 

apenas em fazer que o Espírito se conheça em tudo o que existe, no céu como na terra. Para o 

Espírito, não há mais nada que lhe seja completamente outro” (HEGEL, Enzyklopädie, §377). 

Mas, se esse Espírito apenas pode surgir mediante a “consumação da vida”, sendo a natureza 

“destruída para sua supressão na vida espiritual” (GLAS, p. 262-263); se o movimento do 

negativo é levado ao extremo de sua reapropriação e tudo se sacrifica enquanto maneira de 

realizar-se; se, enfim, pode-se observar impassível e de maneira fria a “ereção da pirâmide que 

guarda a vida morta”; então, dirá Derrida, a lição a ser tirada é que sem “holocausto – tudo 

(holos) queimar (caustos) - não há movimento dialético e a história do ser não poderia se abrir, 

anulando-se ao produzir o curso solar do Oriente ao Ocidente” (GLAS, p. 269).  

Theodor Adorno viu bem a dificuldade que tal “explicação hegeliana audaciosa de que 

o ser-aí temporal serve ao eterno em virtude da aniquilação inerente ao seu conceito, um eterno 

que se apresenta na eternidade da aniquilação” exprimia para a consciência histórica 

contemporânea (2009, p. 299). Isso porque, argumenta Adorno, rememorada a história a partir 

de nossa atual consciência das catástrofes e destruições que lhe são intrínsecas, “a relevância 

do intramundano, do histórico para aquilo que a metafísica tradicional destacou como 

transcendência”, torna-se moralmente obscena. Quer dizer, “comete-se uma injustiça contra as 

vítimas com toda afirmação de positividade da existência, afirmação que não passa de falatório, 

 
316 Devo marcar aqui minha dívida com o excelente livro de Chiarello (2006); livro que, tratando de tal tema a 

partir da obra de Adorno (e Benjamin), lança sua reflexão para paragens muito próximas, nos parece, das de 

Derrida.   



295 

 

 
 

com toda tentativa de arrancar de seu destino um sentido qualquer por mais exíguo que seja”. 

Nesse caso, a elaboração retrospectiva acaba por se enredar no “escárnio da construção de um 

sentido da imanência que emana de uma transcendência positivamente posta”, o que faz com 

que a afirmação “da negatividade absoluta contribua ideologicamente para a sobrevivência que 

reside sem mais realmente no princípio da sociedade existente até a sua autodestruição” 

(ADORNO, 2009, p. 299, trad. modificada).   

Uma indecidibildade instala-se, doravante, no âmago mesmo do discurso filosófico 

especulativo: pois, por um lado, a nega-atividade, enquanto impulso de superação do mesmo, 

parece dar à efetividade real uma franja de indeterminação que seria o verdadeiro lastro da 

chance do advir de uma liberdade infinita na processualidade imparável de sua transformação; 

e, ao mesmo tempo, “sob o nome ‘liberdade’, a infinitude, de conceito onto-teológico, adquiriria 

a dimensão mítica de uma atividade que se autoproduz, não importando o que ela produza, e 

que jamais lida com nada a não ser a transformação contínua de si mesma” (LEBRUN, 1988  

p. 282, itálico nosso). Mas se é assim, como todos esses bons leitores de Hegel citados viram, 

não poderíamos levar este movimento da negatividade ao absurdo, prolongando ao extremo do 

horror o que nele, pela outra ponta, condensa a força de uma promessa inalienável?  

Montemos um experimento: em dois textos sobre a obra de James Joyce, Derrida 

especula, ironicamente, a respeito da existência de um “supercomputador joyceano”, “o mais 

hegeliano dos romancistas modernos”, “hipermnésico senhor”, que “por intermédio do 

espraiamento de uma teia que desafiasse todo e qualquer domínio” é capaz de integrar em si “o 

alpha e o omegaprogramofone de todas as histórias, narrativas, discursos, tipos de 

conhecimento” que compõem a cultura universal (ULY, p. 68). Tal computador traria “à tona 

em sua operação, na mais alta velocidade, a mais completa sincronia possível, desvelando 

plenamente a força de significação encrustada em cada fragmento silábico, fissurando cada 

átomo de escritura para abarcar inconscientemente a totalidade da memória da humanidade: 

mitologias, religiões, filosofias, ciências, psicanálise, literaturas” (JOY, p. 27).  

Com o perdão do capricho, tal thought experiment, que tem nesse Stephen Dedalus 

software, nesse “joyceware” (JOY, p. 25) como diz Derrida, o seu emblema, não poderia se 

inscrever, em uma filosofia sci-fi tão própria a tempos aceleracionistas de um horizonte 

minguado de expectativas, como um “Geistware”? Isto é, como a efetivação do espírito no 

silício, reconciliação enfim da cisão do vivo com a matéria inorgânica morta, puro desdobrar 

processual anônimo de uma ciência lógica que agora não mais conhece distância entre seu ser-
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aí e seu para-si, entre objetividade e conceito, no Absoluto da identidade da identidade e 

diferença do Universo com o Algoritmo. Totalidade que não seria, então, a de uma série infinita, 

mas a infinitude positiva da co-presença de tudo a tudo, o reenvio, à velocidade da luz, da 

multiplicidade incontável de yottabytes, partes às partes, numa autoprodutividade ilimitada que 

um filósofo como Nick Bostrom chamou de “superintelligence” (2014).  

A hipótese, palpável, hoje, é de que a história se dirija para um novo salto aniquilador, 

em que a inteligência dita artificial suplanta os limites orgânicos do cérebro e a máquina, com 

seu corpo rijo, mas articulado de maneira hipercomplexa a ponto de se tornar indissociável do 

diáfano, sobreviva a entropia do sistema-mundo que torna a vida humana, cada vez mais, 

inviável nesse planeta317. Essa figuração imaginativa, em sua fantasia quase infantil, diria então 

a verdade de um processo que se completaria em um círculo dos círculos, em um retorno ao 

início que suprime todos os momentos passados, abolindo de vez o itinerário evolutivo da bios 

– fim da vida na Terra - em uma simulação infinita que é a imagem mais bem acabada de uma 

contínua variação de limites, variação capaz de implantar, para todo sempre, qualquer 

configuração ulterior. Tal “fim” não deixa, portanto, de ter, ironicamente, a sua “dialética”: no 

giro múltiplo e prodigioso dos nanoprocessadores quânticos, a História do Mundo seria 

reconstituída e arquivada em uma imensidão sem fim e sem repetição, num tempo sincrônico 

em que tudo passa, mas ele mesmo não passa nunca, abolindo-se, enfim, como eterno imanente 

ao processo mesmo de seu devir.    

 
317 Nesse sentido, poderíamos lembrar como em um texto tardio, Georges Canguilhem, com sua característica 

erudição, mostrava como o aceleramento do desenvolvimento técnico-científico na modernidade acabava por 

colocar a própria ideia de progresso em questão. Profunda consciência crítica que Canguilhem não deixava de ligar 

à experiência intelectual de Freud e aos posteriores desdobramentos da psicanálise: “Ainda que se tenha algumas 

vezes tentado amalgamar o ensinamento de Marx e o de Freud, parece que não se pode tirar as mesmas conclusões 

do Manifesto comunista e do Mal-estar na civilização. Segundo o primeiro, a morte é anunciada a uma classe 

social que engendra ela mesma seus próprios coveiros. Para o segundo, é a humanidade que é seu próprio coveiro 

na medida em que o instinto de morte está em operação nos comportamentos agressivos destruidores da vida em 

comum. Freud incorporou à sua teoria das pulsões conceitos emprestados à energética do século XIX. Jacques 

Lacan, em seu seminário de 1959-1960, deu um grande espaço ao estudo da pulsão de morte e não deixou de 

insistir sobre a assimilação a um sistema material tendendo ao retorno do equilíbrio. Posteriormente, Jean 

Laplanche assinalou a fonte da ideia no ensino de Helmholtz. Não se pode tratar aqui de expor o lugar e o papel 

da pulsão de morte em psicanálise. Mas apenas de perseguir até nossos dias o exame das condições nas quais uma 

ideia perdeu seu prestígio e seu papel. Em 1929, Freud declarava, no fim de Mal-estar na civilização: “A questão 

do destino da espécie humana me parece se colocar assim: saberá o progresso da civilização, e em que medida, 

dominar as perturbações trazidas à vida em comum pelas pulsões humanas de agressão e de autodestruição?”. Em 

1938, antes de deixar Viena por Londres, ele escrevia na primeira Nota preliminar ao ensaio Moisés e o 

monoteísmo: “Vivemos num tempo particularmente curioso. Descobrimos com surpresa que o progresso concluiu 

um pacto com a barbárie”. Aos exemplos invocados por Freud, o leitor de uma certa idade pode hoje acrescentar 

muitos outros”. O texto citado de Canguilhem encontra-se traduzido para o português nos apêndices da tese de 

Caio Souto (2019, p. 300).  
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Em que sentido, deixando agora a imaginação pitoresca de lado, um Espírito que se cura 

sem deixar cicatrizes, uma matéria que é o invólucro do conceito, poderia deixar de fazer colidir 

Razão e destruição, justificando a emergência de toda e qualquer nova forma? E, ainda mais 

importante, que o Espírito tenha uma história, que a efetividade objetiva, afinal, seja 

indissociável da história da razão, isso significa, realmente, que nada nunca se perde, que o 

colapso é antecâmara da salvação e que todo fim é apenas o ardil daquele que se reconhecerá, 

amanhã, “no céu e na terra”? Afinal, a “fênix”, como símbolo do recomeço eterno, é apenas um 

“mito oriental”, já reconhecia Hegel; e, portanto, talvez a vida do espírito se realize, 

paradoxalmente, com o fim concreto de toda e qualquer vida em geral. Não há algo desse horror 

nas entrelinhas do que Hegel diz, como o impensável mesmo daquilo que é dito? Mas, nesse 

caso, este novo ciclo significaria a concretização da “liberdade social’ no desaparecimento 

também do socius tal como o conhecemos, o que, sejamos sinceros, não nos parece a 

perspectiva mais animadora de futuro, ao menos “para-nós”.    

O problema filosófico em jogo, nos parece, pode então ser simplificado em dois pontos, 

um teórico, outro prático: (1) o pressuposto, irreal, disso que Derrida chama de reapropriação 

infinita; essa parousia onto-teológica que levada ao limite pode justificar qualquer mundo 

possível enquanto uma teodiceia racional que sempre recuperaria o passado em uma negação 

supressora. Não, insiste a desconstrução: é bem provável que uma nova forma surja apenas da 

destruição ilimitada, do sacrifício, sem retorno, do existente; o que significa dizer que sempre 

podemos passar de uma dialética negativa para uma dialética do niilismo. Há um risco decisivo 

aqui que não pode ser ignorado, mas exige ser incansavelmente pensado, com máxima atenção 

e seriedade; (2) o caráter obsceno e perverso da afirmação irrestrita desse devir aniquilador: 

Estranha reversão afetiva em que de uma frieza absoluta, passamos para este cruel ânimo 

triunfante incapaz de se afetar com o fim do finito, incapaz de se fragilizar perante a morte, 

incapaz de se melancolizar perante a precariedade do mundo: Die Welt ist fort, ich muss dich 

tragen...  

Interessante notar, se é assim, mais uma caricatura se esfacelaria: a filosofia da história 

hegeliana apareceria como o avesso de uma “visão moral da realidade” e, portanto, de qualquer 

“dever-ser”, de qualquer promessa normativa, ou escatológica318. Tratar-se-ia de uma afirmação 

 
318 Sobre isso, Gérard Lebrun mostrou como a ideia de uma filosofia da história enquanto escatologia moral 

remonta a Kant e não a Hegel (2006, p. 199-224). Para a crítica hegeliana do caráter deontológico normativo da 

filosofia da história de Kant, ver Arantes, 2000, p. 303-320.  
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irrestrita do devir enquanto primeira categoria efetiva, mas de um devir que é racional e, 

portanto, devir que legaria à filosofia, simplesmente, a tarefa de captar a verdade, contraditória, 

desse movimento em seu tempo presente: “tão logo se faz a racionalidade um ideal, a realidade 

apresenta-se como algo de irracional”. Inversamente, prossegue Paulo Arantes citando Hegel, 

“tão logo se mostra que a Ideia não é mero ideal, ‘desvanece-se a aparência de que o mundo é 

um devir insensato’; é nesse sentido que convém dizer da dialética que ela se reconcilia: trata-

se de ‘justificar a realidade desprezada319’” (ARANTES, 2000, p. 321).  

Para escaparmos desse risco concreto da “glorificação do existente” nos termos da 

afirmação retrospectiva da necessidade de seu vir-a-ser, será preciso passar do registro da 

necessidade para o do impossível, ligando a operação da negação ao que há de intolerável neste 

mundo. Sutura da nega-atividade não com o advir do Todo, mas com a abertura de falhas no 

corpo do real, abertura de verdadeiras fissuras que arruinariam a plenitude da Ideia. A única 

justificativa realista, seja para a desconstrução, seja para a dialética, é que ainda a razão não se 

efetivou, que o pensamento oscila em seu começo, que o mundo é permeado por uma 

irracionalidade bruta que se perpetua no próprio movimento da razão; impotência da ideia que 

exige, de início, a afirmação do “não”.  

A filosofia, é verdade, não transforma o mundo, mas talvez ela possa colaborar com a 

suspensão deste mundo, afetando-o, desconstruindo-o, contaminando-o, com uma negação que 

se disseminaria liquefazendo as certezas ideológicas mais elementares, fazendo com que 

problemas estourassem, por todas as partes, os vínculos ideológicos do senso comum, 

prejudicando e resistindo a bêtise nas suas mais variadas e vergonhosas formas320. Aberração 

de um movimento cujo a propriedade é, em sua revolta, não ser ainda.  

 
319 Nesse sentido, tanto em Hegel, quanto em Nietzsche, nos deparamos com o risco de que a “afirmação do devir” 

se confunda com uma afirmação irrestrita do “atual estado de coisas”, mas em sentidos diversos: em Hegel, a 

afirmação do devir é também uma legitimação de sua razão, enquanto em Nietzsche, por meio da afirmação do 

caráter irracional e contingente da história humana, deslegitima-se a racionalidade do vir-a-ser. Como se percebe, 

pelas razões que trabalhamos por todo esse capítulo, as duas posições nos parecem insuficientes para pensarmos 

uma filosofia da história hoje.   

320 É a partir desse caráter crítico da filosofia que, entre nós, Bento Prado poderá discordar de Gérard Lebrun 

quanto à natureza última da reflexão filosófica. Lebrun que, em textos como Transgredir a finitude e O devir da 

filosofia, recuperava o tema da curiosité, desenvolvida por Foucault em sua introdução ao segundo volume da 

história da sexualidade, enquanto o motor de um pensamento que exige a si uma perpétua posição de “extra-

dicção”, de “querer ser excluído de um “lugar comum” e ser convidado a dizer tudo do exterior” (PRADO JR., 

2005, p. 290). Bento Prado polemizava: a curiosidade intelectual, esse querer separar-se de si mesmo “não para 

legitimar o que se sabe, mas para pensar diferentemente” apenas se justifica enquanto movimento de contra-dicção 

que, desde o início, é indissociável de uma valorização ético-política. É porque há uma exigência prática, uma 

afecção, algo que ao fazer violência sobre o pensamento exige a tomada de uma nova posição que o filósofo ataca 
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Nesse sentido, talvez na demora em torno da impossibilidade do luto, a filosofia da 

história possa começar a aparecer não mais enquanto uma teodiceia racional da Ideia e sim 

enquanto um devir-intempestivo da justiça. Travessia da fantasia de justificação do destino que 

seria solidária com a “Weltgeschichte” apenas no “exato instante de sua queda”321, para 

falarmos com Adorno.   

Deslocando Derrida nessa direção, através de mais um gesto de acerto de contas com 

Hegel, lembremos como ele opõe, em um texto sobre o luto da partida de um amigo, 

“Gedächtnis”, uma lembrança menor, um trabalho involuntário e que em larga medida escapa 

da intencionalidade consciente322, a “Erinnerung”, essa incrível palavra que conjuga, com sua 

rica semântica, rememorar e interiorizar:  

 

(...) isso que desafia a lógica simples e “objetiva” dos conjuntos, isso que perturba a 

inclusão simples de uma parte no todo, isso que se lembra para além da memória 

interiorizante (Erinnerung), que se convoca ao pensamento (Gedächtnis), se pensa 

como “parte” maior que o “todo”; é o outro como outro, o rastro não totalizável, 

inadequado a ele mesmo e ao mesmo. (MEM, p. 56).  

   

 

Para que a rememoração tenha êxito é preciso reconhecer que ela, em algum nível, 

também fracassa. O corpo do espírito porta em si pedaços de outros, pedaços inapropriáveis 

que configuram um veio de estranhamento que a reflexão retrospectiva deve saber respeitar 

aprendendo a escutá-los, rastro que vem do outro e que força uma des-identificação do espírito 

para consigo: “guardamos em nós a vida, o pensamento, o corpo, a voz, o olhar ou a alma do 

outro, mas sob a forma dessa hypomnemata, memoranda, signos ou símbolos, imagens ou 

representações mnésicas que não são mais do que pedaços dissociados e dispersos, lacunares, 

partes de outro partido” (MEM, p. 56). Confrontação com perdas que exigem uma paragem 

 
as certezas comuns. Se ele é um nômade, ele só o é para “introduzir um mínimo de negatividade no debate 

acadêmico, revelando o que há de frágil na segurança moral-ideológica que está em sua base mais funda” (PRADO 

JR., 2004, p. 14). É uma contra-escritura semelhante que acreditamos encontrar, também, no pensamento de 

Jacques Derrida, contra-escritura que pode ser resumida nessa célebre proposição de Franz Kafka: “Um livro tem 

de ser o machado que quebra o oceano congelado dentro de nós. Essa é a minha crença” (KAFKA, 2016, p. 16).    

 

321 Recupero aqui, evidentemente, uma locução de Adorno nas páginas finais de sua Dialética Negativa (2012, p. 

337). Para uma leitura atenta das relações entre Adorno e Derrida, ver Rogozinki (2014) e Lyotard (2013).  

322 Tal como apresentada por Hegel nos parágrafos 261-264 da Enciclopédia. Para um texto que desdobra de 

maneira bastante esclarecedora tal distinção entre Gedächtnis e Erinnerung e sua relação com as leituras que 

Derrida propõe da dialética, ver Houlgate (1996). 
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paciente, um velamento do fim não como resultado, mas como término, única forma de 

prometer justiça a uma história injusta323.   

Tal des-identificação do espírito consigo mesmo traz como consequência a passagem 

do registro ideológico de um todo que é mais que a soma de suas partes, para a vertigem da 

multiplicidade de partes daqueles sem partes. A passagem pelo outro da história oficial faz com 

que o horizonte de uma falsa universalidade imploda; a inscrição da alteridade provoca uma 

espécie de descompressão do universal, descompressão responsável pela proliferação de frestas 

no corpo até então aplanado da Weltgeschichte, transformando-a em um campo infinitamente 

fraturado e animado por uma constante e exigente possibilidade de reestruturação. O curioso é 

que, como Frantz Fanon já notara certa vez324, ao recusarmos a universalidade não recusamos 

a universalidade; antes, reconhecida essa relação com o des-idêntico, trata-se de fazer com que 

“uma história escovada a contrapelo325” abra incondicionalmente o vir-a-ser da história 

enquanto história de qualquer um. Quer dizer, a desconstrução do universal é feita em nome de 

uma universalidade por-vir, não enquanto infinito progresso, mas sim como o transbordamento 

que exprime a efetividade do ilimitado.       

Doravante, isso que resta às margens da história é “interiorizado no luto como o que não 

pode ser mais interiorizado, como Erinnerung impossível, na e para além da memória enlutada, 

a constituindo, atravessando-a, não se limitando mais, desafiando toda reapropriação” (MEM, 

p. 56). A aporia do luto é que ele é um trabalho apropriativo que tem sua verdade em uma 

 
323 Novamente, seria possível ver - nessa exigência de uma paragem perante o negativo - um dos elos mais estritos 

entre desconstrução e dialética negativa. Para tanto, basta lembrarmos como, em seu último capítulo – Meditações 

sobre a metafísica -, Adorno irá insistir como a “esperança da dialética negativa” reside em sua capacidade de 

interromper a conformação de uma falsa totalidade, já que “o absoluto, como o imagina a metafísica, seria o não-

idêntico que só viria à tona depois que a coerção da identidade se dissipasse” (2012, p. 336). Disso se seguiria essa 

sensibilidade especulativa renovada em direção ao que é “presque rien”, material fragmentário, restância 

micrológica do outro que nos lembra que “o curso do mundo não é absolutamente fechado, tampouco o desespero 

absoluto; é muito mais esse desespero que constitui o seu caráter fechado. Por mais frágeis que sejam nele todos 

os vestígios do outro, por mais desfigurada que toda felicidade se apresente aí por meio de sua revogabilidade, 

apesar disso o ente é, nos fragmentos que impõe um desmentido à identidade, perpassadas pelas promessas sempre 

uma vez mais quebradas desse outro. Toda felicidade é um fragmento de toda a felicidade que se recusa aos homens 

e que eles recusam a si mesmos” (2012, p. 334). Pensamento do des-idêntico capaz de sustentar a promessa da 

filosofia apenas no momento de seu desabamento, momento em que a metafísica “só é possível como constelação 

legível do ente” trazendo-os para “uma configuração na qual os elementos se reúnem em escritura” (2012, p. 336).    

324 Sobre isso, ver as incríveis páginas da conclusão de Peau noire masques blancs (1952), em que Fanon 

argumenta que a compreensão da história da África e da colonização traz como consequência uma liberação da 

memória da humanidade para além dos estritos limites tanto das identidades nacionais, raciais e culturais quanto 

das dissimetrias econômicas. Experiência de despossessão que permite a Fanon evocar, contra uma imagem do 

universal decalcada de um humanismo empírico, uma verdadeira figuração da universalidade por-vir: “Le nègre 

n’est pas. Pas plus que le blanc” (1952, p. 188).   

325 A expressão, como se sabe, é usada por Walter Benjamin em sua sétima tese sobre a história.  
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experiência de despossessão. Através dessa indeterminação do si mesmo, tanto em seu nível 

individual quanto coletivo, a cena da lembrança duplica-se, uma como que por dentro da outra, 

tal como em um mise en abyme que escavasse a memória até o oco de seu fora: “memória que 

parece, em um só golpe, maior e mais antiga que nós, maior, além de toda comparação 

quantitativa, sublimemente maior que essa que ela abriga e vela nela mesma, mas também maior 

que essa outra, maior que ela mesma, inadequada a ela mesma, imensidão desse outro” (MEM, 

p. 56).  A história, na pega entre a vida a morte, então se espaça e se despedaça, enlaçando-se 

em torno de seus rasgos como uma hera que brotasse do sem-fundo de um passado perdido. 

Rastro de escritura que lembra os fios dançantes de vaga-lumes a errar na abertura de uma noite 

vasta e escura: “mortais para outros mortais, devendo sempre morrer um depois do outro, 

toujours l’un devant l’autre” (MEM, p. 57).  
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EXCURSO - Sobre o (des)encontro Foucault/Derrida a partir de Freud 

O valor da vida e a vida como valor não se enraízam no 

conhecimento de sua essencial precariedade?  

 

- G. Canguilhem326.  

     

A notória polêmica327 que opôs Derrida e Foucault, a partir do final da década de 60, 

selando de certa maneira uma série de desencontros de dois dos momentos mais interessantes 

da filosofia francesa do pós-guerra, tem em Freud um ponto crítico. Isso porque, se um dos 

traços fundamentais da leitura de Freud, por Derrida, é destacar como a relação entre vida e 

morte estrutura o próprio conceito de pulsão e, por conseguinte, o discurso freudiano como um 

todo, é preciso, ao menos, também lembrar, como mostrou Foucault, o quanto tal operação 

conceitual de contaminação entre contrários apoia-se em uma estrutura epistemológica 

histórica própria à modernidade, sobretudo à modernidade da experiência clínica. O que 

permite sugerir que, através da psicanálise, haja um inusitado encontro entre Foucault e Derrida, 

encontro costurado nas bordas de um irredutível, mas rico e esclarecedor, desencontro.     

 Sobre isso, comecemos por lembrar como, em um estudo notável – O nascimento da 

clínica (1963) – Foucault propõe uma história das diferentes condições de possibilidade da 

constituição do saber médico. Procedimento característico de suas pesquisas na década de 60, 

trata-se de insistir que, no que diz respeito à formação de discursos com pretensão à verdade, 

há sempre um a priori material que constringiria os limites daquilo que pode ser experienciado 

e enunciado em determinada época. Ao estudar tal historicidade, chegaríamos às regras mais 

elementares para a formação da experiência do objeto e da enunciação dos saberes positivos 

sobre as coisas, dotando-os, portanto, de uma inteligibilidade epistêmica mais ampla.  

Nesse sentido, o argumento de O Nascimento da clínica, malgrado a reserva crítica que 

Derrida sempre expressará em relação a descontinuidade integral das definições foucaultianas 

de “época”, convém bastante para o que foi discutido no capítulo anterior. Isso porque, na 

passagem do século XVIII ao XIX, Foucault crava a gênese da medicina moderna a partir de 

uma transformação decisiva na relação entre vida e morte estabelecida por intermédio de uma 

 
326 (2020, p. 312).  

327 Refiro-me, claro, à polêmica em torno da primeira meditação de Descartes que, em seu bojo, conjuga uma 

oposição muito mais interessante do que a simples querela de interpretação.  
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reconfiguração na compreensão da doença: com o advento da anatomia patológica e com a 

prática ordenada da dissecção de cadáveres, que se estabelece a partir de então, torna-se possível 

o estudo do continuum entre a vida orgânica, os processos mórbidos que lhe são indissociáveis 

e as resoluções em termos de cura ou óbito. Diferentemente do período clássico, em que a 

patologia estava como que apartada da vida, sendo como que o não-ser do orgânico, sua 

destruição ou fim, a partir do século XVIII, explica Foucault, os fenômenos patológicos 

começam a “tomar o aspecto de processos vivos”, processos intrínsecos ao vivente e que 

participam, de alguma forma, da organização integrada do organismo em questão 

(FOUCAULT, 2011, p. 168).  

Tal alteração acarreta duas consequências decisivas: “a doença se articula com a própria 

vida, alimentando-se dela” e, portanto, “não se trata mais de um acontecimento ou natureza 

importada do exterior; é a vida, ela mesma, que vai se modificando em um funcionamento 

irrefletido” (FOUCAULT, 2011, p. 168). Por conseguinte, a “espessura ou o volume” do corpo, 

a “superfície de seus tecidos e estruturas”, passa a conhecer um antagonismo e uma virtualidade 

que lhe são intrínsecos. A variação de seu funcionamento contém, em suas margens fluidas, o 

trânsito vital entre normalidade e patologia: “é preciso substituir a ideia de uma doença que 

atacaria a vida pela noção muito mais densa de vida patológica. (...) A doença é um desvio 

interior da vida” (FOUCAULT, 2011, p. 168). 

Grosso modo, nisso tudo se joga a mesma transformação da passagem – que História 

da loucura (1961) colocaria no centro de seu enredo – entre a clivagem clássica razão/desrazão 

para a clivagem moderna razão/doença mental. Em ambos os casos, trata-se de afirmar como o 

segundo termo não está mais apartado do primeiro, mas encontra-se ligado a ele de maneira 

irredutível328; e, por esse motivo, o próprio saber – fisiológico ou psiquiátrico, respectivamente 

 
328 Esse, como se sabe, foi um dos fulcros da polêmica entre Derrida e Foucault, no que tange à leitura da primeira 

meditação de Descartes. Ali onde Foucault via, na época clássica, uma partilha irrestrita entre razão e desrazão, 

Derrida insistia como o texto cartesiano conhecia nuances: na enunciação do argumento do gênio maligno haveria 

exatamente o retorno de uma loucura que a razão buscava metodicamente apartar de si, domando-a e inscrevendo-

a na ordem das razões. Tal relação com uma alteridade que excede a racionalidade e que se insinua no próprio 

trabalho da razão, seria importante porque, no fundo, ela organizaria, mesmo que Foucault não reconhecesse 

explicitamente, toda sua História da Loucura, sendo inclusive a própria possibilidade dela enquanto uma 

impossível história racional do outro da razão. Independente da sutileza em torno da boa ordem dos pressupostos, 

a dissonância se diz, sobretudo, a partir de uma diferença não somente de método, mas também de apostas 

filosóficas. Derrida afirma que, do ponto de vista empírico, Foucault tem razão: no período clássico, a loucura está 

apartada da racionalidade; no período moderno, não. No mais, além das fartas fontes e reconstruções históricas de 

Foucault, bastaria ver a diferença de tratamento da loucura em Descartes e em textos de filósofos posteriores, como 

Kant (seu Ensaio sobre a doença das cabeças, de 1764), ou ainda a célebre nota ao parágrafo 408 da Enciclopédia 

das Ciência Filosóficas de Hegel, nota em que se lê: “a alienação mental não é a perda abstrata da razão e sim 
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– apenas poderá constituir sua objetividade por intermédio desse arquivo que o corpo morto, 

ou o louco, se tornam para um olhar inquiridor.  

Mutação epistemológica decisiva: pergunta-se agora ao louco o que é a razão, à afasia 

os contornos da linguagem, à morte a “forma visível de um organismo que a ela resiste” 

(FOUCAULT, 2011, p. 170). Da mesma forma, um dia Freud perguntará à histérica sobre a 

saúde mental: “Se lançarmos um cristal ao chão, ele se quebra, mas não arbitrariamente; ele se 

parte conforme linhas de separação, em fragmentos cuja delimitação, embora invisível, é 

predeterminada pela estrutura do cristal. Os doentes mentais são estruturas assim, fendidas e 

despedaçadas” (XV, p. 64; XVIII, p. 194-195). Dizendo de forma ainda mais genérica, a 

alteridade deixa de ser, como afirma Derrida, uma ausência ou um não-ser, para tornar-se 

estruturada, aquilo que “não se compreende como deficiência, defecção ou decomposição de 

uma bela totalidade ideal”, como uma “simples derrota do telos” (FS, p. 43); quer dizer, como 

simples exterioridade à positividade do primeiro termo da oposição.  

 
somente a contradição da razão existente”. Toda a polêmica, contudo, consiste precisamente na recusa de Derrida 

em interpretar tal relação entre o mesmo e o outro por meio de um questionamento que reduz o próprio movimento 

do pensar a suas condições históricas de enunciação; para Derrida, a relação entre loucura e razão diz respeito a 

uma oposição estruturante da própria história do ocidente e, portanto, ela não pode ser plenamente esquematizada 

a partir de seus cortes históricos de época, uma vez que tal contaminação entre o mesmo e o outro abriria a 

possibilidade mesma da história em questão; quer dizer, se Foucault maneja as diferentes maneiras em que a 

oposição razão/loucura se configura a cada época, tal história não pressupõe a própria historicidade da oposição 

em geral como a sua abertura e possibilidade? Do contrário, como poderíamos comparar e serializar uma época 

com a outra se entre elas se insinua o corte de uma descontinuidade abrupta? Dito isso, contudo, é preciso 

reconhecer que o mais decisivo argumento de Derrida parece ecoar não tanto a distinção heideggeriana entre 

história e historicidade, como tantas vezes se sugeriu, mas sim uma intuição de Hegel: é próprio à razão uma 

infinitude que se expressa de maneira finita, por meio de figuras que temporalmente se perdem e se dissolvem. 

Nisso, o ego cogito, quando pensado nos estritos limites do ponto arquimediano e substancial que funda 

absolutamente a ciência e a filosofia moderna, apenas poderá ser uma figura limitada que recalca sua contradição 

interna; excesso que, contudo, sintomaticamente reflui ao texto, nas figuras do gênio maligno e desta ideia 

irrepresentável do infinito que o sujeito reconhece em si sem, contudo, poder ser seu criador. Em suma, Foucault 

tem razão, mas seu esquema histórico-crítico perde algo – sobretudo na afirmação muito intransigente das 

descontinuidades históricas como signos de transformações estruturais – de uma certa lógica filosófica contínua – 

Derrida diria metafísica – da relação entre infinito e finito que estará em operação na construção da ideia de sujeito 

e razão modernos. É esse remetimento ao outro que Derrida busca apontar em operação no texto de Descartes, a 

partir de uma leitura exclusivamente interna de suas razões, para insistir que, no fundo, qualquer sistema de razão 

irá conter em si uma sombra de loucura, desde que saibamos ler a alteridade incapturável que se diz em seus 

momentos mais fulgurantes; e, sendo assim, o filosófico teria algo de irredutível ao histórico-crítico, isto é, a 

história do pensamento traria essencialmente momentos de excessos não deriváveis de um a priori histórico, como 

quer Foucault. De qualquer forma, nos parece que o esquema arqueológico pode, ainda sim, ser aqui utilizado para 

situar um aspecto do discurso psicanalítico, já que o que importa para nosso argumento é, simplesmente, essa 

correlação entre Freud e a clínica médica, sua experiência e seu saber, no que tange à constituição da psicanálise 

e seu entendimento sobre a vida e a morte passando pela doença. Dois comentários, cada qual a seu modo, 

interessantes sobre esse debate Foucault-Derrida são o de Macherey (2016) e o de Zizek (2014).  
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É tendo tal transformação da estrutura da alteridade em vista que Foucault caracteriza 

essa linha anatomoclínica, que correria “dos cadáveres abertos de Bichat ao homem freudiano”, 

da seguinte forma:    

 

Esta estrutura em que se articulam o espaço a linguagem e a morte - o que se chama 

em suma o método anatomoclínico - constitui a condição histórica de uma medicina 

que se dá e que recebemos como positiva. Positivo deve ser tomado aqui em sentido 

forte. A doença se desprende da metafisica, do mal com quem, há séculos, estava 

aparentada e encontra na visibilidade da morte a forma plena em que seu conteúdo 

aparece em termos positivos. Pensada com relação à natureza, a doença era o negativo 

indeterminável cujas causas, formas e manifestações só se ofereciam de viés e sobre 

um fundo sempre recuado; percebida com relação à morte, a doença se torna 

exaustivamente legível, aberta sem resíduos à dissecção soberana da linguagem e do 

olhar. Foi quando a morte se integrou epistemologicamente à experiencia médica que 

a doença pôde se desprender da contranatureza e tomar corpo no corpo vivo dos 

indivíduos (2011, p. 216-217).  

  

Com efeito, a nova experiência clínica se apoia em uma compreensão diferencial dos 

processos de vida e morte: o organismo passa a ser atravessado como que por uma agonística, 

em que a vida se torna, na célebre formulação de Bichat, “o conjunto de funções que resistem 

à morte” (BICHAT, 1852, p. 1). Dentro desse quadro, a saúde do organismo se afirma não mais 

como o contrário do patológico, não mais como um estado ideal e estático de organização, mas 

sim nessa virtualidade norma-criadora capaz de coexistir com a efetividade dos processos 

mórbidos, de forma a encontrar, por entre eles, maneiras outras de continuar vivendo. Como 

certa vez Georges Canguilhem afirmou, sabendo retirar da história da medicina consequências 

decisivas: “o homem só é saudável quando é capaz de assumir diferentes normas, quando ele é 

mais do que normal. A medida da saúde é uma certa capacidade de superar as crises orgânicas 

e estabelecer uma nova ordem fisiológica, diferente da antiga” (2009, p. 215). Apenas o não 

vivo deixa de se impulsionar para além-de-si; na cura, a dinâmica da sobre-vida329 se expressa 

nessa constante norma-atividade em que a saúde nunca é o retorno para um estado anterior, mas 

sim o alcançar de um novo patamar de funcionamento. Em uma palavra, digamos que nada é 

mais estranho à vida do que a sua simples autoconservação.   

Doravante, dirá Foucault, a morte sempre já começou em vida: “múltipla e dispersa no 

tempo, não é o ponto privilegiado a partir de que os tempos se detêm para se inverterem; tem, 

 
329 No desenvolvimento derridiano do conceito de “survie” é evidente também o eco, sem dúvida mais rico e 

polissêmico, que certa vez Walter Benjamin (2011) indicou por meio da cadeia semântica do überleben, fortleben 

e aufleben, em texto que Derrida comenta longamente (TB). Como explica de maneira precisa Susana Lages, os 

prefixos cumprem aí a função de “um índice invertido da presença da morte em toda dimensão vital, uma vez que 

se trata não tanto da vida (Leben) em si, mas de algo que a faz ultrapassar (Über), avançar (Fort) ou se elevar (Auf) 

para além de um certo limite. (LAGES, 2002, p. 221) 



306 

 

 
 

como a própria doença, uma presença pululante que a análise pode repartir no tempo e no 

espaço” (FOUCAULT, 2011, p. 157). Forma-se, então, um continuum diferenciado-em-si, 

contínuo em que o destino do vivente se abre e se fecha neste impessoal e imparável breaking 

down que lhe é imanente e constantemente diferido: “pouco a pouco, cada um de nós rompe em 

vários lugares até que a vida orgânica cesse, ao menos sem suas formas principais; pois, muito 

tempo depois da morte do indivíduo, mortes minúsculas e parciais virão ainda por sua vez 

dissociar as ilhotas de vida que se obstinam” (FOUCAULT, 2011, p. 157). Nos parece que não 

é preciso muito esforço para ver, nesses confrontos entre “mortes parciais” e “ilhotas de vida”, 

uma imagem comum e estruturante de APP.  

Tese central do livro de 63, a partir dessa reconfiguração da relação entre vida, doença 

e morte, o olhar médico altera-se definitivamente no curso da história: nesse novo espaço-tempo 

de constituição da experiência clínica, “a irredutibilidade do vivo ao mecânico ou ao químico é 

secundária com relação ao liame fundamental da vida com a morte. O vitalismo aparece tendo 

como pano de fundo esse ‘mortalismo’” (FOUCAULT, 2011, p. 160-161).  Mortalismo que 

será o de Freud, afirma Foucault, regularização mortuária da psicanálise que “prescreve ao 

universal a sua face singular e dá a palavra de cada um o poder de ser indefinidamente ouvida” 

(FOUCAULT, 2011, p. 227). Recusa materialista da oposição mecanicismo/vitalismo que, se 

evidentemente no caso de Freud, é indissociável de toda uma série de reflexões sobre energética 

física e a segunda lei da termodinâmica, o que é um lugar comum e correto da epistemologia 

da psicanálise, nem por isso deixa de estar relacionada também ao privilégio dado, a partir do 

século XVIII/XIX, ao saber médico enquanto discurso conformador da compreensão do 

desdobramento singular da vida humana enquanto destino mortal.       

 Sobre isso, note-se primeiramente como a hipótese foucaultiana é diferente de uma 

simples reconstituição dos autores e teorias que influenciaram o percurso intelectual de Freud. 

Obviamente, uma arqueologia do saber médico não é uma epistemologia da psicanálise; ela 

visa, antes, a determinação “da estrutura coletiva do sujeito da experiência médica” 

(FOUCAULT, 2011, p. 121). Por conseguinte, quando admitimos a tese de O Nascimento da 

clínica, consciente ou inconscientemente, Freud se moveria sobre esse solo arqueológico da 

construção dos saberes e práticas terapêuticas. A priori histórico que condicionaria a sua própria 

formação, seja como médico, seja como o inventor de uma nova atividade clínica.  

Mas, se é assim, podemos nos perguntar se, dentro desse esquema, o constante pêndulo 

freudiano entre normalidade e psicopatologia ou, em outro nível, entre vida e morte, não 
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expressaria precisamente esse imperativo epistemológico de perguntar ao outro a verdade do 

mesmo. No desvelamento do delírio mais íntimo à razão, alteridade que incessantemente se 

mostra e retorna na vida de um ser humano e na vida de uma sociedade, é que a psicanálise se 

ligaria de maneira decisiva a esse quadro de constituição da medicina moderna proposto por 

Foucault.  

O que é relevante não apenas do ponto de vista da compreensão arqueológica da 

psicanálise, mas também de seu lugar e influência no concerto das filosofias. Pois, ao menos 

desde Kant, um grande braço da tradição filosófica consiste, em larga medida, em se perguntar 

por uma alienação interna à razão, uma ilusão que lhe seria constitutiva e, portanto, insuperável. 

Tendo tal traço – “clínico/terapêutico” – do discurso moderno em vista, não deveríamos nos 

surpreender como, já no século XX, a psicanálise será tantas vezes convocada enquanto uma 

voz incontornável nesse exercício de crítica racional da razão que marca obsessivamente o 

desenvolvimento do pensamento ocidental ao menos desde o século XVIII.  

Em segundo lugar, como Foucault também deixa claro em seu estudo, no desvelamento 

histórico do parentesco da morte e da vida, poderemos ler ainda a gênese da inscrição do tema 

da finitude humana no discurso científico e filosófico, da caracterização do humano enquanto 

uma constante projeção em direção à morte. Desvelamento dessa temporalidade que funda a 

existência na coerência de um projeto capaz de se reapropriar do seu fim enquanto figura de 

uma autenticidade soberana do homem perante a natureza e as coisas. Nesse sentido, a técnica 

médica faria parte dos dispositivos que oferecem “ao homem moderno a face obstinada e 

tranquilizante de sua finitude; nela, a morte é reafirmada, mas, ao mesmo tempo, conjurada; e 

se a medicina anuncia sem trégua ao homem o limite que ele traz em si, fala-lhe também desse 

mundo técnico que é a forma armada, positiva e plena de sua finitude” (FOUCAULT, 2011 p. 

218).  

O fio do argumento é bastante preciso: a “finitude originária” aparece, então, como 

historicamente indissociável do nível técnico-empírico330 próprio à prática médica, atividade 

 
330 Nesse sentido, há uma certa estratégia comum em Foucault e Derrida, que é de relacionar o empírico e o 

transcendental de maneira que todo e qualquer pensamento do “originário” ou de um “transcendental puro” seja 

colocado em suspeita. Contudo, a maneira de efetivar tal operação é completamente diversa: em Foucault, sempre 

se trata de conjuntar um vasto material empírico (arquivo) com vias de delimitar as regras históricas de estruturação 

deste; em Derrida, é a própria transcendentalidade que é questionada em si mesma, por meio de uma lógica da 

contaminação, ou primazia da alteridade, que sempre estaria em ação dentro da tradição filosófica. Os dois 

registros, um histórico-crítico e o outro metafísico-ontológico, como afirma Jean-Luc Nancy, “não se opõem 

estritamente nem se hierarquizam, mas também não deixam de ser plenamente diferenciáveis” (2007, p. 432). É 

tal diferença na própria concepção do que é filosofia que estrutura a diferença de “método e resultado” entre 
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que, a partir do século XIX, ganha “uma densidade filosófica comparável talvez à que tivera 

antes o pensamento matemático331” (FOUCAULT, 2011, p. 218). É esse lugar central da 

medicina enquanto um conhecimento e uma técnica do “homem” o que explicaria “a 

importância de Bichat, de Jackson e de Freud na cultura europeia”, provando que eles “eram 

tanto filósofos quanto médicos, mas que nessa cultura o pensamento médico implica de pleno 

direito o estatuto filosófico do homem” (FOUCAULT, 2011, p. 218). Em outras palavras, a 

medicina torna-se, então, um dos vetores da gênese de antropologias filosóficas enquanto 

condição para a pergunta sobre o ser do ser-humano em geral.    

Sublinhe-se, contudo, a escolha que se joga nessa encruzilhada histórica. Pois, se 

levarmos a sério esse quadro das ciências médicas enquanto discurso constitutivo da figura do 

humano e das ciências que o estudam, é preciso escolher entre: de um lado, uma finitude 

ontológica que, por ser anterior a qualquer região ôntica, abriria a possibilidade mesma da 

pergunta sobre a vida e a morte, discurso sobre o ser do ser humano que se quer primeiro em 

 
arqueologia e desconstrução, diferença que abre a possibilidade, tanto de uma leitura conjunta, quanto de uma 

oposição mais estrita, mas nunca da primazia de um pelo outro. Por fim, cabe ainda uma pequena nota de bastidor, 

malgrado o mau gosto de tais indiscrições epistolares, pelo simples motivo que, até onde sabemos, tal história é 

pouco conhecida no contexto brasileiro. Como Peeters bem documentou em sua biografia de Derrida (2013), a 

animosidade entre ele e Foucault não deriva, estritamente, da polêmica em torno da História da Loucura. Foucault, 

inclusive, escreve a Derrida em 1966, por ocasião da publicação da primeira parte da Gramatologia na revista 

Critique, dizendo-se entusiasmado com texto: “dentro do quadro do pensamento contemporâneo esse é o texto 

mais radical que eu já li” (carta de Foucault, 21 de dezembro de 1966, citado por PEETERS, 2007, p. 160). E, em 

junho de 1967, nova carta atestaria a admiração de Foucault agora em relação a Escritura e diferença. Admiração 

mútua, pois Derrida também sempre insiste em sua gratidão a Foucault e o quanto sua obra nos dá a pensar de 

forma nova antigos problemas filosóficos. Segundo o próprio Derrida, o clima entre os dois apenas se alteraria a 

partir da publicação de um texto de Gérard Granel – Jacques Derrida e a rasura da origem –, também na revista 

Critique. Primeiro texto de época a usar o termo “derridiano” e que, de forma bastante apressada, colocava o 

pensamento francês contemporâneo sob o signo da desconstrução, insistindo como mesmo a arqueologia de 

Foucault carecia de uma reflexão filosófica mais rigorosa que evitaria que seu pensamento desaguasse na cegueira 

de um certo positivismo historicista. Peeters relata que Foucault pede a Derrida, então membro da comissão 

editorial da revista Critique, que converse com Granel se opondo a tal leitura, pedido que Derrida recusa (2007, p. 

183). A partir de então, seguindo ainda o relato de Derrida, uma série de desencontros selariam o distanciamento 

entre ambos a partir da resposta de Foucault, em 1972; distanciamento que diminuiria apenas na década de 80, por 

ocasião da prisão de Derrida em Praga e pela defesa imediata de Foucault do antigo colega e aluno. Ensaio de 

reaproximação que, como se sabe, infelizmente terminaria com a morte precoce de Foucault, em junho de 1984.       

331 Sobre isso, é bastante instrutivo, por exemplo, pensar a relação entre Freud e o pensamento de Schopenhauer; 

Freud que, como se sabe, reconhece em APP a proximidade da filosofia schopenhauriana com o quadro conceitual 

proposto pela psicanálise. Tal relação, que pode ser lida em várias direções, ganha um contorno rico quando 

lembramos da influência decisiva que o pensamento médico também teve na gênese do Mundo como vontade e 

representação, influência reconhecida por Schopenhauer no tomo 2 de sua principal obra. Tal relação da filosofia 

da vontade com a fisiologia médica, sobretudo com Bichat e Cabanis, foi apresentada por Paul Janet em um artigo 

clássico – Schopenhauer et la physiologie Française: Cabanis et Bichat (1880). Nesse caso, entre Schopenhauer 

e Freud não se tramaria um conjunto de reenvios em torno dessa primazia do saber médico e sua importância para 

a filosofia e para a psicanálise, importância que Foucault identifica na passagem citada?     
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relação a toda e qualquer disposição antropológica empírica. Por exemplo, essa seria a escolha 

de Heidegger com a sua ontologia fundamental.  

Por outro lado, podemos nos perguntar se o discurso médico não deve partir de um 

horizonte mais amplo de constituição, um horizonte que não duplica o homem, mas sim o 

implica já de início na natureza e em sua historicidade a partir de traços empíricos-materiais 

que lhe são irredutíveis. É nesse sentido, como Caio Souto bem mostrou, entre nós, em sua tese 

sobre epistemologia histórica (SOUTO, 2019), que na linha que vai de Bichat, passando por 

Freud e Canguilhem, chegando ao menos no Foucault de o Nascimento da clínica, há uma 

prioridade do vivente e não do Dasein enquanto o ente a partir do qual tanto a questão do 

conhecimento científico quanto a reflexão filosófica valorativa se tornam possíveis.  

Nessa bifurcação, a morte se apresenta circunscrita pela duplicidade do registro: no caso 

de Heidegger, ela é como o limite temporal da finitude. Enquanto o segredo inviolável do 

Dasein, o coração lírico de sua liberdade, o morrer torna-se constitutivo “da singularidade; é 

nela que o indivíduo se encontra, escapando à monotonia da vida e a seu nivelamento; na lenta 

aproximação, meio subterrânea, mas já visível da morte, a secreta vida comum torna-se, 

finalmente, individualidade; um traço preto a isola e lhe dá o estilo de sua verdade” 

(FOUCAULT, 2011, p. 190). Nesse caso, a alteridade que habita a vida é integrada no recôndito 

do ser-aí enquanto sua possibilidade impossível. É a natureza quem perece; já o destino que 

esculpe a totalidade “desta” ou “daquela” existência se diz, originariamente, mediante a 

expressão da lei do próprio: “eu que sou finito, eu que sou-para-a-minha-morte”. Astuta 

clausura: sustentada na proximidade mais eminente, a morte é lançada para a lonjura 

inalcançável de um futuro que nunca chega efetivamente ao ser-aí.   

Já para aquela outra linha, explica Caio Souto, indissociável da anatomoclínica e que 

toma o vivente como fio condutor, vida e morte desde o início costuram esse fundo impessoal 

que organiza, de antemão, o discurso sobre o homem, âmbito dentro do qual “o centro passará 

a ser o vivente em sua errância” (SOUTO, 2019, p. 61). O que não significa, em absoluto, uma 

recaída em um biologismo reducionista que animalizaria o ser humano, como, por exemplo, 

tantas vezes irá argumentar Binswanger; antes, trata-se de “uma recusa de certo ‘humanismo’ 

centrado no ego” (SOUTO, 2019, p. 96), ou mesmo de uma filosofia transcendental da vida 

capaz de reduzir sua aderência ao campo empírico do patológico, isto é, nulificando os erros e 

acidentes imanentes à espessura do vital. Dessa forma, somente seria possível pensar o morrer 

a partir dessa primazia empírico-transcendental do vivente e, por conseguinte, nos parece, da 
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historicidade da natureza enquanto um processo histórico aberto. Essa seria, em suma, a posição 

de Freud que interessa a Derrida. 

É por essa razão que tanto a medicina332 quanto a psicanálise sempre serão, para 

Foucault, objetos de um juízo ambíguo. Por um lado, elas podem se tornar técnicas de 

administração e domesticação daquilo que é excessivo à vida, instituindo-se como 

normalizadoras da vitalidade social e individual. Por outro lado, ambas, por terem a sua 

condição de possibilidade exatamente nessa inquirição do ser-humano por intermédio da 

outridade daquilo que não se apazigua sob a forma do humanismo, dissolveriam o homem 

enquanto sujeito de um saber sobre si que ele autofundaria de maneira definitiva; ou ainda, 

desconstruiriam qualquer antropologia dogmática incapaz de dar conta dessa alteridade 

inassimilável que pulsa e excede os limites históricos desse ou aquele agrupamento humano. 

Nesse caso, elas seriam responsáveis por uma forçagem dos limites, por isso que alguém como 

Gérard Lebrun chamou certa vez de “transgressão da finitude” (LEBRUN, 2006, p. 341).   

Ora, tal ambiguidade não era exatamente o que Derrida apontava em um texto tardio 

sobre Foucault – Être juste avec Freud (ETR) –, no qual sublinhava a posição oscilante de 

Freud nos textos foucaultianos, “infatigável fort/da” em que a psicanálise pendulava entre uma 

escuta discursiva que “liberara a loucura” e uma “prática de psicologia individual” que se 

solidificava enquanto um saber administrativo (ETR, p. 128-130)? Derrida nota que o pêndulo 

do juízo de Foucault é algo próprio a coisa mesma, no caso uma “divisão interior à psicanálise”, 

divisão que se borda em torno da questão da morte:  

 

no fundo o Freud trágico que se mostra acolhedor à loucura, uma vez que ela é 

estranha ao espaço do hospital, o Freud trágico que merece a hospitalidade na grande 

linha dos loucos geniais, é o Freud que se explica com a morte, sobretudo o Freud de 

Além do princípio do prazer (...) a morte introduz a potência do negativo na psicologia 

e em seu otimista sonho evolucionista (ETR, p. 130-131).  

 

Ambivalência que não se traduz, portanto, em uma polêmica incisiva e frontal contra a 

psicanálise, mas sim em uma consciência crítica vigilante de sua função enquanto dispositivo 

 
332 É assim que, se seguirmos uma linha que vai desde o O nascimento da clínica, passando pelas Palavras e as 

coisas, chegando até o primeiro vol. da História da sexualidade e, sobretudo, nos cursos da década de 70 (Os 

anormais, O poder psiquiátrico, Segurança, território e população), veremos como a admiração de Foucault pela 

medicina se conjuga com o distanciamento crítico em relação ao seu caráter de administração social, em que a 

técnica médica se torna um dos componentes de uma anatomopolítica própria aos mecanismos de objetivação e 

organização das normas vitais dos corpos que compõem o tecido social. Doravante, a medicina sempre irá oscilar, 

tal como a psicanálise, entre as consequências teóricas que seu saber engaja e as apropriações biopolíticas possíveis 

de tais práticas.   
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biopolítico. Mas também, ambiguidade que sabe demorar-se nessa “experiência com a 

alteridade” – loucura, morte, doença, gozo, inconsciente – da qual a psicanálise seria 

indissociável. Clínica que, em sua intimidade com o outro de si, é solidária de um pensar que, 

incessantemente, desconstitui os limites estritos da finitude do humanismo, tal como essa 

inesquecível vague que inunda as páginas finais de Les mots et les choses:  

 

(...) o traço que se arrisca a desaparecer na areia, seria talvez daquele que separa dele 

mesmo um fim, isto é, ainda um limite, multiplicando-o interminavelmente: a relação 

a si de um limite apaga e multiplica, ao mesmo tempo, o limite. Ele não pode dividi-

lo se não inventando-o. Ele somente apaga-se se inscrevendo. (ETR, p. 137-138).  

 

 Do muito que ainda poderia ser dito sobre tudo isso, nos detenhamos simplesmente na 

rusga dessa ironia última: precisamente ali onde Foucault e Derrida parecem estar mais 

próximos, eles também estão em posições irreconciliáveis. Isso porque, em última análise, toda 

a polêmica entre ambos pode ser compreendida a partir do dissenso em relação a essa estrutura 

da alteridade em questão nos binômios vida/morte e razão/loucura: para Foucault, uma 

configuração arqueológica disruptiva característica da modernidade; para Derrida, uma 

estrutura irredutível e contínua na própria história do pensamento ocidental333.  

Do estilo “histórico-crítico” de Foucault para o estilo “metafísico-ontológico” de 

Derrida vai o hiato de uma diferença que apenas pode se encontrar na polêmica do dissenso. 

Pois, se Derrida sempre argumentará a Foucault que a própria possibilidade de seus estudos 

comparativos entre “estruturas de época” pressupõe uma continuidade entre elementos 

oposicionais mediante os quais as “transformações arqueológicas” são inteligidas, é possível ao 

mesmo tempo escutar a inaudível réplica de Foucault que, sem dúvida, suspeitava que  todo o 

jogo da desconstrução não é dissociável de uma certa história da ruptura entre “livro” e 

“escritura”, de uma consciência moderna – inseparável de avanços técnicos, científicos e 

literários – que engaja o pensamento em uma energia antitradicionalista que visa tornar 

 
333 Pierre Macherey explica isso quando nos diz que, do reconhecimento dessa inescapável relação com a 

alteridade, “Derrida retira uma lição que não se aplica apenas a Descartes, mas sim é estruturante de todo discurso 

filosófico. Ainda que isso dê espaço para excessos hiperbólicos, excesso presente já em uma passagem central do 

livro VI da República de Platão, tal tese não poderia ser contida dentro de um contexto definido por uma estrutura 

histórica. Na verdade, ela se referiria a uma dimensão trans-histórica do questionamento filosófico que, em seu 

radicalismo, evita ser medida e determinada pela história” (2016, p. 11-12). Não é exatamente tal contaminação 

entre opostos que Derrida coloca em operação o tempo todo em sua leitura de APP, não, contudo, enquanto uma 

leitura epistemológica, mas sim como a própria lógica conceitual da vida da morte? O que significa, simplesmente, 

dizer que Derrida lê o texto de Freud como um texto filosófico; texto que, tal como era o caso já de Descartes, 

encontrar-se-ia, necessariamente, atravessado por essa indecomponível estrutura de alteridade.     
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questionável e insólito tudo que é herdado historicamente. Em outras palavras, ainda que a 

desconstrução se diga da “história da metafísica”, isto é, como algo que é interno à própria linha 

do pensamento filosófico, ela não deixa também de ter suas exteriores condições históricas de 

possibilidade. Tensão entre história e ontologia da qual, como se vê, nunca é fácil nos 

desembaraçarmos.      

Embaraço que, note-se enfim, não diz respeito apenas a Foucault e Derrida; pois, no 

fundo, a oposição entre um questionamento que se pergunta pelas condições de possibilidade 

da apreensão de X e outro que demanda a lógica de determinação de X é uma oposição que 

reaparecerá, de diversas formas, por toda a filosofia do século XX, prolongando-se para o 

século XXI. Na contraposição entre neokantismo e ontologia fundamental, entre positivismo 

lógico e metafísica analítica, ou mais recentemente, e de maneira um pouco mais caricata, entre 

“filosofia da correlação” e “realismo especulativo”, o pensamento contemporâneo não irá 

deixar de claudicar, das mais diversas maneiras, nessa disjunção da qual as obras de Foucault e 

Derrida encenam um de seus mais ricos e estridentes capítulos recentes.           
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4. A RAZÃO NOS LIMITES DA SIMPLES RAZÃO 

 

“Paixão crítica: amor imoderado, passional pela 

crítica e seus preciosos mecanismos de 

desconstrução, mas também crítica enamorada de 

seu objeto, crítica apaixonada por aquilo mesmo 

que nega. Enamorada de si mesma e sempre em 

guerra consigo mesma, não afirma nada de 

permanente nem se baseia em nenhum princípio. 

Paixão vertiginosa, pois culmina com a negação 

de si mesma: a modernidade é uma espécie de 

autodestruição criadora.   

- Octavio Paz334 

 

Agir contra o passado, e assim sobre o presente, a 

favor (eu espero) de um tempo porvir – porvir que 

não é um futuro da história, mas sim o infinito 

Agora, o Nûn que Platão já distinguia de todo 

presente, o Intensivo ou o Intempestivo, não um 

instante, mas um devir.  

 

– G. Deleuze e F. Guattari335 

 

 

4.1 O que resta do logos? 

 Em um texto tardio - Espectros de Marx (1993) – Derrida afirma que a desconstrução é 

solidária a um movimento de “autocrítica infinita” que engendraria a “afirmação 

emancipatória” de uma “experiência da promessa que podemos tentar liberar de todo 

dogmatismo e de toda determinação metafísica-religiosa”; promessa que caracterizaria um dos 

traços fundamentais da herança legada pelo pensamento marxista ao tempo presente (SM, p. 

146-147).  Disso se segue essa formulação eloquente e que será encontrada, de forma cada vez 

mais persistente e desenvolvida, em textos posteriores do autor, como Força de Lei (1994)  Mal 

de arquivo (1995) e Voyous (2003): “Um pensamento desconstrutivo, este que me importa aqui, 

sempre insistiu na irredutibilidade da afirmação e, portanto, da promessa, assim como da 

indestrutibilidade de uma certa ideia de justiça” (SM, p. 147). Comentário que traz a vantagem 

de nos colocar no rastro desse tema maior do momento final da experiência intelectual de 

Derrida, a saber: a exigência de se orientar no pensamento por meio daquilo que seria 

 
334 (1984, p. 19).  

335 (1991, p. 113). 
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indestrutível e incalculável, ou, como ele mesmo dirá em um de seus últimos ensaios, 

“incondicional sem soberania” (VOY, p. 204).  

 Sobre isso, lembremos como não foram poucos os que viram, nesse crescente interesse 

da desconstrução pelo tema da justiça, uma guinada ética ou política que marcaria os textos de 

Derrida a partir de meados da década de 80, ruptura esta que se prolongaria até o fim de sua 

obra. Posição tornada bastante popular em países anglófonos a partir, por exemplo, da influente 

interpretação proposta por Simon Critchley (1992), e que determinaria em larga medida a 

recepção geral dos últimos textos e livros de Derrida como um todo. A linha argumentativa 

principal dessa leitura, nas mais variadas formas e desenvolvimentos que ela conheceu, insiste 

em uma espécie de descontinuidade entre as elaborações marcadamente teórico-especulativas 

da década de 60 e 70, centradas na afirmação da différance e seu livre jogo, e as tardias 

preocupações práticas das décadas de 80 e 90, que dariam origem a desenvolvimentos cada vez 

maiores em torno do tema da alteridade a partir de uma releitura da filosofia de Emmanuel 

Levinas.  

Imagem de uma Kehre interna à desconstrução que, em verdade, Derrida sempre 

recusou: “nunca houve, nos anos 80 ou 90, como pretende-se certas vezes, um ethical ou 

political turn da desconstrução, ao menos, tal como eu a experiencio. O pensamento do político 

sempre foi um pensamento da différance e o pensamento da différance sempre foi um 

pensamento do político” (VOY, p. 64). Declaração que, longe de encerrar o debate, coloca a 

questão de saber, então, de onde deriva a impressão evidente que temos de uma 

descontinuidade, ou ao menos uma diferenciação inegável, no caminho de pensamento que 

corta esses dois períodos.           

A hipótese de leitura que gostaríamos de apresentar é a de que, talvez, o que há de 

notável nessa transição é a maneira pela qual Derrida começa a afirmar, de maneira obstinada, 

que a desconstrução teria necessariamente uma ligação relativa ao que a ela resiste e, ao mesmo 

tempo, em nome do que ela é feita. Proposição que, até onde sabemos, não está explicitamente 

presente em seus textos ao menos até o fim da década de 80. E se é assim, toda dificuldade 

resultaria do fato de que, em um primeiro momento, tal raciocínio parece sugerir uma relação 

de derivação entre incondicionado e condicionado que recuperaria, de maneira bastante clássica 

aliás, o movimento filosófico por excelência, a saber: o da boa ordem das coisas e da primazia 

do fundamento sobre o fundado. Lógica que, invariavelmente, Derrida parece ter passado mais 

de trinta anos tentando pacientemente desmontar.  
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Antes, contudo, de nos decidirmos rapidamente por uma ruptura ou contradição interna, 

talvez seja mais produtivo melhor determinar o problema colocado por intermédio dessa 

insistência tardia no indesconstrutível da desconstrução. Pois, ao nosso ver, trata-se de um 

paradoxo que levanta a questão de saber o que pode efetivamente significar, nesse contexto, o 

recurso ao incondicionado. Não tanto uma viravolta, mas sim um pouco como aquelas 

perguntas que colocamos apenas na velhice, quando é chegado, enfim, o tempo do que passou: 

afinal, qual conceito positivo de razão para uma experiência de pensamento marcada pelo 

movimento de uma crítica racional da razão? Em suma, e para tudo dizer de maneira abrupta: 

qual logos para a desconstrução do logos? É em torno desse questionamento tardio que um 

último e decisivo encontro entre Derrida e Freud irá se tramar.  

 

4.2 O totem dos modernos 

 Buscando abrir caminho por entre essa difícil e densa pergunta, podemos partir de um 

leitmotiv que Derrida não cansa de fazer voltar em seus últimos textos e seminários: “La raison 

du plus fort est toujours la meilleure. Nous l’allons montrer tout à l’heure”. A célebre e cínica 

frase de La Fontaine é autoexplicativa; se ela pode aparecer em uma fábula como “Le loup et 

l’agneau” é porque se trata, à primeira vista, de ironizar a crença em uma razão pura, razão 

que seria desprovida de força e, portanto, de violência. É assim que, na fábula, tudo se resolve 

em torno da impossibilidade de se chegar a um consenso, já que há uma assimetria concreta 

entre o lobo e o cordeiro. Assimetria que faz aquele sempre perder o jogo argumentativo e, 

ainda assim, devorar livremente este.  

 Marie-Louise Mallet, em um texto que segue certos apontamentos de Derrida, mostrou 

como a fábula de La Fontaine se apoia no parentesco e na diferença, próprios à língua francesa, 

entre “avoir raison de penser (ou faire) ceci ou cela”, expressão de uso comum e que faz 

referência a uma razão universalmente partilhada que fundamentaria um raciocínio ou uma ação 

de maneira apodítica, e “avoir raison de quelqu’un ou de quelque chose”, expressão que 

significa “vencer, superar uma resistência, triunfar sobre o outro, derrotá-lo ou destruí-lo” 

(2003, p. 329-330). Daí que, seguindo ainda Mallet, a “moral” da fábula se jogaria na 

ambivalência intrínseca a expressão “avoir raison”: “Le loup a raison de l’agneau, mais il n’a 

pas raison. L’agneau a raison de plaider son innocence, mais le loup a raison de lui (...) a 

questão da justiça se situa nesse entre-dois” (2003, p. 330).  
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 Sem dúvida, colocar os problemas nesses termos pode parecer uma maneira 

inconsequente e retórica de se aproximar dos limites que determinam um discurso racional. 

Pois, aparentemente, muito mais simples seria afirmar analiticamente a distinção entre cada um 

dos usos de “ter razão”, abrigando o pensamento filosófico na segura margem daquilo que 

julgamos justo e o separando, de maneira definitiva, do injusto. Procedimento sem dúvida 

bastante comum quando contamos fábulas edificantes às crianças, mas que talvez não seja o 

mais apropriado em matéria de filosofia. Quer dizer, talvez não seja tão simples dizer que o que 

é da razão – por exemplo, leis, valores e normas - advenha naturalmente da razão, como se por 

“razão” entendêssemos uma espécie de instância autoevidente capaz de fundamentar 

absolutamente a complexidade de nossos juízos práticos. 

A expressão “avoir raison” surge, então, como um signo desse problema que Derrida 

não se cansará de colocar sobre os mais diversos ângulos: há razão que não seja soberana e, 

portanto, que não se efetue por meio de uma violência originária e diferida? Ou ainda, a “força 

de lei” não está desde o início imbricada em uma razão que se afirma na sua suposta 

incondicionalidade última? Muito mais do que um simples jeu de mots, a suspeita em jogo, 

aqui, parece seguir de perto a trilha de uma conhecida observação genealógica, esta que fazia 

um filólogo como Nietzsche afirmar que, em questões de justiça e moral, há de se ter a orelha 

bem afinada. Afinal, muitas vezes, quando ouvimos dos virtuosos “eu sou justo (Ich bin 

gerecht)”, apenas conseguimos escutar “eu estou vingado (Ich bin gerächt)” (1975, p. 244). 

Escuta na qual, como sabemos, Freud não deixa também de ser um mestre insuperável.  

 Ora, todo imbróglio que esse tipo de suspeita produz é que ela parece interditar o solo 

de fundamentação última de um conceito positivo de razão: pois, se móbiles ligados à vida 

afetiva, e portanto a interesses psíquicos, assim como as dissimetrias de força entre corpos, se 

inscrevem em um conflito que se quer racional, então parece que a possibilidade de um diálogo 

estritamente argumentativo encontrar-se-ia severamente limitado. Reconhecido a irredutível 

dimensão passional do corpóreo e a primazia das relações materiais no trabalho da razão, em 

que sentido poderíamos dizer que a força de adesão ao “melhor argumento” é uma força “não 

coercitiva”, mas sim o pressuposto normativo mínimo do qual deve se seguir a possibilidade da 

formação de consensos autonomamente aceitos e deliberados336?  

 
336 Ninguém melhor que Bento Prado Júnior realizou uma crítica mais contundente ao paradigma comunicacional 

a partir de seus próprios pressupostos, sobretudo através de uma leitura heterodoxa da filosofia de Wittgenstein. 

Sobre isso, ver Prado Jr (2004). Para uma leitura dessa crítica de Bento Prado, que se apoia profundamente em 

certos aspectos da reflexão de Derrida, ver Safatle (2013).  
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Sobre isso, note-se como se podemos idealizar uma “situação de fala” plenamente 

simétrica entre pares iguais e que, precisamente por esse motivo, alicerça-se na pressuposição 

de uma verdade consensual a qual todos os seres humanos podem aceitar sem recurso a nenhum 

tipo de coerção – verdade, portanto, capaz de se colocar para além de todo e qualquer contexto 

específico – então é necessário que tal fala seja puro logos intersubjetivamente partilhado, 

primazia dessa phoné plena que marcaria a estrita linha de separação entre o mundo bárbaro de 

um animal irracional e o belo comunitarismo racional do humanismo esclarecido. Daí este 

comentário pedagógico de alguém como Karl-Otto Apel: 

 

Quando tenho essas pressuposições, contrariamente às suposições de Descartes ou de 

Kant ou Husserl, tenho também as fundações da ética. Pois não posso pensar, ter 

pretensões à verdade, argumentar seriamente, sem pressupor as normas éticas 

fundamentais de uma sociedade ideal livre. Devo, desde o início, reconhecer que todos 

os componentes têm direitos iguais para perguntar, responder, etc. Eles são 

corresponsáveis comigo em qualquer questão relevante. Todos têm de ser iguais em 

termos de deveres e direitos. Assim, a ética aparece logo no início quando procuramos 

o que é pressuposto no estudo da teoria. Esse é o ponto principal. (APEL, 1992, p.179) 

 

 Movimento comum à filosofia da segunda metade do século XX, indissociável de um 

certo triunfo de época próprio à democracia liberal, o recurso à linguagem torna-se, nesse caso, 

uma manobra para a crítica do moderno solipsismo de uma filosofia da consciência, ao mesmo 

tempo em que permite a refundação do logos prático. Pois, quando passamos do monológico 

“eu penso” para o dialógico “eu argumento”, então já inscrevemos, de antemão, o discurso na 

possibilidade de um senso comum igualmente partilhado.  

O rigor fundacionista de tal reflexão deriva do seguinte raciocínio: confrontados com 

um quadro de pluralidade de posições – tão comum à sociedade contemporânea – ele permite 

afirmar o dissenso empírico sobre o fundo de um horizonte consensual, isto é, sobre o factum 

de uma razão intersubjetiva que condicionaria a própria condição do dissenso. Isso porque, 

mesmo aqueles que recusam o consenso, ou dizem que não há justa medida entre culturas ou 

perspectivas valorativas diversas, mesmo esses, se assim falam, devem pressupor que podem 

ser compreendidos e, portanto, agem segundo parâmetros mínimos de uma racionalidade 

comunicativa que tem pretensão a uma veracidade a-contextual.  

Doravante, o logos, enquanto instância do diálogo, necessariamente se impõe mediante 

um duplo registro337: ele tanto é um campo transcendental linguístico que funda a possibilidade 

de um acordo universal desembaraçado de qualquer particularidade empírica, quanto se 

 
337 Sigo aqui o argumento apresentado, originalmente, por Prado Junior (2004, p. 216-217).  
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exprime performativamente em cada ato de fala, pois, ao falar, sempre pressuponho uma 

comunidade pensante a qual dirijo o que é dito e a qual, portanto, reconheço participar enquanto 

alguém que compartilha suas normas e valores. Como dirá certa vez, não sem ironia, Bento 

Prado Júnior, ao comentar tal “campo transcendental-pragmático” próprio a uma ética do 

discurso: 

 

Trata-se de promover a volta a Kant e ao bom espírito da filosofia das luzes, única 

herdeira da boa tradição grega da filosofia. Imaginemos uma Atenas planetária (sem 

trabalho escravo, é óbvio), onde predomine a argumentação racional sobre interesses 

individuais, grupais ou classistas. Eis o ideal filosófico, ético e político, que é preciso 

restaurar neste momento em que, por causa da internacionalização da ciência, da 

técnica e da economia, ele se aproxima das condições materiais de sua realização. 

(PRADO JR, 2004, p.217) 

   

Descontado o truísmo e as boas intenções de tal posição, o problema com esse tipo de 

raciocínio filosófico não é, simplesmente, a abstração de seu caráter idealista normativo – 

devemos agir como se houvesse situações ideias de fala, mesmo que essas situações não existam 

concretamente, pois tal dever é uma exigência da razão -, mas sim, sobretudo, a insuficiência 

do recurso à transcendentalidade da condição de possibilidade no que tange a sua 

fundamentação prática. Em outras palavras, a questão é se perguntar não apenas pela 

possibilidade do consenso, mas também por sua gênese efetiva, com o risco de, caso contrário, 

caiamos numa espécie de formalismo vazio que nada mais é do que a hipóstase de um 

imperativo moral que vela conflitos reais.   

Isso porque, mesmo que ninguém em sã consciência negue que a possibilidade do 

consenso deva, em última análise, ser o horizonte pressuposto de qualquer diálogo, tal horizonte 

é absolutamente incapaz de explicitar plenamente os processos, através do quais, certas sínteses 

são produzidas e efetivadas na história. É que, para voltarmos ao nosso exemplo, “avoir raison” 

nem sempre diz respeito a uma relação dialógica, mas quase sempre a uma irredutível dimensão 

agonística característica dos processos materiais; processos imiscuídos em uma carga de 

violência, coerção e crueldade que não podem ser desprezados. Do diálogo passamos, então, 

ao conflito, e, pelo mesmo movimento, transitamos nessa zona cinzenta entre a pureza da 

argumentação e a força da coerção, trânsito que parece solapar, novamente, essa derivação 
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simples entre fundamento-fundado baseado em uma imagem idílica e dogmática de razão e 

linguagem338.   

Como certa vez Barbara Cassin sugeriu, pensando na emergência da filosofia clássica 

grega, desde o início o logos filosófico aparece como o limite do adágio da desconstrução “plus 

d’une langue”, uma vez que ele se impõe enquanto a metalinguagem última de todo discurso 

racional possível. Doravante, a formulação do consenso dialógico se torna simétrico ao gesto 

de exclusão da polis daqueles que manejam a linguagem de outra maneira, como poetas e 

sofistas; ou mesmo daqueles que estão, de origem, apartados do direito à palavra: mulheres e 

escravos (CASSIN, 2014, cap. 1). Do logos dizemos então não o excessivo, nem o ambíguo, 

muito menos o precário, mas apenas a justa palavra partilhada entre homens-razoáveis: 

consenso inter-subjetivo entre iguais que risca uma fronteira estrita, inter-ditando a relação 

entre o mesmo e o outro, entre a “comunidade dos irmãos” e aqueles que lhe são estrangeiros. 

E como todo gesto fronteiriço, tal gesto traz como consequência a instalação de um dispositivo 

policial de tudo aquilo que se impõe como o fora da norma desta razão.  

É por isso que tanto em seu debate com Gadamer - ou mesmo em certos comentários 

em relação a Habermas339 - Derrida insiste em como não devemos partir da ideia garantida de 

um logos que assegure, a priori, a unidade de uma pluralidade de posições, agindo de maneira 

acrítica por meio da segurança fantasmática na autoridade da razão, como se bastasse se 

abrigar nessa instância, sempre abstrata em sua universalidade, para que o conflito real pudesse 

ser dissolvido mediante o recurso a uma boa vontade dialógica, ou ao telos do entendimento 

mútuo. O que não significa, todavia, como muitas vezes é dito de maneira caricatural, que a 

desconstrução seja partidária de um relativismo inconsequente; pelo contrário, a questão é 

outra: se devo pensar a racionalidade a partir da relação tensa entre diferentes posições que lhe 

são intrínsecas, então o dis-senso se torna algo estruturante do logos e, portanto, o conflito e a 

 
338 Althusser tem um comentário bastante preciso sobre essa relação entre violência e consenso: “Como nós 

sabemos desde Maquiavel, para que o poder da classe dominante possa se perpetuar, esta classe deve transformar 

um poder baseado na violência em um poder baseado no consenso. Por intermédio desse consenso livre dos 

sujeitos, ela obtém o consenso que nunca conseguiria estabelecer pela força. Ela mantém, assim, a violência em 

reserva. Este é um dos objetivos realizados pelo sistema – o contraditório sistema – das ideologias” (2006, p. 285)  

339 Sobre isso ver BSII, p. 366-369, assim como o “diálogo” entre Gadamer e Derrida acontecido em 1981, 

sobretudo a resposta de Derrida: “Três perguntas para Hans-Georg Gadamer”. Perguntas em que Derrida irá 

precisamente evocar a psicanálise para criticar a ênfase acrítica de Gadamer na possibilidade do diálogo, da “boa 

vontade do interlocutor” e da decorrente possibilidade de consenso apartado do conflito entre perspectivas 

irreconciliáveis.  
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economia da violência se inscrevem enquanto aquilo que é constitutivo do trabalho da razão 

mesma, aquilo que, em última análise, ela deverá ser capaz de pensar.  

Isso significa que é próprio às relações intersubjetivas concretas uma relacionalidade 

agonística em que o simples convencimento - ou o diálogo capaz de esclarecer nos termos de 

verdade e sentido - se confundem de maneira complexa com um exercício de persuasão, 

imposição e exclusão da posição do outro. No fundo, tudo seria simples se as questões 

valorativas práticas se decidissem em uma visada analítica em que o “verdadeiro” ou o “falso”, 

a “razão” e a “loucura”, o “bem” e o “mal”, a “civilização” e o “selvagem”, aparecessem 

enquanto pares de opostos facilmente determinados de um ponto de vista genérico.  

Entretanto, como Bento Prado Junior bem colocou (2004, p. 48), esse não é em absoluto 

o caso: muitas vezes, aquilo que julgamos inadmissível é apenas uma forma de legitimar uma 

violência que não queremos aplicada sobre nós, mas exclusivamente a outrem; ou ainda, aquilo 

que é incondicional e evidente para esta ou aquela cultura, apenas é a marca de uma 

particularidade histórica e social essencialmente contingente elevada à norma universal de 

conduta. Inclusive, a história do ocidente, sobretudo a do “Esclarecimento”, não nos dá 

testemunho abundante desses casos, dessa incapacidade estrutural do logos se abrir a uma 

experiência não violenta de alteridade?  

A verdade é que quando partimos de uma cisão absoluta entre razão e força, nos 

tornamos completamente incapazes de compreender a violência intrínseca à história – das 

guerras aos genocídios, dos embargos à exploração colonial, da destruição do planeta à extinção 

das espécies – processos que, obviamente, apenas podem ser descritos enquanto formas de 

violência e espoliação do outro indissociáveis do uso de certos esquemas – morais, econômicos, 

técnicos, científicos, políticos - de racionalidade. Afirmação que pode causar arrepios, mas 

apenas na condição de continuarmos igualando, acriticamente, razão a uma imagem fantasiosa 

de paz universal e ausência absoluta de interesses díspares de dominação.   

No fundo, o fio último da suspeita da desconstrução baseia-se na conjectura de que não 

há formas históricas de racionalidade que não derivem de um gesto inicial capaz de traçar 

limites estritos, gesto que Derrida analisa através da chave de sua “força performativa”340. Força 

 
340 Rousseau deu a essa “força performativa” um exemplo concreto, quando de sua célebre análise da invenção da 

sociedade civil por meio da instauração da propriedade privada, tal como apresentada no lúcido e agudo Discurso 

sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens: “O verdadeiro fundador da sociedade civil foi 

o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente 

simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano 
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que apenas pode ser instituidora fazendo apelo a uma “interpretação e a uma crença” que 

excedem os simples limites da lei: “a operação de fundar, inaugurar (...) fazer a lei, consistiria 

num golpe de força, numa violência performativa e portanto interpretativa que, nela mesma, 

não é nem justa nem injusta, e que nenhuma justiça, nenhum direito prévio e anteriormente 

fundando (....) poderia garantir nem contradizer ou invalidar” (FL, p. 32-33).  

Sendo a razão uma formação histórica que conhece transformações e pluralizações, 

estaríamos sempre dentro de formas condicionadas de racionalidade – Estado de direito, 

códigos morais, protocolos epistêmicos - e não ao abrigo seguro “da Razão em si mesma”. Tais 

formas derivariam a sua autoridade, simplesmente, tanto da crença herdada em seus esquemas 

de organização da experiência social, quanto dos resultados pragmáticos que eles são capazes 

de produzir orientando a resolução de problemas postos na vida cotidiana das pessoas.  O mal-

estar da posição de Derrida deriva, portanto, de uma perspectiva materialista sobre a gênese 

mesma das estruturas de razão: sendo algo que, tal como a linguagem, conhece uma invenção 

histórica a partir de necessidades vitais que excedem suas regras, uma forma específica de 

racionalidade não pode fundamentar a sua própria fundamentação, como se ela pudesse subir à 

cena da história puxando-se pelo seu próprio cabelo.             

Por conseguinte, e em boa lógica, todo momento fundador deve necessariamente ser 

definido nos termos de uma exceção àquilo que ele funda: “a fundação e o fundamento (...) não 

podem, por definição, apoiar-se finalmente senão sobre eles mesmos, eles mesmo são uma 

violência sem fundamento” (FL, p. 34). O que não significa, precisa Derrida, que tudo se resolva 

em um golpe irracional e injustificável, mas sim que estejamos à altura da tarefa crítica de, 

operando dentro de uma estrutura racional, remetê-la ao seu limite, compreendendo como 

“originariamente” qualquer dispositivo racional “não é nem legal nem ilegal em seu momento 

fundador” uma vez que é ele que institui tal partilha (FL, p. 34). Em suma, a soberania de tal 

gesto deve aparecer em seu excesso às oposições “do fundado e do não-fundado, de todo 

fundacionismo ou todo antifundacionismo”, com o risco de, caso contrário, encobrirmos a 

contingência da fundação por meio de uma mistificação do fundamento enquanto um tabu, o 

que significaria mitificar inconscientemente a origem nos termos daquilo que não pode ser 

contestado e, portanto, desconstruído.  

 
aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: ‘defendei-vos de ouvir 

esse impostor; estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém!”. 

(ROUSSEAU, 1983 p. 259).    
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É pensando na ambivalência da fundação, desse momento que, por instituir a gramática 

das partilhas, não pode ele mesmo se inscrever em um dos lados da divisão, que Derrida insiste 

tanto no caráter antinômico de certos termos aparentemente evidentes como “arkhê, “autos”, 

“logos”, termos tradicionalmente ligados à nossa compreensão do que significa “razão” e “ter 

razão”. Em todos eles, a desconstrução encontra sempre uma ambiguidade de sentido que 

convoca um pensamento que não tem receio em se demorar nessa zona flutuante onde os 

conceitos perdem sua significação autoevidente para tramarem-se enquanto uma matéria 

equívoca, como se tal caráter antitético traísse seu próprio processo de formação, revelando-o.   

Sobre isso, é interessante perceber como nesse procedimento de demorar-se na 

contaminação entre contrários, por vezes trivialmente criticado como uma simples brincadeira 

de um filósofo da linguagem inconsequente que se deliciaria em fazer sentidos opostos 

deslizarem um sobre o outro, há uma ressonância importante entre desconstrução e psicanálise. 

Ressonância que, infelizmente, Derrida nem sempre aponta de maneira explícita. Isso porque 

sabemos como Freud sempre terá uma sensibilidade aguçada para a ambivalência de certas 

palavras e afetos enquanto signos de um conflito inconsciente. Sensibilidade que transparece, 

por exemplo, logo na abertura de um estudo decisivo como Totem e Tabu: 

 

“Tabu” é uma palavra polinésia cuja tradução nos apresenta dificuldades, pois já não 

possuímos o conceito por ele designado. Entre os antigos romanos ele ainda era 

comum, o seu sacer era o mesmo que o tabu dos polinésios. Também o logos dos 

gregos e o kodausch dos hebreus devem ter significado o mesmo que os polinésios 

exprimem com “tabu”, e muitos povos da América, Àfrica (Madagascar), Ásia Central 

e do Norte, com denominações análogas. O significado de “tabu” se divide, para nós, 

em duas direções opostas. Por um lado, quer dizer “santo, consagrado”; por outro, 

“inquietante, perigoso, proibido, impuro (IX, p. 26; XI, p. 42).   

    

O argumento freudiano é de que o caráter ambíguo de certas palavras chaves, dentro de 

seus sistemas respectivos de valores, revelaria sua disposição conflitual interna, assinalando o 

caráter ambivalente de sua gênese. Como Freud irá afirmar, de maneira ainda mais clara, em 

um pequeno texto de 1910341 – Sobre o sentido antitético das palavras primitivas – “os 

conceitos aos quais só se pode chegar de forma antitética tornaram-se, ao longo do tempo, 

suficientemente familiares ao espírito humano para possibilitar uma existência autônoma a cada 

uma das suas partes, e assim proporcionar um representante fonético distinto para cada um 

deles” (VIII, p. 218; IX, p. 308). Tal achado é interessante porque ele se coadunaria com essa 

 
341 Devo a indicação de tal texto a Safatle (2009, p. 38-39).  
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“singular predileção” de que processos psíquicos específicos, como o sonho e o delírio, 

combinem os opostos na unidade de uma só coisa, como se na linguagem onírica, típica dos 

processos primários, algo de mais arcaico da própria estruturação da língua se exprimisse (VIII, 

p. 214; IX, p. 303). 

É assim que a relação com o tabu é compreendida nos termos tanto da introjeção de 

proibições “desprovidas de motivação e enigmáticas em sua origem”, quanto do desejo 

inconsciente de profaná-las: “mas nessa persistência de um importante traço comum se acha, 

ao mesmo tempo, um indício de que entre os dois âmbitos há uma concordância original” (IX, 

p.37; XI, p. 52). Quer dizer, existiria uma identidade sem identidade entre dois vetores 

contraditórios em operação na relação ao tabu, portanto à lei, pois o tabu tanto institui a 

segurança de certas regras de organização da experiência, quanto é indissociável de um impulso 

que visa constantemente negá-las.  

O espaço do totem surge, então, enquanto um espaço social, que, ao demarcar a 

densidade de um território, também exprime a ânsia de sua ultrapassagem. A lógica que Freud 

coloca em operação é a de um impulso que não cansa de transpor sua própria limitação, 

deixando atrás de si sempre um rastro de tênue memória, rastro que novamente se fecha em 

uma clausura a ser, outra vez mais, transposta. Em uma palavra, digamos que o tabu porta a 

transgressão do limite, pelo mesmo movimento que assegura tais limites: um apenas existe 

através da forçagem do outro. Como certa vez indagou Michel Foucault a esse respeito: “o 

limite teria uma existência fora do gesto que gloriosamente o atravessa e o nega? E a 

transgressão não se esgotaria no momento em que transpõe o limite, não permanecendo em 

nenhum outro lugar a não ser nesse ponto do tempo?” (2001, p. 265).   

Ao fazer o império das normas estremecer por intermédio de uma intensidade pulsional 

e, ao mesmo tempo, refluir o desejo em direção à linguagem muda dos interditos, Freud acaba 

por encontrar no totem apenas uma figuração substituta do jogo do excesso e da falta, 

encobrimento da não-presença do fundamento que faz com que, por dentro desses imensos 

colossos simbólicos, exista o oco do limite do ilimitado, vazio dentro do qual Deus está, desde 

o início, e para sempre, ausente. Doravante, sexualidade e morte fervilham na superfície da pele 

dos deuses enquanto a nervura de sua carne. A verdade do homem é aquela que nega a 

antropologia do humano: sem Deus, o que significa - sem imagem ou semelhança com um ente 

de predicação infinita -, o animal humano é mais uma face dessa interminável amorfia pulsional 

que se alastra na natureza e na história.  
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Nessa ambivalência perante o interdito, encontramos novamente a mediação entre 

economia geral e restrita, haja vista que na ambiguidade recalcada de certos signos, e no 

decorrente misto de reverência e terror que eles imprimem ao sujeito, joga-se a passagem da 

movência aflitiva de um processo primário conflituoso à formação de identidades estáveis 

próprios ao processo secundário, inscrição de um excesso a-significativo em maneiras 

socialmente normativas do eu se orientar no pensamento e na ação. Como começamos a 

perceber, a consciência moderna, da qual a psicanálise participa e é uma das artífices, não se 

define por intermédio de um gesto de descontinuidade com a herança arcaica, antes a interpreta 

enquanto aquilo que nos é internamente constitutivo. Se ela suscita, mesmo que de maneira 

oblíqua, o desenvolvimento de categorias como “limite”, “excesso”, “transgressão” e 

“dispêndio”, é exatamente para tentar dar conta do continuum histórico de desenvolvimento da 

sociabilidade humana a partir de um momento imemorial perdido, mas ainda presente em sua 

não-presença.   

 Dito isso, note-se como nessa relação entre limite e transgressão em jogo no espaço 

social organizado pelo totem, Freud irá encontrar ainda um segundo termo fundamental, a 

saber: a soberania fundante de um gesto de exceção. Isso porque o caráter antitético do tabu 

apenas pode se perpetuar através da bruma do esquecimento de sua instauração, consequência 

da força traumática própria ao ato de fundação: “[as fundações] valem por si mesmas (...) 

prescindindo de qualquer fundamentação; têm origem desconhecida; para nós obscuras, 

parecem evidentes para aqueles sob o seu domínio” (IX, p. 26-27; XII, p. 42-23). Por todo o 

capítulo dois de Totem e tabu, inclusive, Freud irá insistir reiteradamente nesse “poder de 

fundamentar a si mesmo”, força que faz da origem da lei um ato de violência que ao fundar a 

lei deve estar, necessariamente, em exceção à lei.  

Não é por acaso, portanto, que um teórico da exceção como Giorgio Agamben encontre 

em Totem e tabu uma “genuína teoria geral da ambivalência sobre bases não apenas 

antropológicas e psíquicas, como também linguísticas” (2007, p. 86). Linha de estudos que 

passando por Fugier, por Ernout-Mellier, Marcel Mauss, chegaria até Lévi-Strauss quando este 

afirma que dada uma estrutura que arma um conjunto de significação possível, sempre há um 

“significante excedente que não tem outro sentido além daquele de assinalar o excesso da 

função significante sobre os significados” (AGAMBEN, 2007, p. 88). Sendo assim, a 

possibilidade da crítica de um conjunto organizado de significação, se ela se quer mais do que 

um simples jogo de cartas marcadas, deve ser capaz de recuperar parcialmente – a partir do 
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interior da própria estrutura em questão - o seu ponto de excesso, ponto que tanto a funda quanto 

revela a sua primordial inconsistência e incompletude. Essa, ainda segundo Agamben, seria a 

oportunidade teórica decisiva da modernidade devido à falência de uma concepção teocêntrica 

do mundo, momento em que a própria totalidade dos entes pode, enfim, aparecer sobre o 

desamparo do sem-fundo de uma não-fundamentação última.   

É, exatamente, a afirmação da possibilidade de um confronto com a contradição 

intrínseca aos nossos próprios sistemas de valoração da realidade que, propomos, estará em 

questão quando Derrida insistir na possibilidade de uma crítica racional da razão. Pois, tudo se 

passa, como se algo do pensamento mítico se repetisse diferencialmente no pensamento 

moderno quando este visa fundamentar de maneira a priori os fundamentos da crítica, fazendo 

com que esta se confunda, muito mais, com um pequeno júri competente em distribuir sentenças 

e limites protocolares, do que com o rigor de um trabalho capaz de colocar em questão os 

próprios pressupostos de sua operação. Como se nessa repetição entre o a instauração do tabu 

e o gesto da fundação, entre o totem e a razão, o pensamento moderno girasse em torno de seus 

próprios impasses:  

 

Mas por que devemos voltar nosso interesse para o enigma do tabu? Acho que não 

apenas porque todo problema psicológico é digno de uma tentativa de solução, mas 

também por outros motivos. Suspeitamos que o tabu dos selvagens polinésios não se 

acha tão longe de nós como pensávamos inicialmente, que as proibições morais e 

tradicionais a que obedecemos poderiam ser essencialmente aparentadas a esse tabu 

primitivo, e que o esclarecimento do tabu lançaria luz sobre a obscura origem do nosso 

próprio “imperativo categórico”. (IX, p. 31-32; XI, p. 48).     

  

 É certo, pondera Derrida, que esta declaração massiva de Freud carece de nuances 

graves, uma vez que, da passagem do tabu arcaico propriamente dito, para o imperativo de uma 

forma pura da lei que se quer assumida de maneira autônoma, vai a distância entre o aspecto 

negativo da interdição e o caráter positivo da regra; ou ainda, a diferença qualitativa entre o 

veio inconsciente da proibição ancestral e a auto certificação consciente do regimento moderno 

(GLAS, p. 241-242).  

A questão importante da afirmação de Freud não está, consequentemente, na 

equivalência de uma “analogia grosseira”, mas sim no fato do trânsito de um registro ao outro 

– “do negativo ao positivo, do inconsciente ao consciente, da proibição à autonomia” - ser feita 

mediante uma “idealização interiorizante sempre incapaz de dar conta do salto propriamente 

infinito que produz o objeto da moralidade pura” (GLAS, p. 242). Em outras palavras, não se 
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trata de confundir dois fenômenos diversos, mas sim insistir que nesse processo reflexivo 

através do qual a consciência moderna busca, legitimamente, assegurar uma gramática capaz 

de ancorar seus juízos práticos, há sempre a intrusão de determinados elementos pulsionais, 

fantasmáticos e arcaicos que acabam por repetir-se internamente ao trabalho da razão a partir 

de certas modificações efetuadas pela pressão do presente da cultura. Intrusão tão bem 

assinalada na conjunção lacaniana “Kant avec Sade”, que será esquecida toda vez que 

rompermos a ligação do transcendental com o empírico; desligamento que nos torna incapazes 

de inteligir a gênese histórico-material da função transcendental.  

É perseguindo por tal linha de raciocínio que Derrida irá, em seu penúltimo seminário, 

e a partir de algumas reflexões de Freud e Theodor Reik, dedicar um longo estudo à crueldade 

intrínseca à enunciação da lei moral, quando, por exemplo, de sua fundamentação da pena de 

morte342:  

 

[Reik, seguindo Freud,] coloca em relação de causalidade, de maneira interessante, o 

ideal e a crueldade, idealismo e crueldade, a lei inflexível da pureza ideal e a 

crueldade. O ideal produz o cruel, a idealidade engendra a crueldade (...) A crueldade 

é essencialmente excessiva. Não podemos jamais ser moderadamente cruel, não há 

medida de mesura ou moderação da crueldade. E bem, este excesso intrínseco à 

crueldade, ela será ligada ao processo de idealização que produz o excesso mesmo. E 

apenas um ser capaz de idealização, e então de uma ideia pura, seria excessivo e, por 

conseguinte, capaz de tornar-se cruel. Lembremos que Kant (...) quando ele denuncia 

o crime contra a natureza, o crime contra a humanidade, quando ele convoca a lei de 

talião que deve ser aplicada também à violação, à pederastia ou à bestialidade em 

nome do respeito à humanidade e dos direitos do homem, Kant defende tudo isso em 

nome disso que está inscrito na lei e na justiça penal como pura ideia a priori 

determinante. (PM II, p. 275).  

 

Derrida, aqui seguindo um topos psicanalítico clássico, visa menos argumentar em 

relação à aplicação da pena máxima e mais entender o problema desse procedimento repressivo 

de justificação idealizante da lei. O que tal procedimento velaria é, precisamente, a exigência 

de retaliação que uma violência levanta e, portanto, o impulso agressivo de vingança em 

operação na sua gênese. Todo o problema, é que, se é inquestionável a necessidade de 

instauração da Lei enquanto maneira de mediar os conflitos entre seres humanos que convivem 

entre si, nem por isso a Lei pode ser entendida sem a explicitação do conflito real que 

condiciona a sua invenção. Quer dizer, a compreensão reflexiva do problema da força de lei 

deve vir atada à justificativa e à economia da violência que lhe é intrínseca caso a caso, com o 

 
342 A esse respeito, ver a seção intitulada a “Doutrina do direito” tal como apresentada em sua Metafísica dos 

costumes.  
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risco de que, caso o contrário, “o ideal do direito seja a rigidez inflexível da regra erigida”, 

momento dogmático em que se recalca os impulsos e os conflitos sociais inerentes à formação 

de um dispositivo jurídico por meio do fetiche de uma idealidade universal que, em sua suposta 

incondicionalidade última, seria capaz de exigir aquiescência categórica do particular (PMII, p. 

276).  

É a “lógica de tal processo”, lógica em que “a confiança na virtude, a elevação excessiva 

do ideal, em resumo o imperativo imperial do superego”, acaba por se efetivar através de uma 

dominação violenta da vida pulsional, que interessa a Derrida; pois, nesse caso, há o risco de 

uma perversa inversão em que toda a crueldade passa para o lado do exercício da regra (PMII, 

p. 277). Doravante, a consequência contraditória de tal “salto propriamente infinito que produz 

o objeto da moralidade pura” é, ao invés de “manter o homem a altura da dignidade do homem, 

seu rebaixamento ao nível da besta feroz, cuja necessidade de sangue não é nunca aplacada” 

(PMII, p. 277). Um pouco como os personagens de Sade, que impressionam menos pelo seu 

caráter passional e muito mais pela incapacidade de ser afetado pelo sofrimento do outro no 

cumprimento estrito daquilo que eles julgam dever fazer. Como se houvesse um gozo da lei 

que, exatamente por sua irredutibilidade a qualquer objeto ou determinação empírica, pudesse 

se afirmar de maneira soberana e irrestrita em relação ao particular.   

Em outras palavras, trata-se de uma profunda desconfiança do caráter ascético de uma 

razão prática que apenas se imporia através da forma vazia de um mandamento que exige um 

processo de “purificação” da dimensão afetiva e singular, como se a verdade recalcada da 

deontologia retornasse em “um vir-a-ser cruel que bestializa o ser humano” (PMII, p. 277). 

“Crueldade do idealismo” que, como nota Derrida, também Adorno elaborou “contra Kant, 

contra a crueldade repressiva de Kant, contra a crueldade da ideia, violência que Adorno acusa 

os efeitos até o nosso século” (PSII, p. 277).  

A lição, em suma, nos parece freudiana do início ao fim: se “a crueldade é o próprio do 

homem”, como propõe Derrida, se “ele não escapa à crueldade em nome da lei ou do direito”, 

então é uma exigência racional pensar contra os excessos repressivos inerentes ao 

desenvolvimento da razão mesma. O reconhecimento da violência intrínseca às operações 

racionais em nada nos lançaria em um irracionalismo, mas sim, exigiriam uma vigilância 

contínua, uma autocrítica corajosa, dos nossos próprios pressupostos e das crenças mais 

profundamente arraigadas de nossa cultura. Nesse caso, o único “mandamento moral” seria a 
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aguda consciência reflexiva dos limites de nossos juízos práticos, quer dizer, a interiorização 

não repressiva de nossa própria falibilidade prática.             

Sendo assim, nos parece ser possível afirmar que a questão que interessa à 

desconstrução, nessa reflexão freudiana em torno do “tabu” e sua relação com o “imperativo 

moderno”, é menos o conteúdo do “mito” proposto por Freud em seu estudo– a horda 

originária, o assassinato do pai primevo, a culpabilidade enquanto condição psíquica para o 

desenvolvimento da consciência moral – e mais sua lógica interna. Ou seja, não encontraremos 

na obra de Derrida uma leitura mais aprofundada dos temas clássicos de Totem e Tabu, mas 

sim o uso de um esquema que é formalmente idêntico, a saber: em primeiro lugar, a ênfase 

nesse conflito transgressivo intrínseco a todo e qualquer sistema de lei, o que caracterizaria seu 

aspecto agonístico, material e dinâmico; em segundo lugar, o momento de exceção soberana 

que institui a lei do sistema e os fantasmas que acompanham tal instauração. Para a 

desconstrução, estes dois movimentos podem ser articulados tendo em vista, tanto o desmonte 

do caráter defensivo de uma razão dogmática, quanto a apreensão da dimensão de poder 

indissociável das estruturas de racionalidade; estruturas em que saber e gozo, linguagem e 

violência, encontrar-se-iam necessariamente vinculados. Nisso tudo, novamente, a herança de 

Bataille, este grande freudiano, nos parece deveras evidente.     

 Dessa forma, talvez também não seja exagero dizer que Derrida, enquanto leitor atento 

de Freud, busca colocar o problema do tabu interno à própria história da filosofia enquanto 

metafísica e, a partir disso, retirar as consequências práticas de tal experiência com o 

pensamento. Toda crítica a isso que já a Gramatologia chamava de “significante 

transcendental” e “livro do mundo”, pode ser lida como uma confrontação com os restos de 

mitificação que sobrevivem dentro de um conceito secularizado de razão. Como se também a 

filosofia e sua história se erigissem em torno de um tabu mistificador: “ou vocês se instalam de 

antemão no solo último de uma razão universal e incondicionada, ou terão apenas o lodo do 

irracionalismo”. Nessa chave de leitura, o paradoxo interessante é que tal logocentrismo pode 

ser lido enquanto uma construção defensiva, um sintoma, se quisermos, do próprio avanço da 

potência crítica da razão. O que significa dizer que a razão resiste à razão.   

Afinal, a secularização promovida pela prática científica-filosófica, acompanhada pelo 

desenvolvimento tecnológico e o decorrente crescimento das forças produtivas e da dominação 

da natureza, é indissociável de um profundo desencantamento do mundo que cria as condições 

para o abandono de antigas concepções sobre a realidade. Transformação que, necessariamente, 
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induz uma inflexão também na gramática do pensar, desintegrando suas expectativas de 

apreensão plena de sentido e totalidade. Esse é um eixo que sem dúvida liga o grito de Nietzsche 

– “Deus está morto” - a Freud, e este a Derrida: a filosofia, se ela quiser ser intelectualmente 

honesta em relação ao seu tempo, deve ser capaz de assumir para si o desamparo perante a 

ausência ontológica de razão no curso do mundo343. Como se outro pensamento apenas pudesse 

realmente começar ao se libertar de uma certa construção paranoica que tem largo parentesco 

com as consolações próprias aos modelos ético-religiosos. A “época da escritura”, por 

conseguinte, diria respeito não ao fim da razão ou da filosofia, mas ao alvorecer de sua 

maturidade, possibilidade de emancipação que se diria na perda de ilusões necessárias.       

Frise-se: perder uma ilusão necessária é perder aquilo que nunca se teve e, portanto, um 

amadurecimento reflexivo por meio de uma experiência de negação de velhas crenças, muitas 

vezes, racionalmente determinadas. O enunciado “Deus morreu” é a afirmação de um 

racionalismo absoluto, já que, se Deus morreu, ele nunca, para começar, existiu. É toda uma 

reconfiguração histórica do fenômeno sociocultural e do psiquismo que se segue. Esse é um 

traço que liga constantemente desconstrução e psicanálise: uma exigência de desmitologização 

mediante a quebra de um encantamento; experiência de desilusão que, ao forçar o sujeito à 

confrontação com o desamparo imanente à realidade, libera a subjetividade do retorno de 

fantasias defensivas e autoritárias.  

Tal experiência aparece, por exemplo, quando da leitura de Derrida do texto de Kafka – 

“Diante da Lei”. Nele, referindo o texto de Kafka a Freud, Derrida propõe que a inacessibilidade 

da Lei para o sujeito é algo intrínseco a própria lei enquanto uma construção privada de uma 

fundamentação absoluta. Não há a lei da lei – “loi qui n’est pas là mais qu’il y a” - e disso 

deriva seu caráter enigmático, como se estivéssemos recebendo uma mensagem que nos intima 

e nos vigia, mas que não conhecemos o código de sua decifração (BF, p. 54). Se o “kafkiano” 

é indissociável desse afeto de estranhamento, desse unheimlichkeit, é precisamente, dirá 

Derrida, porque Kafka explora o abismamento próprio a essa experiência de não-sentido último 

do imperativo moral, de um segredo que marca não a ausência-presença de um Deus 

absconditus, mas sim a opacidade de um mundo em que não há metalinguagem última.  

 
343 É por essa razão que, nesse sentido específico, concordamos inteiramente com a posição de Martin Hägglund 

quando ele insiste no “radical ateísmo” da desconstrução, em oposição a certas leituras americanas influentes, por 

exemplo a de John Caputo, que acabam por utilizar as operações conceituais de Derrida para uma espécie de 

reformulação do pensamento teológico.     
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O universo literário kafkiano é a figuração de um mundo de encontros e acontecimentos 

em que é preciso aprender a se orientar no labirinto das incertezas, viver-lendo através da 

equivocidade interminável de seus signos. Como disse, certa vez, Adorno: “Como num conto 

de fadas, o destino dos que falharam em resolver o enigma, em vez de assustar, serve de 

incentivo (...) Kafka reage, no espírito do Esclarecimento, a um retrocesso à mitologia” (1998, 

p. 241-266). Nisso, a aflição que se joga em sua literatura é indissociável do avanço 

desconstrutivo de um trabalho da razão: se a incondicionalidade da Lei é um mito autoritário, 

a desconstrução da lei da lei é um argumento desmistificador por excelência. Nesse caso, é a 

própria razão quem interrompe o círculo ofuscante de sua luz: escapar de uma autoridade 

fanstasmática é desfazer o engodo da razão de maneira racional, o que significa o 

atravessamento de uma ilusão pela qual, em larga medida, a própria razão é responsável.  

Mas se é assim, não deveríamos nos surpreender como Freud, um autor taxado, por 

vezes com razão, de “positivista”, e que subscreveria de maneira acrítica um modelo de 

progresso simples, ao ligar o logos ao tabu, ou ainda a fundação da lei à violência de um 

assassinato, acaba por trabalhar com a hipótese profícua de que há algo dessa relação selvagem 

que diz uma verdade recalcada da razão moderna. Não deveríamos nos surpreender porque, 

sem dúvida, uma das questões mais incisivas que a psicanálise irá nos legar é essa possibilidade 

de pensar racionalmente a violência e a irracionalidade intrínsecas da nossa própria forma 

histórica de racionalidade, uma vez que todo processo de formação não deriva da saltos 

descontínuos entre estágios diversos, mas sim da estratificação entre níveis que coexistem de 

maneira diferencial em formações de compromisso cada vez mais complexas.  

Em outras palavras, abandonado o caráter defensivo da projeção para o exterior daquilo 

que nos é outro, reconhecemos na des-identificação da razão consigo, nesse escavar do fora que 

é dentro, a chance e o risco de um pensamento capaz de pensar contra si mesmo. É nessa 

sensibilidade a uma voz da razão “que pode falar baixo, mas não descansa até ser ouvida” (XIV, 

p. 377; XVII, p. 297), e não no enunciado glorificante de sua obra, que uma tarefa de 

esclarecimento e educação se tornaria, enfim, intermináveis (unendlich)344.    

 
344 Um exemplo concreto dessa aposta de Freud em uma educação capaz de fomentar a travessia de fantasias 

através da confrontação com aquilo que nos é constitutivo, pode ser encontrada em sua belíssima carta ao doutor 

M. Fürst – O esclarecimento sexual das crianças (1907). Texto em que a civilização moderna aparece em uma 

dupla chave: ela tanto produz sofrimento neurótico – na maneira dogmática em que trata a questão do sexual –, 

como abre a chance de um esclarecimento capaz de fomentar sujeitos mais livres ao permitirem a eles se engajarem 

num processo de perdas de idealizações; perda que impulsionaria a reinvenção de gramáticas comportamentais e 

práticas culturais de sentido historicamente herdadas.     
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Ou, como dirá Derrida , um pouco como se o realmente incondicionado não fosse a 

apresentação de um sistema de razões último e definitivo, esse fantasma filosófico por 

excelência, mas sim a exigência “incondicional da razão desconstrutiva” de travessia 

ininterrupta de tal fantasma;  afirmação de uma potência de destituição imanente à razão, capaz 

de “suspender de maneira mediada, deliberada, racional, todas as condições, hipóteses, 

convenções e pressuposições, de criticar incondicionalmente todas as condicionalidades, 

inclusive aquelas que continuam sendo encontradas na ideia de crítica” (VOY, p. 196-197). 

Des-fundação universal345 que seria em seu movimento não apenas o prelúdio, mas sim o devir 

próprio a um “um esclarecimento porvir” (VOY, p. 197).  

E, contudo, não devemos nos apressar aqui, haja vista que antes ainda de tentarmos 

esboçar de maneira afirmativa o que isso poderia significar, é preciso refinar as operações 

lógicas e as decisões práticas mais elementares da incondicionalidade de tal tarefa negativa da 

desconstrução. 

 

4.3 Nos confins da linguagem 

 Já em 1963, por ocasião de seu comentário sobre o livro de Michel Foucault – História 

da loucura na idade clássica – Derrida levantava uma questão que, em certa medida, também 

será um dia levantada, obsessivamente, contra ele. Ironia que muito nos interessa, pois, 

seguindo sua trilha com atenção, percebemos como ela nos leva diretamente ao coração dos 

paradoxos e mecanismos próprios ao nosso problema, daquilo que propomos chamar de uma 

crítica imanente da razão.   

Cogito e história da loucura começa com Derrida expressando um certo fascínio pela 

audácia foucaultiana de escrever uma “história da própria loucura”, de fazê-la o sujeito mesmo 

de seu livro, na tentativa de devolver-lhe a palavra para aquém de qualquer ordem do saber; 

história de um outro em relação a “linguagem polida e policial da razão, uma história da loucura 

ela própria selvagem, tal como ela se mantém e respira antes de ser capturada e paralisada nas 

redes dessa razão clássica” (COG, p. 56). 

 
345 Daí que, de certa forma, podemos definir a atividade crítica, como certa vez o fez Michel Foucault, como esse 

trabalho “do pensamento sobre o próprio pensamento”, este exercício de rememoração e transformação de nossa 

espessura histórica que “permite pensar diferentemente em vez de legitimar o que já se sabe”; crítica que é, 

portanto, indissociável de uma experiência dilacerante de “separar-se de si mesmo” (FOUCAULT, 2010, p. 15). 

Não poderíamos dizer que tal pathos crítico também anima a experiência da desconstrução do início ao fim? 
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 Tal projeto é caracterizado por Derrida como um projeto “impossível” e, exatamente 

por isso, de um interesse sem igual. Isso porque sua impossibilidade diz respeito a um paradoxo 

próprio a toda e qualquer tentativa de pensar racionalmente contra a própria razão, quer dizer, 

contra a violência interna à história de sua efetuação. Tal paradoxo derivaria de uma dupla 

injunção “dificilmente conciliáveis numa primeira abordagem”, a saber: por um lado, dar a 

palavra à loucura parece querer dizer reconstituir a exterioridade do murmúrio de uma noite 

contrária à racionalidade do exercício discursivo, fazendo, portanto, uma arqueologia de seu 

silêncio e sofrimento. Todavia, pergunta-se Derrida, quando tal sensibilidade a algo que foi 

violentado é inscrita em uma elaboração como a do livro que Foucault nos propõe, ou seja, 

quando é estruturada e narrada por intermédio do uso da linguagem e dos artifícios próprios a 

nossa cultura, não acabamos por atar tal arqueologia a essa mesma “ordem que gostaríamos de 

denunciar, prolongando e renovando a cumplicidade racional ou política que mantém a loucura 

cativa?” (COG, p. 56-57). Daí esse comentário perspicaz que sintetiza o embaraço do 

argumento: 

 

Toda nossa linguagem europeia, a linguagem de tudo que participou, de perto ou de 

longe, da aventura da razão ocidental, é a imensa delegação do projeto que Foucault 

define sob a espécie da captura ou da objetivação da loucura. Nada nessa linguagem 

e ninguém entre os que a falam podem escapar a culpabilidade histórica – se é que há 

uma e se é que esta é histórica em um sentido clássico – da qual Foucault parece querer 

fazer o processo. Mas esse é talvez um processo impossível, pois a instrução e o 

veredicto reiteram sem cessar o crime pelo simples fato de sua elocução. (...) A ordem 

é denunciada na ordem.  (COG, p. 58)   

 

 Seria, entretanto, uma péssima leitura compreender o colocar de tal questão nos termos 

de uma crítica frontal ao livro de Foucault, como se Derrida fizesse às vezes, aqui, de um 

filósofo clássico que lançasse, contra o seu antigo professor, o banal argumento da contradição 

performativa. Muito pelo contrário. Se Derrida se esforça tanto para delimitar os contornos 

precisos de tal dilema, este que ensina como somente podemos “denunciar a ordem por meio 

da ordem”, é porque em tal dilema reside a grande questão filosófica que o livro de Foucault 

exprime e, em seu rigor decisivo, nos lega a elaborar.  

No fundo, o que Derrida faz é generalizar a aporia que o estudo foucaultiano encarna 

enquanto maneira de pensar o que pode significar, hoje, confrontar-se com os limites da razão. 

Nisso, sublinhe-se com atenção, Derrida fala também, e sobretudo, das dificuldades de seu 

próprio projeto desconstrutivo e da precaução, absolutamente necessária, que devemos tomar a 

esse respeito. Qual precaução? A de que não há fora da razão, para-nós, enquanto o 
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absolutamente outro346,  caso compreendamos essa alteridade como um polo doador de sentido 

último e unívoco. Esta, nos parece, é uma das muitas ideias diretrizes da constelação de ensaios 

reunidos em Escritura e diferença.  Quer dizer, ao menos no exercício estrito do filosofar, 

devemos estar atentos à tentação do recurso mistificador a uma palavra que viria sem lugar, 

originária em seu brilho ofuscante da ordem, blindada de qualquer agressão no desvelamento 

livre e primevo de sua verdade; como se bastasse “guardar em um ateliê fechado à chave os 

instrumentos” da cultura para romper de vez com os crimes da “razão ocidental”, dando curso 

livre a seu fora, liberando, doravante, uma potência anti-predicativa plena em si mesma.  Nesse 

sentido talvez, em nenhum outro momento de sua obra, Derrida afirme em ato, com tamanha 

clareza, o caráter racionalista da desconstrução, quando ele nos diz que: 

 

Não há cavalo de Troia do qual a razão não tenha a Razão (em geral). A grandeza 

inalcançável, insubstituível, imperial da ordem da razão, o que faz dela uma ordem ou 

uma estrutura de fato, uma estrutura histórica determinada, uma estrutura entre outras 

possíveis, é o fato de que não podemos apelar contra ela a ninguém menos que a ela 

mesma, só podemos protestar contra ela dentro dela, ela somente nos deixa em seu 

próprio campo, o recurso ao estratagema e à estratégia.  (COG, p. 58-59)      

 

 Como uma leitura minimamente atenta deste trecho não deixa dúvida, Derrida tem plena 

consciência do paradoxo que devemos enfrentar quando buscamos efetivar uma desconstrução 

do logos, pois somente “podemos operar no interior da razão desde o momento em que é 

proferida a revolução contra a razão” (COG, p. 59). Consciência que, como ele não deixa de 

ressaltar, é partilhada com Foucault: “Foucault é o primeiro a ter consciência, uma consciência 

aguda” da necessidade de “falar mesmo ao preço de uma guerra declarada da linguagem da 

razão contra ela própria, guerra em que a linguagem se retomaria, se destruiria ou recomeçaria 

incessantemente o gesto de sua própria destruição” (COG, p. 59).  

Para tudo dizer de uma vez, a grande dificuldade do projeto crítico em questão seria o 

fato de que ela se baseia em operações próprias à razão mesma, o que, por conseguinte, implica 

tal movimento no risco de um contrassenso, pois, no momento em que se prolonga em demasia 

 
346 É por isso que, quando Derrida utiliza a expressão “tout autre” é preciso sempre estar atento a diferença de 

registro de seu uso em relação à filosofia de Levinas. Como Violência e metafísica deixará evidente, Derrida nunca 

poderá subscrever o acento teológico da alteridade levinasiana, quer dizer, sua absoluta transcendência a qualquer 

sistema de razão; a lógica da alteridade na qual Derrida trabalha é uma lógica imanente de uma alteridade intrínseca 

ao mesmo, uma lógica do paradoxo em que o fora não é exterior, mas sim o mais interno ao idêntico. Escamotear 

tal distinção é o que permitirá a releitura dos temas derridianos do “indecidível”, “do outro”, do “impossível” e da 

“dádiva”, etc, a partir de teologismos diversos, levando Derrida para uma proximidade com Levinas que, em última 

instância, ambos sempre recusaram.  
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o escopo da crítica, ela acabaria por danificar o próprio fundamento da crítica. Daí que, como 

teria ensinado Kant, quando a razão quer levar a si mesma ao tribunal, antes é preciso que ela 

deduza, de direito, seus limites e jurisdições, com o risco de, caso contrário, a crítica girar em 

falso, num gesto que acabaria por destiná-la a uma destruição ilimitada. Toda uma polêmica 

que, como se sabe, organizará o atrapalhado desencontro entre os “herdeiros” da tradição crítica 

frankfurtiana e o pensamento francês contemporâneo, irá se jogar nessa oposição feita em 

termos fundacionistas estritos: ou a crítica legitima-se de maneira absoluta e normativa, ou ela 

tem como destino os devaneios da sofística347. Por conseguinte, a tentativa vertiginosa de, como 

diz Derrida, fazer uma crítica “sem apoio absoluto de uma razão ou de um logos” estaria, de 

antemão, fadada ao fracasso.  

Ora, é exatamente a imposição de tal escolha binária, essa que certa vez Michel Foucault 

chamou de “chantagem à la Aufklärung” – “chantagem que encontramos comumente ao que 

concerne toda crítica da razão ou toda interrogação crítica sobre a história da racionalidade (ou 

você aceita a razão, ou você cai no irracionalismo)” (2001, p. 1259) - que Derrida irá também 

recusar de maneira altiva. Exigência tradicional da qual a história da filosofia dá testemunho, o 

fundamento da crítica deve ser incriticável; ironia engraçada, a contradição performativa, nesse 

caso, parece que acaba por morder também a mão de seu adestrador: somos críticos apenas 

sobre o fundo de um dogmatismo interessado que teima em não dizer o próprio nome; e, o que 

é ainda pior, logo fazemos dessa posse do fundamento a pedra de toque para a exclusão de tudo 

aquilo que pensa para além dos estritos limites de sua jurisdição. Entre nós, foi novamente 

Bento Prado Júnior quem bem sintetizou a violência velada inerente a esse tipo de posição:  

 

Irracionalismo é um pseudoconceito. Pertence mais à linguagem da injúria do que da 

análise. Que conteúdo poderia ter sem uma prévia definição da Razão? Como há 

tantos conceitos de Razão quantas filosofias há, dir-se-ia que irracionalismo é a 

filosofia do Outro. Ou, pastichando uma frase de Émile Brehier que, na ocasião, 

ponderava as acusações de “libertinagem”, poderíamos dizer: “on est toujours 

l’irrationaliste de quelqu’un” (PRADO JR, 2004, p. 256). 

 

 Dito isso, não devemos, contudo, passar completamente à margem de tal discussão, uma 

vez que ela permite a explicitação rigorosa de certos mecanismos internos a uma crítica 

imanente da razão, sobretudo no que diz respeito àquela formulada pela desconstrução. Por 

 
347 Sobre isso, a leitura mais influente foi, sem dúvida, a apresentada por Habermas (2000); mas, em verdade, 

poderíamos listar ainda uma série de autores que, em última análise, sempre acabam voltando a esse tipo de 

formulação para apontar o que eles acreditam ser o “ponto cego” do chamado “pós-estruturalismo”.   
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conseguinte, digamos que a admoestação de uma contradição e de um irracionalismo inerentes 

ao caráter pós-fundacionista da obra de Derrida pode ser respondida mediante uma análise 

lógica (a) e performativa (b) mais contundente348. Senão, vejamos: 

 

A) O paradoxo da autorreferência: do ponto de vista estritamente lógico, a dificuldade que 

nos concerne diz respeito ao caráter circular de seu argumento: critico a razão por intermédio 

dela mesma. O que significa que a razão deve se auto-referir nesse processo, sendo, de algum 

modo, o seu próprio significado expresso em seu significar. O que gera o paradoxo de algo que 

diz o seu conceito apenas tornando-se objeto por meio de uma nomeação que deveria ser a sua 

expressão imediata. Nesse caso, a não ser que façamos o recurso a uma fundamentação 

dogmática, seja na circularidade de uma dedução de direito, seja nos termos do recurso a um 

absolutamente outro enquanto significante transcendental349, toda e qualquer crítica racional da 

razão sempre portará uma contradição imanente enquanto index de si. A questão de Derrida é 

exatamente insistir como essa é uma consequência necessária da própria ideia moderna de 

razão, aguda consciência de que qualquer tipo de sistema de regras e casos apenas poderá se 

definir de maneira impredicativa. Quer dizer, enquanto um sistema histórico incompleto e, em 

última análise, inconsistente350.  

Quando dizemos incompletude, referimo-nos ao fato, bem estabelecido no começo do 

século XX por Gödel351, de que todas as vezes que buscamos formalizar dentro de um sistema 

 
348 Trabalhamos, incialmente, tais temas em nossa dissertação de mestrado (GIMBO, 2016).  

349 Operações fundacionistas que, como se sabe, estão fadadas ao fracasso. Sobre o problema da circularidade de 

uma fundação de direito, ver Lebrun (2006), Deleuze (1969), Nietzsche (2005), Torres Filho (1987). Sobre a 

questão de uma fundamentação por meio de uma metalinguagem última e incondicionada, ver o célebre artigo de 

Lewis Carroll (1895) e o paradoxo da regressão infinita quando queremos provar “os primeiros princípios”.  

350 Para uma apresentação técnica rigorosa de como o paradoxo da autorreferência estrutura paradoxos lógico-

matemáticos como o “círculo vicioso” de Russel, ver Graham Priest (1994). Como se sabe, também o problema 

da autorreferência subjaz a formulação do teorema de Gödel (LIVINGSTON, 2012; LANNES, 2009), sendo o 

mais famoso paradoxo da autorreferência aquele formulado por Epimênides: “essa proposição é falsa”. Por fim, 

“impredicativo” é um termo utilizado em lógica matemática para se referir ao fato de um nome se referir a si 

mesmo, sendo uma definição chamada impredicativa quando a própria coisa intervém em sua própria definição. 

Como Poincaré e Russel irão propor, é da definição impredicativa que surgirão paradoxos como o da 

autorreferência, ou da teoria dos conjuntos.       

351 Temos total consciência de que, de maneira mais estrita, o teorema de Gödel diz respeito simplesmente a 

sistemas ligados à aritmética. Mas, como iremos argumentar, mais do que uma analogia suspeita, trata-se de insistir 

em como certas transformações semelhantes acontecem em âmbitos discursivos diversos, co-estruturando os 

limites de uma época para o pensamento. O que nos interessa, em suma, é a ideia de que a incompletude e a 

inconsistência, mais do que um erro ou uma ausência de razão, sejam traços estruturantes da nossa própria 

racionalidade. Tal traço efetivaria uma transformação da ideia de razão que, nos parece, é decisiva para a real 

compreensão do que é a modernidade.    
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axiomático a prova de suas regras, é necessário que nos deparemos com a impossibilidade de 

prová-las mediante o recurso a elas mesmas 352. O que acaba por ter como consequência que 

dentro de qualquer sistema coerente deva existir algo capaz de ser X e não-X, uma anomalia da 

qual o valor de verdade é indecidível. Ao menos desde seus primeiros estudos sobre Husserl, a 

desconstrução irá insistir obstinadamente nesse impasse formal do indecidível intrínseco a 

qualquer tipo de sistema de razão. Fazendo, inclusive, da reflexão demorada sobre as 

consequências filosóficas de “proposições que, sendo dado um sistema de axiomas, não é nem 

uma consequência analítica ou dedutiva dos axiomas, nem está em contradição com eles”, uma 

de suas estratégias de leitura mais singular e marcante do que, professores como Guéroult e 

Goldschmidt, costumavam chamar de “estruturas lógicas” dos textos filosóficos (DIS, p. 240).  

Já a questão da inconsistência, no nosso caso, pode ser derivada do problema da 

totalidade inerente ao conceito de razão. Quando dizemos que todo e qualquer sistema – seja 

ele linguístico, político, epistêmico, etc – é um sistema racional, fazemos da razão um meta-

sistema que abarca todo e qualquer forma particular de sistematicidade. Acontece que tal meta-

sistema não deixa também de ser um sistema racional e, portanto, surge a questão de saber se 

ele é um elemento de sua própria classe. Ou seja, o conjunto “Razão”, ao abarcar toda e qualquer 

forma de racionalidade, não é, ao mesmo tempo, um caso de seu próprio conjunto353?  

O problema é que, como demonstrou Bertrand Russel, normalmente uma classe não é 

um elemento de sua própria classe. Por exemplo: o conjunto da linguagem é formado pela 

língua X, Y, etc., e não pela “classe linguagem”; o conjunto dos sistemas políticos pelos regimes 

de leis W, Z, etc., e não pela classe “sistemas políticos”; o conjunto dos algoritmos pela 

sequência de programação finita A, B, etc., e não pela classe “algoritmos”. Se, agora, coloco a 

questão do conjunto de todos esses conjuntos de sistema racionais que não são elementos de 

sua própria classe, tal conjunto existe? Sendo esse meta-conjunto denominado R, se ele faz 

parte de sua classe, ele não faz parte do conjunto cuja classe não é um elemento de sua própria 

classe e, portanto, ele não é um membro de seu próprio conjunto; por outro lado, se ele não é 

um elemento de sua própria classe, então ele é um membro de seu próprio conjunto, o que faz 

 
352 Refiro-me, aqui, evidentemente, aos conhecidos resultados do teorema de Gödel. Para um estudo aprofundado 

sobre a sua relação com o pensamento de Derrida, ver o livro de Livingston (2012). Para um estudo – esclarecedor 

- da influência do teorema para além do registro lógico-matemático estrito, ver a tese de Lannes (2009).   

353 Como fica patente, formulo a questão segundo o célebre paradoxo de Russel, sobretudo tal como formulado, 

de maneira didática e não técnica, por ele mesmo (RUSSEL, 1920, p. 136).     
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com que ele esteja incluído em sua própria classe354. A formação de uma contradição se torna, 

como percebemos, necessária devido ao caráter autorreferente de R nesse exemplo, já que, nele, 

sua definição é impredicativa: “um conjunto se define por seus elementos; se desejamos 

destacar um elemento cuja definição depende do conjunto, então entramos em um círculo 

vicioso” (LANNES, 2009, p. 36).    

Digressão importante: não se trata, aqui, de trazer do universo lógico-matemático 

teoremas e demonstrações que teriam uma aplicabilidade restrita, em uma analogia difusa que 

confundiria os limites e especificidades de aplicações técnico-formais, como certa vez 

argumentaram maldosamente Sokal e Bricmont (1999). Mas sim, simplesmente, como mostrou 

Wagner Lannes em sua bela tese sobre epistemologia da matemática, que: 

 

(...) palavras como incompletude (para informar que determinada teoria não responde 

todas as questões postas), inconsistência (para informar que determinada teoria produz 

informações contraditórias) e auto-referência (para informar que em determinada 

teoria há conceitos que se referem a si próprios) são utilizadas sem a preocupação de 

se construir um isomorfismo entre dois domínios conceituais, não há uma necessidade 

de compreender uma teoria pela outra, mas de utilizar um termo para significar uma 

ideia não exprimível com os termos do discurso vigente. Por exemplo, Wittgenstein 

fez alusão ao Teorema de Gödel nas Investigações Filosóficas ao afirmar que “a 

filosofia não é consistente e nem completa” (1995b, §352) mas, em momento algum, 

procura compreender a filosofia da linguagem através da filosofia da matemática 

decorrente do Teorema de Gödel (LANNES, 2009, p. 154). 

 

Seguindo esse comentário, lembremos como, tradicionalmente, o logos sempre foi 

indissociável da ideia de coerência, completude e fundamentação tautológica (A=A). Mais do 

que a simples predicação de um ente, tais predicados definiriam a gramática própria a todo e 

qualquer discurso que se queira racional, sobretudo quando pensamos na apresentação 

sistemática de um pensamento filosófico. Ora, é exatamente tal caracterização que, propomos, 

se torna instável com o desenvolvimento contemporâneo da racionalidade em seus mais 

diversos âmbitos, do qual a lógica-matemática é, talvez, um de seus muitos e possíveis casos 

limites355. Nesse sentido, é a própria razão, enquanto gramática última de nosso pensamento, 

 
354 Como ficará claro, com o prosseguimento do texto, o uso da formulação de tal paradoxo não significa que 

iremos seguir a solução proposta por Russel nos termos de sua teoria dos tipos.   

355 Paul Livingston (2012) em seu interessante livro – Politics of logic – mostrou como resultados semelhantes 

podem ser obtidos a partir da análise dos resultados formais estabelecidos pela linguística no século XX. Além 

disso, poderíamos ainda lembrar do notável estudo de Newton da Costa e Francisco Antonio Doria (1991), em que 

os autores demonstram como “indecidibildade e incompletude ocorrem em toda a física matemática” (1991, p. 

107). Por fim, lembremos como, já em 1938, Jean Cavaillès mostrava - em Méthode axiomatique et formalisme – 

como os resultados de Gödel explicitavam o caráter aberto do saber matemático e a necessidade de seu 
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que se auto-supera, exprimindo em si uma potência imanente que é atestada, repetidamente, em 

seu desdobramento histórico. 

Voltando ao fio de nosso argumento, quando articulamos incompletude, inconsistência 

e autorreferencialidade, nos deparamos com um quadro de beleza complexa, como Mauricio 

Cardoso bem apontou (2010, p. 146): ou aceitamos que a sistematicidade da razão se diga de 

maneira contraditória, e, portanto, se dê enquanto uma multiplicidade, em última análise, 

inconsistente; ou excluímos determinadas proposições do sistema e apenas temos uma estrutura 

consistente porque incompleta356. A resposta da desconstrução ao enlaço dessa alternativa, 

propomos, será recusar tal lógica do “ou/ou” a favor de um “e” capaz de afirmar a disjunção; 

dupla afirmação em que a razão apenas pode se dizer enquanto coerente porque, 

essencialmente, incoerente; e totalizante porque, absolutamente, não-totalizável.  

Note-se como não há irracionalismo nenhum nessa proposta. Pelo contrário, é por meio 

da afirmação irresoluta desse double bind, em que a condição de possibilidade coincide com a 

sua condição de impossibilidade, que a razão poderá ser isso que se exprime em um sistema 

racional sem que nós possamos identificá-la plenamente com “este” ou “aquele” sistema de 

razões. Quer dizer, trata-se de não confundir a potência do pensar com suas necessárias 

configurações atuais, sejam elas históricas ou geográficas. O pressuposto de Derrida, propomos, 

é que a razão se diz de maneira limitada, mas quando enunciamos tal limite já estamos como 

que do outro lado do limite, ou seja, já estamos como que pensando aquilo que é impensável 

segundo uma delimitação finita, como um fora que passa por dentro do mesmo. Em outras 

palavras, há uma contaminação entre finito e infinito no seio mesmo do devir diferencial da 

razão: “o que então se trama não faz o jogo do encadeamento. Mais do que isso, ele joga o 

encadeamento. Não esquecer que tramar (trameare) é, antes de tudo, furar, atravessar, trabalhar 

de um lado e de outro da cadeia” (TYM, p. XXV).       

 
desenvolvimento histórico. Contrariamente ao programa finitista e fundacionista de Hilbert, Cavaillès insistia na 

dialética dos conceitos que Gödel inseria nas matemáticas uma vez que, sendo todo e qualquer sistema formal 

incompleto e inconsistente, isso significava que sua não contradição somente poderia ser provada por um sistema 

posterior. Doravante, como dirá um leitor atento de Cavaillès e Derrida, Juan Manuel Garrido, em um artigo 

decisivo sobre a relação entre ambos os autores, “uma teoria matemática diz respeito sempre a introdução do 

infinito e do indefinido (...) com a derrota do finito – e a reintrodução de Gödel do infinito – a história recupera 

seus plenos direitos e, então, o vir-a-ser reaparece enquanto uma dimensão fundamental do conhecimento” 

(GARRIDO, 2015, p. 44).   

356 Em seu estudo, Maurício Cardoso mostrou, de maneira elegante e sucinta, como tal questão também aparece 

em Lacan por ocasião de sua reflexão sobre a questão da linguagem, e portanto da dimensão do simbólico, 

enquanto condição última do pensamento (CARDOSO, 2010, p. 146).  
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Daí essa estranha topologia entre o dentro e o fora em que nos enredamos quando 

seguimos o movimento sinuoso proposto por Derrida. A desconstrução do logos é feita a partir 

do logos, é a crítica desse logos por si-mesmo, sua autocrítica por assim dizer. Paradoxo 

intrigante, a razão ultrapassa um sistema de razão, mas ela não ultrapassa nunca a si mesma em 

seu movimento crítico. O fora que essa operação convoca, a franja do futuro que ela afirma, se 

diz na negação de X ou Y, isto é, a força da desconstrução exprime-se operando internamente 

àquilo que ela visa desconstruir. Dessa forma, a desconstrução propõe a vinda de algo novo, 

mas sempre por intermédio do antigo, do qual ela nos envia a ruína.  

A crítica ao logos torna-se, doravante, a exposição sistemática de sua inadequação a si; 

saímos do logocentrismo não com um salto místico para o silêncio, mas através da forçagem 

impressa pelo seu excentramento. Nisso, o logos se realiza um pouco mais contradizendo a sua 

unidade essencial, volta a si que é uma perda-de-si: a desconstrução, se algo há com esse nome, 

é uma atividade-limite em que o desabamento de uma forma de razão pretérita traz os lampejos 

de uma racionalidade futura.  

É por esse motivo que Derrida poderá dizer a Foucault que não há recurso, para-nós, ao 

fora da razão; mas há um fora interno a toda e qualquer forma finita de racionalidade, tal como 

essa loucura que assombra a ordem das razões cartesianas mesmo depois de expulsa pelo 

caráter metódico da dúvida. Loucura que retorna no delírio do gênio maligno, alteridade que 

assombra os limites do cogito na hybris de uma ideia de infinito da qual o eu não pode se 

reconhecer como artífice. É verdade: a razão existe porque a matemática é consistente; mas a 

loucura também. Afinal, não podemos provar este fato357.  

O que Derrida sempre insistiu, no fundo, não está na univocidade da “tradição 

metafísica”, isto é, em uma “clausura grega-europeia” do pensar; mas sim, no caráter 

inescapável do logos, ou seja, na exigência de inscrição em sistemas de linguagem finitos para 

todo e qualquer atividade de pensamento, “incondicional racionalismo que nunca renuncia” – 

em nome da razão - à possibilidade de destituição mediada de qualquer limitação em geral 

(VOY, p. 197).  Doravante, se quisermos realizar uma crítica “da ordem pela ordem”, só nos 

resta o caminho de uma crítica imanente, crítica que opera, contraditoriamente, a partir de 

dentro da própria estrutura a ser desconstruída, encontrando, caso a caso, a economia de sua 

 
357 Faço aqui uma adaptação da famosa frase do matemático Hermann Weyl quando de sua ciência do teorema de 

Gödel: “God exists because arithmetic is consistent – the Devil exists because we can’t prove it!”. 
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estratégia a partir dos recursos que lhe estão dados358. Como bem notou a esse respeito Giorgio 

Agamben, trata-se de conceber, portanto, a questão da atividade desconstrutiva de um sistema 

singular enquanto uma “relação com o limite” que não será mais “um limite puramente 

negativo”, mas sim um “limiar que abre para uma exterioridade, transformando e deslocando 

os elementos do sistema” (AGAMBEN, 2015, p. 313).   

 Aceito tal gesto, entendemos o motivo pelo qual uma crítica racional da razão não 

precisará se apoiar em uma instância absolutamente fundada, mas simplesmente na infinitude 

que se exprime na travessia do limite de qualquer estrutura racional. O logos se dá, doravante, 

enquanto desconstrução-de-si. Trata-se, portanto, de uma dupla recusa: nem o limite fixo de 

um sistema fechado e dogmático, nem a fantasia da relação com um outro infinito que estaria 

para além de qualquer limite racional359. Antes, e inescapavelmente, a inscrição da alteridade 

se dá na identidade-a-si da razão, des-identificação de si para consigo que abre a possibilidade 

da desconstrução enquanto uma forma moderna e radical de autocrítica mediada pelo outro. 

  Em suma, nas mãos de Derrida, o círculo vicioso da fundamentação última torna-se, 

então, o círculo virtuoso que dissipa a ilusão do fundamento último. É preciso dar razões, mas 

 
358 Adorno afirmou isso de maneira contundente, quando insistia que a crítica, se ela ainda era possível hoje, 

deveria ser capaz de, agindo por meio da estrutura social de dominação baseada em um acordo tácito mediado pela 

forma mercadoria, romper com a linguagem do senso comum a partir de dentro da própria linguagem partilhada 

socialmente enquanto ordem, liberando de dentro dela o seu outro violentado: “o pensamento não-ideológico é 

aquele que não se deixa reduzir a operational terms, procurando, em vez disso, ajudar a conduzir a própria coisa 

àquela linguagem que seria, de outro modo, bloqueada pela linguagem dominante” (ADORNO, 1998, p. 20). 

359 Em sua groundbreaking tese sobre a repetição, na história da filosofia, dos paradoxos lógicos inerentes à 

autorreferencialidade, e de como a sua solução exige uma lógica capaz de assumir a contradição enquanto 

existente, Graham Priest formulou o dilema último de um discurso racional a partir da conjunção contraditória 

entre totalização e transcendência por meio de uma ideia de limite a ser transposto que articularia esses dois 

momentos no “infinito verdadeiro” de um constante ultrapassar uma determinidade atual, movimento que ele 

nomeou “Inclousure schema”: “a contradição nos limites do pensamento, que nós discutimos nesse livro, são 

formalmente capturadas pela noção de inclousure. As contradições que explicam o Inclousure schema são gerados 

por dois momentos: totalizando conjuntos de φs e desconstruindo tais totalidades com um diagonalisador, δ, cuja 

natureza dá a ele a força de atravessar tal limite. O confronto decisivo advém quando consideramos a totalidade 

de todos os φs; aqui, o diagonalisador não tem nenhum lugar consistente para ir. Uma força imovível colide com 

um objeto irresistível; e a contradição, na forma de uma inclousure, é o resultado” (2002, p. 233). Não sem 

surpresa, Priest irá formalizar também a própria atividade da desconstrução, do ponto de visa semântico, nos 

termos de seu esquema: “Sendo φ(y): y uma expressão linguística. Sendo ψ(x): x estruturado por uma oposição 

binária. Sendo δ(x) alguma proposição que diga respeito ao conceito indecidível nos termos de tal oposição (tais 

proposições irão, frequentemente, ocorrer em um texto que desconstrói X). Como nós vimos, se x é um texto 

estruturado por alguma oposição binária, δ(x) não pode ser expresso por x. Por conseguinte temos [um sentido] 

que é Transcendente [ao dito], mas que é, evidentemente, uma expressão linguística. Então temos uma Clausura. 

Finalmente, a totalidade de todas as expressões, Ω, é estruturada pelo par presença/ausência. A contradição é 

gerada quando o diagonalisador desconstrutivo é aplicado a totalidade de todos os textos para produzir uma 

afirmação sobre a différance. Nesse ponto, le pas au-delà é um pas au-delà, para usar a perspicaz formulação de 

Derrida. Poderíamos ainda explorar a própria técnica de Derrida, de escrever por sob rasuras, e chamar tal esquema 

de inclosures limits” (PRIEST, 2002, p. 243-244).      
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o apoio último das razões é infundado, o que significa dizer, como Hegel já dissera, que ir em 

direção ao fundamento é abismar-se. Um campo de consistência para o pensar é legítimo e 

necessário. Mas, se orientar-se no pensamento é possível apenas através de regras que nos 

damos e assumimos como reflexivamente válidas, não podemos nunca dar as razões últimas de 

tais regras: a reflexividade, em sua extensão ilimitada, acaba por iluminar o vão de seu avesso. 

Universal é a exigência do fundamento, não a fundação em si360; e, por conseguinte, a 

precariedade essencial das formas histórica de razão tanto permite alicerçar concretamente esta, 

ou aquela, estrutura de consistência para o pensamento e a práxis humana, quanto explica a 

inquietante transformação que lhe é inerente.   

 

B) Síntese performativa da razão: Analisado e assumido reflexivamente, enquanto 

necessário, o caráter contraditório de todo e qualquer projeto de crítica imanente, podemos 

agora nos confrontar com outro tipo de objeção, aquela que se instala na oposição entre o nível 

denotativo do que é dito e o nível performativo do que é feito. Tal problema surge, tendo o 

sujeito como locus, quando afirmamos a des-identificação da razão consigo mesma. Se, para 

Derrida, nenhuma forma dada de razão é a razão em-si, uma vez que, entre a indeterminação 

desta e suas determinações históricas, passamos das formas condicionadas de racionalidade 

para aquilo de incondicionado que se diz nessas passagens361, é em nome da razão, mas de uma 

razão sempre por-vir, que toda e qualquer estrutura de racionalidade pode e deve ser criticada. 

O problema com essa solução, quando saímos do estrito limite lógico de sua enunciação 

conceitual, é a sensação de que, novamente, andamos em círculos, como se tivéssemos lançado 

o problema para um nível superior. Pois, a formulação parece indissociável do recurso à 

presença de um logos prático por meio da qual determino minha ação: se em “honra da razão”, 

como diz Derrida (VOY, p. 196), critico a razão, então meu gesto afirma a primazia das minhas 

razões do ponto de vista da prática, caso contrário, a crítica se apoiaria na mais vã coquetterie. 

Sendo assim, caímos em uma espécie de armadilha em que os elementos locucionários – aquilo 

que é dito – é contradito pelos elementos performativos – o que tal dizer faz, ou visa fazer. 

Argumento antigo na história da filosofia, ao menos desde a polêmica entre Platão e os sofistas, 

 
360 Sigo de perto, aqui, o texto de Bento Prado Júnior (2004, p. 23-77).  

361 Sobre isso, existiria toda uma leitura a ser feita dos últimos textos de Derrida, em conjunto com os últimos 

textos de Foucault, sobre o problema de uma ideia positiva de razão para a crítica, já que ambos parecem, a esse 

respeito, caminhar em uma mesma direção, ainda que, é certo, por intermédio de recursos e estilos diversos. Sobre 

isso, ver Foucault (2001, p. 1250-1276).   
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a recusa do fundamento último sempre acaba por enredar o sujeito da enunciação em uma auto-

refutação: afirma-se a relatividade de qualquer verdade última enquanto uma verdade última e, 

todavia, somente a posse de tal verdade final é que justificaria a denúncia de toda e qualquer 

verdade relativa.   

Por exemplo: se dizemos “que não há verdade fora de seu contexto de enunciação”, um 

pouco como o famoso “il n’y a pas hors-texte” de Derrida, afirmo o caráter contextual - a 

condicionalidade de todos os enunciados - mas apenas o fazemos através desse enunciado que 

enuncia a condicionalidade geral, enunciado que visa abrir, portanto, um além de qualquer 

contexto, ou seja, um espaço incondicionalmente válido de denúncia da condicionalidade 

última de todo e qualquer enunciação. Peritropé, protesta o Teeteto: a proposição se volta contra 

o que a ação do dizer efetua, tal como uma serpente que morde o próprio rabo; sincronicamente 

temos A e não-A, pois o conteúdo locucionário é negado pelo caráter performativo da fala.  É 

por essa razão que, nesse nível que agora abarcamos, seria próprio ao speech act inscrever o 

discurso – e portanto o logos mesmo - na necessidade prática de reconhecimento de uma boa 

vontade comunicativa enquanto maneira de assegurar um padrão mínimo de racionalidade 

sempre pressuposto em qualquer enunciação discursiva que se quer verdadeira362. 

Novamente, o texto de Derrida sobre Foucault antecipa de maneira lúcida tal objeção. 

Nele, Derrida afirma algo que, nos parece, muitas vezes foi relegado à margem da discussão 

sobre linguagem no século XX, devido, principalmente, à dominância formalista em tais 

reflexões, a saber: toda ação da linguagem, seu caráter pragmático-performativo se quisermos, 

não se baseia apenas em uma sintaxe que determina as regras de seu uso, ou em uma semântica 

que lhe liga a outro ente falante enquanto partilha de um sentido comum; mas também, em um 

conjunto de clivagens que tal enunciação produz e efetiva em relação a uma subjetividade que 

apenas se produz através da passagem, intersubjetivamente mediada, ao ato de fala. É por isso 

que o problema da contradição performativa, em última análise, não diz respeito somente a uma 

dificuldade lógica, mas sobretudo ao próprio estatuto do sujeito da crítica: de onde ele fala e 

quais móbiles de condicionamento da ação determinam o seu falar? 

 
362 Como se sabe, foi sobretudo Jürgen Habermas quem utilizou esse tipo de raciocínio enquanto vetor central de 

sua condenação dos excessos da filosofia francesa contemporânea (2000). De nossa parte, gostaríamos de lembrar 

somente como coube a um filósofo brasileiro a mais rigorosa metacrítica dessa crítica. Sobre isso, ver o livro 

decisivo de Bento Prado Júnior – Erro, ilusão e loucura (2004), livro sem o qual não poderíamos ter escrito o que 

se segue.     
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Toda linguagem aparece, então, como Wittgenstein argumentou de maneira decisiva363, 

indissociável de uma forma de vida em que gramática e sentido se conjugam em um estilo 

indissociável de uma tonalidade afetiva, costura de um modo singular de ser da linguagem. 

Derrida insiste muito nessa dimensão que Bento Prado Júnior chamou, certa vez, de retórica364: 

tramada por espaçamentos, por ênfases e silêncios, por escolhas tônicas e idiossincrasias 

repetitivas, tais formações dizem respeito às configurações específicas que a linguagem pode 

assumir em seu uso concreto. Por essa razão, quando pensamos em sua efetividade 

intersubjetiva, a linguagem não pode ser, simplesmente, reduzida a um sistema formal de 

signos, devendo sempre ser remetida a concretude de sua expressão vivente. O ato de fala não 

se define, consequentemente, exclusivamente mediante seu contexto de enunciação e pelo 

significado emitido, mas também pelo como o que é dito se diz singularmente por este, ou 

aquele, sujeito de linguagem; por isso que Derrida chama de “escritura performativa, assinatura 

de um nome próprio” (OTO, p. 15).  

É seguindo esse aspecto retórico do texto, que Derrida se mostrará profundamente atento 

ao caráter sensível do livro de Foucault. Por exemplo, à seguinte passagem, caracterizada como 

de uma “densa beleza”:  

 

A percepção que busca apoderar-se deles em seu estado selvagem (trata-se das dores 

e dos murmúrios da loucura) pertence necessariamente a um mundo que já os 

capturou. A liberdade da loucura só se ouve do alto da fortaleza que a mantém 

prisioneira. Ora, ela só dispõe ali do moroso estado civil de suas prisões, de sua 

experiência muda de perseguida, e nós temos apenas seu assinalamento de evasão. 

(FOUCAULT, apud. COG, p. 60)  
 

Se passagens como essas são importantes para Derrida, é porque elas assinalam como 

Foucault tem plena consciência da impossibilidade de seu projeto, quer dizer, do fracasso ao 

qual ele se destina. E, ainda assim, como a existência do livro prova, ele se decide por ele, 

decisão que é o que de “plus fou” existe em seu projeto. O clarão de tal decisão não escapa aos 

olhos de Derrida: quando Foucault busca uma “linguagem sem apoio”, mesmo sabendo que 

 
363 Para um estudo notável das relações entre Derrida e Wittgenstein, ver Statern (1986).  

364 Ver a esse respeito Prado Júnior (2008). Diga-se de passagem, é impressionante como o texto de Bento Prado, 

originalmente do começo dos anos 70, sobre Rousseau, antecipa em décadas algumas considerações de Derrida a 

respeito da irredutibilidade da justiça à verdade, e da necessidade de, ao se considerar o caráter retórico – intensivo, 

estético, ético – da linguagem, dar conta de um “desejo de justiça” que Rousseau teria formulado tão bem nesse 

tênue fio que “liga a Nova Heloísa ao Contrato Social”, exprimindo, de maneira ativa, o que anima as razões 

últimas do autor do segundo discurso (PRADO JR, 2008, p. 186). Tais questões reaparecerão, com outra 

roupagem, em seus estudos sobre Wittgenstein (2004).  
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isso é impossível, quando ele se depara com esse “problema de elocução” que é “a maior 

dificuldade de seu empreendimento”, Foucault simplesmente insiste em, sem deixar de se 

articular sobre a sintaxe da razão, fazê-la falar contra si mesma (COG, p. 60). Perante um gesto 

obstinado e refletido como esse, não seria razoável, afinal, antes de condenarmos o autor a 

injúria do irracionalismo, nos perguntarmos o porquê de sua ação?  

É curioso, a esse respeito, a maneira idealista como, muitas vezes, o argumento da 

contradição performativa é levantado: tudo se passa como se o sujeito da crítica apenas fosse 

levado a falar visando uma explicitação, como se o caráter cognitivo do dito fosse a única 

motivação racional possível para sua enunciação prática. Seu modelo é, dessa forma, o que 

poderíamos chamar, não sem uma certa graça lacaniana, de “sujeito-suposto-esclarecido”, esse 

que crê sempre estar na posse de suas razões e que visa, simplesmente, expô-las ao outro como 

gesto do dever que é próprio a sua autonomia bem pensante365.  

Ora, toda a questão é que, para Derrida, a lição de História da Loucura é outra: se a 

sintaxe da razão deve se contorcer, no discurso, enquanto forma de inscrição de “um murmúrio 

ou uma dor” ainda sem nomes, é porque, de antemão e, até mesmo, de maneira infra-racional, 

o sujeito que enuncia esse discurso já se submeteu a uma decisão e é responsável por ela. Daí 

essa afirmação de Derrida, que irá recuperar, quase 30 anos depois, o mesmo argumento de seu 

texto de 1963, explicitando a permanência de tal problema no desenvolvimento das 

consequências práticas da desconstrução: 

 

O instante da decisão é uma loucura, diz Kierkegaard. (...) o momento da decisão, 

como tal, aquele que deve ser justo, precisa ser sempre um momento finito de urgência 

e de precipitação; ele não deve ser a consequência ou o efeito daquele saber teórico 

ou histórico, daquela reflexão ou daquela deliberação, já que a decisão marca sempre 

a interrupção da deliberação jurídico – ou ético – ou político-cognitiva que a precede, 

e que deve precedê-la. Isso é particularmente verdadeiro com respeito ao instante da 

decisão justa, que deve também rasgar o tempo e desafiar as dialéticas. É uma loucura. 

(FL, p. 58) 

 

Por que o momento da decisão seria uma “loucura”? Porque ali nos limites de nossas 

razões, no instante em que passamos verdadeiramente para uma ação que não é o simples 

 
365 Sobre isso, Barbara Cassin mostrou, em sua leitura brilhante do livro gama de Aristóteles, como o enunciado 

de um sistema de razões que crê se basear apenas em princípios autoevidentes e incontestáveis, como o princípio 

de não-contradição, apenas pode ser constituído mediante uma decisão, sem sentido e verdade, pela identidade 

entre sentido e verdade. Não por acaso, sua análise irá permitir uma reinterpretação da relação entre filosofia e 

psicanálise a partir de uma crítica à filosofia enquanto metadiscurso de qualquer discurso, enquanto isso que 

Derrida um dia chamou de logocentrismo (2020, cap.4).      
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cálculo de variáveis possíveis, ou a consequência necessárias de premissas acriticamente 

aceitas, quando o agir é a aposta através da qual o sujeito é pura afirmação, tal decisão é 

“superativa e sofrida, conservando algo de passivo ou de inconsciente, como se aquele que 

decide só tivesse a liberdade de se deixar afetar por sua própria decisão e como se ela lhe viesse 

do outro” (FL, p. 58). Maneira de dizer que não há ação que se defina somente pela autonomia 

da autodeterminação, mas também pela passividade de uma paixão que a atravessa, impelindo-

a. Passividade ativa em que o outro nos aflige e nos toca, passividade que nos leva a responder 

mesmo à revelia da vontade consciente do eu. É “nas consequências de tal heteronomia” que a 

psicanálise e a desconstrução nunca se cansarão de ver o dilema, propriamente ético, da 

precipitação de uma “escolha” que age, “na noite do não-saber e da não-regra”, por entre as 

mãos da elipseidade do sujeito (FL, p. 58).      

O que está em jogo, aqui, é esse enigmático entrelaçamento – ponto singular de qualquer 

experiência de pensamento – em que a clivagem que o ato efetua se trama com o sentido que é 

dito. Tal ponto é assinalado por seu afeto constitutivo. Eis a razão pela qual a solução para o 

paradoxo do livro de Foucault, dirá Derrida, “é mais praticada do que formulada”. Se o 

“silêncio da loucura não é dito, não pode ser dito no logos desse livro”, ele “é tornado presente 

indiretamente, metaforicamente, se assim posso dizer, no páthos de sua escrita” (COG, p. 60).  

Em uma palavra: ali onde as razões abismam-se, transparece o caráter “patológico” da decisão, 

uma decisão passional em que a passividade de ser afetado por algo de outro impele o sujeito 

a dizer o que ele diz, mesmo ao limite de sua linguagem366, mesmo que, para tanto, seu discurso 

tenha que “recomeçar incessantemente por meio do gesto de sua própria destruição”.    

O veio da leitura de Derrida não poderia ser mais claro: quando nos deparamos com 

essas situações em que somos levados a agir enfrentando, a contrapelo, o conjunto de regras 

que condicionam e determinam as nossas ações, então entramos em uma zona em que a 

 
366 Deleuze e Guattari sintetizaram tal ponto em uma página imortal: “a raça invocada pela arte ou a filosofia não 

é a que se pretende pura, mas uma raça oprimida, bastarda, inferior, anárquica, nômade, irremediavelmente menor 

— aqueles que Kant excluía das vias da nova Crítica... Artaud dizia: escrever para os analfabetos — falar para os 

afásicos, pensar para os acéfalos. Mas que significa "para"? Não é "com vistas a...". Nem mesmo "em lugar de...". 

É "diante". É uma questão de devir. O pensador não é acéfalo, afásico ou analfabeto, mas se torna. Torna-se índio, 

não para de se tornar, talvez "para que" o índio, que é índio, se torne ele mesmo outra coisa e possa escapar a sua 

agonia. Pensamos e escrevemos para os animais. Tornamo-nos animal, para que o animal também se torne outra 

coisa. A agonia de um rato ou a execução de um bezerro permanecem presentes no pensamento, não por piedade, 

mas como a zona de troca entre o homem e o animal, em que algo de um passa ao outro (...) Um povo só pode ser 

criado em sofrimentos abomináveis, e tampouco pode cuidar de arte ou de filosofia. Mas os livros de filosofia e 

as obras de arte contêm também sua soma inimaginável de sofrimento que faz pressentir o advento de um povo. 

Eles têm em comum resistir, resistir à morte, à servidão, ao intolerável, à vergonha, ao presente (1991, p. 111). 
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experiência da práxis é marcada por um grau de incerteza irredutível; nesse momento, 

indissociável de um processo de amadurecimento reflexivo, a única chance que temos é a de 

apostar em “uma re-instituição da regra que, por definição, não é precedida de nenhum saber e 

de nenhuma garantia como tal” (FL, p. 59). Na borda do desfiladeiro, no desamparo imanente 

à fricção de nossas normas e máximas de conduta com a imprevisibilidade real dos 

acontecimentos, nunca nos orientamos simplesmente através de juízos apodíticos, mas sim 

tateamos por entre nossas crenças inconscientes e pela bússola afetiva que nosso corpo nos 

impõe, conservando, em cada gesto, alguma “violência irruptiva” que visa alargar os limites do 

que pode ser feito, retraçando as bordas do possível vivível.  

Nisso, propomos, o que se diz não é a hybris de um romantismo retrógrado, mas antes 

a afirmação de uma razão que é sempre encarnada, o que significa que a dimensão passional 

do corpóreo lhe é intrínseca. Uma das grandes lições de Freud, aqui muito próximo de 

racionalistas tão diversos como Spinoza ou Pascal, não é exatamente insistir como nossos 

julgamentos, valores e ideais, não nascem e se desenvolvem apartados da esfera afetiva, mas 

sim são a sua concretização por meio de um processo de amadurecimento intersubjetivamente 

mediado?   

 Afinal, todos sabemos, por experiência própria, como há móbiles afetivos que nos 

levam a agir, há amores e ódios através dos quais balizamos nossa conduta, destinerrância de 

uma razão desejante da qual não podemos escapar, salvo pagando o preço de uma repressão 

doentia, de um ascetismo que não se diferenciaria de um sadismo moral perverso. No nível 

concreto, nesse único plano em que realmente vivemos e pensamos, cada ato nosso dá vazão a 

uma tonalidade afetiva que nos é constitutiva e determinante. Não podemos abrir mão, enquanto 

sujeitos racionais, do corpo de nossos afetos, pois apenas fazemos distinções de razão por meio 

do pathos sensível que lhes acompanham. Nos objetos de nossas predileções, nas obsessões de 

nossos esforços, na teimosia de certos juízos, no lado que, enfim, tomamos perante os conflitos 

que cingem a vida cotidiana, somos legitimamente convocados a dar a razão de nossas escolhas; 

o trágico de nossa condição é que, muitas vezes, tais escolhas, frequentemente as mais 

decisivas, se impõem a nós como necessárias, como se o pulso do coração estivesse sempre às 

costas da consciência, para usar uma figura pascaliana.  

Não é assim, por exemplo, que Freud nos fala sobre o amor em páginas marcantes de 

Mal-estar da civilização (XIV, p. 439-441; XVIII, p. 37-39)? Todos nós procuramos nos ligar 

a um objeto de amor, essa parece ser uma das condições últimas da definição de felicidade, 



347 

 

 
 

observa Freud. E, todavia, como sempre é o caso, somos completamente incapazes de dar as 

razões de nossas escolhas amorosas; mais do que isso, há qualquer coisa até de tolo em querer 

dar razões, pois, no fundo, é a relação entre amar e ser amado que nos dá razões, tal como um 

dom ou uma graça que brota de um encontro fortuito e sem razão. Envio que abre essa dimensão 

de uma aposta através da qual o sujeito vem-a-ser: por meio das formas socialmente herdadas 

de amar viso a inscrição de um desejo que se impõe à revelia de qualquer representação para o 

querer.  

Na mediação entre o afeto e a razão, o sujeito assume, então, a responsabilidade de suas 

escolhas ao organizar suas razões sobre a trepidação das paixões; isto é, na síntese reflexiva da 

minha ação afetiva, não afirmamos as razões dos nossos desejos, mas sim que desejamos o que 

desejamos367. É no pulso da vida passional que a razão se desdobra e não o contrário, o que 

significa dizer que não há oposição estrita entre logos e paixão, entre alma e corpo, entre 

humanidade e animalidade, mas sim uma inquietante contaminação entre lógica e erótica. 

Como dirá certa vez Spinoza: “não é por julgarmos uma coisa boa que nos esforçamos por ela, 

que a queremos, que a apetecemos, que a desejamos, mas, ao contrário, é por nos esforçarmos 

por ela, por querê-la, por apetecê-la, por desejá-la, que a julgamos boa” (Esc. Prop. IX, parte 

III). O caráter translúcido do espírito tem suas raízes na opacidade da carne, já que não há razões 

que não percorram, em potência, as nervuras da vida da morte.  

Quando somos, portanto, fiéis a um amor, o somos enquanto aqueles sujeitos 

racionalmente desarrazoados, sujeitos capazes de uma difícil promessa, pois sempre infundada, 

insegura, incompleta: “nunca estamos mais desprotegidos ante o sofrimento do que quando 

amamos, nunca mais desamparadamente infelizes do que quando perdemos o objeto amado ou 

o seu amor”, pondera Freud (XIV, p. 441; XVIII, p. 39). E, ainda assim, nada pode parecer mais 

irracional do que fazer da impassividade o ideal de eu, da sagesse ataráxica um modelo de 

organização para o ego, como se a razão de ser da filosofia fosse uma técnica de expurgo e 

lobotomização da dynamis afetiva a favor de uma plena autodeterminação racional.   

Se a psicanálise nos propõe o enigma de um logos pulsional é porque ela desmonta a 

ideia de que a autonomia se define pela autolegislação ascética de si-mesmo, com todos os 

riscos e dilemas que tal decisão engendra; a vontade é exatamente aquilo que não é livre, mas 

sempre heterônoma, pois implicada corporalmente na relação com outrem. Enquanto sujeitos 

 
367 Sobre isso, ver também os textos de Prado Júnior (2004) e Safatle (2013), textos que foram essenciais para a 

formulação da argumentação aqui apresentada.   
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racionais somos levados a julgar, decidir, escolher, valorar, discernir, da forma mais reflexiva 

e sofisticada possível. Mas se assim o fazemos, é a partir de nossas afecções e dos destinos 

dados a elas através da educação e dos processos de socialização, quer dizer, da partilha do 

sensível que esta, ou aquela, cultura estabelecida nos propõe. A condição trágica do humano é 

solidária da promessa civilizatória de uma reconciliação entre impulso e razão, como esse velho 

e maduro Édipo em Colono parece sugerir nas entrelinhas do pessimismo esclarecido de Freud.         

Se voltamos agora ao fio de nossa leitura, quando Derrida e Foucault afirmam que nessa 

história da loucura “a razão é violenta”, é evidente que o fazem a partir da razão; mas não há 

contradição alguma, pois a dimensão performativa não é uma simples dimensão que reafirma a 

veracidade do dito – “digo racionalmente que a razão é violenta” –, mas sim o que esse dito se 

propõe a fazer e exprimir. No caso do livro de Foucault, visa-se, ao denunciar uma violência 

sedimentada, forçar uma altercação de um regimento de saber-poder sobre corpos que sofrem, 

transformando uma forma de experiência social que, sintomática e sensível, exprime uma 

verdade severa de nossas maneiras de organização da sociedade como um todo: o asilo mostra-

se como signo da ordem de enclausuramento e segregação.   

Por conseguinte, o sujeito da crítica, do início ao fim, afirma e se implica ativamente 

em uma posição que não mais se define por uma mera troca comunicativo-cognitiva, mas sim 

por uma efetuação agonístico-conflitual. Embate crítico em que, na falência da capacidade de 

uma vontade de verdade se justificar por si mesma, um desejo de justiça e transformação 

transparece por meio da ação perante o intolerável: “por causa desse transbordamento do 

performativo (...) a justiça permanece porvir, ela tem porvir, ela é por-vir, ela abre a própria 

dimensão de acontecimentos irredutivelmente por vir (...) a verdade supõe a justiça” (FL, p. 

60). Será, algum dia, diferente com o sujeito da desconstrução e a decisão nos termos de uma 

infinita responsabilidade que o outro lhe impõe? 

Em suma, para uma resposta honesta à admoestação da contradição performativa, 

devemos ser capazes, como bem entendeu Derrida, de nos abrirmos para o pathos singular que 

anima seu projeto e que é tornado presente apenas obliquamente. Perceberíamos, então, a 

relação entre aquilo que é dito e aquilo que é feito por meio do como é dito368, já que o próprio 

ato de escrever põe a condição do sentido último de sua inscrição: “a dimensão de justeza ou 

de verdade dos enunciados teórico-constatativos (...) pressupõe sempre a dimensão da justiça 

 
368 Tomo a liberdade de recuperar, nesse parágrafo, de maneira levemente modificada, um trecho primeiramente 

trabalhado e publicado, por mim, em Gimbo (2020a, p. 105).  
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dos enunciados performativos (...) esta nunca deixa de ter certa dissimetria e certa qualidade de 

violência” (FL, p. 59-60).  

É por isso que será impossível entender a performance textual da desconstrução sem 

lermos por dentro das frases de Derrida, que parece querer rachar, a cada instante, a sintaxe 

comum das palavras, sua retórica político-moral que convoca a insubmissão à ordem. A astúcia 

que está em jogo será no ato mesmo de seu experimentum linguae, exprimir, em negativo, a 

paixão por uma promessa de emancipação dos limites que definem nossa servidão; passagem 

da impotência de uma clausura ao impossível de um limiar a ser transposto. Não, portanto, a 

contradição, mas sim a síntese performativa de uma crítica imanente da razão:  

 

Os movimentos de desconstrução não solicitam as estruturas do fora. Só são possíveis 

e eficazes, só ajustam seus golpes se habitam estas estruturas. (...) Operando 

necessariamente do interior, emprestando da estrutura antiga todos os recursos 

estratégicos e econômicos da subversão, emprestando-os estruturalmente, o 

empreendimento de desconstrução é sempre, de um certo modo, arrebatado pelo seu 

próprio trabalho (GRA, p. 39).  

 

4.4 Espectros de Marx, espectros de Freud 

Tendo determinado de maneira mais precisa o caráter negativo da operação 

desconstrutiva, podemos agora voltar ao nosso problema inicial do incondicionado, e disso que 

a desconstrução evoca enquanto ideia de justiça. A esse respeito, parece-nos que a questão pode 

ser abordada, de início, a partir dessa cena espectral shakespeariana, tantas vezes relembrada 

por Derrida; cena em que, ao experienciar o retorno de um passado morto, mas ainda vivo, 

devido a aparição do fantasma de seu pai, Hamlet enuncia a célebre frase: “The time is out of 

joint” (Ato 1, cena 5). Tal cena se torna uma espécie de Urszene em Espectros de Marx, um 

pouco como se ela encarnasse, de maneira exemplar, o caráter equívoco e dis-junto do tempo. 

Disjunção por meio da qual Derrida poderá propor uma articulação renovada às intrincadas 

relações entre história e justiça, articulação para além da secular concepção escato-teleológica 

de historicidade tão própria à modernidade. 

Nesse sentido, explicitemos a hipótese diretriz de nossa leitura: a “espectrologia”, isso 

que a desconstrução nomeia, de maneira intraduzível, por “hantologie” - aproveitando-se da 

homofonia com “ontologie”, mas marcando tal conceito com o assombramento (“hantise”) 

dessa simultaneidade do não-simultâneo, disso que perdido no tempo assombra o tempo 

presente - tal espectrologia, que se apoia em uma reflexão ontológica sobre a espaço-
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temporalidade, apenas expressa seu pleno sentido quando entendida em contraste com a ideia 

moderna de uma filosofia da história: “Como compreender, no fundo, o discurso do fim, ou o 

discurso sobre o fim?” (SM, p. 31).  

Toda polêmica de Espectros de Marx contra o tema do fim da história – exemplarmente 

dado pela interpretação de Fukuyama da democracia liberal – não para de fazer ressonar essa 

cena hamletiana de um passado que revém, que se repete marcando e fissurando a presença do 

ser presente, o que acaba por tensionar a compreensão do momento atual enquanto um perpétuo 

e acabado resultado historial: “depois do fim da história, o espírito vem como um revenant, ele 

figura, ao mesmo tempo, como um morto que revém e um fantasma cujo retorno esperado se 

repete, de novo e de novo. Ah, o amor de Marx por Shakespeare!” (SM, p. 31-32).  

Amor também, como sabemos, de Freud por essa estranha tragédia moderna em que a 

conjunção entre o morto e o vivo permite o vislumbre de um desejo que excede qualquer 

alternativa simples à oposição entre o ser e o não-ser, entre o “to be and not to be”. No final 

das contas, como veremos, nisso que a desconstrução nomeia por espectrologia encena-se mais 

um rico capítulo dessa conjunção entre Freud e Marx que o século XX tão bem conheceu nos 

seus mais diversos arranjos; conjunção a partir da qual uma certa concepção positiva do 

incondicionado poderá, enfim, aparecer, tendo Derrida como signatário.   

O fio de tal conjunção pode ser deslindado quando nos concentramos, telegraficamente, 

na leitura que Derrida propõe do 18 de Brumário de Marx. Leitura extremamente limitada e 

interessada, que basicamente não se demora em seu conteúdo ou em uma análise mais refinada 

de seu argumento como um todo, mas sim, simplesmente, na ambiguidade de um gesto que 

Derrida crê ser comum à  obra de Marx e, principalmente, a certos desdobramentos da tradição 

marxista, a saber: no mesmo movimento em que se faz referência a um quadro passado de 

perdas e embates históricos para a orientação compreensiva de um sentido emancipatório 

possível para o vir-a-ser da história do mundo, há um constante gesto de esconjuramento do 

espírito, de “luta contra qualquer fantasma em geral, em nome da presença viva da 

materialidade atual”. Em nome, portanto, de um materialismo estrito, profundamente orientado 

para a práxis e que, a partir da Ideologia alemã, irá se efetuar cada vez mais através de uma 

crítica irrestrita da filosofia e seus mecanismos conceituais tidos como abstratos, ou 

superestruturais (SM, p. 171). 

O irônico, entretanto, sublinha Derrida, é que o léxico do “fantasma”, do “espectro” e 

do “espírito”, se impõe a Marx como que à sua revelia, repetindo-se e revindo a seu texto. 
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Repetição sintomática que assinalaria a necessidade interna de que uma ontologia materialista 

seja, em questões de história, sempre uma ontologia assombrada por algo de outro. Quer dizer, 

pela exigência da marca daquilo que – “Zeitlos”, como dizia Freud - não passa, persistindo e 

insistindo no momento presente. Já não era assim, por exemplo, que no Manifesto o “espectro 

do comunismo”, essa figura dupla que articula as lutas e tensões sociais do passado com a 

promessa de um por-vir ao sistema capitalista, esse fantasma, portanto, que estranha o presente 

na oscilação distópica-utópica entre passado e futuro, deve aparecer, logo de início, tal como 

que evocando a cena hamletiana en abyme?   

A abertura ao espectro é uma abertura ao espírito enquanto alteridade ao tempo presente, 

eis a tese de leitura de Derrida. Abertura que nos deveria colocar em guarda contra qualquer 

concepção linear e homogênea de tempo histórico, contra qualquer subsunção simples ao mero 

encadeamento mecânico e causal dos fatos. Na essência mesma do historicismo encontraríamos 

uma cegueira epistemológico-ontológica: ele rebateria a história a um modelo de tempo 

importado da ciência newtoniana, em que a forma absoluta e vazia do tempo fundamenta uma 

série infinita e unívoca que transcorre, momento a momento, por meio da cadeia ininterrupta 

de causas e efeitos. 

Sobre isso, como vimos anteriormente, Derrida mostrara, já na Gramatologia e em 

Ousia e Gramme, que o caráter linear do tempo, seu “conceito vulgar”, deriva da ideia de uma 

contemporaneidade absoluta a si, dessa unidade do agora que enlaça tudo que existe na 

coexistência unívoca do instante. A desconstrução dessa metafísica da presença trazia então à 

tona uma temporalidade diferencial em que a contemporaneidade a si se tornava impossível; o 

tempo saía dos gonzos a medida em que coexistiam sincronicamente muitas temporalidades, 

ritmos qualitativamente diversos que eram indissociáveis da existência concreta da 

multiplicidade de seres-aí. Pluralidade espaço-temporal que tramava a textura dessa infinita 

transiência de encontros e acidentes que costuram o vir-a-ser das coisas mesmas.  

Ora, tudo se torna interessante quando percebemos que tal quadro multitemporal pode 

encontrar uma forte ressonância em Marx, desde que estejamos atentos a maneira marxista de 

colocar o conceito de temporalidade a partir da intelecção de uma totalidade social aberta, 

infinitamente mediada e complexa em seus antagonismos espaço-materiais. Era assim, por 

exemplo, que em um texto clássico, Louis Althusser propunha que “é preciso interrogar com 

rigor a estrutura do todo social para descobrir o segredo da concepção de história em que o 
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devir deste todo é pensado”, o que exige que a “construção de tempo histórico” seja feita “a 

partir da concepção marxista mesma de totalidade social” (ALTHUSSER, 1968, p. 120).  

Esta concepção, explica Althusser, é incompatível com uma forma temporal homogênea 

e linear, uma vez que ela exige a intelecção de uma “estruturação social complexa” 

infinitamente diversificada entre “níveis e instâncias diversas: infraestrutura econômica, 

superestrutura jurídica e política, ideologias e formações teóricas (filosofia, ciência), etc.”, que 

coexistem, cada qual, “em um tempo próprio, relativamente autônomo, logo, relativamente 

independente, em sua dependência mesma, das temporalidades próprias aos outros níveis” 

(ALTHUSSER, 1969, p. 123). Em Marx, a temporalidade social se mostraria, então, como uma 

escansão de ritmos diversos que sulcam o presente histórico, dotando-o de sua realidade 

concreta e diversificada na espessura de um presente intempestivo e conflituoso. Ao menos 

segundo Althusser, o tempo do marxismo, derivado da complexidade de seu próprio objeto - 

uma totalidade aberta e conjugada com outras totalidades contraditórias - seria plenamente 

incompatível tanto com o tempo de uma historiografia positiva, em sua narração continuísta 

simples dos fatos, quanto com uma ontologia social ainda muito dependente de uma concepção 

clássica de sistema/estrutura enquanto todo plenamente fechado sobre si: 

 

Da mesma maneira, desde Freud, o tempo do inconsciente não se confunde com o 

tempo da biografia, que é preciso, pelo contrário, construir o conceito de tempo do 

inconsciente, para chegar à intelecção de certos traços da biografia; da mesma 

maneira, é preciso construir os conceitos de diferentes tempos históricos, que não 

estão jamais dados na evidência ideológica da continuidade do tempo, mas que devem 

ser construídos a partir da natureza diferencial e da articulação diferencial de seu 

objeto na estrutura do todo (...) Esse processo é ainda aquele que Marx, falando no 

Capital do modo de produção capitalista, nomeia de entrelaçamento de tempos 

diferentes (e ele se contenta, então, em comentar somente o nível econômico), quer 

dizer, o tipo de decalagem e torção que as diferentes temporalidades produzem entre 

os diferentes níveis da estrutura, cuja combinação complexa constitui o tempo próprio 

do desenvolvimento do processo. (ALTHUSSER, 1968, p. 128-129)  

 

Até onde sabemos, a fortuna crítica de Derrida tem ignorado essa relação entre as 

proposições de Althusser e as apresentadas em Espectros de Marx, possivelmente devido a uma 

ausência de referência mais explícita por parte de Derrida em seu livro. Todavia, é interessante 

notar como, ainda em 1972, Derrida afirmava que “sempre subscreveu” o “esforço de 

Althusser” em repensar “a totalidade histórica não como uma só história, mas como histórias 

diferentes entre si, em seus tipos, em seus ritmos, em seus modos de inscrição, histórias 

deslocadas, diferenciadas, etc.” (POS, p. 79). Conhecimento das reflexões althusserianas que 

faz com que não possamos deixar de assinalar a convergência profunda entre as suas 
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argumentações, tanto no que tange o pressuposto ontológico da multitemporalidade369 própria 

a uma estrutura complexa, quanto sobre a espectralidade do presente histórico e a distinção que 

Althusser já propunha, em 1968, entre tempos visíveis e invisíveis: “não podemos nos contentar 

em refletir sobre a existência de tempos visíveis e mesuráveis; é preciso, com toda a 

necessidade, colocar a questão da existência de tempos invisíveis, de ritmos e escansões 

invisíveis, distinguindo-os sob a aparência de cada tempo visível” (ALTHUSSER, 1968, p. 

125). Não contemporaneidade a si do presente, contaminação entre as conexões do múltiplo 

material e seu assombramento imaterial, que Derrida parece perseguir, obstinadamente, em 

Espectros de Marx; exigência a qual, segundo ainda seu antigo professor, “uma simples leitura 

do Capital nos mostraria que Marx foi profundamente sensível” (ALTHUSSER, 1968, p. 125).      

Mas, se esse é o caso, não deixa de ser irônico que seja um pensador marxista, pouco 

simpático à desconstrução e a Althusser, quem tenha bem entendido o problema: como Fredric 

Jameson afirma, nessa estrutura de remetimentos entre “Geist” e “Gespent” que Derrida não 

cansa de fazer oscilar, é a própria desconstrução que também calibra seu foco. Isso porque, 

como vimos anteriormente, grande parte do trabalho de Derrida pode ser lido como “uma severa 

análise e desmistificação da ideologia do espiritual e do idealismo que continuam a constituir a 

tradição europeia”, a ponto de que por “tradição metafísica” não estaríamos longe de “uma 

espécie de idealismo oficial que, a despeito de todas as transformações pela qual passou o 

discurso filosófico a partir da era burguesa”, ainda continuaria a organizar nossos sistemas de 

valores ético-políticos (JAMESON, 1999, p. 50). Na crítica ao caráter alienante do idealismo 

haveria, consequentemente, um projeto comum a Derrida e Marx.  

Todavia, a singularidade de Derrida seria, precisamente, se apropriar do léxico do 

“espectro-espírito” como maneira de prolongar sua crítica do idealismo, sem cair em uma 

tendência oposta, isto é, em um certo materialismo dogmático que se desenvolveu na esteira de 

Marx. Materialismo que Derrida entende como reducionista devido a dois pontos centrais: (1) 

sua tendência em reduzir toda e qualquer formação cultural e de valor à infraestrutura social e 

 
369 Para uma leitura aprofundada do tema da multitemporalidade na história da filosofia, tendo Althusser e Marx 

como um eixo de orientação, ver o belo livro de Vittorio Morfino (2014). Infelizmente, o mesmo Morfino fará 

uma leitura bastante insuficiente de tal problema da pluralidade de tempos da desconstrução em “Escatologia à la 

cantonade: Althusser para além de Derrida” (2011). Texto em que Morfino diz não encontrar, plenamente, uma 

teoria da multitemporalidade em Espectros de Marx, mas simplesmente uma filosofia da história, o que de certa 

forma ele tem razão. O seu erro é, simplesmente, que ele ignora todos os outros textos de Derrida, como se o 

problema da “não-contemporaneidade do presente a si” não fosse a questão decisiva da desconstrução ao menos 

desde a década de 60. A partir daí, sua leitura acaba sendo um simples desencontro polêmico com aquilo que, ao 

nosso ver, guarda muito mais ressonâncias - do que divergências - com o seu próprio projeto.     
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suas condições postas pelo desenvolvimento antagônico da produção e do trabalho, por meio 

da aplicação de um esquema explicativo do tipo causa-efeito; (2) pelo caráter mecânico de sua 

insistência em “leis da história” que garantiriam, necessariamente, a superação das 

contradições imanentes ao capitalismo em um tempo linear e homogêneo de desenvolvimento.  

Consequentemente, afirma Jameson, “o conceito de espectralidade” tem como função 

“indeterminar a ideologia do espírito” sem endossar, de maneira acrítica, o materialismo 

enquanto posição filosófica dogmática; fantasmas, ao menos para Derrida, “são em algum 

sentido materiais; eles resistem, precisamente, as estratégias de sublimação e de idealização” 

(JAMESON, 1999, p. 52). Nenhuma surpresa, novamente nos deparamos, aqui, com esse gesto 

da contaminação entre contrários como estratégia de ultrapassar uma oposição conceitual 

estrita. É preciso, contudo, ainda melhor determinar a sua razão de ser. 

Toda dificuldade parece se armar em torno do seguinte ponto: ao pensar sobre a questão 

do destino da história enquanto estória das lutas por emancipação, Marx se enredaria no enlaço 

de duas afirmações contraditórias: por um lado, não há história sem continuidade com o passado 

e as determinações que esse lança sobre o tempo presente; por outro lado, não pode haver outro 

futuro, se não formos capazes de instituir uma ruptura com a repetição falsária do passado nos 

termos do advir do novo.  

É assim que em um texto como o 18 de Brumário, nota Derrida, iremos encontrar o 

esboço de uma verdadeira “espectropolítica” em que a contaminação do léxico do “espírito” 

(Gesit) e do espectro (Gespenst) assinala essa relação entre “a morte do outro” e a constituição 

“de nossa própria história”. Tensão interna ao jogo do luto e do esquecimento, enquanto trama 

da memória e da promessa, que arma a experiência concreta da história a partir da qual a 

determinação de um sentido para a justiça no presente se tornaria, enfim, possível. Lida a partir 

desse quadro, todavia, as declarações de Marx se mostrariam, irredutivelmente, ambivalentes:  

 

“Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e espontânea 

vontade, pois não são eles que escolhem a circunstâncias sob as quais ela é feita, mas 

estas lhes foram transmitidas assim como se encontraram. A tradição de todas as 

gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. E 

justamente quando parecem estar empenhados em transformar a si mesmo e as coisas, 

em criar algo nunca antes visto, exatamente nessas épocas de crise revolucionária, eles 

conjuram temerosamente a ajuda dos espíritos do passado, tomam emprestado os seus 

nomes e suas palavras de ordem, o seu figurino, a fim de representar, com essa 

venerável roupagem tradicional e essa linguagem tomada de empréstimo, as novas 

cenas da história mundial. Assim Lutero se disfarçou de Apóstolo Paulo, a revolução 

de 1789-1814 se travestiu ora de República Romana ora de cesarismo romano e a 

revolução de 1848 não descobriu nada melhor para fazer do que parodiar, de um lado, 

o ano de 1789 e, de outro, a tradição revolucionária de 1793-95. Do mesmo modo, 
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uma pessoa que acabou de aprender uma língua nova costuma retraduzi-la o tempo 

todo para a sua língua materna; ela, porém, só conseguirá apropriar-se do espírito da 

nova língua e só será capaz de expressar-se livremente com a ajuda dela quando passar 

a se mover em seu âmbito sem reminiscências do passado e quando, em seu uso, 

esquecer a sua língua nativa. (MARX, 2011, p. 25-26)  
 

  

É sobretudo o tom retórico de Marx, mas também um certo caráter afrontoso de sua 

metáfora, com sua ênfase na ruptura e na reinvenção do presente a partir de um exorcismo pleno 

do passado, o que concerne e preocupa Derrida. Entendamos bem: a questão para a 

desconstrução não é simplesmente a afirmação da memória como um direito, como uma 

exigência incondicional de conservação daquilo que foi; mas, sim, a ideia de que o tempo 

presente não é um tempo linear, homogêneo e idêntico-a-si; antes, ele se define como um tempo 

inatual, saturado por uma virtualidade que coexiste de maneira diferencial, o que faz com que 

a espectralidade lhe seja constitutiva queira admitamos isso, ou não. Ou seja, do ponto de vista 

teórico, trata-se de, ao afirmar o caráter irredutível do espectro, evitar com que o materialismo 

histórico acabe como um último avatar de uma metafísica da presença em que tudo o que é 

reduz-se a materialidade unívoca do ser presente.  

Isso é fundamental, visto que, do ponto de vista prático, se o léxico do espectro se 

impõe, é porque a luta pelo hoje nunca é apenas uma luta a ser entendida de maneira mecânica 

e evolucionista, em que haveria o choque, cego ou tornado autoconsciente, de forças materiais 

que condicionariam casualmente o futuro do mundo em sua necessidade intrínseca; antes, o 

conflito da história é, também, um conflito de valores e ideias, de crenças e desejos, que nos 

excedem em sua temporalidade plural e micrológica, engajando os sujeitos nessa errância que 

já é, nela mesma, o vir-a-ser da natureza e da cultura. Se é certo que não há Razão da história, 

podemos ao menos construir razões na história quando somos capazes de responder a esse 

desaparecimento universal do outro, quando somos capazes de tecer uma constelação social de 

reenvios em torno dessa historicidade da vida da morte: “Quanto mais há vida, mais se agrava 

o espectro do outro, mais ele aumenta a sua imposição. Mais o vivente deve responder: 

responder para a morte, responder para o morto” (SM, p. 177).     

 Derrida precisa seu argumento: Marx por um lado está certo, é preciso ser capaz de 

realmente esquecer, agindo a contrapelo da história, esconjurando de uma vez e para sempre, 

certos fantasmas que configuram nossa impotência em imaginar não um outro mundo, mas sim 

um mundo-outro. Um pouco como dizia Nietzsche, em sua segunda extemporânea, aquele que 

aprende a se curvar, de maneira irrestrita, à história e sua facticidade, acaba conduzido à 
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“idolatria do mundo” tal como ele é, a “dizer sim” para todo e qualquer poder estabelecido, 

adorando de maneira servil o “cortejo fúnebre” dos vencedores enquanto expressão necessária 

da “Ideia” (NIETZSCHE, 1975, p. 68).     

 E, contudo, Derrida hesita em subscrever plenamente tal ponto. Isso porque se o desejo 

de ruptura com este mundo, desejo, portanto, de uma transformação emancipatória decisiva, é 

inalienável – “nada me parece menos caduco do que o clássico ideal emancipador” – sua 

efetividade é apenas possível se formos capazes de “reelaborar o conceito de emancipação sem 

renunciar a esse ideal” (FL, p. 62-63). Reelaboração que passa por uma reabertura, no presente, 

dos silêncios e sofrimentos passados e futuros que pululam na espessura do agora, desse 

conjunto de impulsos mutilados que exigem e animam processos de transformação que, ao não 

se realizaram plenamente, retornam e se repetem como uma demanda de resposta traumática 

daqueles que foram antes de nós, daqueles que virão depois de nós: 

  

Nenhuma justiça (...) parece possível ou pensável sem o princípio de alguma 

responsabilidade, para além de todo presente vivo, nisso que disjunta o presente vivo, 

perante os fantasmas daqueles que ainda não nasceram ou que já estão mortos, sejam 

eles vítimas de guerras, de violência política, ou ainda, de extermínios nacionalistas, 

racistas, colonialistas, sexistas, ou ainda de outras formas de violência, da opressão 

do imperialismo capitalista e de todas as formas de totalitarismo. Sem essa não-

contemporaneidade a si do presente vivo, sem isso que secretamente o estranha, sem 

essa responsabilidade e esse respeito pela justiça aos olhos daqueles que que não são 

mais aqui, daqueles que não estão mais ou não estão ainda presentes e vivos, qual 

sentido teria colocar a questão “onde”?, “para onde amanhã”?, whiter? (SM, p. 15-

16) 

 

Logo, se o 18 de Brumário pode ter razão, por exemplo, em sua crítica em relação à 

ilusão jacobina de se apoiar em um imaginário próprio à república romana – patriarcal, 

aristocrática e escravagista – nem por isso poderíamos generalizar a ponto de nos tornarmos 

incapazes de entender, tanto o potencial que deriva da reminiscência do passado, quanto nossa 

responsabilidade em relação àquilo que, ao desaparecer, deixa rastros na formação de nosso 

desejo social por justiça.  

Essa é uma crítica que Derrida divide com a Tese XIV de Walter Benjamin, como 

Michel Löwy bem argumentou: “o autor de Dezoito Brumário foi muito precipitado ao concluir 

que as revoluções poderiam tirar sua poesia somente do futuro e não do passado”, pois nesse 

caso perdemos o prumo desse “salto do tigre” entre temporalidades diversas, salto que 

realmente permite o desdobramento da força emancipatória que reside em potência nos 

descaminhos do destino historial: “A profunda intuição de Benjamin sobre a presença explosiva 
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de momentos emancipadores do passado na cultura revolucionária do presente era legítima: 

assim, a da Comuna de 1793-1794 na Comuna de Paris de 1871, e desta na revolução de outubro 

de 1917”. Poderíamos ainda, prossegue Löwy, multiplicar os exemplos, pensando “na América 

Latina” e em outros lugares do mundo, em que “a citação do passado não era necessariamente 

uma obrigação ou uma ilusão, mas podia ser uma fonte formidável de inspiração, uma arma 

cultural poderosa no combate presente370” (LÖWY, 2005, p. 121). O que ligaria a desconstrução 

às teses de Benjamin em sua crítica a Marx é, em suma, essa perspectiva histórica em que “o 

passado enquanto passado só pode voltar numa não-identidade consigo mesmo – abertura para 

o futuro, inacabamento constitutivo” (GAGNEBIN, 2009, p.14).  

 O cerne da leitura de Derrida do 18 de Brumário define-se, então, pelo reconhecimento 

de uma ilusão necessária quando, na posse de um discurso esclarecido que visa atravessar o 

caráter ideológico da superestrutura social, Marx tenta esconjurar os espectros de uma vez e 

para sempre; pois isso seria sincrônico a amputar nossa relação com o passado e, portanto, com 

a gênese de nossas promessas de justiça e com o próprio sentido que tal ideia, do ponto de vista 

histórico, poderia efetivamente ter. O resultado seria o enclausuramento da experiência 

histórica aos limites daquilo que é enquanto presença-a-si, do fluxo de temporalidade visível, 

como dizia Althusser; aposta duvidosa de que no esquecimento do passado residiria a chave 

 
370 Sobre isso, dois textos seminais são o de Luiz Antonio Simas (2013) e Rafael Haddock-Lobo (2020). 

Descontada a admiração que temos por seus escritos, de nossa parte, gostaríamos apenas de sublinhar como a 

“experiência popular” e seu “passado” não é apenas solidária de um encantamento que se oporia à marcha de uma 

razão destrutiva - como parece ser a posição de ambos os autores - mas também de uma sobriedade e de uma 

lucidez capazes de, ao partir do desencanto, afirmar a possibilidade de uma transformação outra. Sobre isso, vale 

lembrar um ensaio notável de Nuno Ramos (2019, p.146-162) – Rugas – em que ele mostra como em uma vertente 

de nossa melhor canção popular – aquela que deságua em Cartola e Nelson Cavaquinho – há o encontro do ritmo 

com uma perspectiva desencantada que dá a música um caráter crítico agudo, pelo mesmo movimento que 

reatualiza a poética do samba e a forma canção em direções singulares: “Abstratos, sóbrios e velhos – Cartola, 

entre os dois, representará um núcleo mais assentado, harmônico e clássico; Nelson será mais individuado e ímpar, 

quase desagradável. Cartola acena para a conciliação e Nelson para o trágico. (...) Cartola perdeu, mas ensina ao 

ouvinte aquilo que perdeu, assimilando-o novamente. Seu trabalho é uma enorme metáfora dessa perda, que se 

parece com tudo – alvorada, morro, rosas -, estando, portanto, sempre a dispor, pronto para encontrar (não é isto a 

metáfora?) a justa proporção com o mundo lá fora. Para Nelson, o perdido é perdido e não retorna – não há 

conciliação, mas queixa, espanto, estupor (...) seu violão “preparado”, percussivo, com notas que batem mais do 

que ecoam; sua voz absurda, espécie de anti-João Gilberto em seu fôlego mínimo, que se orgulha de mostrar que 

está acabando em cada verso; seus temas recorrentes, suas rimas recorrentes e, principalmente, suas melodias 

alpinistas, subindo e descendo passo a passo à nossa frente, formam um conjunto impressionante de tristeza, 

dilaceração e morte (...) Ele é nosso contato imediato com aquilo que deu profundamente errado em nós, sem 

remissão a nenhum outro: internacionalização, desejo, cosmopolitismo. Consegue sublimar nosso fracasso sem 

aludir “à vida que podia ter sido mas não foi” (RAMOS, p. 153/159). Não seria difícil, nos parece, mostrar que 

grande parte das experimentações estéticas mais interessantes em nosso país passaram por essa experiência de, 

através de uma “educação pela pedra”, afiar o gume de um pensar capaz de cortar por entre o horror brasileiro, 

abrindo uma fresta na vida para a vida. Nesse caso, uma revalorização da experiência negativa da “desilusão” nos 

parece algo importante para podermos pensar a imanência da cultura brasileira sem o retorno de construções 

ideológicas e regressivas que se imiscuem a sua origem escravagista, teológico-política e colonial-genocida.   
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para a superação de toda e qualquer cisão futura. Como sintetiza, novamente, Fredric Jameson: 

“um mundo sem espectralidade é precisamente a ontologia em si mesma, um mundo de pura 

presença, de densidade imediata, de coisas sem passado: para Derrida, uma impossível e nociva 

ilusão, e, fundamentalmente, o alvo do trabalho de toda a sua vida” (1999, p. 58). Em uma 

palavra, quando uma ontologie materialista recalca a hantologie, ela acabaria tendo como 

destino, paradoxalmente, a idealidade de uma metafísica da presença não muito diferente de 

um materialismo burguês vulgar e solidário ao fim da história.   

Tal inversão crítica é prenhe de consequências, uma vez que, realmente, nada parece 

estar mais próximo disso do que um mundo em que o presente se esvazia na ansiedade de um 

agora aplainado e perpétuo. Tempo morto e estanque que, como Mark Fisher assinalou por 

meio de suas análises sobre a recusa contemporânea do caráter espectral do tempo (2009), é tão 

próprio às formações ideológicas do capitalismo tardio, obstinado em sua monótona ladainha 

defensiva: “there is no alternative”. O ser sem espectralidade alguma, sem crime ou marca, 

sem morte ou luto, seria, então, não “a repetição como farsa”, mas a farsa em si mesma. Ou, 

como dirá Derrida, uma simples “platitude burguesa (...) em sua medíocre ambição” encarnada 

nesse fim da história em que o tempo é apenas um lento e eterno declínio, vertigem de uma 

queda eminente, mas impossibilitada de sair do próprio lugar (SM, p. 183). Como um cadáver 

que, incapaz de desaparecer, perpetua a sua morte sem se esvair. 

 Visando ampliar a compreensão dessa insistência da desconstrução no tema do espectro, 

nos parece interessante recuperar – circunstancialmente - a lição de um texto tardio de Freud 

como Moisés e o monoteísmo. Afinal, nele, para além de qualquer pertinência do ponto de vista 

factual da história, um modelo para isso que Derrida chama de espectral transparece na 

sensibilidade incondicional, e profundamente inquietante, da psicanálise aos rastros dos 

traumas passados de uma formação coletiva.  

É assim, por exemplo, que, em seu texto de 1938, Freud distingue dois tipos de relação 

com o material da memória cultural: por um lado, ele chama atenção como “épocas remotas 

exercem uma enorme atração sobre as fantasias dos seres humanos. Sempre que estão 

insatisfeitos com o presente, eles se voltam para o passado e esperam ver ali realizado o sonho 

jamais extinto de uma era de ouro” (XVI, p. 175-176; XIX, p. 101). Tal relação, Freud nomeia 

como infantil, no sentido de que ela visa uma defesa às pressões do presente: incapazes de 

respondermos àquilo que nos convoca à ação na atualidade, voltamo-nos de maneira sonhadora 
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a um passado inexistente, mitificando uma origem pura em que nos fiaríamos passionalmente 

como maneira de dar conta de nossa própria impotência atual.  

Por outro lado, Freud insiste que quando somos capazes de nos depararmos com a 

angústia que o caráter vago, incompleto e traumático que qualquer tradição nos impõe, “isso 

representa um estímulo especial” para uma criação capaz de “preencher as lacunas da 

lembrança conforme os anseios da fantasia (...) quanto mais vaga se torna a tradição, mais 

utilizável ela vem a ser para o poeta” (XVI, p. 176; XIX, p. 101). Da impotência passamos 

então para a possibilidade de imaginações fabuladoras, sínteses capazes de, por um efeito 

retrospectivo, reconfigurar a própria concepção que temos do passado e, consequentemente, do 

presente enquanto devir futuro.  

Acontece que dizer apenas isso seria pouco para Freud, já que a grande questão 

descoberta pela psicanálise é que tal processo sempre acaba por se inscrever em uma complexa 

dinâmica marcada por esquecimentos, latências, elaborações defensivas e lembranças 

reconstitutivas a posteriori. Em uma palavra, a clivagem do sujeito do inconsciente repica, aqui, 

sobre a ideia de um sujeito da história. Profundamente alheio a uma concepção mecânica e 

linear de desenvolvimento, uma individuação coletiva somente poderá acontecer a partir de 

uma multitemporalidade complexa em sua teia de reenvios e estruturações diferenciais, nesse 

tecido de passados perdidos e obstruídos que repetem-se até que o seu pulso possa enfim se 

inscrever na densidade díspar e plural do presente: “trauma antigo – defesa – latência - irrupção 

do adoecimento neurótico - retorno do reprimido”: eis a fórmula que Freud apresenta para o 

“desenvolvimento” que seu estudo exemplifica (XVI, p. 185 ; XIX, p. 113).   

Na história de um povo escravo que apenas se constitui enquanto povo livre através da 

ação esquecida de um estrangeiro que, ao repetir-se em seu duplo homônimo, dará ao impulso 

de liberação e ao conceito de “Deus único” toda sua conhecida extensão, Freud nos conta uma 

estranhíssima estória de (de)formação: priva-se “um povo do homem celebrado como o maior 

dos seus filhos” tornando-o um egípcio que transmite aos judeus a palavra da coletividade que 

os oprimia (XVI, p. 101; XIX, p. 14). E, contudo, é somente por meio dessa inscrição da 

outridade no seio da identidade do mesmo e, portanto, com o retorno de toda uma linha 

traumática recalcada que vai do exílio no deserto ao assassinato do Moisés egípcio, que um 

novo sujeito coletivo poderá surgir; como se essa palavra que vem do estrangeiro apenas 

pudesse se efetivar por meio de uma repetição em outro contexto e lugar de inscrição, uma vez 

que ela já fora derrotada e reprimida em seu contexto anterior de enunciação.  
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Deparamo-nos, aqui, com a imagem de tempos dentro de tempos, o que imprime um 

caráter vertiginoso à tese freudiana. Ao nos elevarmos por meio da decifração de um traço 

flutuante no corpo do presente, mergulhamos ainda mais em sedimentos a serem escavados até 

o íntimo de uma avalanche que parece cair sem fim. Sobre a terra, a profundidade sobe a 

superfície revelando-se como um estrato de um conjunto mais amplo de estratos, tal como uma 

inocente matrioshka; inquietante efeito de proliferação dessas instâncias temporais que se 

tecem de maneira tortuosa em torno de algo que não se divisa nunca bem. A reversão do avesso 

em superfície é cheia de enganos: densamente povoada por veios sedimentados que mergulham 

e se espraiam para outras dobras do tempo, o presente nos escapa por entre os dedos. No mesmo 

momento em que um plano se abre por uma secção ortogonal, outros se retraem e se afundam, 

como que se perdendo em um abismo infinito371.      

  Se a tese do Moisés egípcio é uma monstruosidade, ela o é menos pelo efeito de duplo 

que assombra o personagem “Moisés”, e mais por essa ideia, impressionante, de que o corpo 

político que se configura na formação do povo judeu tenha sido capaz de advir somente por 

meio do exílio que a marca do estrangeiro lhe impôs. Mesmo que depois tal processo seja 

recalcado, e o sujeito dessa história a narre a partir de uma reconstrução fantasmática em torno 

da autoridade de uma figura paterna forte, a lição freudiana consiste na indagação de como a 

exigência de confrontação com passado, no que ele tem de mais traumático, constitui o veio 

real para a intelecção daquilo que veio-a-ser no presente.  

Em outras palavras, Freud encontra no âmago do labirinto temporal da própria história 

de formação de seu povo aquilo que lhe é essencialmente outro. Em termos derridianos, nesse 

caso, o que é mais próprio aos judeus, aquilo que define a sua identidade-a-si, isto é, a aliança 

com o Deus único, traz, em seu furo, uma outridade que os despossuem de si-mesmos. A 

história da reapropriação do caminho de formação de um sujeito coletivo aparece, então, como 

que descentrada; isto é, aparece enquanto uma história da expropriação tecida às costas da 

consciência atual; sujeito coletivo elíptico habitado por fantasmas que falam e gesticulam por 

ele, mesmo que disso nada mais se saiba. A esse respeito, foi Vladmir Safatle quem melhor 

expôs as consequências políticas da elocubração freudiana de 1938:  

 

O texto de Freud tem uma função maior: mostrar como o político não é o espaço de 

constituição do povo como totalidade funcional, mas o movimento de desconstrução 

do povo como unidade autorreferencial (...) Maneira freudiana de mostrar como a 

 
371 Sobre esse caráter “en abyme” da interpretação freudiana, ver Foucault (2001, p. 592-602) 
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crítica opera não através da tentativa de construir princípios completamente novos, 

mas através da exploração da ambiguidade do que parecia, até então, familiar. (...) 

Extração de fragmentos de outro tempo, um tempo das promessas ainda não 

realizadas, mas nunca completamente esquecidas. Uma porta de confiança na política 

foi aberta por Freud a partir da crença de que traumas sempre permanecem em 

pulsação e de que em alguns desses traumas se encontram nossas experiências mais 

valiosas (2015c, p. 131-132).   

 

Sobre tal ênfase dada ao trauma histórico enquanto elemento fundamental para uma 

reflexão histórico-política, lembremos com em um texto como Mal de arquivo, Derrida insiste 

que a importância da tese de Moisés e o monoteísmo é, precisamente, como “o recalque é um 

arquivamento” e, por conseguinte, diferente do positivismo próprio a um “historiador comum”, 

o legado da psicanálise diria respeito aos “arquivos inconscientes, mais geralmente virtuais”, 

que Freud busca decifrar “através da aparente ausência de memória”, por intermédio de “todos 

os tipos de sintoma, sinais, figuras, metáforas e metonímias que atestam” uma espessura do 

tempo histórico, espessura que resiste “às normas da história positiva”. Rastros, portanto, 

“ilegíveis” do ponto de vista da narrativa oficial dos fatos, mas que deixam marcas indeléveis 

“na memória da humanidade” (MA, p. 84). Por essa razão, a psicanálise seria solidária de uma 

“revolução” à problemática da memória sociocultural mediante esse deciframento do que Freud 

chama de “cicatrizes”, leitura em que “a impaciência absoluta” da mnemosyne visa estancar 

esse “mal radical” que é o esquecimento enquanto desaparição última do arquivo inconsciente, 

isto é, a desaparição da desaparição como esquecimento absoluto (MA, p. 8-9).     

Em suma, o vínculo entre marxismo e psicanálise nos forneceria um modelo 

materialista, não reducionista, capaz de pensar uma história política de formação sem que 

percamos de vista essa relação constitutiva do presente com o passado e toda a trama daquilo 

que nunca teve nome na história do mundo. Transitamos, então, do espectro de Marx para o 

espectro de Freud, e vice-versa, na oscilação disso que Derrida chama de “efeito de 

espectralidade”, efeito por intermédio do qual podemos fazer jogar, nesse interminável Fort-

Da, a potência do pensar de duas experiências intelectuais decisivas do século passado:  

 

Se há qualquer coisa como a espectralidade, há razão para duvidar dessa ordem 

asseguradora de presentes e, sobretudo, dessa fronteira entre o presente, a realidade 

atual ou o presente do presente e tudo o que podemos lhe opor: a ausência, a não 

presença, a inefetividade, a inatualidade, a virtualidade ou mesmo o simulacro em 

geral, etc. Há de se duvidar, inicialmente, da contemporaneidade a si do presente. 

Antes de saber se podemos diferenciar o espectro do passado e este do futuro, do 

presente passado e do presente futuro, faz-se necessário perguntar se o efeito de 

espectralidade não consistiria em desfazer tal oposição. (SM, p. 72) 
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 O simples cotejo entre a teoria geral da espaço-temporalidade, tal como Derrida elabora 

em seus primeiros textos sobre o gramma e a escritura, e a concepção de espectralidade no que 

ela diz respeito a uma filosofia da história, nos mostraria como a hipótese simples de um ethical 

turn, feito quase que exclusivamente por meio de um diálogo com Emannuel Levinas, é bastante 

duvidosa. Afinal, colocar em questão a “contemporaneidade do presente a si” é o que a 

desconstrução nunca cansou de fazer desde os seus primeiros textos. Contudo, sem dúvida, essa 

continuidade de longa duração conhece uma inflexão a partir da década de 80: da especulação 

ontológica que pensava a espaço-temporalidade enquanto coexistência de múltiplas 

temporalidades que não se unificam sob os auspícios de uma duração unívoca e universal, o 

que fazia com que própria unidade do agora enquanto instante unificador desaparecesse dando 

lugar a essa cintilação que se dispersa sem origem e fim, passamos a esse “conjuntar do 

disparate mesmo, desse esforço de pensar “o disparatado”, isso que nos leva “até o ponto em 

que o disparate conjunta-se sem trair a disjunção, a dispersão ou a diferença: sem apagar a 

heterogeneidade do outro” (SM, p. 58). Nessa reflexão sobre o espaço-tempo, ata-se as pontas 

de um pensar que é, simultaneamente, uma ontologia e uma crítica: “tempo, sem dúvida, mas 

também história que é o mundo” (SM, p.43).  

  

4.5 Infinitos inatuais 

 Do muito que poderia ser dito a respeito dessa relação entre ontologia temporal e 

filosofia da história, de nossa parte gostaríamos simplesmente de sugerir, à guisa de conclusão, 

como tal relação se encaminha na direção da desconstrução de uma Ideia de justiça que 

organizaria, dentro dos quadros de uma reflexão ético-política, o horizonte pressuposto de 

reconciliação dos conflitos da historicidade humana. Afinal, em última análise, é somente a 

partir desse movimento que a desconstrução pode, enfim, exprimir uma concepção positiva de 

incondicionado.  

Sobre isso, lembremos como em seu último livro372, Derrida volta aos textos de Kant e 

Husserl enquanto representantes maiores desse racionalismo próprio ao “Esclarecimento”, 

racionalismo que encontraria seu fecho na articulação sistemática entre o desenvolvimento do 

conhecimento científico e o avanço moral da humanidade em um progresso social interminável 

 
372 A questão dessa tarefa infinita que a Ideia impõe à história, isso que Hegel chamou certa vez de um “infinito 

ruim”, já aparece longamente desenvolvido no primeiro livro de Derrida a respeito do progresso do conhecimento 

científico a partir da obra de Husserl.  
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(VOY, cap. 2). Progresso em que a liberdade política sempre daria, legislativamente, um passo 

a mais rumo a uma efetivação concreta da liberdade humana373.  

Nesse sentido, Esclarecimento e progresso seriam dois termos necessariamente 

imbrincados, sendo a compreensão da perfectibilidade sem fim “do homem”, isto é, de um 

infinito potencial intrínseco ao desenvolvimento racional da humanidade, aquilo que de mais 

incondicional encontraríamos na tradição do “idealismo transcendental” (VOY, p. 188). A 

razão seria movida, explica então Derrida, por um interesse que conjuga totalidade e telos a 

partir do ser-histórico da racionalidade mesma (VOY, p. 178-186). O que significa que, mesmo 

que a realidade resista ou não realize plenamente tal interesse, poderíamos sempre agir como 

se a história fosse se realizar enquanto história universal dos fins do homem. Nisso residiria a 

força normativa da Ideia de razão nos termos do dever-ser de uma realidade futura.  

Como sempre nas estratégias desconstrutivas, não iremos encontrar uma confrontação 

direta com este esquema tradicional, mas sim uma crítica imanente de seus pressupostos. Tal 

desconstrução irá se dar a partir de três traços fundamentais que encaminham nossa conclusão: 

1) valorização das descontinuidades espaço-temporais enquanto potenciais de justiça internos 

a uma história universal; 2) o caráter incalculável do acontecimento enquanto aquilo que coloca 

o Telos da racionalidade em questão; 3) a desilusão como o verdadeiro locus da experiência 

“messiânica” da histórica. 

Se a justiça é uma ideia capaz de nos orientar em nossa relação com a história, ela apenas 

pode o ser enquanto uma constelação de fragmentos que se conjugam para além da violência 

intrínseca a um logocentrismo universal que se imporia enquanto uma narração contínua e sem 

restos. Tal escolha pelo des-idêntico, no entanto, abre uma sutileza que, por vezes, escapa a 

leituras bastante atentas de Derrida. Isso porque, por um lado, sem dúvida a desconstrução 

define-se por uma crítica radical de uma história unívoca e universal; mas, por outro lado, ela 

 
373 Vejamos a enunciação de tal ideia a partir da quinta proposição de Kant em sua História Universal de um ponto 

de vista cosmopolita: “O maior problema do género humano, a cuja solução a Natureza o força, é a consecução de 

uma sociedade civil que administre o direito em geral. Como só na sociedade e, claro está, naquela que tem a 

máxima liberdade, por conseguinte, o antagonismo universal dos seus membros e possui, no entanto, a mais exata 

determinação e segurança dos limites de tal liberdade para que possa existir com a liberdade dos outros - como só 

nela se pode obter a mais elevada intenção da Natureza, posta na humanidade, a saber, o desenvolvimento de todas 

as suas disposições, a Natureza quer também que ela própria realize este seu fim, bem como todos os fins do seu 

destino: por isso, uma sociedade em que a liberdade sob leis exteriores se encontra unida no maior grau possível 

com o poder irresistível, isto é, uma constituição civil perfeitamente justa, que deve constituir para o género 

humano a mais elevada tarefa da Natureza; porque só mediante a solução e o cumprimento de semelhante tarefa 

pode a Natureza levar a cabo os seus restantes intentos relativos à nossa espécie” (2007, p. 112). 
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também pressupõe tal história, haja vista que todas as vezes que falamos de uma “história da 

metafísica”, ou do “falologocentrismo” da cultura ocidental, nos movemos dentro de uma 

concepção molar e continuísta de historicidade. 

Habitando o dentro da tradição filosófica, “parasitando-a”, talvez dissesse Derrida, a 

tese da desconstrução é de que há uma tendência de unificação racional dos fatos históricos nos 

termos de uma visão unitária de totalidade que é condizente com a natureza sintética e 

apropriativa do trabalho do logos. Buscando dotar a história de um sentido e, 

concomitantemente, relacioná-la de maneira linear interligando seus eventos de maneira 

necessária e objetiva, a razão explica e interpreta os fatos do mundo nos termos de uma 

narrativa em que a humanidade se realiza enquanto sujeito de sua própria estória. Assumido 

esse modelo, há uma certa tendência idealista da filosofia moderna de inteligir o vir-a-ser nos 

termos de um progresso simples, isto é, nos termos de uma melhora objetiva da situação atual 

quando contrastada com épocas passadas. 

Entretanto, se a desconstrução é uma interminável meditação sobre a impossibilidade 

da presença-a-si, ela então se define por tomar tal esquema pela sua impossibilidade, o que não 

significa a simples inversão apocalíptica, ou aceleracionista, inversões que conservam o mesmo 

esquema linear com o sinal invertido.  Dada a primazia da alteridade, somos levados a ler a 

história por intermédio disso que resiste e sucumbe ao vir-a-ser. Como consequência dessa 

compreensão de que a diferença condensa temporalidades diversas que fissuram uma 

compreensão unitária do momento atual, a imagem do fluxo histórico se torna bastante equívoca 

e tremeluzente: a dicotomia entre continuidade e descontinuidade é falsa, uma vez que o tempo 

é a continuidade de suas descontinuidades, um todo-não-todo que é internamente dividido e 

mediado por exclusões e partilhas.  

A reversão da história logocêntrica é feita, por conseguinte, a partir de um deslocamento 

interno de sua capacidade sintética apropriativa da diferença, e não por meio de uma negação 

estrita de qualquer história universal. Quando a identidade deixa de ser o pressuposto dessa 

história, há uma difração de metanarrativas que suprimem uma metanarrativa última: “le plus 

d’une” do qual nos fala Derrida pode ser entendido como uma proliferação de universais na 

recusa do universal (SM, p. 18). Tempos dentro de tempos, bifurcações, traumas, alterações de 

ritmo e dissonâncias amplas. O trabalho histórico se torna um trabalho difícil e severo na 

tentativa de se orientar a partir de um material heterogêneo e que não pode ser organizado de 
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maneira simples. A Weltgeschichte surge como um plano permeado por conflitos, campo 

material sempre passível de disputa em sua reescritura.   

Fazer justiça a essas outras histórias implica, a partir de então, ser capaz de desconstruir 

a univocidade da “História”; desconstrução, entretanto, que significa, também, a construção 

dessa “conjunção dos disparates” do qual nos fala Derrida; isto é, da capacidade de articular 

de maneira coerente o múltiplo, resistindo ao apagamento do outro a partir da criação de uma 

nova consistência relacional374. Não, é certo, nos termos de uma rememoração épica, mas sim 

da metamorfose da tradição por meio da afecção com aquilo que lhe é outro. Nesse sentido, a 

tese de Derrida parece ser que a verdade da história universal pode ser refeita na recolecção de 

suas criptas, pedaços de tempo que não param de se precipitar, trama dos espectros que 

constituem a não-contemporaneidade que rasura o presente.  

É tendo tal imagem diferencial em mente que Espectros de Marx pode afirmar, como 

algo interno a essa constelação temporal que chamamos de “presente”, a chance da justiça 

mesma (Dike). Chance que pressupõe, fundamentalmente, “o excesso dessa dis-junção, alguma 

Unfuge, algum ‘out of joint’, des-locamento no Ser e no tempo em si mesmo”. Espectropolítica 

que tem sua condição nessa espaço-temporalidade “des-totalizante da justiça”, impossibilidade 

da presença que é a “condição indesconstruível da desconstrução, mas uma condição que está 

ela mesma em desconstrução” (SM, p. 56).   

Nisso tudo, propomos, a ideia de progresso não é descartada de maneira imediata, antes 

ela se realiza por meio de uma constante crítica capaz de reconhecer seu inacabamento 

estrutural e suas contradições internas. Nada nos parece mais distante do pensamento de Derrida 

do que a tentativa de saltar plenamente para fora do processo histórico, ou, o que seria pior, a 

partir da nostalgia mistificadora de uma origem passada pura, retornar a uma identidade 

“autêntica” sem crime ou violência. A aporia do progresso é que ele apenas pode se realizar 

 
374 Nesse sentido, a questão não é a condenação irrestrita da “civilização ocidental” e muito menos a fetichização 

do outro por intermédio de um salto em que, como que por um passe de mágica, nos tornamos o oposto do que 

somos. Antes, trata-se da astúcia em fazer com que séries divergentes convirjam criando malhas críticas capazes 

de fissurar o instante do agora conservando a sua heterogeneidade irreconciliável. Pensemos, por exemplo, nesse 

encontro impossível entre o animismo de alguém como Davi Kopenawa e o materialismo de Brecht: “A floresta 

está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destrui-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo 

da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor.  Os espíritos xapiri, que 

descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe (...) Então morreremos, 

um atrás do outro, tanto os brancos como nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais 

nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar” (KOPENAWA, 2010, p.1). “Também o céu às vezes 

desaba. E as estrelas caem sobre a terra. Esmagando-a com todos nós. Isto pode ser amanhã” (BRECHT, 2012, p. 

172). Pensar tais encontros, nos parece, é uma das grandes heranças da desconstrução por-vir.     
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negando-se: afinal, quando se critica o progresso, quando se perde a ilusão de um progresso, 

ainda assim, progride-se. Tal double bind acossa um moralismo consolador, pois quando a 

história é, enfim, também inteligida enquanto a história de catástrofes sucessivas, quando a 

concretização de certos ideais se confunde e coincide com o estabelecimento do caráter cruel e 

cego da ordem do mundo, a compreensão histórica da natureza e da cultura progridem. A 

dificuldade de se desembaraçar da “modernidade” é exatamente esse ardil que faz com que, 

talvez, não haja nada mais moderno que a crítica do moderno. Sua força não é a promessa do 

reencantamento, mas sim aquela que deriva de um desencantamento que nos faz prosseguir.   

A desconstrução aparece, então, como uma operação imanente, sem o recurso a uma 

ideia que abriria um horizonte infinito e a priori de aproximação; é apenas do conflito com a 

realidade concreta que novas direções para a história poderão, quiçá, emergir de maneira 

experimental. O que significa que não deixamos nunca de experimentar com o mundo, de 

calcular nossas possibilidades, de buscar resolver problemas a partir de um confronto mediado 

com os seus limites.     

E, contudo, como sempre em Derrida, tudo irá se complicar, porque concomitantemente 

a essa visada de uma ação crítica imanente à história, será preciso colocar a própria soberania 

da razão em questão, a própria incondicionalidade da incondicionalidade do pensar e da práxis 

em jogo. Isso é feito por meio da irrupção, desconstrutiva, do conceito de acontecimento:  

 

É ao sujeito dessa supremacia, da ideia e do telos, da razão ou do logos, quem se 

ordena, ou o que os ordena, é ao sujeito da ideo-logia e da teleo-logia, dessa razão de 

idealidade e dessa razão do telos, que nós devemos colocar a questão do 

acontecimento, do vir (venir) e do por-vir (avenir) do acontecimento (VOY, p. 188).  

 

Podemos entender tal colocação a partir da distinção que Derrida propõe entre futuro e 

por-vir; aquele, referindo-se a um estado de ser marcado pela antecipação de sua possibilidade, 

um “será” que se inscreve em uma linha temporal como o instante posterior ao agora; este, 

caracterizado por Derrida como o incalculável, não um estado futuro do ser, mas sim aquilo 

que, ao se dar, rompe o encadeamento contínuo do ser.  

O futuro define-se, então, como aquilo que é possível e que, ao ser apropriado 

retrospectivamente, torna-se um fato; nele, a razão descobre a calculabilidade complexa da 

probabilidade, cálculo que permite a orientação temporal das escolhas racionais e o 

estabelecimento dos direitos do entendimento na objetivação cognitiva de regularidades no 

mundo. Já o por-vir se diz não do possível, mas do impossível; daquilo que não aparece inscrito 
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nos limites do presente, excedendo-os; logo, ele não tem uma probabilidade matematizável, 

mas é a própria chance da chance advir, o vir daquilo que não se pode pré-ver, surgimento do 

novo enquanto acontecer. Em outras palavras, o acontecimento é supranumerário, ele rompe a 

progressão indefinida, a linha do futuro interminável. Fora-do-ser, o por-vir não é o futuro da 

história, mas o intempestivo, isso que, como um relâmpago, corta as dobras do presente 

iluminando-o em todas as direções; ou, quem sabe, como a faísca que tudo incendeia reduzindo 

um mundo a pó.  

Em sua chegada sem antecipação, o acontecimento nos desampara; por isso Derrida diz 

que a desconstrução afirma a vinda do acontecimento por meio de uma afirmação originária, 

por uma “escolha patológica” antes de qualquer escolha, decisão que institui, em sua 

passividade, a chance da promessa mais ativa: “viens”! Sem garantias, sem álibi, a não 

contemporaneidade do presente, sua diferença para-consigo, mantém em aberto o risco e a 

chance da chegada do outro. No futuro mediamos com o que se segue; já no por-vir estamos 

expostos ao devir em si-mesmo. A relação entre o passado e o futuro é o que tece o conceito de 

história; já a trama da espectralidade e do acontecimento pode se inscrever na história, mas não 

pertence inteiramente a ela.  

A desconstrução, então, em mais um gesto de atravessamento de fantasias, insiste como 

uma filosofia da história, como aquela que subjaz a “modernidade esclarecida”, apenas pode 

ser uma reflexão sobre a concretização de uma arché que seja telos; pensamento linear de um 

infinito ruim em que experienciamos necessariamente a escolha dos possíveis em direção a uma 

concretização sempre diferida, concretização que visa reduzir ou evitar o acontecimento em sua 

elevação infinita a uma única possibilidade. No fundo, Derrida não renega completamente esse 

esquema circunscrito, antes o rebate sobre a exigência mais ampla do inatual375, disso que nos 

despossui da relação de posse com o futuro, a partir do caráter diferencial de um presente sem 

presença. Nesse advir do outro, as categorias modais do possível e do impossível se 

embaralham, como que uma aparecendo por dentro da outra: exatamente por não-ser é que o 

impossível pode acontecer. Contaminação que produz uma conjugação bem ao estilo da 

desconstrução: o impossível, na sua impossibilidade, torna-se a condição da emergência da 

possibilidade de outros possíveis. 

 
375 Deleuze e Guattari deram ao inatual, ou intempestivo, uma formulação decisiva para o que nós propomos aqui 

(1991, p. 113-114).  
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 Não sem razão, Fredric Jameson viu como essa imagem diferencial do espaço-tempo, 

construída por Derrida desde seus trabalhos sobre a questão da escritura, “permitia uma 

desconstrução (...) impulsionada pelo impossível (Utopia)”, pelo advir “de algo radicalmente 

novo” na ordem da história. Tratar-se-ia, então, de “manter o impossível vivo, fazendo com que 

ele continue possível em sua essencial impossibilidade”. Comprometimento de Derrida com 

um desejo de justiça e emancipação que expressaria “a mais radical forma de politização e que, 

longe de estar enclausurada na repetição da neurose ou da obsessão, é energicamente orientada 

para o futuro” (JAMESON, 1999, p. 59-60).  

De certa maneira, a verdade é que todas essas figuras incondicionais que surgem no 

pensamento de Derrida a partir da década de 80 podem ser lidas nessa chave do acontecimento 

impossível: o dom enquanto um dar sem retribuição ou mais-valia, dádiva como o impossível 

de uma sociedade integralmente organizada por meio da categoria de troca; o perdão como o 

impossível de uma história mundial marcada por traumas e violências irrecuperáveis, pelo 

contínuo desdobramento das feridas de um passado colonial, racista e opressor na atualidade; a 

hospitalidade como o impossível abrigo e solidariedade ao estrangeiro em uma geopolítica onde 

apenas a circulação de mercadorias é feita de maneira irrestrita, mas o deslocamento 

populacional continua a ser constrito à dispositivos biopolíticos nacionais de regulação e 

administração daqueles que podem ou não atravessar fronteiras, o que muitas vezes define 

aqueles que poderão ou não sobreviver; a justiça como o impossível do direito e das regras, 

como o além tanto da condicionalidade de um imperativo normativo formal, quanto de qualquer 

estrutura punitiva concreta: “justiça, que não é o direito, que é o próprio movimento da 

desconstrução agindo no direito e na história do direito, na história da política e na história tout 

court” (FL, p. 56).   

Em todos esses casos, e existiram muitos outros ainda (luto, razão, democracia, 

esclarecimento, universidade, etc), por meio de análises extremamente densas, Derrida sempre 

acaba por resguardar o impossível na sua incondicionalidade, naquilo que escapa ao simples 

voluntarismo de uma ação, ou do cálculo tecnocrata, enquanto maneira de tocar a virtualidade 

da instauração da chance, o cair dos dados em que fervilha não o être, mas o não-ser do peut-

être. Se a desconstrução é inseparável de uma experiência do impossível é porque, para ela, o 

incondicionado marca essa inatualidade do presente, isso que não pode existir dentro das 

configurações atuais do possível.  



369 

 

 
 

Para ilustrar tal raciocínio, podemos seguir a sugestão, proposta por Alain Badiou, 

daquilo que ele chamou de “paixão pelo inexistente”, paixão a partir da qual a experiência 

intelectual de Derrida nunca teria deixado de se orientar  (2006, p. 595-596): digamos, seguindo 

a sua formalização, que A seja os limites dados por qualquer estrutura histórica de organização 

da experiência social e que ∅a seja aquilo que não pode existir em A, aquilo que é, portanto, 

inexistente em relação a uma determinada ordem espaço-temporal dada. O erro estaria no fato, 

propõe Badiou, de identificarmos o inexistente com o nada em contraposição a uma 

compreensão estática do que é, perdendo de vista que ∅a indica, ao mesmo tempo, “a 

possibilidade de uma existência concreta sobre outras condições”; isto é, a possibilidade da 

emergência do inexistente por meio da desconstrução da estrutura de organização do dado. A 

exigência de tais deslocamentos em torno dos limites histórico-transcendentais do impossível-

possível organizaria a operação desconstrutiva em seu desejo de ampliação da relação entre o 

pensável e o vivível, o que significa que “aquilo que nos escapa é o que permite pensar 

diferentemente o agora”. O impossível como o inexistente de determinada condição de 

possibilidade pode então ser definido como “o ser de um não-ser que não é um nada”. Badiou 

propõe grafar essa forçagem dos limites por meio de um objeto impossível – dom, justiça, 

perdão, hospitalidade, democracia, razão - pela palavra inexistance com um “a”, tal como em 

différance: “∅a = inexistance = différance”. Por que não?” (BADIOU, 2006 p. 595).        

É nesse jogo com o impossível que, talvez, encontremos o ponto sensível da maior 

divergência entre a orientação última do pensamento de Derrida e o de Freud. Isso porque, em 

certa medida, Derrida sempre irá encontrar na leitura ortodoxa de Freud, “na interpretação 

freudiana de Freud”, uma prevalência em direção ao mal menor e, portanto, a uma política do 

cálculo com os possíveis:  

 

A filosofia freudiana da cultura, da civilização, ou da história (...) sempre retorna a 

esse motivo: teleologia do progresso por um indireto deslocamento e restrição das 

forças pulsionais; o que faz com que Freud determine o trabalho da razão, 

majoritariamente, como ‘uma economia do possível’. E nós não devemos condená-lo 

por isso. Ele sempre reduz conhecimento e ética, lei e política, a essa economia do 

possível (PC, p. 275).  

 

Não devemos condená-lo porque, como vimos, tal economia restrita, tal trabalho 

progressista dentro das condicionalidades, é sempre necessária. E, contudo, se pergunta 

Derrida, não será preciso, ao mesmo tempo, saltar dessa figura do infinito interminável que 

subjaz a psicanálise freudiana, em direção a afirmação de uma incondicionalidade para além de 
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qualquer soberania e cálculo, abertura do pensar para um infinito inatual que não se diz na 

simples progressão, mas no incessante deslocamento dos limites de nossa experiência 

sociovital? Ou, em termos psicanalíticos, afirmar de maneira irrestrita essa via de mão dupla 

entre a economia do prazer e uma economia da vida da morte? Daí esse comentário que, em 

certa medida, sintetiza a última palavra de Derrida em relação a psicanálise enquanto discurso 

e prática: 

 

Isso que vem do além do além, e então para além da economia do possível. Isso é 

incrustrado à vida, com certeza, mas uma vida outra que aquela da economia do 

possível, uma vida im-possível, sem dúvida, um além-viver (survive), não 

simbolizável, mas a única que vale a pena ser vivida, sem álibi, de uma vez e para 

sempre, a única a partir da qual podemos partir (note-se que eu disse partir) para um 

possível pensamento da vida. (...) Isso somente pode ser feito tendo como ponto de 

partida um além-da-vida que não deve nada ao álibi de algum além mítico-religioso. 

A afirmação originária do além do além se oferece a si mesmo em numerosas figuras 

do impossível. Eu estudei algumas delas em outros lugares: hospitalidade, dom, 

perdão (...) suas possibilidades são sempre anunciadas enquanto experiências de um 

não-negativo im-possível. (...) Talvez, o que amanhã, torne-se uma tarefa para a 

psicanálise, para uma nova razão psicanalítica, para um novo esclarecimento 

(Aufklärung) psicanalítico, é uma revolução que, como todas as revoluções, virá em 

termos com o impossível, negociando com o inegociável que se manteve inegociável, 

calculando com o incondicional enquanto tal, com a inflexível incondicionalidade do 

incondicional (PC, p. 276-277).        

 

A clínica como crítica, para além do mal-estar e da economia das diferenças, ao afirmar 

a vinda do acontecimento, seria uma psicanálise aberta para uma “revolução”, propõe Derrida, 

sem bem determinar o que isso poderia significar. Um pouco como se ele confessasse um não-

saber e, nesse não-saber, ele nos dissesse, simplesmente, que o realismo freudiano deve estar 

atado a uma certa incondicionalidade última, com o risco de, caso contrário, a psicanálise se 

tornar uma prática conservadora, puro mecanismo de integração e administração da crueldade 

e do sofrimento humanos. Liberar a psicanálise dos limites de uma antropologia do homem e 

do cinismo conformista que acompanha o adágio “homo homini lupus est”, em sua justificativa 

do mal e dos dispositivos de coerção social, significa recolocar a questão da função política do 

pensamento freudiano hoje.  Tarefa que, de certa maneira, Derrida não se furtou a enfrentar.  

Mas, se é assim, uma última questão surge: pois, afinal, não poderíamos ver, aqui, 

utilizando o imperativo desconstrutivo de travessia das fantasias contra a própria desconstrução, 

o retorno de uma fantasia primordial, filosófica por excelência, nessa ênfase derridiana tardia 

no incondicional? Quer dizer, nesse comentário hermético sobre a economia do possível em 

Freud, por exemplo, não se revela obliquamente uma expectativa e um desejo indeterminado 
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de um para-além que, invariavelmente, lembra uma figura de consolação ideal perante o 

reconhecimento dos limites do possível que o princípio de realidade exige? Figura que trai o 

seu caráter teológico-político quando Derrida afirma, com todas as letras, que na desconstrução 

se trata de uma certa “experiência da promessa emancipatória: talvez, mesmo, a formalidade de 

um messianismo estrutural, um messianismo sem religião, o messiânico, enfim, sem 

messianismo” (SM, p. 102).  

Uma discussão aprofundada sobre o problema do messiânico em Derrida poderia nos 

levar para muito longe, para um campo de estudos da cultura judaica em que não temos a 

competência necessária, nem a pretensão de tê-la. Dito isso, nos parece, entretanto, simples e 

seguro afirmar que para um “marrano” como Derrida, o tema do messiânico pode ser 

interpretado a partir do esquema apresentado por Gershom Scholem em seu estudo clássico – 

A ideia messiânica no judaísmo. De maneira hiper reduzida, a tese a qual Scholem chega 

quando de sua reflexão sobre a vida do messias Sabbatai Zevi e suas consequências para a 

comunidade judaica (1971, cap. 3) é de que a experiência messiânica do judaísmo se 

caracteriza, sobretudo, por uma promessa frustrada, por uma desilusão perante uma vinda que 

seria redentora. Frustração que estaria no coração da experiência social marrana que enforma a 

vinda de um messias que termina convertido a outra religião.   

Seguindo essa pista, acreditamos ser possível afirmar que, nas mãos de Derrida, o 

problema que o “messiânico” porta é a de uma promessa negativa, isto é, uma exigência de 

futuro sobre o qual não se tem mais expectativa alguma. Muito diferente de uma esperança por 

redenção, o messianismo de Derrida é o avesso da estrela flamejante da fé: “E isso é tudo?” 

parece ser realmente o seu enunciado mais elementar. Um pouco como em Godot, espera-se 

sem já mais nada esperar; antes, vive-se para-além do vazio de uma promessa falhada, no eco 

da afirmação de um por-vir para a razão e o mundo: “afirmação que porta nossas expectativas, 

é certo, mas sem expectativa alguma. Não o desespero, mas aquilo que é estranho à teleologia, 

à esperança, ao salut da salvação” (VOY, p. 15).  

A utopia, no final das contas, parece ser um conceito insuficiente376. É certo que apenas 

por meio dela a filosofia se eleva até o limite do político; e, contudo, o utópico sempre paira 

 
376 Sobre isso, ver Deleuze e Guattari: “A utopia não é um bom conceito porque, mesmo quando se opõe à História, 

refere-se a ela ainda e se inscreve nela, como um ideal ou como uma motivação. Mas o devir é o próprio conceito. 

Nasce na História, e nela recai, mas não pertence a ela. Não tem em si mesmo nem início nem fim, mas somente 

um meio. Assim, é mais geográfico que histórico. Tais são as revoluções e as sociedades de amigos, sociedades 

de resistência, pois criar é resistir: puros devires, puros acontecimentos sobre um plano de imanência. O que a 
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sobre a história, como um ideal a ser alcançado, como um infinito ruim que nos separa da 

inatualidade do devir por meio do inoculamento de uma transcendência estéril. Mas o devir não 

é exatamente essa experiência em que abandonamos a expectativa do que seremos, para nos 

tornarmos outro, devir-outro que se dá nessa cesura em que o acontecimento passa e arrasta a 

configuração do presente? Há de se recusar a cantilena do niilismo afirmando-o até sua 

reversão: o desabamento da esperança é solidário àquilo que vem “pela razão à razão, segundo 

esse vir, segundo esse nome verbal que liga o acontecimento, o futuro e a mutação, a semântica 

do vir, nome verbal duas vezes inscritas em ‘o advir da razão, os devires das racionalidades’” 

(VOY, p. 189).   

Nos limites da simples razão, tornamo-nos sensíveis ao fervor de sua inquietude. É 

verdade, a desconstrução, em sua ânsia, nos deixa quase nada por entre os dedos. E, contudo, 

ela não é estrangeira a acolhida e a partida da alteridade. Diferente de uma autodevoração 

narcísica que se confundiria com uma desmitologização que tudo reduziria ao mero ente 

material, idêntico a si e fechado na afirmação indiferente de sua presença unívoca, a diferença 

se dá como a paixão por essa multitude de rastros flutuantes que desmentem a identidade do 

ente e o fechamento da história. Talvez por isso, apesar de uma obra tão materialista, Derrida 

nunca recuse seu amor pela metafísica, confessando-o em cada uma de suas linhas. É que o 

arruinamento do logos nos lembra toda felicidade que um dia foi prometida não somente à 

humanidade, mas a tudo aquilo que é. Promessa que trai, no instante derradeiro do desabamento, 

a intimidade luzente de seu segredo: tudo aquilo que é não é tudo377. Às vezes, a única forma 

de novamente se espantar com o mundo é deixar de ser adulto sem voltar a ser criança378.  

  

 
História capta do acontecimento é sua efetuação em estados de coisas ou no vivido, mas o acontecimento em seu 

devir, em sua consistência própria, em sua autoposição como conceito, escapa à História (...) O que se está fazendo 

não é o que acaba, mas menos ainda o que começa. A história não é experimentação, ela é somente o conjunto das 

condições quase negativas que tornam possível a experimentação de algo que escapa à história. Sem história, a 

experimentação permaneceria indeterminada, in-condicionada, mas a experimentação não é histórica, ela é 

filosófica” (1991, p. 112).  

 
377 Parece-nos que, nesse sentido, o messiânico em Derrida tem como constelação muito mais o tema adorniano 

de uma “experiência metafísica”, do que propriamente o motivo da “força messiânica” das Teses sobre a história 

de Walter Benjamin, este ainda muito marcado por um horizonte teológico de redenção. Como uma indicação de 

pesquisa futura, digamos simplesmente que, sobre isso, muito ainda há a se dizer sobre as relações entre Derrida 

e Adorno a partir de uma leitura mais sistemática do último capítulo da Dialética Negativa – “Meditações sobre a 

metafísica”. Parafraseei, por conta própria, nesse parágrafo, algumas formulações de Adorno presentes nestas 

meditações (2009, p.316-330).    

378 Sobre essa imagem da desconstrução enquanto algo entre o infantil e o adulto, ver o belo relato de Sloterdjik 

(2009 p. 73).  
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CONCLUSÃO: o devir da desconstrução e o materialismo por-vir. 
 

 

Não vivemos em um mundo destruído, vivemos 

em um mundo transtornado. Tudo racha e estala 

como no equipamento de um veleiro destroçado.  

 

- F. Kafka379 

 

No que diz respeito aos grandes problemas, nada 

ainda está decidido. É um inferno intelectual: 

entre as camadas superpostas, tudo flutua e pulsa, 

vagamente. E, na profundeza mais obscura, 

distingue-se a silhueta diáfana Lúcifer-Amor.  

 

- S. Freud380 

 

 Em um diagnóstico sucinto sobre o presente, no mais, bastante ao seu estilo, Alain 

Badiou afirmou certa vez que a doxa fundamental arraigada a nossa época era a crença de que 

“existem apenas corpos e linguagem”. Axioma ontológico que teria como contraparte política 

um “materialismo democrático” que se moveria sempre de maneira modesta dentro de um 

horizonte reduzido de expectativas. Ao final da tarde, o objetivo posto na mesa seria sempre a 

salvaguarda de liberdades individuais para o corpo e a garantia jurídica para a coexistência 

pacífica de um pluralismo de culturas (BADIOU, 2006, p. 16-18).  

Dentro desse quadro de época, continua Badiou, a filosofia parece acomodar-se a um 

lugar medíocre, em que acossada pelo desenvolvimento do saber científico, assim como pela 

divisão social do trabalho imposta à produção do conhecimento, a reflexão filosófica encolheria 

a ponto de se tornar uma disciplina de difícil status. Discurso que oscilaria entre, por um lado, 

a eterna história hermenêutica do seu passado, estudo fechado sobre si e sem relação alguma 

com uma exterioridade concreta; e, por outro lado, uma disputa escolástica em torno da lógica 

de melhores argumentos para antigas questões. Entre a modéstia esnobe de uma heurística 

acadêmica e a tecnicidade estéril de uma reflexão lógico-formal, nos encontraríamos nesse hiato 

incapaz de criar novos caminhos para o pensamento e a vida. Doravante, a sensação, mais ou 

menos difusa, de como a filosofia, a partir do final do século XX, gira em torno de um impasse 

de difícil transposição.   

   Buscando romper com tal quadro, a pretensão desta tese foi reabrir experiências 

intelectuais decisivas do século passado, como a de Jacques Derrida e a de Sigmund Freud, a 

 
379 JANOUCH (2012, p. 139) 

380 FREUD, (BRI, p. 172; carta 138 a Fliess) 
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partir de problemas filosóficos do presente, explicitando o quanto, muito mais do que uma 

sofística reflexão sobre a linguagem, ou uma clínica já ultrapassada por modelos empíricos 

recentes, desconstrução e psicanálise teriam a nos dizer no que concerne problemas teóricos e 

práticos que fermentam na espessura do hoje. Tomando como fio condutor a leitura de Derrida 

do pensamento freudiano, criamos uma estrutura de remetimento e iluminação mútuas em que 

uma série de temas próprios à tradição ocidental e ao discurso filosófico moderno são 

reconstruídos e reestruturados. A partir de uma articulação entre teoria do sujeito, filosofia da 

natureza e filosofia da história, o objetivo último foi apresentar um laço possível entre ontologia 

materialista e crítica imanente da razão, laço por meio do qual a filosofia se afirma tanto como 

um discurso sobre o mundo, quanto sobre as condições de determinação, e transformação, deste 

mundo.  

No apagar das luzes, não se tratou de outra coisa do que ler os rastros da persistência 

espectral de Freud e Derrida em uma época que começou por querer esquecê-los. Oxalá, não 

termine sem relembrá-los.  

 

*** 

 

 Ainda há tempo para a última cena? 

   

‘Em um “grande Hall”, um homem e uma mulher caminham juntos até a meia sombra 

da quina do salão. Ele diz: “se ainda sente dores, é exclusivamente culpa sua”. Ela responde: 

“se você soubesse quantas dores sinto agora na garganta, no estômago e no ventre; elas me 

sufocam”. O que se segue perturba.   

A mulher resiste em abrir a boca; parece pudor, mas é também outra coisa, que não 

saberemos. Abertura: um sem-fundo excessivo sobe em uma visão aterrorizante. Claro, é fácil 

associar em torno da boca, do sexo, dos lábios. Mas o que se vê é uma matéria bruta, entranhas 

das coisas, uma carne encravada que sofre, sem forma ou conteúdo, pulso pulsante na garganta. 

O íntimo se mostra como um fora que angustia e o sonho acossa mais que a aspereza da vigília. 

O sonhador, contudo, não acorda; ele deseja ver, a flor da pele, o avesso do mundo. 

No resto, tudo se torna confuso. Vários personagens murmuram, mas ninguém se 

entende. Como em uma montagem godardiana, uma escritura pharmacológica se sobrepõe a 
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cena. No silêncio de sua estrutura um segredo marca: tudo começou com uma contaminação 

esquecida, esta impureza de origem’. 

 

É notável essa constelação onírica entre “excesso, escritura, phármakon, contaminação 

e impureza”, no sonho da injeção de Irma381. De certa maneira, não paramos de escrever sobre 

a matéria desse Urträume freudiano. Ou melhor, isso foi o que não parou de se (re)inscrever 

nas mais diversas direções.  

 

*** 

 

Temos total consciência o quão difícil é resistir à tentação, reducionista, de ler a história 

da filosofia ocidental como um grande recalque idealista do materialismo. Não temos, todavia, 

certeza que conseguimos escapar a esse risco. Em algum sentido, por meio das mais trabalhosas 

nuances, essa é uma tese diretriz da leitura aqui proposta. Em nossa defesa, digamos que não 

somente ela.  

É que também o retorno do materialismo pode acontecer das mais diversas maneiras. 

Quando simplesmente opomos idealidade e materialidade, perpetuamos um esquema de 

categorias estáticas que guardam entre si os núcleos mínimos de significação disponível. Todo 

esforço foi a tentativa de liberar uma posição materialista de seus contornos sobredeterminados 

por uma dualidade não mediada. Essa nos pareceu a melhor estratégia para que o materialismo 

não reproduzisse, em si, os mesmos vícios e limites do idealismo metafísico; ou, o que seria 

ainda pior, se apresentasse orgulhosamente como a simples penúria da ideia.   

É aqui que a trama da filosofia passou por entre desconstrução e psicanálise. Um pouco 

como se Freud, esse que viu a matéria presa na garganta do sonho, fosse nossa referência 

materialista constante, ou, ao menos, o traço desse desejo. E Derrida, tal como uma máquina de 

leitura, ou um animal capaz de farejar os rastros mais confusos, o amigo (φίλος) desse devir-

leitor em um mundo silente e equívoco. Ao final, impõe-se a nós que esse esforço nada mais 

fora do que um paciente trabalho da razão. Trabalho contraditório, é certo, para o qual vale a 

advertência da Gramatologia: “Tornar enigmático o que se crê entender sob os nomes de 

 
381 Evidentemente, reescrevemos tal cena a partir de sua descrição freudiana (II/III, p. 111-112). A melhor leitura 

do sonho da injeção de Irma é a de Jacques Lacan, tal como apresentada em seu seminário 2 (p.187–217).  
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proximidade, de imediatez, de presença (o próximo, o próprio, o ‘pre’- de presença) tal foi, 

pois, a intenção última do presente ensaio” (GRA, p. 103).  

Despedida do léxico das luzes, do ofuscamento que a autoafirmação do logos traz em 

sua certeza. Quanto ao esclarecimento, todavia, ainda nos vemos como seu companheiro. Sim, 

talvez se trate de andar de lado, na borda de um desfiladeiro, já sem um horizonte a nos guiar, 

ou um caminho aberto a seguir. Se a luz era uma cegueira, sua perda é um ganho. Caminhamos 

então, um pouco mais, agora de mãos dadas com a opacidade do outro. Do esclarecer passamos 

ao tatear. E saímos por aí, a claudicar, como sonâmbulos despertos por entre abismos. Sem 

álibi, podemos estar seguros de que não cairemos? Não, não podemos. E, ainda assim, 

prosseguimos.  

 

*** 

 “Aristoteles tes physeos grammateus en, ton kalamon apobrechon eis noun”, 

proposição que Giorgio Agamben traduz como: “Aristóteles era o escriba da natureza, que faz 

mergulhar a pena no pensamento” (20015, p. 314). A frase, um desses achados no qual o 

filósofo italiano é mestre em colher nos mais obscuros arquivos, encima um texto dedicado a 

obra de Jacques Derrida. Para Agamben, tal apotegma é uma imagem antecipadora para a 

potência dessa escritura da qual nos fala a desconstrução, essa disseminação em que “as letras 

se escrevem a si mesmas na tábua de escrever”. Nos deslocamentos dessa cadeia histórica 

chamada metafísica, o rastro da escritura se afirmaria, então, como “o esforço mais rigoroso 

para repensar – contra o primado do ato e da forma – o paradoxo aristotélico da potência”, uma 

vez que “o rastro é a paixão do pensamento, e a matéria não é o substrato inerte de uma forma, 

mas, pelo contrário, aquilo a que chamamos forma é o resultado de um processo de 

materialização (...) O rastro derridiano é, verdadeiramente, algo como a experiência de uma 

matéria inteligível” (2015, p. 316-317).  

Em outras palavras, trata-se de inscrever o movimento da khôra, surpreendendo-a em 

seu delírio. Reversão do platonismo, o trânsito ascendente em direção à ideia desaba: o 

pensamento é que se deita sobre o solo, buscando auscultar esse “deserto dentro do deserto, 

espaçamento antes do mundo ou do cosmos, antes de toda crono-fenomenologia, toda 

revelação, todo ‘como tal’ ou ‘como si’, todo dogmatismo e toda historicidade antropo-

teológica” (VOY, p. 14). A escritura emerge de um campo de virtualidades, plano atravessado 

pelos raios de tempestades por-vir. Como sempre em Derrida, trata-se de estar aberto ao que 
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vem desse fora que é dentro. Tudo termina e recomeça aí, nessa experiência com a des-

identidade da identidade e diferença.  

 

*** 

        

Cai a noite. O coro polifônico dos fantasmas vage e o fulgor solar do ideal é 

desmembrado pela fúria pulsante dos que restam à margem com os pés descalços e sujos. Um 

ritmo surdo vem de longe e, como aqueles que esquecem de si em um banquete antropofágico, 

nossos corpos colapsam em transe. Trêmito em que os gestos se tornam frenéticos e estranhos, 

provocando contorções medonhas aos ossos, vísceras e tendões.  

Desnudada a carne da palavra, em um urro de êxtase e horror, a massa infernal de que é 

feita a Ideia esparrama-se, informe, sobre a natureza. Rasgam-se os veios do mundo, 

escarificando em sua pele hieroglifos, runas e ideogramas evocativos de uma chuva estelar que 

cairia sem fim. Talvez assim, sobre os vapores que se condensam nesse encontro entre céu e 

terra, a figuração do sonho se reconcilie com o frio incandescer de um desejo que não conhece 

semblante ou limite.  

Verdade seja dita: desconstrução e psicanálise nunca teriam começado sem a 

possibilidade impossível da chegada desse acontecer.             
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