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Sinopse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabalho investiga uma das formas pelas quais a condição contemporânea, assim chamada 

pós-moderna, exerce significativo impacto sobre a vontade humana. Numa perspectiva 

fenomenológica e existencial, apoiada primordialmente no pensamento de Paul Ricoeur e Paul 

Tillich, esta abordagem busca identificar a relação entre a condição pós-moderna e a crise 

contemporânea da vontade que, como hipótese de tese, encontra-se vinculada à forma pela qual é 

estabelecida a relação entre vontade e desejo. A pós-modernidade é analisada a partir de seu 

desenvolvimento sócio-cultural desde a década de 1930 e em interlocução com os pensamentos 

de Jean-François Lyotard e Jean Baudrillard de forma a evidenciar o desenvolvimento desta 

relação. Algumas perspectivas filosófico-teológicas são exploradas a partir da situação de 

impacto aqui em questão. São tentativas de  contribuir para que a vontade redescubra seu caráter 

integralizador e possa considerá- lo tão imprescindível quanto seu ímpeto expansionista e 

dissipador, uma vez que ambos os movimentos são partes integrantes da coragem e do poder-de-

ser que a fundamentam. 

 
 
 
 
Palavras chave: Alienação  /  amor  /  coragem  /  crise  /  desejo  /  dinâmica da vontade  /  

escravidão da vontade  /  esferas da vontade  /  falta  /   integralização  / 

liberdade encarnada  /   mistério  /  psicanálise  /  pós-modernidade  /  

possibilidades fundamentais  /  querer-ser  /  querer-ter  /  setorização  /  vontade 

da vontade  /  vontade de crer  /  vontade de Deus  /  
 



 4 

SILVA, Jessé Pereira da. THE IMPACT OF POSTMODERNITY ON 
HUMAN WILL 
(QUERIES OF FAITH CONCERNING THE FRAGMENTATION 
OF WILL) 

São Bernardo do Campo, Universidade Metodista de São Paulo - 2007 
 
 
 
 

Abstract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This work studies one of the forms in which the contemporary condition, named postmodernity, 

makes significant impact on human will. By making use of a phenomenological-existential 

approach and being mainly supported by Paul Ricoeur and Paul Tillich´s thinking, this research 

seeks to pinpoint the relation between postmodernity and the contemporary crisis of the will. The 

hypothesis employed here entails that the traits of contemporary crisis emerge out of the form in 

which the relation will-desire takes place. The social-cultural development of postmodernity has 

been analysed since the decade of 1930s´ and in dialogue with Jean-François Lyotard and Jean 

Baudrillard´s thinking in order to offer evidence of the development of such will-desire relation. 

Some Philosophical and Theological perspectives are explored towards the awareness of the 

integrating character of  will. This integrating character should be seen as a force that is as vital 

as the expansionist, dissipating drive present in the dynamics of the will, considering that these 

both movements are constituent parts of the courage and power to be which ground human will. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo investigar uma das formas pela qual a condição 

contemporânea, assim chamada pós-moderna, exerce impacto sobre a estrutura da vontade humana. 

Dessa forma, introduzimos e discutimos o conceito, estrutura e a realidade da vontade, numa 

perspectiva fenomenológica, em diálogo com a filosofia, a teologia e a cultura, sob o impacto das 

questões levantadas pela pós-modernidade.1 Também procuramos identificar a relação entre a pós-

modernidade e a crise da vontade. Há diversas portas possíveis para se abordar os modos pelos 

quais a pós-modernidade influencia ou até mesmo determina a vontade em muitos aspectos e 

contextos. Estamos especificamente nos concentrando no fenômeno da “redução da vontade ao 

nível do desejo”, a partir da qual os desejos passam a determinar toda a dinâmica da estrutura 

volitiva. Assim, nossa hipótese central de tese é a seguinte: 

 

“O desenvolvimento da pós-modernidade resultou em uma tendência significativa que 

mantém a visão da vontade a partir de uma certa confusão com os desejos, ou a partir 

da predileção destes. Esta confusão e/ou esta predileção não se sustentam. A dinâmica 

da vontade fica mais bem delineada a partir de uma abordagem fenomenológica 

ricoeuriana, que é capaz de apontar com maior clareza, reflexão e abrangência 

compreensiva, a dinâmica da vontade, cuja vocação de ser de dá num contínuo 

processo de viva integralização de suas esferas.” 

 

Esta hipótese central é apresentada e desenvolvida a partir do capítulo segundo, item 3. Como 

mencionado, nosso referencial teórico de abordagem da vontade está baseado primordialmente no 

pensamento fenomenológico de Paul Ricoeur. Há, em ocasiões, importantes contribuições 

fiilosófico-teológicas de Paul Tillich. A opção por estes dois autores deve-se ao fato de que ambos 

                                                                 
1Quando se fala na vontade humana sendo afetada pela pós-modernidade, não está sendo inferido uma realidade de 

determinação para todas as sociedades e culturas do mundo. Significa antes a existência de uma tremenda tendência 
que configura contemporaneamente as sociedades ocidentais cuja força de influência visa adquirir proporções 
mundiais. A compreensão da vontade como uma dinâmica de caráter fundamental é antropológica, mas a maneira 
desta dinâmica ser afetada contemporaneamente é histórica. 
 

Entre as principais questões ou ênfases pós-modernas, podemos destacar a de ter superado a metafísica; o combate à 
supervalorização da razão; a inescapável condição de complexidade em que a vida se encontra hoje nas mais variadas 
áreas das atividades humanas; a mudança qualitativa das relações capitalistas; a revitalização da atitude cínica; o 
clamor ao mergulhar-se no presente, na concretude da vida, nas experiências particulares e sensoriais; o estruturalismo 
que relativiza ou dilui o sentido do Eu como identidade pessoal; o pós-estruturalismo, que privilegia a incorporação de 
múltiplos pontos de vista e um indeterminismo básico no significado; a grande diversidade e pluralidade de 
paradigmas tanto cognitivos quanto éticos nas sociedades humanas; a relativ ização do sentido de história como 
movimento aglutinador e unificador; a liberação do elemento religioso e da teologia de suas categorias racionalistas e 
conceitualizadoras. Estas ênfases nos interessarão naquilo que elas mais especificamente possuem de implicação à 
nossa hipótese de tese.  
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possuem uma visão integradora da dinâmica volitiva. A importância deste processo de 

integralização na vontade constitui nossa proposta de perspectiva diante do quadro de crise em que 

a vontade se encontra contemporaneamente. Este é nosso elemento motivante: a crise 

contemporânea da vontade carece que a observemos mais de perto. Queremos levar as implicações 

da pós-modernidade a sério por entender que, apesar de tudo, estão muito além da leviandade ou da 

jocosidade. 
 

Como interlocução às questões pós-modernas, selecionamos dois autores que se propõem a 

pensar a pós-modernidade, a saber, Jean-François Lyotard e Jean Baudrillard, privilegiando 

aspectos que sirvam aos nossos objetivos. Lyotard é um pensador chave pois foi um dos primeiros a 

se preocupar com a questão da vontade no contexto da pós-modernidade. Destacamos duas obras 

importantes – “Des dispositifs pulsionnels” e “Économie libidinale”. Baudrillard também trata do 

tema, embora de forma não tanto sistematizada, mas que consegue traduzir o espírito e a natureza 

das transformações sociais da contemporaneidade. Paralelamente, também nos valeremos de uma 

análise histórico-social do desenvolvimento da pós-modernidade, especificamente a partir da 

década de 30, em suas primeiras menções, a fim de detectarmos aspectos importantes que se 

relacionem direta ou indiretamente com a vontade e com nossa proposta de tese. Buscamos estas 

duas fontes de caráter reflexivo e histórico como interlocução para que nossa hipótese não ficasse 

referida apenas às tendências literárias da pós-modernidade, mas apontasse uma tendência socio-

cultural. 

  

Ocorre que, num certo sentido, no que diz respeito ao pós-moderno, há uma resistência à 

conceitualizações. Isto poderia representar certa dificuldade para a abordagem da vontade no 

contexto da pós-modernidade. Entretanto, nosso objetivo é justamente investigar o elemento 

volitivo desta resistência, discutindo-a criticamente, apontando seus limites e dificuldades, 

culminando no ponto em que ela se relaciona à fé. São ênfases pós-modernas a relativização da 

importância da razão moderna e a predileção da ótica da fragmentação da experiência como seu 

caminho. O propósito deste estranhamento com a razão, com o conhecimento e até com a 

significação e suas organizações do sentido, reside na aspiração de valorizar o que não está 

estruturado e organizado; uma valorização da ausência de estrutura, da indeterminação, ou seja, 

uma vontade que não tem porquês. Daí sua resistência ao estruturalismo. Conforme Derrida, tal 

estruturalismo proíbe que se considere a parte inacabada ou defeituosa como tais. Tudo no 

estruturalismo tem que se submeter a um telos. “Ser estruturalista é prender-se em primeiro lugar à 

organização do sentido, à autonomia e ao equilíbrio próprio, à constituição acabada de cada 

momento, de cada forma. O próprio patológico não é uma ausência de estrutura ou deficiência, 
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defecção ou decomposição. Não é uma simples derrota do telos”2, mas também está submetido a 

ele. Assim, as expressões da vontade pós-moderna não têm porquês. São o que são porque são. Esse 

“o-que-é-porque-é” é um exemplo de tendência pós-moderna que buscamos discutir, percebendo 

suas influências e conseqüências na dinâmica da vontade. 

 

Seja como for, nossa preocupação de abordagem é escapar da tendência tradicionalmente 

dicotomizada que nos coloca na encruzilhada entre razão e vontade. Ela é resultante de uma longa 

tradição que acabou por fragmentar demais a consciência humana. Paralelamente, também 

procuramos escapar do que chamaremos de setorização da vontade, a saber, a tendência dentro da 

própria vontade de fazer com que uma esfera constituinte de sua estrutura passe a determinar as 

demais. Tanto Ricoeur quanto Tillich se levantaram contra a fragmentação da vontade sem diminuir 

seu caráter dinâmico e dialético. 
 

A vontade compreende duas dimensões que estão incondicionalmente interligadas: a 

dimensão de sua auto-integração e a dimensão da auto-alteração em razão de sua relação com o 

mundo e do outro, que condicionam sua auto-integração. Abordar as duas dimensões conjuntamente 

e com a mesa intensidade de ênfase seria um ideal preferível, mas requeria uma extensividade e 

exaustividade que não nos são possíveis em um único trabalho. Assim, nossa opção repousa sobre a 

ênfase de abordagem na dimensão da auto- integração da vontade, como que olhando a partir de 

“dentro”. Na verdade, apenas se trata de diferenças de perspectivas de visada uma vez que tudo está 

em relação. Em todo caso, justificamos nossa opção no fato de que todo ser vivo é nitidamente 

centrado e mesmo que constantemente receba influências e assimile mudanças, ele reage a cada 

uma delas como um todo, em sua própria totalidade centrada. E há a questão importante de que a 

estrutura de centralidade de uma comunidade ou coletividade é qualitativamente diferente daquela 

da individualidade. Uma comunidade está desprovida de centralidade completa e é carente da 

liberdade que é idêntica ao ser completamente centrado. E mesmo quando elevamos nossa análise à 

dimensão estruturalista da história, não podemos esquecer que considerar a condição e qualidade 

comunitária da pessoa, não quer dizer considerar a comunidade. 
 

No entanto, há importantes pensadores contemporâneos que têm se dedicado à relevância da 

dimensão da vontade a partir “de fora”, a partir do outro, do papel que a concretude desempenha, ou 

tanto quanto pode desempenhar, na constituição e natureza do querer humano. Edmund Husserl, 

Emmanuel Levinas, Jurgen Habermas, Enrique Dussel, para não falar da importância do 

pensamento sociológico, trazem todos importantes contribuições nessa direção. Mesmo Ricoeur 

                                                                 
2 DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. São Paulo, Perspectiva, 1971, p. 47 
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possui obras como “O si-mesmo como outro”3. Assim, é desnecessário dizer que nossa ênfase na 

auto-integração (que pressupõe a auto-alteração), de forma alguma significa a minimização do 

outro e da influência sócio-cultural. Ao contrário, a conectividade encontra-se presente em vários 

momentos de nossa discussão, uma vez que a tentativa de integralização da vontade numa 

preocupação solipsista não só é impossível como também torna a integralização sem sentido. Há 

uma relação circular de implicação entre a auto-integralização e auto-alteração, entre a auto-

integração e a integralização no mundo. 

 

O primeiro capítulo contém a apresentação e desenvolvimento de nosso referencial teórico 

em torno da vontade. Por ser uma abordagem fenomenológica, não trataremos a vontade por meio 

do distanciamento Nossa abordagem não tratará a vontade por meio do distanciamento 

tradicionalmente adotado pelas ciências empíricas. Diante da vontade, a psicologia procurará se 

concentrar na vontade individual; a sociologia se deterá na vontade de um grupo social ou das 

sociedades e suas conseqüências históricas; já a antropologia tentará se debruçar sobre os elementos 

culturais que a determinam. Ou seja, as ciências tendem a ver a vontade mergulhada em meio aos 

paradigmas, às ideologias, às vontades institucionais e suas cristalizações, ora como suporte dos 

indivíduos, ora sem eles, guiando-os. Todas elas adotam uma abordagem quase sempre 

exteriorizada, distanciada e constatadora. A vontade nestas epistemologias não tem outra alternativa 

a não ser a de ser transformada em objeto. Nossa tarefa não terá este ponto de partida. A 

epistemologia científica não é nosso ponto de partida por optarmos pela visão de que a vontade não 

é um objeto, mas sim uma condição do sujeito humano em seu poder de ser, de construir sentido, de 

interpretar e viver a realidade como um todo. 

 

Faremos uma análise descritiva eidético-fenomenológica que busca definir possibilidades 

reais.4 Contudo, esta primeira abordagem é importante porque nos permite elucidar e relacionar 

sentidos, situar dimensões e dar melhor propriedade ao levantamento das questões 

problematizadoras mais fundamentais. Aqui a vontade será descrita em suas relações sem fazermos 

referência às realidades específicas nas quais o fluxo da consciência talvez possa ser prescindido. 

Esta abordagem também se faz necessária porque  a própria vontade possui uma reserva interior que 

a possibilita estar também além dos dados imediatos. 

 

Uma descrição eidética pode nos dar condições para compreender os sentidos mais 

fundamentais da vontade para que, quando os parênteses eidéticos forem removidos, tenhamos algo 

a que contrastar no mar das possibilidades. Admitimos que uma descrição sempre perde coisas. Mas 
                                                                 
3RICOEUR, Paul. O si-mesmo como um outro . Campinas, Papirus, 1991. 
4 IDEM. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Paris, Aubier, 1963, p. 40 
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sem esta prévia passagem, corremos o risco de nos apegar cedo demais às experiências volitivas 

mais freqüentes e comuns, que apresentam relações e sentidos mais evidentes, e de considerar tais 

experiências como típicas e normativas, além do fato de que coisas também são perdidas no funil da 

experiência. No campo da vontade, é muito difícil uma normatização, quer da vontade como tal, 

quer de sua alocação a uma dimensão específica da magnitude humana. Mesmo comportamentos 

automáticos, impulsivos e explosivos, nos quais supostamente excluímos a voluntariedade, 

podemos ainda reconhecer uma intenção implícita em algum lugar do intenso percurso que vai do 

projeto do desejo para a decisão e, desta, para a ação. Desse modo, como ressalta Ricoeur, esta não-

fãcil normatividade da vontade “nos permite rejeitar aquelas definições da vontade que restringem o 

campo de análise ilegitimamente, por exemplo, ao exigir que o sujeito deva estar explicitamente 

cônscio de uma decisão definida no momento da decisão, ou que a decisão deva ser seguida após o 

começo de sua execução, ou ainda a tendência a considerar a vontade como uma força que se 

apodera do corpo.”5 
 

Nesta abordagem inicial, não se procura nenhum conceito ou ponto de vista a priori 

regulador. Nem se persegue verdades fundamentais, mas sim possibilidades fundamentais. O termo 

“fundamental” deve ser entendido como as possibilidades fundamentais que Ricoeur chama de 

liberdade-encarnada e Tillich chama de polaridade liberdade-destino. Tanto na visão tillichiana 

como na de Ricoeur, não se pode falar de liberdade e de vontade de forma descomprometida com 

suas possibilidades. A possibilidade é tanto transcendência quanto facticidade. A liberdade da 

vontade só pode ser invocada como realidade fundamental exatamente por estar também em relação 

incondicional com o destino – a dimensão de concretude da vida, como vimos. É por isso que 

Ricoeur sugere que devamos, num primeiro momento, suspender todos os conceitos, seja o de 

alienação, falta, paixão, transcendência.6 Eles são todos suspendidos a fim de que possamos olhar a 

vontade como ela se apresenta em sua dinâmica para que, a seguir, possamos  considerar os 

contextos maiores e diversos com os quais ela se relaciona. 

 

Na fase posterior do trabalho, a abordagem eidética dará lugar à análise dos motivos 

concretos envolvidos na dinâmica da vontade na pós-modernidade. Como a descrição eidética tem 

seus limites pois, apesar de chegar à dimensão do exercício e operação da vontade, não consegue 

penetrá- lo em seu poder de atualidade e especificidade. Requer-se então uma “empírica” dos 

motivos (que  não deve ser confundida com a empírica científico-experimental). Os parênteses 

eidéticos são removidos a fim de podermos explorar as atualidades e possibilidades da vontade na 

contemporaneidade. Nesta fase, a abordagem é uma empírica da intencionalidade na pós-
                                                                 
5 IDEM. Ibid., p. 41 
6 IDEM. Ibid. p. 23 a 36 
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modernidade, lembrando que mesmo a não- intencionalidade está repleta de sentidos. Para esta 

abordagem, tanto a “harmonia” ou “equilíbrio” do auto-controle “moderno” quanto a 

preponderância da “impossibilidade” são reveladores de sentido e não do não-sentido.7 
 

A análise  terá a seguinte condução no capítulo: uma breve alusão ao modo constitutivo da 

vontade; uma problematização introdutória quanto ao contraste relacional entre desejo e vontade, na 

intenção de instigar o interesse do leitor à relevância do tema; a descrição das esferas integrantes na 

estrutura da vontade e, por fim, a relação entre vontade e alienação.  

 

O segundo capítulo apresenta o processo de desestruturação da vontade e sua culminância no 

contexto contemporâneo. Realizamos também um panorama histórico, desde as primeiras menções 

do termo pós-moderno na década de 1930, apresentando os diferentes significados de seu uso em 

diferentes momentos e lugares. A partir da década de 30 até a contemporaneidade, o termo passou 

por inúmeras transformações e mutações. O objetivo desta compreensão histórica da caminhada 

pós-moderna é ajudar a termos uma maior consciência de suas origens, suas condições, 

diversidades, atitudes, formas de desenvolvimento e complexidades ao longo do tempo. Contudo, a 

preocupação maior será a de detectar fatores que contribuíram para a setorização da vontade no 

nível do desejo, tanto no desenvolvimento da pós-modernidade quanto no seu pensamento,  

reforçando nossa tese de que estamos debaixo da efígie de um “hiper-desenvolvimento” da vontade 

mas através da sublevação do desejo.  
 

Elaboramos uma tipologia que procura caracterizar alguns “tipos puros” pós-modernos a fim 

de que realçar algumas das principais tendências volitivas da pós-modernidade.  
 

 O terceiro capítulo consiste na análise do impacto da pós-modernidade na vontade, 

propriamente dito, à luz de nossa hipótese. O capítulo está construído de um modo em que a análise 

e a discussão acrescentem o existencial à fenomenologia. O confronto entre nosso referencial 

teórico e elementos da pós-modernidade aos poucos dão lugar a algumas perspectivas na direção da 

integralização da vontade, com vistas à contribuir ao debate teológico. Procuramos extrair 

conseqüências, implicações teológicas e estabelecer perspectivas. Faremos um certo uso do método 

metalógico de inspiração tillichiana, ou o que Ricoeur chama de “poética da vontade”. A 

experiência da transcendência, reconciliação e solidariedade são possibilidades presentes ao ser 

humano assim como são os seus desencontros. A poesia no sentido amplo se volta para a evocação 

desta visão.  
 

                                                                 
7 IDEM. Ibid. p. 25 
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Uma fenomenologia do ser-no-mundo do homem estaria incompleta se não incluisse a 

compreensão intencional desta visão. Ela abriga a visada de inocência que confronta a falta com a 

esperança de restauração e reconciliação, cuja visão são relances que revelam a falta como 

distorção, e não como primazia básica, essencial da vida. Sem a realidade da transcendência, a 

vontade fica sem um confronto de ser revelada como falta. Nem a falta deve mascarar a unidade 

essencial do ser humano, nem a visão de transcendência deve mascarar sua dimensão existencial, se 

transformando numa mera solução verbal. 

  
Após partir-se da situação de finitude, deve-se levantar as perguntas necessárias à presente 

situação. Não poderia ser diferente para a teologia pois, como argumenta Tillich, é justamente o 

elemento existencial que diferencia mais especificamente a teologia da filosofia.8 Para a 

metodologia filosófica, a existência é uma opção do olhar. Para a teologia, é uma condição. Na 

prospectiva de Ricoeur  há um percurso metodológico semelhante. Usa-se a fenomenologia como 

ponto de partida analítico, incorpora-se a empírica existencial e só depois chega-se à poética, mas 

mesmo esta, de cunho antropológico.   
 

Este terceiro momento do trabalho procurará se voltar para as articulações mais fundamentais 

da vontade que revelam a unidade do homem, na medida em que este está em sua totalidade 

implicado à um mistério central da existência encarnada – o mistério que eu-corpo sou. É o mistério 

que exige que eu me torne um com ele, participe nele, de forma a não me ver a mim mesmo como 

mero objeto. Assim, serão trabalhadas questões como a relação da vontade e a fé, também 

caracterizada como vontade de crer, expressão emprestada de William James; o elemento simbólico 

e o imaginário na situação contemporânea marcados pelo querer-ter; a possibilidade ou não de se 

falar em “pureza” de vontade; e a relação entre vontade, amor, exercício, aprendizado, emancipação 

e regeneração da vida. Todas estas questões estão relacionadas com o intuito de interlocução 

filosófico-teológica com o ceticismo cínico pós-moderno. 
 

O desafio nesta última fase da pesquisa será o de buscar mediações de forma a perscrutar a 

visão humana de conjunto, com os pés no chão, sem nunca pretender esgotar a realidade envolvida 

na experiência, mas sendo seduzido por tal visão de conjunto. Tais elementos são nada mais do que  

condizentes com o tema da vontade que, ao não se satisfazer somente com a atitude formal, nem 

tampouco somente com sua imediatez, e estando disposta a perder a segurança, ganha com isso o 

novo, a diferença do outro, e a ampliação dos horizontes, sabendo que o novo vem, mais cedo ou 

mais tarde. 

 
                                                                 
8 TILLICH, Paul. Teologia sistemática. São Paulo/São Leopoldo, Edições Paulinas & Editora Sinodal, 1984, p. 28 
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No todo, o trabalho apresentará um movimento metodológico gradual. Parte-se da 

fenomenologia para o existencial. Do todo, chega-se às partes. Acima de tudo, nossa esperança é 

que os apontamentos mais importantes deste trabalho possam servir positivamente na discussão do 

momento histórico em que vivemos e na busca de perspectivas para a crise que atravessamos. A 

preocupação com a questão da vontade é importante pois ela é central na problemática da discussão 

entre a teologia, a pós-modernidade e nosso mundo atual. 

 

As citações de obras em língua estrangeira são todas feitas com minha própria tradução. Já as 

obras estrangeiras que já possuem versão em português, foram preferidas e priorizadas. Os 

tradutores destas podem ser identificados na relação bibliográfica final. 

 

CONSIDERAÇÕES TERMINOLÓGICAS 
 

 
EU 
 
O vocábulo “eu” será usado querendo expressar a totalidade da pessoa humana, que inclui toda sua 
concreticidade quanto sua capacidade de reserva e resposta à vida. Na concreticidade do eu estão inclusos 
seu corpo natural, seus impulsos psíquicos, as relações que possui, o passado recordado e não recordado,  sua 
história, seu ambiente, suas decisões e respostas. O termo popularizado como ego não exprime este sentido 
de totalidade. Na língua inglesa há o vocábulo self que é mais abrangente e se diferencia de ego. O eu possui 
uma centralidade integralizadora de sua totalidade, na qua l a vontade está inserida. 
 

O eu não é nem uma substância abstrata, nem um objeto. É uma forma de ser sob a dimensão da auto-
consciência e de sua totalidade. Não pode ser uma parte do seu ser vivente, nem uma função. Todos os 
conteúdos da consciência e da existência pessoal estão referidos à sua centralidade, que tanto recebe a vida 
como responde a ela. Sua auto-integração inclui o movimento básico de sair de si (auto-alteração) e retornar 
a si mesmo na experiência imediata.9 O eu é um centro que integra liberdade e destino. Se fosse apenas 
destino, seria apenas um objeto ou uma coisa viva. Se fosse apenas liberdade, se tornaria uma seta 
desvairada, sem direção, sem a capacidade de identificar em torno do que e para que sua liberdade é 
proclamada. 
 
A auto-consciência está submersa tanto na dimensão biológica quanto na dimensão do espírito e, portanto, só 
pode ser abordada por meio de conclusões e análises, não mediante observação direta. Possibilidades de 
desintegração estão sempre presentes no homem como ser plenamente centrado, pelo fato de que sua 
centralidade sofre constante ameaça.  Não existe eu vazio tanto quanto não existe subjetividade pura. A 
tentativa do eu finito ser o centro de tudo, tem gradualmente por efeito o fato de que deixa de ser o centro do 
que quer que seja. Conseqüentemente, tanto o eu quanto o mundo se perdem. 
 

 

PÓS-MODERNIDADE, PÓS-MODERNISMO E PÓS-MODERNO 

 
O item 2.1. do segundo capitulo tratará exatamente sobre a evolução e diferentes usos e sentidos dos termos 
acima. Sob o ponto de vista de uma condição epocal, não há necessidade de se acentuar demasiada distinção 
entre estes três termos, uma vez que qualquer especificidade entre eles não anula o fato de estarem 
circunscritos e referidos a uma mesma faceta contemporânea de temporalidade. No entanto, reconhecemos 
                                                                 
9 IDEM. Ibid., p. 413 
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que o termo “pós-modernidade” se tornou amplo demais e, portanto, precário, sendo freqüentemente usado 
para designar as mais variadas tendências, anseios ou realidades presentes do mundo contemporâneo. 
 

Dessa forma, após um acompanhamento da trajetória pós-moderna, adotaremos a partir do item 2.1. a 
compreensão de que pós-modernidade é uma tendência ou uma trajetória de desenvolvimento social (de 
valores, atitudes, modelo econômico ou mesmo tendências institucionais no sentido amplo) cujas 
características principais são a busca demasiada do prazer, da imediatez sensorial e a paradoxal super-
afirmação da liberdade individual para conquistas de felicidade episódica. Tais tendências evidenciam uma 
insatisfação para com os modelos institucionais da modernidade e a aspiração por algo diferente. 
 
O termo pós-modernismo será usado, eventualmente, para indicar a esfera de produção cultural e intelectual 
como empreendimentos mais estritos ou minimamente elaborados de tendências pós-modernas ou relativos a 
ela. 
 
Já a expressão o pós-moderno será utilizada na tentativa de designar o agente ou a individualidade 
contemporânea que, de uma forma ou de outra, carrega em si a identificação quer de elementos da pós-
modernidade no sentido amplo quanto do pós-modernismo. 
 

No entanto, não devemos perder de vista que a divisão que estes termos produzem é um artifício analítico, 
pois é extremamente difícil separar as esferas sócio-econômicas, comportamentais e culturais.10  
 

 

VONTADE 

 
A palavra vontade contém uma certa oscilação que lhe é inevitável. Mesmo Tillich e Ricoeur mantêm esta 
oscilação no vocábulo sem optarem por um novo termo. Trata-se da oscilação entre Vontade no sentido 
amplo e vontade no sentido estrito. Em inúmeras ocasiões Ricoeur emprega a vontade no sentido estrito, 
considerando-a como sendo o voluntário – a vontade humana consciente de dar sentido e ordem à realidade. 
É o que notamos quando a vontade é apresentada como o que traz ordem à multiplicidade do involuntário.11 
Em outros momentos, Ricoeur considera a Vontade como sendo todo o conjunto dos elementos que a 
constituem e atuam intrinsecamente na dinâmica do querer – toda a composição voluntária e involuntária: a 
necessidade, os motivos (voluntários ou involuntários), os projetos, a escolha/decisão, o esforço, empenho e 
exercício, a ação (considerada sob o ponto de vista da vontade), o caráter e o consentimento – , a totalidade, 
uma vez que tais elementos são inseparáveis e se relacionam incondicionalmente. Esta Vontade, com V 
maiúsculo, é a totalidade volitiva em constante gestação, articulação e regeneração de sentidos, nos quais 
todas as sua dimensões estão envolvidas e mutuamente implicadas. 
 
Na descrição introdutória de seu método, Ricoeur reitera a noção de conjunto e de conectividade em todas as 
esferas que compõem o querer ou a vontade.12 Salienta a impossibilidade de fragmentação da estrutura da 
vontade como um todo; critica os reducionismos psicologistas e naturalistas, enfatiza a inerência do corpo 
como parte integrante da vontade13 e mesmo a implicação do mistério como parte desta estrutura. “Dizer eu 
quero ou tenho vontade, significa, ao mesmo tempo, que eu decido, eu movo meu corpo e que eu consinto.14 
Conceitos como ‘fato mental’ é uma monstruosidade.15 
 
O mesmo uso amplo e restrito ocorre também em Tillich. Às vezes se refere à vontade como uma dimensão 
estrita, singular ou identificada como iniciativas pessoais de voluntariedade. É o caso da menção que faz na 
sua obra Dinâmica da fé.16 Contudo, em muitas outras ocasiões, trata a vontade como uma realidade 
abrangente, dinâmica, constituída de variadas dimensões, esferas e elementos, e que, apesar da distinção 
necessária que devemos fazer destes níveis, palavras como vontade ou intencionalidade devem ainda ser 

                                                                 
10 A este respeito, ver: CONNOR, Steven. Cultura pós-moderna. São Paulo, Edições Loyola, 1993, pp. 11 a 26; e 

GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade . São Paulo, Unesp, 1991, pp. 51 a 52 
11 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit., p. 9  
12 IDEM, Ibid., pp. 8 a 20 
13 IDEM. Ibid., p. 15 
14 IDEM. Ibid., p. 10 
15IDEM. Ibid., p. 12 
16TILLICH, Paul. Dinâmica da fé . São Leopoldo, Editora Sinodal, 1970, pp. 27 a 29 
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mantidas.17 A palavra vontade é mantida para as duas dimensões devido à própria condição dialética e 
paradoxal característica da vontade, como veremos. A vontade é tanto integração de todas as esferas ao 
mesmo tempo em que é uma força que dá sentido a estas operações de integralização. A diferença entre o 
sentido amplo e restrito em nosso trabalho será determinada pelo contexto em que for  usada. 
 
Conceitualmente, o contraste que fazemos entre vontade e desejo de forma alguma deverá ser entendido 
como um dualismo ou dicotomia. Ao contrário, a ênfase de todo o trabalho é um esforço para que o termo 
vontade seja o nome que damos à totalidade volitiva – a presença de todos elementos e esferas constitutivas 
na estrutura do querer humano, entre as quais o desejo é um elemento fundamental. 
 
Quando o termo “desejo” aparece neste trabalho, não como contraste relacional, mas hiper-contrastado como 
unilateralidade privilegiada, ou de forma inversa, oriundo de alegações ou realidades que supõem não haver 
contraste algum com o caráter integral da vontade, estaremos caracterizando uma condição de setorização da 
vontade. A setorização pode ocorrer não apenas no nível do desejo mas em qualquer esfera constituinte da 
vontade toda vez que uma delas for reivindicada como possuindo em si o domínio de toda a dinâmica 
volitiva. Mesmo procurando manter coerência no emprego, uma certa oscilação na palavra desejo também 
poderá ocorrer entre o sentido relacional e o de setorização, especialmente nos itens 2 e 3 do segundo 
capítulo, por vezes aparecendo de forma mais frouxa decorrente da própria tendência pós-moderna de 
relativizar ou abolir sua distinção. 

 
 

INTEGRALIZAÇÃO / INTEGRALIZAR 

 

Utilizamos o termo integralização e não “integração”, pelo fato de que esta freqüentemente possui uma 
feição operacional, de gerenciamento empresarial ou estratégico que procura estabelecer “agregações”, 
“arregimentações” a um propósito pontual definido. Integralização quer expressar que a integração é viva e 
tem a capacidade de se refazer sempre a si mesma como um ser vivo, auto-consciente e responsivo, que 
persegue o sentido de totalidade do ser em seu movimento dinâmico. Não é mero “integrar-se” que se 
submete a um fim alheio, aquém ou acoplado, mas é antes uma dimensão fundamental da vontade no viver. 
 

                                                                 
17Cf. TILLICH, Paul. Teologia sistemática. Op. Cit., pp. 155 a 158; Perspectivas da teologia protestante nos séculos 

XIX e XX. São Paulo, Aste, 1986, pp. 167 a 168 



 

I.  A DINÂMICA CONSTITUTIVA DA VONTADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A idade nem sempre traz a sabedoria. Às vezes a idade vem sozinha”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Quanto aos que tomam como princípio o número matemático, e com ele passam a gerar uma espécie de 

substância após outra, dando princípios diferentes a cada uma, esses fazem da substância do universo uma 
simples série de episódios, pois que importa então a uma substância que outra substância exista ou não 
exista? Dão-nos eles uma multidão de princípios governantes; mas o mundo não se deixa governar mal. O 
mundo dos muitos não é bom; que haja um chefe só.” 

        Aristóteles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Assim também, com o conceito de ironia, é importante que a filosofia não se deixe enganar por um único 

lado de sua existência fenomenológica, e, acima de tudo, não se engane com o que há de aparente nesta, 
mas veja a verdade do conceito em e com o fenomenológico.” 

         Sören Kierkegaard 
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A vontade humana não se constitui nem no isolamento, nem em total submersão na 

socialidade; não se forma nem como inteiramente monástica, nem como puro reflexo das 

construções sociais ou ambientais. Ela compreende ambas as condições para se constituir. Ela é co-

intencional, pois faz-se com, na inter-relação continua com o(s) outro(s) e com o mundo, ao mesmo 

tempo em que tem a capacidade de individuação, de asseidade no modo em que responde e 

imprime-se nos processos de interação que estabelece ou que lhe são estabelecidos. 

 

Nesta dinâmica de movimento bipolar, a vontade está estruturada em esferas, ou níveis de 

estrutura, que são apresentados especificamente a seguir neste capítulo e também serão referências 

para nossa discussão ao longo de todo o trabalho. Entres estas esferas constituintes da vontade, 

destacamos a vitalidade natural; a intencionalidade; a esfera dos motivos da vontade; a esfera dos 

projetos; a deliberação; a decisão; a esfera da ação; a responsabilidade; e o consentimento. Todas 

estas esferas estão inseridas no contexto da voluntariedade e involuntariedade. Mas antes de tudo, 

há um aspecto crucial a considerar. Especificamente na esfera dos motivos, é importantíssimo 

observar uma distinção tremendamente importante entre motivos específicos, que motivam a 

vontade em torno de algo específico, e a existência de um motivo não-específico na vontade, que 

não está submetido à ordem causal. Trata-se de uma motivação fundamental que pertence à vontade 

de viver ou à vontade de querer, ou ainda se quisermos, à vontade da vontade. Esta motivação tem 

uma dimensão muito mais profunda que qualquer outra. Ela constitui-se independentemente de 

qualquer motivo específico. 

 

Tomemos como exemplo a vontade de fazer o bem. Permanecendo apenas no nível da 

motivação específica, a vontade percebe que freqüentemente não consegue realizar neste nível o 

bem que almejava. Percebe então que ela precisa “querer o querer” ou “querer ser fé no querer”. 

Esta esfera intrigantemente paradoxal é importante para se compreender a vontade e será também 

aprofundada no decorrer do trabalho. Ela se relaciona com o elemento do mistério, da fé, do poder 

de ser ou, se quisermos, do divino.  

 

Seja como for, a vontade é o início. Não o início operacional ou mecânico, mas o início 

participativo em que o homem se lança envolvidamente no processo. Da vontade tudo parte e, 

portanto, tudo a ela retorna. Nisto concordam as posições mais díspares. Descartes, considerado 

como o pai da modernidade, considerava a vontade como o começo. Para ele, “é precisamente ela 

que me faz conhecer que trago a imagem e semelhança de Deus”. 1 O racionalismo “idealista” 

                                                                 
1 DESCARTES, René. Meditações. São Paulo, Abril Cultural, Coleção Os Pensadores, 1973, p. 126 (ver também p. 

110, parag. 11 e 13) 
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cartesiano começa, na verdade, com a vontade. Apesar de, metodologicamente, começar com a 

dúvida, Descartes observa que para duvidar é preciso ter vontade para tal, tomar a livre decisão de 

empenho para a dúvida e fazer frente às sensações agradáveis. Portanto, a vontade não é dependente 

ou restrita à natureza e suas persuasões, mas pertence ao si-próprio e é ela que tem o poder de me 

dar a condição da dúvida e crítica: 
 

“O desígnio [da dúvida] é árduo e trabalhoso e certa preguiça arrasta-me insensivelmente 
para o ritmo de minha vida ordinária. E, assim como um escravo que gozava de uma 
liberdade imaginária, quando começa a suspeitar de que sua liberdade é apenas um 
sonho, teme ser despertado e conspira com essas ilusões agradáveis para ser mais 
longamente enganado.”2 

 

Já Nietzsche, considerado o oponente mais contumaz da modernidade e visto pelos pós-

modernos como o avô da pós-modernidade, não discorda que a vontade seja o início primordial e 

resgatador. Para Nietzsche, é a vontade, e não o intelecto, que tem a força que pode nos fazer sair 

do sono, da mentira e da ilusão.3 Ora, somente algo que seja primordial pode ser origem desta força. 

A vontade possui todas as chaves da condição humana. Ela, a um tempo, tanto contém o segredo de 

que o mundo social humano é sempre precário porque foi construído, quanto também procura 

esquecer este segredo, passando a experimentar o mundo construído socialmente como se fosse 

coisa, fato da natureza. Lança-se seriamente a este esquecimento pois sabe que sem ele o viver seria 

impossível. Se o homem permanecesse constantemente cônscio de que absolutamente tudo que é 

experimentado  no mundo social é precário, ele seria tomado pelo terror e ficaria paralisado. Daí ser 

necessário esquecer. O problema é que  a busca do esquecimento, como nos lembra Nietzsche, não 

tem base nem capacidade calcada sobre si própria mas sim sobre o fato de que o esquecer é uma 

permissão concedida pela força vital que, em última instância, não pode ser extirpada. Ao contrário, 

a lembrança retorna, cedo ou tarde, quebrando o feitiço conspirado pelo cotidiano, pelas rotinas e 

costumes. 

 

Assim, como as dimensões lembrar e esquecer são vitais, será por estes dois pólos básicos 

que a vontade se movimentará na construção do viver. Tanto o saber quanto a ignorância são 

ministradas pela vontade em nome de um imperativo vital. Mora em nós um impulso intenso para 

lembrar e outro para esquecer. Esquecer é tão vital quanto lembrar. A chave da questão, portanto, 

não está em querer enquadrar o homem no primeiro ou no segundo, mas sim em função do que a 

vontade aciona a lembrança ou o esquecimento. Como bem observa Gunnar Myrdal, “tanto a 

                                                                 
2 IDEM.  p. 97 
3 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral. São Paulo, Abril Cultural, Coleção Os 

Pensadores, 1978, p. 46 
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ignorância quanto o conhecimento são dirigidos por um propósito.”4 Torna-se crucial, então, a 

investigação deste processo que é sempre qualitativo. Em outras palavras, a integridade processual 

da vontade na gestão da vida depende do seu grau de capacidade ou de sua possibilidade de manter-

se como tal. Em nossas sociedades, os mecanismos psico-sociais de obscurecimento da 

precariedade do nosso mundo têm o objetivo de nos “enfeitiçar” para que vivamos como se o 

precário fosse permanente, como se os fatos sociais fossem coisas. Se os empreendimentos 

obscurecedores da precariedade são ameaçados ou entram em colapso, a possibilidade do terror 

anômico se torna real. Contudo, a lembrança não aparece somente em situações de grandes 

desmoronamentos sociais. A consciência do precário está sempre latente na própria interioridade da 

dinâmica da vontade. A vontade abriga tanto o “saber” quanto o desconhecido – uma zona de 

escuridão pré- inicial conjugada com o mundo de suas realizações criativas. 

 

 

1. VONTADE E DESEJO – fragmentação ou interação? 

 

Desejo é diferente da vontade, talvez nem tanto no conteúdo. No conteúdo, desejo e vontade 

são de difícil diferenciação: ambos, em princípio, se lançam a algo a que aspiram se unir e se 

satisfazer nesta união – ambos querem coisas. Ocorre que a vontade, diferente do desejo, não preza 

apenas pelo conteúdo. A vontade é o elemento que introduz algo novo no desejo: ela é um prisma 

operante, um órgão de qualificar através de inúmeras possibilidades, a natureza do desejar e os 

modos de experimentá- lo. A vontade sabe que o desejo pode ser experimentado de maneiras 

infinitamente diferentes. É por isso que a vontade está para a criação. Isto deve-se ao seu poder de 

se valer do desejo em muitas maneiras diferentes, levando em conta um número amplo de variáveis 

e aspectos, estando aberta a elas, fazendo com que novas coisas apareçam enquanto outras são 

deixadas de lado. É neste sentido que o homem é diferente dos outros animais. Além de ser desejo, 

ele é também mais que desejo, porque tem a capacidade de ter vontade de desejar, ou de ter vontade 

de não desejar. Em outras palavras, há no homem uma reserva de vontade, uma sobre-esfera 

volitiva, um dispositivo a mais na estrutura do querer que torna sua dinâmica altamente complexa e 

multiformemente dialética. 

 

Freqüentemente, a diferença entre desejo e vontade é a qualidade – o como. A vontade 

introduz o como no desejo. É um engano pensar que o nosso desejar, como irrupção de desejos, é 

sempre o mesmo, com uma mesma natureza impulsiva, um constante transbordar efuso de energia 

                                                                 
4 MYRDAL, Gunnar. Objectivity in social research. New York, Pantheon Books,1969, p. 29 
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ou uma fonte única que pede, irrompe em exigências infusas, como um estômago que impõe a fome 

e a quer saciada, não fazendo conta do que será comido, contanto que seja comível. 

 

O desejo em vontade é único em cada desejar. Na vontade, o desejo não produz repetições, 

mas uma experiência nova. Não há repetições na vontade, ainda que insistamos. Se insistirmos no 

desejo de repetição, e não de recriação, a própria vontade desprega-se do desejo, forçando-o a ficar 

nu em sua mesmice impulsiva. A mesmice impulsiva é-nos insuportável porque é sintoma de que 

houve uma ruptura entre vontade e desejo. Este recurso de desprendimento na vontade é seu 

mecanismo de defesa, ou de qualidade, para que o desejo não usurpe toda a complexidade e beleza 

existentes e possíveis na volição. Esta recusa da subsunção do desejo que pode submeter a si toda a 

dinâmica da volição deve-se à capacidade de percepção que a vontade tem de que o querer é uma 

relação tremenda com o mundo e de forma alguma o querer pode ser reduzido a um modo uni-

intensificado de impulsos. É só na sabedoria da vontade que podemos compreender a capacidade 

humana de, dependendo do caso e das circunstâncias, chegar a ganhar em se perder, ou regozijar-se 

tanto na ausência quanto na satisfação. Esta sabedoria prevalece como disponível mesmo nas 

circunstâncias mais adversas. 

 

O desejo é algo que excede as demarcações do campo da necessidade. Ele é paixão. Se, como 

os animais, temos necessidades, somente como humanos temos desejo. O homem é um ser de 

desejo. Ele não só deseja mas também deseja ser desejado por outros. O desejo tem íntima relação 

com a imaginação. Diferente da capacidade da vontade, o desejo não quer ouvir falar de tempo – 

seja cronos ou kairos – não os reconhece. Desejar é querer satisfação imediata e prazer imediato. 

Mas bem mais que busca teimosa de satisfação, o desejo é importante porque dá à vontade os 

motivos5 interiores e os alvos exteriores do querer e da ação. Os desejos desconhecem barreiras e 

limites para busca de sua satisfação. 

 

Desejo vem do latim de-sidereus ou desiderium. Sidereus6 designa aquilo que pertence aos 

astros, ao celeste, ao divino, às estrelas e constelações, de onde vem a palavra portuguesa “sideral”. 

Mas ambos, desiderium e sidereus, procedem de sidus – constelação, astros, influência dos astros 

no destino humano. Apesar de poder ter o sentido singular, sidus tende mais ao sentido de astros em 

conjunto e não tanto ao de um astro ou uma estrela isoladamente, como é o caso de Stella – uma 
                                                                 
5 Os motivos dos desejos e da vontade serão examinados analítica e descritivamente mais adiante no item 3.2. .  

Basicamente os motivos não podem ser considerados nem causa nem efeito e, no entanto, apesar de serem efetivos, 
não podem ser entendidos separadamente da decisão da qual são motivos. Trata-se de uma “concretude” que não 
pode estar desvinculada da vontade. É a centralidade do motivo na decisão que dá a esta decisão uma continuidade 
com o involuntário. Assim, o motivo é o que dá movimento à vontade. É o seu porquê, ainda que não no sentido 
eficiente-operacional. 

6 TORRINHA, Francisco. Dicionário latino-português. Porto, Edições Mananus, 1945, p. 796 
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estrela isolada. De sidus também vem o verbo desiderare7, que significa desejar, apetecer muito, ter 

necessidade de, procurar, achar falta, notar ausência, notar o que está distante e ausente e ser 

atraído por ele, ter que perder.8 É importante notar a presença do prefixo “de” em de-siderium ou 

de-siderare, que indica o sentido de “a partir de, originar-se em (como na preposição inglesa 

‘from’), decorrente de. Dessa forma, o desejo é o que aponta para as realidades que se originam 

distante de mim, e que nem sempre chegam a ser alcançadas.9 O desejo me faz contemplar os astros 

– aquilo que está além de mim, além do meu alcance, mas que apesar disso me fascina, me atrai, me 

intriga e me seduz. Curioso que, apesar da palavra desideo10 não ser exatamente a mesma coisa que 

desejo, o termo está muito próximo, significando estar sempre sentado, estar pousado, ser 

preguiçoso, não fazer nada. 

 

No grego, desejo é Επιθυµια. Epithymia é o desejo voltado para o prazeroso, o desejo 

espontâneo ou ardente. Há também o seu sinônimo - ´ορεξις,  desejo que pertence igualmente ao 

sensível, correspondente à concupiscência no latim. O desejo também pode ser παθος, desejo como 

pesar, paixão, sofreguidão, anseio, ou cobiça do corpo do outro ou de algo. Apesar de toda esta 

carência, subsiste também no desejo uma dinâmica do excesso e de intensa fluidez. O desejo é uma 

investidura que por si só não somente almeja a satisfação, mas também busca esta com excesso, 

delírio e entusiasmo. Desejar, é ser como deuses ou como os astros. O desejo também pode ser 

ainda ‘ι´µερος  – um fluxo que se lança e se precipita impetuosamente para o belo e, assim, atrai a 

alma para fora. O desejo é também pothos – o nome que pode ser dado quando hímeros perde seu 

objeto e surge um sentimento de lamentação.11 

 

Estas considerações etimológicas salientam o desejo como sendo vário, múltiplo, tendendo a 

ser coletivo, sempre num conjunto, sendo atraído ao que falta e ao que esta distante. Em outras 

palavras, o desejo pode até mover-se em ardência intensa por aquilo que deseja mesmo no mundo 

imediato, mas sente-o como distante, excelso, celeste, ou mesmo divino. O desejo é carência, é 

falta. De sua carência ele é capaz de fazer uma potência. Sua “consciência” de falta é o que lhe dá o 

poder de negatividade como seu motor. O vazio provocado pelas coisas distantes e belas é o seu 

motor. Sua visão é audaz, pretensiosa e impulsiva, mas prescinde dos meios para alcançá- la. Por 

isso, se for isolado em si mesmo em seu paradoxo de potência impotente, o desejo pode se 

transformar em ressentimento, e do ressentimento, ao desespero. Sendo paixão, o desejo tende a ser 

                                                                 
7 SARAIVA, F. R. dos Santos. Novíssimo dicionário latino-português. Rio de Janeiro, Livraria Garnier, 2000, p. 361 
8 TORRINHA, Francisco. Dicionário latino-português. Op. cit., p. 246 
9 IDEM. Ibid., p. 226 
10 IDEM. Ibid., p. 246 
11 DUMOULIÉ, Camille. O desejo. Petrópolis, Editora Vozes, 2005, p. 47 
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mais passivo, sofre os efeitos de seu ser afetado pelo que muitas vezes é inatingível mas que lhe é 

irresistível. É agudo em sua percepção da falta, ser fortemente atraído pelo que se ausentou e pela 

necessidade do seu alcance, ou seu retorno, mas é fraco para efetuar uma busca efetiva. Seu poder 

de visão é tremendamente desproporcional ao seu poder de execução e de consciência. 

 

A vontade possui a capacidade de esforço para vencer obstáculos, sejam materiais, físicos ou 

psicológicos. Mais que um ser de desejo, o homem é um ser de vontade, ou seja, por meio da 

vontade o homem pode se lançar efetivamente para fora além dos determinismos do corpo e da 

programação biológica, fazendo-o galgar possibilidades sui generis, totalmente novas e concretas. 

A vontade está próxima da liberdade. Ela pode fazer uso da tenacidade e da perseverança, da 

resistência e da continuidade, assim como pode fazer uso da contrariedade, da interrupção e da 

descontinuidade. Ela é amiga do discernimento e da reflexão antes, durante e após agir. Exige 

deliberação, avaliação e execução de decisões. Ela tem o poder de pesar, comparar, avaliar, discutir 

e ponderar antes, durante e depois. Ela se move sempre no espaço entre o possível concreto e o 

possível imaginado. Por ter que lidar com estes dois modos fundamentais do homem, a vontade tem 

que estar sempre se operando como desejo, intenção, deliberação, decisão, exercício, 

responsabilidade, reflexão e aprendizado. A vontade sabe que não basta desejar, é necessário 

também aprender ao desejar. Ela sabe que na vida há dimensões diferentes de tempos pelos quais o 

querer pode ser experimentado. Por isso, o realiza inserido nestas dimensões. Em outras palavras, a 

vontade tem o poder de se comprazer tanto na satisfação dos desejos que abriga quanto no 

adiamento desta satisfação. A dinâmica de satisfação da vontade é bem mais ampla e mais 

complexa que a dinâmica do desejo. 

 

Mesmo a linguagem conservou implicitamente este caráter mais abrangedor em torno da 

palavra vontade. Vontade vem do verbo latino volo12 que, por um lado, quer dizer querer no sentido 

de desejar, como em volupia, nome para a deusa do prazer, ou em voluptas13, que é prazer, alegria, 

satisfação, prazer dos sentidos, paixão, sensualidade, divertimento, jogos, festas, delícia. Por outro 

lado, volo também significa um conjunto de quereres como ter intenção de, consentir, querer bem 

ou mal (a alguém), querer ver, querer falar, querer dizer/significar e requerer/exigir. Volo também 

significa voar, mover-se rápido. Vontade é o que quer voar. Quem tem vontade, voa, pode voar, 

mover. Como substantivo propriamente, vontade vem de voluntas14 – faculdade de querer, desejar 

e intencionar com disposição, favor, afeição, boa disposição para, escolha, mira, plano, 

espontaneidade do querer, consentimento, aprovação. De voluntas vêm as palavras volante – 

                                                                 
12 TORRINHA, Francisco. Dicionário latino-português. Op. cit., p. 941 
13 IDEM. Ibid., p. 943 
14 IDEM. Ibid., pp. 942 a 943 
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aquele que corre; e volúvel – que é aquele que muda com freqüência. Tudo isso está presente na 

palavra vontade. Ela carrega tanto os sentidos relacionados ao desejo quanto disposições além dele. 

A vontade é desejo e muito mais. 

 

No grego, a vontade é Βουλησις. Boulesis, é o desejo que vai em busca do bem de forma 

deliberada e consciente. A idéia grega de boulesis queria enfatizar que cada indivíduo é uma 

instituição, um conselho democrático. Tal sujeito não deseja coisas de forma desvinculada ou 

desligada do mundo a que faz parte. Seu centro volitivo é um lugar de orientação e de unificação 

dos desejos sob o amparo do princípio racional. Uma atividade isenta de todo desejo, de todo 

interesse, mesmo que fosse a mais elevada espiritualmente, era impensável para um grego. Eles não 

ignoraram o desejo. O fato de tê-lo posto sob o amparo do desejo do Ser já demonstra a intenção de 

justificá-lo e até valorizá-lo. 

 

A análise semântica da palavra vontade nos indica que é ela que opera a dinâmica do querer 

de forma mais completa e conserva nesta mesma dinâmica quatro dimensões ou esferas: a fruição, a 

significação, o poder do movimento e o conseqüente consentimento ou aprovação em torno destes. 

A vontade possui, em constante inter-relação, tanto a dimensão imediata, próxima do alvo do 

querer, quanto uma dimensão de distanciamento, reflexa, ponderadora, em constante inter-relação. 

O desejo é também querer, mas não contém necessariamente estas esferas em sua dinâmica em si 

mesmo porque ele é de-siderium. 

 

O desejo como epithymia, afirmava Platão, se define por sua multiplicidade anárquica e por 

uma mistura de todos os tipos de apetites – prazeres dos sentidos, desejo sexual, necessidades 

alimentares.15 Na epithymia, o desejo se vê privado de verdadeira finalidade e consiste numa força 

cega, uma pulsão quase animal. Assim, a sede é o desejo de beber, mas sem que se possa determinar 

o gênero, a quantidade, a temperatura, a intensidade, a proporção. O mesmo também acontece com 

a fome ou qualquer outro desejo.16 Assim, há uma dimensão do desejo, como epithymia, que parece 

ser uma coisa em si mesma, consigo mesma; e há uma outra dimensão deste mesmo desejo que se 

abre ao mundo determinado.17 

 

A vontade requer uma participação da pessoa como um todo no ato do querer. Vontade como 

uma inclinação parcial da pessoa não é vontade. O desejo está incluso na vontade e é absurdo 

imaginar uma ruptura radical entre eles. A vontade requer o inconsciente e o consciente da estrutura 
                                                                 
15 PLATÂO, República. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1949, p. 191 
16 IDEM. Ibid., pp. 193 a 194 
17 IDEM. Ibid., pp. 195 a 196 
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pessoal na dinâmica do querer – ela exige a centralidade. Se apenas forças inconscientes 

determinarem a maior parte da dinâmica interior da pessoa, então o que é experimentado não é a 

vontade. A pessoa fica com a sensação de estar mantendo o desejo, mas perde a vontade. O que 

procura experimentar pode ser chamado de desejo ou até mesmo tendência s obsessivas variadas que 

tomam o lugar da vontade. O mesmo pode ser dito quanto às noções ou tendências superegóicas de 

valores sociais, regras, leis, tradições e interditos. A vontade se processa através de realidades 

culturais, valores e normas, mas não se confunde com elas. Normas e leis, em si mesmas, não 

podem tomar o lugar da vontade. Quando isto ocorre, já não temos mais a vontade como expressão 

do cumprimento da norma e da lei, mas a submissão, a sujeição ou a coerção. A vontade requer a 

centralidade pessoal volitizando a vida através das condições de liberdade e destino, como veremos 

mais adiante. Seja como for, apesar de vontade e desejo não se confundirem totalmente e não serem 

exatamente a mesma coisa, vivem em constante interação e inter-dependência. A tentativa de 

dicotomização entre vontade e desejo produz o efeito da flagelação na estrutura do homem. Não se 

trata de idealismo, pois nem mesmo as melhores alegações existenciais que negam a propriedade 

desta estrutura têm o poder de aboli- la, a não ser sob a forma de flagelação. 

 

O nível do desejo parece pertencer ao que é imediato, à impulsividade.  Relaciona-se ao 

concreto, mas dirigindo-se a ele por meio da impulsividade e das perceptividades humanas mais 

primordiais. O desejo, aqui neste níve l, é chamado por Paul Ricoeur de o involuntário: 
 

“O involuntário é o nível limite mais baixo da ação voluntária – que é possível de ser 
postulado, pelo menos teoricamente, embora na maior parte do tempo é difícil de ser 
reconhecido em fato. É uma ação realmente involuntária, uma ação impulsiva ou 
explosiva na qual o sujeito não pode reconhecer a si mesmo e da qual diz que lhe 
escapou.18 [...] O involuntário se refere à vontade como aquilo que dá a ela seus motivos 
e capacidades, seus fundamentos e até seus limites.19” 

 
Assim, o desejo pertence às experiências parciais a que estamos sujeitos todo o tempo. 

Contudo, o desejo neste nível não tem como ter um sentido de si próprio.  Ele não tem como ser 

realidade alguma sem uma reciprocidade relacional com a vontade como um todo. Quanto a isto, 

afirma Ricoeur: 
 

“A necessidade, a emoção, o hábito, etc., adquirem um significado completo somente em 
relação à vontade que eles solicitam, dispõem e geralmente afetam, e que por sua vez 
determina sua significância, ou seja, os determina por suas escolhas, os move por seus 
esforços e os adota por seu consentimento. O involuntário não tem nenhum sentido em 
si mesmo. Somente a relação do voluntário com o involuntário é inteligível. Descrever a 
vontade é entender nos termos desta relação.”20 

 
 

                                                                 
18 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Paris, Aubier, 1963, p. 39 
19 IDEM, Ibid., p. 9 
20 IDEM, Ibid., p. 8 
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Dessa forma, o desejo chega a outro nível que corresponde a uma outra dimensão da 

vontade. Parece ser uma dimensão mais abarcadora – ela contém o desejo, mas o toma numa 

tentativa de ir mais além – é voluntária, ou seja, move-se agora sob o impacto da realidade 

aberta e livre. Contudo, a volição requer um envolvimento, um comprometimento com o 

desejo. A dimensão impulsiva como tal não basta na dinâmica volitiva. Na vontade há um 

impulso de outra ordem que busca maior integridade no ato do querer. Não é à toa que na 

maioria das línguas, há uma resistência em se usar a palavra vontade no plural. “Vontades” é 

um contra senso. Usa-se desejos, no plural, mas vontade ou minha vontade no singular. Isto 

parece indicar que a vontade requer uma maior coesão no desejar, uma sintonia entre o desejo e 

a centralidade da pessoa. A vontade é uma dinâmica integral que possui esferas ou níveis 

estruturais de dinâmicas potenciais. 

 

Paul Tillich ressalta que a vontade possui vários modos de manifestação e de dinâmica e 

lamenta que nossa época tenha diluído a vontade humana, restringindo-a como mero desejo. E 

em muitos casos ela é equivocadamente chamada de instinto: 

 

“Quando empregamos o termo ‘subjetividade’ para descrever a idéia de Kierkegaard da 
verdade existencial, por favor evitem o erro de equacioná-lo como mero desejo. A 
palavra tem essas conotações hoje em dia. É, portanto difícil entender pensadores como 
Kierkegaard e, em geral, todos os clássicos. ‘Sujeito’ quer dizer quem fala, levantado 
sobre si mesmo, sujectum, que está por baixo. O homem é sub-jectum, levantado sobre si 
mesmo, e não ob-jectum, objeto oposto ao sujeito que o contempla. Se o homem fosse 
mero objeto, tornar-se-ia uma coisa. Eis aí a doença de nossa época. O protesto da 
subjetividade não é o protesto do desejo. É o protesto da liberdade, do indivíduo 
criativo, da personalidade, do homem envolvido na trágica situação de ter que decidir 
em seu estado de alienação.”21 

 

É a psicologia em geral que identifica a vontade como derivada. Nos textos psicológicos, em 

geral, a vontade se deriva de outros elementos. Ela é uma conseqüência ou uma derivação, ainda 

que seja imediatamente seguinte. De um lado, ela é fruto do impulso vital (e não ele próprio), e 

como tal, é fenômeno secundário; e de outro lado, ela é derivada do intelecto, aí ela é fenômeno 

consciente. Entretanto, como veremos adiante, não é este o sentido da vontade no plano ontológico, 

pois não se pode entender a vontade apenas a partir da experiência psicológica que o homem tem de 

si mesmo como um ser conscientemente dono de vontade. Apesar disso, a palavra vontade precisa 

ser mantida. 

 

Quanto ao salto da fé, o mero desejo ou o “desejo para crer”, apesar de ser a condição básica 

e existencialmente necessária do crer, corre o risco de se tornar mero desejo vago e arbitrariedade, 

                                                                 
21 TILLICH, Paul. Perspectivas da teologia protestante nos séculos XIX e XX. São Paulo, Aste, 1986, pp.  167 a 168 
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pois freqüentemente está imerso em completa contingência. “Mas se sabemos de antemão em que 

direção saltar, na direção de Cristo, por exemplo, então precisamos ter alguma razão para dar o 

pulo. A razão presente no salto poderá ser alguma experiência com ele, certo conhecimento 

histórico, ou determinada imagem de vida, ou seja, algum tipo de conteúdo.”22 Não se pode resolver 

a questão da fé com mero desejo ou mesmo com mero ímpeto voluntarista. Algo mais entra em ação 

quando tentamos fazê- lo. Dito em linguagem teológica, por mais existenciais que sejamos, cada ato 

de paixão infinita acaba sendo acompanhado pela dimensão do “Espírito divino em nós”, revelando-

nos “algo sobre a realidade” ao qual nos lançamos. 

 

Assim, podemos dizer que desejar é ligeiramente diferente de querer. Podemos desejar algo e 

ao mesmo tempo não o querer (como por exemplo, desejar ser pára-quedista mas não o querê- lo de 

fato). Também o nosso querer pode se submeter a algo de fato, sem com isto termos uma plena 

atitude de desejo imbuído (como é o caso de querer ir ao médico). Seja como for, o desejo aumenta 

com a representação do melhor, do que é mais atraente para a vida. Mas esta representação não é 

estática. Ela se lança ou se abre para uma superação no processo de contato com o alvo do desejo. O 

querer é o elemento da vontade que opera este contato. É a própria vontade que impede que o 

desejo permaneça como quimera, engodo ou auto-sugestionamento ilusório. O querer é um avançar 

que quer fazer algo com coisas reais. O querer é o ativo do desejo. Apesar de não se confundir com 

a vontade, o desejo não se encontra rompido com ela, pois todo desejo não é um auto-conter-se, 

mas uma seta. Esta diferença foi percebida por Rousseau, ainda que de maneira um tanto 

polarizada: 

 
“O físico é esse desejo geral que leva um sexo a unir-se a outro. O moral é o que 
determina esse desejo e faz com que tenha por seu objeto preferido um grau bem maior 
de energia.”23 

 
Isto pode ser dito de modo diferente. Ernst Bloch ilustra a caminhada do desejo desde a sua 

condição mais primordial. Na verdade, o desejo em seu nível mais profundo nem sequer pode se 

sentir. É apenas um impulso aberto, muito vago e indefinido, mas muito vivo e inquieto. Para que o 

sentir ocorra, o desejo precisa sair de si mesmo. Algo em seu interior procura vir à tona. A 

exteriorização inicia-se como um simples almejar, ambicionando alguma coisa.24 Quando este 

almejar consegue ser sentido ou percebido, torna-se então uma ânsia – a condição básica de todos 

os seres humanos. A ânsia não é tão diferente do impulso em seu estado genérico e vago. A única 

diferença é que ela agora se direciona claramente para fora de si. Não fica mais contendo-se como 
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Abril Cultural, Coleção Os Pensadores, 1973, p. 261 
24 BLOCH, Ernst. The principle of hope. Volume 1, Cambridge-MA, The MIT Press, 1986, p. 45 
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mero impulso, vagueando a esmo em torno de sua própria energia. Contudo, se a ânsia insistir em se 

fixar em si mesma, ela se reduz a uma mera avidez genérica, vagando cegamente em torno de si 

mesma.   Mas o anseio ambicionando alguma coisa, se põe em direção a algo. Cessa de bater-se por 

todos os lados ao mesmo tempo e torna-se um buscar, uma pulsão específica que pode ser 

individualmente denominada porque tem um alvo. 

 

O desejo sempre busca preencher um vazio com algo exterior devido à carência de seu 

almejar, de sua ânsia. Mas mesmo aqui há diferença de níveis. O almejar quando é sentido, é apenas 

um anseio genérico; já a pulsão sentida é o específico de cada paixão ou afeto com relação a algo. 

Esta pulsão, ou como comumente chamamos de desejo, quando saciada por seu objeto, satisfaz-se 

temporariamente, ao passo que a avidez continua sempre insaciável. Portanto, o alvo do desejo é 

para ele sempre aquilo que tem o poder de saciar-lhe. Diferente dos animais, no ser humano o 

desejo é muito mais que mero apetite exercido ao momento. O desejo no homem imagina o seu alvo 

a si mesmo por antecipação.25 E isto faz toda diferença. Nós não apenas somos capazes de ter 

apetite, mas somos capazes de desejar algo. O ato de desejar é mais superior, possui maiores esferas 

e combinações, e tem o poder de imaginar a forma do seu objeto. O desejar dá ao almejar a 

condição de imaginar a forma do seu objeto. O almejar é mais básico e mais antigo. Entretanto, o 

desejar dá ao impulso básico uma concepção mais definida de seu objeto introduzindo o elemento 

ou a imaginação do melhor no objeto. Como observa Bloch, “ainda  que o ato de desejar não 

provenha da imaginação, é só com ela que ele vem à tona. Simultaneamente, ele é ainda mais 

estimulado por ela na mesma proporção em que aquilo que está sendo retratado diante dos olhos, 

prometendo satisfação.”26 

 

Dessa forma, o desejo lança mão da imaginação para introduzir com isto a noção de que é 

importante incluir uma tendência ao “melhor” no ato do desejar. O desejo, além de impaciente, é 

exigente. Por mais realista que seja, o desejo sempre tem uma certa dimensão idealista por 

introduzir o extra, o imaginário, um élan de novidade na dinâmica volitiva. Já a vontade, ou o 

querer, apesar de conter o desejo em seu movimento, possui esferas que o ultrapassam. “Por mais 

intenso que um desejo seja, ele é sempre passivo e ainda parecido com o almejar.”27 No desejo 

ainda não há nenhum trabalho ou atividade, a não ser seu movimento interno. Já a vontade é um 

querer- fazer, querer unir-se – é gnose. O desejo pode ser plausível tanto quanto pode ser 

completamente irracional.  E sua irracionalidade ainda segreda um sentido. O desejo tanto pode se 

voltar para um tipo de sobremesa quanto pode se comportar como se, na morte de um ente querido, 
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este ainda estivesse vivo. No segundo caso, faz todo sentido desejar assim, mas é inútil querê- lo. O 

desejo permanece onde a vontade nada mais pode mudar. Bloch discorre muito bem esta diferença 

de nível entre o desejar e a vontade: 

 
“O arrependido deseja não ter realizado uma certa ação, mas não pode exatamente querer 
isso. Igualmente, o desanimado, o hesitante, o muitas vezes desiludido, o fraco, todos 
têm desejos, até bastante intensos, sem que se movam rumo ao querer-fazer. Além do 
mais, pode-se desejar diversas coisas, e a escolha será um tormento, mas apenas uma 
delas se pode querer. Aquele que quer, ao contrário, já estabeleceu uma preferência: 
sabe o que prefere, e a escolha ficou para trás. O desejar pode ser indeciso, apesar de sua 
imaginação definida para o alvo que almeja. A vontade, ao contrário, é necessariamente 
um avançar ativo rumo a esse alvo, dirige-se para fora e tem que se situar em relação 
com as coisas realmente dadas.”28 

 
A atividade do desejar é acrescida e transformada pela vontade, defrontando-se até mesmo 

nas situações mais ásperas ou amargas. Mas a vontade, entretanto, não pode querer além do que é 

desejado. O desejo, em seu interesse, é o “modo da pulsão”, a melodia que entoa o que a vontade 

deve querer . Ele provoca o querer, sendo seu combustível. Sem o desejo, o movimento do querer é 

impossível. É possível o desejo sem a vontade, como vimos. Ele pode se movimentar a esmo, sendo 

claudicante e inativo, de forma passiva, em abraços com a imaginação, conjecturando até coisas 

impossíveis. Mas é impossível a vontade sem o desejo, pois não há querer que não tenha sido 

precedido por um desejar. O desejo dá a direção e o alvo, a vontade, o significado, a plausibilidade 

e o senso de realidade do que é desejado. Quando o desejo e a vontade se unem, o querer torna-se 

bem mais intenso e vívido, implicando na sinalização de pretensão ao acionamento da realidade. Os 

desejos, por sua vez, podem não fazer muito no sentido pragmatista, mas são eles os responsáveis 

pelo rompimento e ampliação dos limites da realidade, introduzindo uma pitada de provisoriedade 

na rotina e novos ângulos nas percepções. 

 
“A moça que gostaria de sentir-se esplendorosa e cortejada e o homem que sonha com 
feitos futuros vestem a pobreza ou o cotidiano como uma roupa provisória. Não é por 
isso que o traje do cotidiano vai cair, mas dentro dele o ser humano se sente menos à 
vontade. O mero apetite e sua pulsão se atêm primeiramente ao que está ao seu alcance, 
mas o desejar imaginativo contido neles ambiciona mais. Assim, ele se mantém 
insatisfeito, isto é, nada do que existe lhe basta de fato. A pulsão, como um almejar 
determinado, como apetite por algo, permanece viva em tudo isso.”29 

 

A vontade, como salienta Rubem Alves, tem a consciência plena do dentro e fora, e busca 

constantemente a interação entre os dois: 
 

“Vemos para fora e vemos para dentro. Fora, vemos apenas o que de efêmero se vai 
oferecendo ao horizonte dos nossos olhos. Dentro, tendemos a ver o que não existe, 
freqüentemente, o que desejaríamos que existisse. Mas, sendo embora aquele que, por 
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inventar o que não existe, antecipa e germina o futuro, olhar para dentro seria um olhar 
completamente vazio de sentido se não dialogasse permanentemente com tudo o que 
existe, fora dele. Nenhuma mudança se funda no nada, na negação da história ou da 
realidade ou das suas aparências, por mais efêmeras que se apresentem aos nossos 
olhos, quando eles vêem para fora. Todas as utopias se reportam ao que existe e tudo o 
que existe aspira ao que não existe. O que não existe precisa do que existe – como se 
fosse a sua face mais oculta. Daí que o olhar para dentro e o olhar para fora não sejam 
olhares inimigos ou disjuntivos. São olhares que se vêem também um ao outro e que 
eroticamente se desejam, aspirando à comunhão. Olhar apenas para fora ou para dentro 
seria dolorosamente insuportável. Se tivéssemos apenas olhos para o que existe – não 
veríamos o que falta e cegaríamos para as utopias. Se víssemos apenas o que não existe 
– regressaríamos rapidamente a uma imensa caverna de sombras e cegaríamos para a 
contemporaneidade.  Em ambos os casos, perderíamos a capacidade de ver pelos 
próprios olhos (muito distinto de ver apenas com os olhos dos outros)...”30 

 

A vontade é, em cada um de nós, o intervalo possível entre mundos. Ela opera a junção do 

“dentro” com o “fora”. São as operações de exercício da vontade de uma pessoa concreta que a 

tornam potencialidade dinâmica, assim como são os desejosos os que fazem o desejo, e não o 

contrário. 

 

2. VONTADE COMO VITALIDADE 

 

A vontade está diretamente relacionada, em um primeiro nível, com a questão da vitalidade. 

Nas palavras de Paul Tillich, a vitalidade é o poder que mantém um ser vivo e crescendo31, sendo 

que o élan vital é o impulso criativo da substância viva em tudo o que vive rumo a novas formas. O 

élan vital, a tendência universal para a auto-transcendência, está combinado com duração, com 

continuidade e auto-conservação no fluxo temporal. 32 Devido a este poder universal, a vontade está 

fundamentada em uma dinâmica altamente dialética, rica e complexa. Ela só pode ser 

conceitualizada em parte, nunca definitivamente, pois seu caráter de ser está em constante dinâmica. 

Mas se ela tem um mínimo de estrutura própria, então ela tem um mínimo de forma. Entretanto, 

nenhuma estrutura da vontade deve obscurecer o fato de que a vontade, por ser pura dinâmica, não 

pode ser pensada como algo que é; nem pode ser pensada como algo que não é. E este caráter 

básico da vontade presente no homem é tão fundamental que pode ser estendido ao âmbito da 

estrutura do homem como um todo.33 

 

A vontade neste nível mais primordial, básico e fundamental, é o me on, a potencialidade de 

ser, em contraste com as coisas que têm uma forma. É a capacidade de poder ser, em contraste com 
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o puro não-ser. Esta dialética, diz Tillich, não é uma invenção ou exclusividade dos filósofos. Ela 

estava já presente na maioria das mitologias e está indicada no próprio caos – o tohu-va-bonu, a 

noite, o vazio, que precede a criação. A vontade é aquilo que resiste ou irrompe por dentro da 

reificação. Ela move, é dinâmica pura. Ela aparece também no Urgrund de Böheme, no conceito de 

vontade de Schopenhauer, no conceito de vontade de poder de Nietzsche, no inconsciente de 

Hartman e Freud, no élan vital de Bergson, no impulso de Scheler e Jung. Contudo, Tillich adverte 

que estes conceitos não podem ser tomados conceitualmente, nem podem ser tomados em seu 

sentido literal. A vontade de Schopenhauer não é uma função psicológica chamada vontade. E o 

inconsciente de Hartman e Freud não é um mero espaço que possa ser descrito como um celeiro 

cheio de coisas que pertenciam uma vez aos espaços superiores, claros e brilhantes da consciência. 

Os conceitos destes autores são indicações indiretas ou simbólicas para algo que não pode ser 

mencionado propriamente. Se pudesse ser mencionado propriamente seria um ser com forma ao 

lado de outros seres, e deixaria de ser um elemento polar em contraste polar com o elemento de 

pura forma. A vontade “inconsciente”, ou como vitalidade, é mera potencialidade, e não deve ser 

pintada com a imagem do “real”. 

 

A força vital é a esfera na dinâmica da vontade que se encontra além do tempo, se 

entendermos o tempo no sentido popular. Para o vitalismo da vontade não há tempo porque sua 

força puxa os eventos como que estando ela dentro da própria força que instaura o tempo. Talvez, 

poderíamos dizer, que a força vital é o próprio tempo na medida em que só lhe interessa o fluir 

inexplicável de si mesmo. É neste sentido que podemos dizer que a eternidade pode ser 

experimentada muito mais na vontade do que no entendimento. 

 

 

2.1. SCHOPENHAUER: O VITALISMO COMO FUNDO ÚLTIMO DA 
REALIDADE 

 

Foi Schopenhauer (1788-1860) quem introduziu a esfera vitalista da vontade como 

fundamental, estando ela no fundo último da realidade. Para ele, a vontade não tem nada de 

racional: é um ímpeto cego, irresistível, que já vemos aparecer na natureza e na condição natural do 

homem. A vontade não é limitada pelas categorias de espaço, tempo e causalidade, como é o mundo 

dos fenômenos. Neste sentido, discordou de Hegel: a natureza não é a objetivação do Espírito, ela é 

objetivação da vontade, que é irracional. A vontade irracional põe em questão não só a autonomia 

da razão, mas até a existência da razão. A vontade irracional – é tudo que há como força motriz. Ela 

não é individual e não está submetida à lógica. 
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Para Schopenhauer, o que a vontade vitalista sempre quer é a vida, justamente porque esta é 

apenas o manifestar-se da vontade na representação. Assim, a expressão vontade de viver é um 

mero pleonasmo: 
 

“A vontade, a vontade sem inteligência, desejo cego, irresistível, tal como a vemos 
mostrar-se no mundo bruto e no nosso corpo, essa vontade, chega a saber o que quer: é 
este mundo, é a vida, justamente tal como se realiza. Eis porque chamamos a este mundo 
visível o espelho da vontade, o produto objetivo da vontade. E como o que a vontade 
quer é sempre a vida, isto é, a pura manifestação dessa vontade, nas condições 
convenientes para ser representada, assim é cometer um pleonasmo dizer a vontade de 
viver, e não simplesmente a vontade, visto que é a mesma coisa. A vontade é a própria 
coisa em si, o fundo íntimo, o essencial do universo, enquanto que a vida, o mundo 
visível, o fenômeno, é apenas o espelho da vontade.”34 

 

No homem, esta vontade é a essência do corpo humano e ela se objetiva produzindo as Idéias. 

Apesar da vontade irracional não suportar nenhum sistema, no fim do livro IV de seu “Mundo como 

vontade e representação”, Schopenhauer fala de uma tomada de consciência de si mesma, o que 

mesmo a contra-gosto, o coloca próximo de Hegel novamente, ainda que insista que o mundo como 

vontade é mais essencial e mais fundamental que o da representação. 

 

Mas em Schopenhauer, a vontade indica que o essencial é a dor, e o prazer é ausência de dor. 

O prazer é passageiro, a dor não. A dor não é passageira e estamos o tempo todo oscilando entre a 

dor e o tédio. O tédio é a dor que não conseguiu prazer. Mas ao consegui- lo, logo se esvai. No 

prazer, a dor desaparece, mas dá lugar ao tédio, pois viver é sofrer. É por isso que a vontade nos 

impele a buscar coisas cada vez mais e nunca ficamos satisfeitos. Ora, se para Schopenhauer o 

essencial é a falta e a incompletude, o prazer pode nos enganar se nele achamos que conquistamos a 

incompletude. O mesmo ocorre com a razão: nós nos intuímos como vontade, mas esta intuição não 

se relaciona com a razão. A razão é filha da vontade para conhecer, organizar e representar as 

coisas. Dessa forma, podemos ter domínio sobre essa “vontade” particular, individual, mas não 

sobre a vontade numenal. 35  Os indivíduos, e do mesmo jeito as espécies, se acham a serviço desta 

Vontade cega enquanto acreditam estar realizando o próprio desejo. Como cada espécie animal é 

uma expressão dessa Vontade, cada uma pretende afirmar-se contra as outras em uma luta ainda 

absurda quando observamos que consiste em uma divisão da Vontade contra si mesma. Esta é a 

razão porque nas espécies que possuem mais consciência, a Vontade aspira a negar-se. Assim, para 
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Schopenhauer, a sabedoria é compreender que a coisa mais desejável é a mortificação e negação do 

querer, da vontade e, portanto, o fim do desejo.36 

 

A razão surgiu muito mais pela necessidade de um entendimento comum das opiniões e das 

ações. Já o entendimento sensível não permite uma ação comum. Então, o mundo como vontade e o 

mundo como representação são duas faces do mesmo mundo: o mundo é todo vontade e ao mesmo 

tempo todo representação. O homem tem condições privilegiadas por conhecer-se a si mesmo como 

representação, ou seja, podemos ser objeto de conhecimento como qualquer outro e também temos 

a condição de conhecermo-nos enquanto vontade: 
 

“Um eterno devir , um escoamento sem fim, eis o que caracteriza as manifestações da 
vontade. Passa-se o mesmo com os esforços e os desejos do homem: a sua realização, 
finalidade suprema da vontade, brilha na nossa frente; mas, uma vez atingidos, já não 
são os mesmos; esquecem-se, tornam-se velharias, e, quer se esconda ou não, acaba-se 
sempre pondo-os de lado, como ilusões desaparecidas. Bastante feliz aquele que guarda 
ainda um desejo e uma aspiração: ele poderá continuar essa passagem eterna do desejo à 
sua realização, e dessa realização a um novo desejo; quando essa passagem é rápida, é a 
felicidade; e é a dor se ela é lenta. Mas pelo menos não é essa imobilidade que produz 
um aborrecimento horroroso e paralisante, um desejo surdo sem objeto determinado, 
uma languidez mortal. – Em resumo, a vontade sabe sempre, quando a consciência 
ilumina, o que quer em tal momento e em tal lugar; o que ela quer em geral, ela nunca 
sabe. Todo ato particular tem uma finalidade; a própria vontade não a tem; como todos 
os fenômenos naturais isolados, a sua aparição em tal lugar, em tal momento, é 
determinada por uma causa que lhe dá fundamento; mas a força mais geral que se 
manifesta nesse fenômeno não tem ela própria causa, visto que ela é apenas um grau das 
manifestações da coisa em si, da vontade que escapa ao princípio da razão. A única 
consciência geral de si mesma que a vontade tem é a representação total, o conjunto do 
mundo que ela percebe: ele é a sua objetividade, a sua manifestação e o seu espelho.”37 

 
A vontade como elemento vital em tudo, é una e indivisível. Ela tem uma multiplicidade e 

objetividade como fenômeno. Quando se objetiva, torna-se manifestação. Mas é una em sua base, 

como coisa-em-si. Ela é o fundamento de si mesma e não podemos chegar a ela partindo da 

representação. O sentido profundo das representações nos escapa. Para Schopenhauer, não basta 

saber que temos representações. Precisamos saber as significações últimas delas. Na natureza há 

infinitos fenômenos, mas apesar disso, há uma harmonia, um consenso natural das cadeias causais. 

Ele permite a adaptação do organismo ao meio e o meio ao organismo. Os dois são manifestações 

da vontade. E para a vontade não há tempo – ela é alheia ao espaço, tempo e causalidade. 

 

Quanto ao homem, em seu corpo, é o ser que pode olhar-se a si mesmo e intuir-se a si 

mesmo. No homem a vontade pode conhecer-se a si mesmo sem representar. No corpo do homem a 

vontade consegue evidenciar-se como não sendo apenas representação. Dessa forma, o que nos 
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fundamenta, para além das causas físicas, é a vontade. Isto deve-se ao fato de que nenhuma 

descrição da série de reações químicas ou físicas podem explicar como que posso intuir-me a mim 

mesmo. 

Schopenhauer distinguiu três níveis na vontade: 

• A vontade nomênica:  a Vontade em si; 

• A vontade individual: a idéia – referente ao ser humano; 

• A vontade fenomênica: a que faz tudo se mover e funcionar no mundo natural. 

 

No homem, a vontade se individualiza, mas não nos animais ou na natureza. No mundo 

natural ela subsiste de forma geral, como força. As idéias de Schopenhauer são resultado do grande 

impacto que Schelling lhe causou em sua doutrina da vontade. Tornou-se o primeiro grande 

representante do voluntarismo no pensamento do século XIX. Sua obra O mundo como vontade e 

representação acabou influenciando Freud, Nietzsche, Whitehead, Bergson, Heidegger e Sartre. 

Mas todos na verdade foram vertentes da grande filosofia da vontade de Schelling. 

 

Schopenhauer combinou com o voluntarismo um profundo pessimismo, asseverando que a 

vontade individual deve ser amortizada e sucumbir diante da vontade em si. Mais do que isto, 

sugeriu que a vontade, afinal, nunca alcança o que ela quer, produzindo assim o desejo da morte. 

Esta idéia irá também influenciar Freud, chamando de tendência ou impulso para a morte em face 

da vontade não satisfeita. Mas antes, ela procura novas maneiras de se satisfazer gerando, dessa 

forma, novas possibilidades. Contudo, a realização nunca é completa e o sentimento de 

impossibilidade retorna. A vida é um incansável impulso na direção da realização jamais alcançada. 

Isto produz um desgosto com a vida e não nos contentamos com as coisas que conseguimos 

realizar. A vontade acaba rendendo-se a um desejo de repouso e de descanso de si mesma em que 

não deseje coisa alguma a não ser este repouso. Schopenhauer foi o pensador que superou o 

otimismo de Hegel e preparou o caminho para o pessimismo existencialista do século XX. Mas nem 

todos tiveram este pessimismo. 

 

2.2. NIETZSCHE: A FORÇA VITAL COMO VONTADE DE POTÊNCIA 

 

Nietzsche (1844-1900) entendeu a vontade de forma muito semelhante à de Schopenhauer, 

exceto no pessimismo. Nietzsche fala de vontade de poder, ou de potência, como um impulso 

fundamental que nada tem de racional: a vida aspira a uma potência maximamente possível. A 

vontade de potência se refere ao impulso na direção da vida, presente em tudo o que existe, até 

mesmo além da vida orgânica. É a auto-afirmação da vida, não só no sentido da vida, mas também 
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de desenvolvimentos posterior da vida. Vontade e potência são conceitos metafísicos. A potência 

vital é fundamental e  tudo o mais só é conseqüência. Como Schopenhauer, Nietzsche reafirma que 

a vontade é o que há de mais íntimo e profundo em tudo: 
 

“A vontade não é somente constância de energia, mas maximu de economia no gasto: de 
maneira que o desejo de tornar-se mais, em cada centro de força, é a única realidade. De 
forma alguma é conservação de si, mas desejo de se apropriar, de se tornar senhor, de 
aumentar, de se converter em mais forte. (...) A vida, a forma do ser que nos é mais 
conhecida, é especificamente vontade de acumular força: todos os processos da vida têm 
aí sua alavanca. A vida, enquanto caso particular, aspira a um sentimento máximo de 
potência; é essencialmente a aspiração a um excedente de potências. Aspirar não é outra 
coisa senão aspirar à potência; essa vontade permanece sendo o mais íntimo e o mais 
profundo: a mecânica é uma simples semiótica das conseqüências.38 A vontade de 
potência não é um ser, não é um devir, mas um pathos, - ela é o fato elementar de onde 
resulta um devir e uma ação.”39 

 
Vontade de potência não se reduz à vontade de dominar ou a uma metafísica da violência. Ela 

é um esforço para triunfar do nada, para vencer a fatalidade e o aniquilamento, a catástrofe trágica e 

a morte ameaçadora. É a vontade de durar, de crescer, de vencer, de estender e intensificar a vida. É 

a luta do possível, além do atual, obedecendo ao apelo do possível. Não é, portanto, mera vontade 

de preservar-se no ser, num instinto de conservação, mas sim de ultrapassar. É uma vontade de 

posse total da existência e de si mesmo. É o conjunto das manifestações energéticas da existência 

natural e espiritual. É uma atividade multiforme, mas una e idêntica ante o nada que sempre a 

ameaça. Cada instante é sempre uma potência por inteiro, e apesar disso é tudo o que é e o que 

resiste: potência, apesar do nada: 
 

“Nós mesmos somos, por breves instantes, o próprio ser original, e sentimos o seu 
indomável desejo e o seu prazer de existir; as lutas e os tormentos, o aniquilamento das 
aparências se nos figuram de súbito necessários, tendo em vista a superabundância das 
inumeráveis formas de existência que se acotovelam e se precipitam na vida, dada a 
fecundidade transbordante da vontade universal; o aguilhão furioso desses tormentos nos 
traspassa no momento mesmo em que constituímos uma só coisa com o incomensurável 
e original prazer de existir e em que, arrebatados no êxtase dionisíaco, pressentimos a 
indestrutível eternidade desse prazer.”40 

 

Ela nos é um símbolo enraizado; o mais forte de todos os instintos; o que dirige a evolução 

orgânica. Falar em vontade de potência é utilizar-se de uma forma simbólica para se referir ao 

impulso de vida para mais. Não é contudo uma objetivação, por ser simbólica. É a raiz do 

movimento vital. Em tudo há uma luta entre dois impulsos: um de mais e um de menos. O impulso 

de mais é o impulso de vida, de potência; e o de menos é o impulso de morte, de passividade, de 

degeneração, de aniquilamento. É a luta do ser contra o não-ser. Mas a vontade de potência não é 

um absurdo nem uma incongruência ante a natureza. O conceito de energia da física hoje é uma 
                                                                 
38 NIETZSCHE, Friedrich. Vontade de potência. Rio de Janeiro, Ediouro, s/d., § 296, pp. 240 a 241  
39 IDEM. Ibid., § 297, p. 242 
40 IDEM. O nascimento da tragédia. § 17, São Paulo, Companhia das Letras, 1992, p. 102 
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afirmação dessa vontade de potência no universo. Ela é também o destino de buscar sua 

contradição: o humilde quer ser estimado, o fraco quer ser forte. 

 

Seria inapropriado chamá-la de vontade de poder. A palavra poder é estreita e dá lugar a 

equívocos, como sendo vontade de dominação ou violência. Se para Nietzsche trata-se de uma 

vontade que está em tudo, uma força em movimento em tudo, então ela só pode ser acessada 

simbolicamente e não pode assumir a forma de um desejo de poder dominador particular de um 

poderoso autoritário, como se somente ele possuísse tal privilégio. Potência é uma acepção vasta, 

cósmica. Não se trata então de um poder exterior que se impõe com canhões. É uma atitude 

psíquica de toda alma que é forte e não quer senão alimentar sua própria força, sua potência, que 

não se cansa de dar provas de sua coragem e de cumprir seu dever vital. Nada existe fora dela. E, 

para confirmar seu caráter simbólico, devemos lembrar que Nietzsche sempre a usa entre parênteses 

ou grifada, querendo indicar um acontecer universal e que se manifesta de infinitas maneiras. 

 

A vontade em Nietzsche deve estar mais associada à vida. A vida é vontade mas de um modo 

diferente da concepção de Schopenhauer. Não é a vontade que, afinal, desgosta-se de si e acaba, 

mas a vontade de potência irresoluta. Diferente de Schopenhauer, Nietzsche resgata o domínio 

individual da vontade. A potência é a auto-afirmação do ser. Vontade de poder significa a afirmação 

do poder pessoal de viver, enfim, a afirmação da própria existência individual. Em nós, essa 

vontade de poder se transforma em vontade de poder social e pessoal, apesar deste não ser seu 

primeiro sentido. 

  

A Vontade mora no corpo humano – a grande razão. No homem, ela está ligada à 

transmutação de todos os valores ou à transvaloração. Mas acima de tudo, o corpo deve ser 

reinventado. Devemos ter de volta a confiança no corpo e combinar o pensamento com ele. O 

oposto da vontade de viver é a vontade de nada, de negação. É a repressão dos desejos, o 

ressentimento da vida, a exaltação dos fracos e a suspeita em relação a tudo que vem do corpo – a 

sensualidade, a sexualidade, o prazer, a vontade, o egoísmo dos fortes e, enfim, o próprio desejo: 
 

“Simplesmente não é possível ocultar-se aquilo que se exprime de verdade neste querer, 
que recebeu do ideal ascético a sua orientação: este ódio contra o humano, mais ainda 
ódio contra a animalidade, mais ainda contra a materialidade, este horror dos sentidos, 
até da razão, este medo da felicidade e da beleza, este desejo de afastar-se de toda 
aparência, da mudança, do devir, da morte, até do próprio desejo – tudo isto significa, 
ousemos compreendê-lo, uma vontade de nada, uma má-vontade contra a vida, uma 
revolta contra as condições mais fundamentais da vida, mas isto é e sempre há de ser 
uma vontade! E para repetir no fim o que disse no princípio: o homem prefere querer o 
nada a não querer.”41 

                                                                 
41 IDEM. Genealogia da moral. III, § 28, São Paulo, Abril Cultural, Coleção Os Pensadores, 1978, p. 325 
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Mesmo sob a supressão e busca da nulidade a vontade impera. Mas tudo ainda é possível e, 

em particular, uma transmutação dos valores, a invenção de um novo grande desejo: o super-

homem, a fé no corpo, a criação de perspectivas novas e afirmadoras da existência. Mas tudo isso, 

segundo Nietzsche, não acontecerá naturalmente, nem tampouco por meio do ódio contra a vontade 

clássica. Isto só confirmaria o ressentimento e o colocar-se contra o homem de novo. Devemos estar 

a favor do querer e do homem em sua totalidade e não destituir a vontade em fragmentos de forma a 

enfraquecê- la, como quiseram Pascal e Schopenhauer. Tudo é vontade e, por isso, não se pode 

subestimar o poder essencial que a vontade no sentido clássico exerce sobre nós: 

 
“Em Schopenhauer, o erro fundamental da vontade (como se o apetite, o instinto, o 
desejo, fossem o que há de essencial na vontade) é típico: o que é diminuir até 
desconhecer o valor da vontade. Da mesma forma a aversão ao querer; tentativa de ver 
no não-mais-querer, no sujeito sem alvo nem intenção (no sujeito puro, livre de vontade) 
algo de superior, a coisa superior em si, o que vale. Grande sintoma de fadiga, ou de 
fraqueza da vontade: porque a vontade é que trata dominadoramente os apetites 
impondo-lhes o caminho e a medida.42 O que há de mais corroído hoje é o instinto e a 
vontade de tradição: todas as instituições que devem sua origem a este instinto são 
contrárias ao gosto do espírito moderno. Tudo que se faz, em suma, tudo que se pensa 
persegue a intenção de arrancar pelas raízes o sentido da tradição. Considera-se a 
tradição um destino; estudam-na, reconhecem-na como hereditária, porém não a querem. 
Tudo isso é precisamente anti-moderno no mais alto grau. E esta é a característica de 
nossa época ‘moderna’: ruptura das tradições, corrupção das escolas, predominância dos 
instintos que, preparados filosoficamente, faz o inconsciente assumir maior valor depois 
que se produziu o enfraquecimento da vontade, do querer fins e meios.”43 

 

Pudemos observar que o pensamento voluntarista não restringe a vontade vitalista a um ato 

psicológico consciente. Não se pode entender a vontade apenas a partir da experiência psicológica 

que o homem tem de si mesmo como um ser conscientemente dono de vontade. Contudo, a palavra 

precisa ser mantida. A vontade, segundo os ontologistas voluntaristas, da filosofia da vida,  aparece 

no homem como vontade consciente, e nos animais como instinto e impulso (que também aparecem 

no homem), como força nas plantas, e como direções ou tendências na realidade material, como 

gravitação, etc. Quando entendemos a vontade como elemento dinâmico presente na realidade toda, 

tudo isso faz sentido. Mas muito antes de Schopenhauer, Nietzsche ou Bergson, Boécio já havia 

apontado a importância de percebermos a vontade como força vital. Ele o fez por meio de uma bela 

descrição: 

“Existirá um único ser que, enquanto se comporta conforme à sua natureza, não queira 
mais continuar a viver e deseje sua própria morte e destruição? Se considero o conjunto 
dos seres vivos que possuem a faculdade natural de querer ou não querer, não posso 
encontrar um que renunciasse espontaneamente à sua vida. (...) Podes observar que as 
plantas e as árvores esforçam-se por buscar para si os lugares mais convenientes 
conforme a natureza o permita e onde não corram o risco de secar rapidamente e morrer. 

                                                                 
42 IDEM. Vontade de potência. Op. cit., p. 108 
43 IDEM. Ibid., pp. 110 a 111 
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Assim, algumas buscam a planície, outras a montanha; há as que buscam os pântanos, 
algumas se prendem aos rochedos, enquanto outras preferem o árido deserto. (...) Como 
explicar que as partes mais frágeis, como a seiva, estejam cobertas e protegidas do 
exterior pela resistência da madeira, enquanto a casca defende a planta toda das 
tempestades, para protegê-la de toda a sorte de agressão? E quem pode ignorar que todas 
essas espécies são como mecanismos vivos concebidos não apenas para subsistir por 
certo tempo, mas também para adquir ir cada qual uma espécie de eternidade? (...) E não 
estamos falando aqui dos movimentos voluntários de uma alma lúcida, mas do instinto 
natural, tal como digerimos sem pensar os alimentos que tínhamos comido ou como 
respiramos sem nos dar conta enquanto dormimos. Portanto, mesmo entre os seres vivos 
o desejo de preservar a vida não parte de uma atividade intencional da alma, mas dos 
impulsos naturais. E tal se dá porque a Providência atribuiu às suas próprias criaturas o 
que é talvez a principal razão por que elas subsistem: o desejo natural de permanecer o 
quanto possível.”44 

 
A vontade, sendo dinâmica, leva à forma e, através desta, podemos ser atuais e possuir o 

poder de resistir ao não-ser. No homem, a vitalidade tende a se incorporar em criações, formas e 

instituições culturais através do exercício da intencionalidade criativa. Ocorre que, por outro lado, 

toda incorporação põe em perigo o poder vital precisamente mediante o dar-lhe o ser atual. O 

homem está ansioso pela ameaça de uma forma final na qual sua vitalidade se perca. E, também, 

está ansioso pela ameaça de uma ausência caótica da forma, na qual tanto a vitalidade quanto a 

intencionalidade se perderão.45  A dinâmica da vontade como vitalidade é a fonte do processo 

criativo através do qual as coisas e eventos surgem e é ela que nos impede de fazer vistas grossas 

para a tensão ontológica básica entre impulso criador e forma criadora. No homem, a força vital, 

apesar de toda sua liberdade e profundidade, não tem como estar alheia e sem interação com a 

esfera de dimensão intencional. Até mesmo no nível biológico, o impulso vital não tende à opção da 

unicelularidade ou preservação auto-contida. Se pudermos falar de uma “vontade biológica”, ela se 

expressa na forma de criação de mais tecidos, e de avanços orgânico-sistêmicos, que operam o 

tempo todo por meio de infinidades de células de cooperação. Sem esta “vontade” inter-

compartilhada e “aprendiz”, mesmo no nível biológico,  a vida não seria possível e tampouco 

poderia recriar-se. Mesmo aqui o impulso criador e a forma criadora não se encontram 

desvinculados. 

 

2.3. A VITALIDADE NO HOMEM A PARTIR DA DIMENSÃO DA 
INVOLUNTARIEDADE 

 

Como vimos, a dinâmica dos desejos humanos parece pertencer, em primeiro plano, ao que é 

imediato, à impulsividade. O desejo, aqui neste nível, é chamado por Paul Ricoeur de o 

involuntário. Toda ação voluntária inclui o involuntário, que é seu nível limite mais baixo, mas que 

dá à vontade os motivos do querer. Como tais, os motivos freqüentemente estão inseridos nas 
                                                                 
44 BOÈCIO. A consolação da filosofia. São Paulo, Martins Fontes, 1998, pp. 83 a 85 
45 TILLICH, Paul. Teologia sistemática. Op. cit. p. 170 
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experiências parciais da cotidianidade. Por esta razão, o desejo depende de sua reciprocidade 

relacional com a vontade como um todo para conquistar um senso de realidade, de sentido próprio e 

até de sentido amplo, de relação e interação. Os motivos, ressalta Ricoeur, “adquirem um 

significado completo somente em relação à vontade que eles solicitam, dispõem e geralmente 

afetam, e que por sua vez determina sua significância, ou seja, os determina por suas escolhas, os 

move por seus esforços e os adota por seu consentimento. O involuntário não tem nenhum sentido 

em si mesmo. Somente a relação do voluntário com o involuntário é inteligível. Descrever a 

vontade é entender nos termos desta relação.”46 

 

2.3.1.  O INVOLUNTÁRIO ABSOLUTO 

 

Existe um nível de involuntariedade que pode ser considerada absoluta. O involuntário não-

absoluto se caracteriza quando os motivos podem ser identificáveis47 ou delineáveis pelo voluntário. 

Já o involuntário absoluto se caracteriza quando os motivos não são identificáveis ou, na melhor das 

hipóteses, são de difícil identificação por parte do voluntário. Paul Ricoeur indica alguns exemplos 

de motivos involuntários absolutos: o caráter, o inconsciente, o biológico, o fato bruto da vida 

orgânica, etc. São elementos muito ligados à vitalidade. Eles são dados puros com os quais somos 

confrontados e dos quais dependemos. Este nível absoluto de involuntário é o terminal do ato 

original da vontade – o que está mais escondido, e geralmente gera consentimento. 

 

Mesmo aqui neste nível, o consentimento é ainda o ato último da vontade. Mas este último ato 

da vontade não é simplesmente  um reconhecimento passivo da necessidade e sim uma adoção ativa 

na decisão de aceitá- lo como minha e no esforço peculiar da paciência que realiza esta decisão. O 

que está em risco no consentimento é a “reconciliação última da liberdade com a natureza”48 O 

consentimento é conseguido devido a uma recusa e isto coloca o problema filosófico básico da 

compreensão da vontade. Somente a recusa de minha submersão a um continuum da natureza, a 

recusa que rejeita minha condição e me arranca da natureza pela liberdade, torna o consentimento 

da liberdade possível. Sem uma recusa, só resta o fato do continuum da natureza, mas não ainda 

consentimento. Há uma ruptura no ser. Embora possamos dizer que esta ruptura se torna atual 

somente no ato do pensamento, este ato é o ato humano fundamental, e no seu nível ontológico 

último, o momento negativo é um momento essencial da afirmação da liberdade. Porque a 

                                                                 
46 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit., p. 8 
47 Não confundir identificável com identificado . Não se trata, no caso, de motivos que foram identificados pelo 

voluntário em contraste com aqueles que não foram. Ter sido identificado não é o critério para o involuntário não-
absoluto, mas sim se um motivo é passível de ser identificado, se é possível sua identificação – se é identificável, não 
importando se já o foi ou não. 

48 IDEM. Ibid., p. 324 a 325 
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necessidade é também uma negação da liberdade, a rejeição é essencial ao consentimento. A 

vontade que pode consentir nasce da recusa. O ato criativo da rejeição destrói o continuum da 

natureza mais basicamente do que a reflexão. A liberdade pode consentir com a necessidade do 

caráter, o inconsciente e a vida como seu ato só porque os rejeita como uma necessidade infligida 

sobre si. 

 

Aqui nos aproximamos quase no limite da compreensão eidética. Na última instância, o 

consentimento implica um julgamento de valor: a liberdade pode consentir com a necessidade 

porque o universo é um lar possível da liberdade. E em um universo em que a experiência do mal é 

real e persistente, é também um ato de esperança – a esperança de que, a despeito de sua 

persistência, o mal não é um aspecto original do universo, e que a esperança da reconciliação última 

não é uma esperança impossível. Ricoeur sugere dois modelos filosóficos básicos para nos ajudar a 

traçar esta dialética difícil. Primeiro é o modelo estóico de consentimento imperfeito último, 

consentimento tornado possível por uma expulsão radical do mal e da afetividade para fora da 

consciência que se resgata a si mesma na aceitação do todo racional. Segundo é o consentimento 

hiperbólico do orfismo que submerge a consciência num mergulho frenético para dentro do 

redemoinho do processo – morra e torne-se! Contudo, o consentimento último deve reter a ambos – 

a consciência e o mundo. A linha guia para tal consentimento é o elemento comum entre o 

estoicismo e o orfismo – o elemento de adoração no qual Ricoeur vê como uma segunda revolução 

copernicana na filosofia. Enquanto a primeira revolução copernicana ganhou o Cogito ao colocar o 

homem no centro do universo, a nota de adoração torna o consentimento possível ao colocar o 

homem com a transcendência no centro da realidade. Somente depois de a primeira revolução ter 

ganhado a consciência é que a segunda revolução pode ser um consentimento ao invés de uma 

rendição. Aqui a consciência se apropria tanto do consentimento estóico quanto do órfico, ganhando 

de um a segurança de si mesmo como soberano e do outro o ímpeto emotivo involuntário que serve 

como veículo capacitando-o a reconhecer tanto os limites de sua soberania quanto a reconhecer seu 

consentimento último. 

 

2.3.2.  O INVOLUNTÁRIO CORPÓREO E O MUNDO DAS NECESSIDADES 

 

Paul Ricoeur reconhece que o corpo fornece a base para os motivos mais primordiais da 

vontade,49 apesar do fato de que o corpo é apenas uma fonte de motivos entre outras, sendo que o 

homem pode avaliar e medir sua vida em termos de outros fatores também.50 Mas não há como 

                                                                 
49 IDEM. Ibid., p. 37 e 82 
50 IDEM. Ibid., p. 82 e 85 
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negar que o corpo é a fonte mais básica dos motivos, revelando um estrato primordial de valores: os 

valores orgânicos. O corpo é a base dos motivos no sentido de ser um material cru, bruto, confuso, 

contraditório e não bem delineado. Estes “motivos brutos”, como prazer, dor, alívio, impulso, só 

assumem formas definidas quando são recebidos pela voluntariedade. 

 

É o corpo que introduz a nota existencial. Nas palavras de Ricoeur, “ele é o involuntário 

existente inicial inderivável.”. 51 No corpo, o “eu penso” perde seu distanciamento e é 

solapadamente inundado pelo  “eu sou, eu existo”. Dessa forma, o involuntário corpóreo é mais que  

mera ilustração de relações puras descritas por análises eidéticas. O involuntário  transcende os 

discursos. Os motivos são feitos de necessidades, mas ocorre que as necessidades estão sempre 

cobertas por uma opacidade que dificulta a penetração da luz da reflexão, além do fato de que 

experimentar é sempre mais que entender. Isto não significa dizer que a fome ou a sede não se 

prestam ao entendimento ou à representação. Ao contrário, é através do entendimento que a 

necessidade consegue se tornar real e significante para nós. É através do entendimento que a 

necessidade adquire maior circularidade nas esferas da vontade. Contudo, além de toda 

representação, a afetividade permanece intocável e realmente incompreensível, permanecendo 

como o “aspecto não transparente da consciência”. A palavra consciência aqui ainda é pertinente 

porque a afetividade é ainda um modo de pensamento em seu sentido mais amplo. Como indica 

Ricoeur, “sentir é ainda pensar, embora o sentimento não mais representa objetividade, mas sim 

revela a existência”. 52 

 

Na afetividade, minha existência corpórea é descoberta como o outro pólo de toda existência 

densa e pesada do mundo e, por meio dela, nos fazemos como subjetividade. Mas admitir esta 

dimensão nebulosa e opaca do corpo, da afetividade e da necessidade, nos autoriza a decretar seu 

caráter extrínseco, independente, ou mesmo uma certa pureza própria? Há uma risco enganoso que 

aparece toda vez que tentamos estender a auto-transcendência à região sombria da necessidade. A 

introspecção para dentro do corpo é sempre uma aposta. E para podermos fazê- la, deveríamos ser 

capaz de ir além de todo julgamento, seja indicativo ou condicional – ir além do eu que se orienta a 

si mesmo na existência e assume posições – ou ir além até mesmo da representação que encobre a 

necessidade com sua intenção objetiva. O risco desta tentativa introspectiva está em que ela pode 

ser afinal apenas um fingimento, uma auto-contorção em nome de uma auto-negação. 
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Ocorre que, em nome das ocorrências de fingimento, caímos em um outro extremo – o de nos 

sentirmos daí convidados a tratar a vida orgânica involuntária como um objeto, como se fosse 

pedras, plantas, ou mesmo um animal. A alegação freqüente que procura justificar este extremo é a 

de que a própria vontade se sente sitiada pela necessidade e, às vezes, até mesmo se opõe à ela 

violentamente como se a arrancasse da consciência, colocando assim a necessidade muito próxima  

dos objetos estranhos. Este foi o caminho seguido pelo estoicismo. Esta atitude pode oferecer a 

seguinte alegação ilustrativa: “ao me alimentar, coloco-me no nível da realidade dos objetos dos 

quais dependo. E enquanto os transformo a mim mesmo pelo comer, eles me arrastam ao nível dos 

objetos e me tornam uma parte dos grandes ciclos naturais – os ciclos da água, do carbono, 

nitrogênio, etc”53  Ao se levar esta alegação a sério, somos obrigados a aceitar que as técnicas que 

utilizamos para cuidar do corpo o iguala a uma máquina a ser sempre monitorada e consertada. Esta 

é a tentação do naturalismo que nos leva a privar a experiência do corpo, cortando-a das 

características pessoais e tratando-a como qualquer outro objeto. O pressuposto é o de que o corpo é 

melhor conhecido pelo tratamento objetivo e não tanto na privacidade da auto-consciência. Dessa 

forma, este processo de objetivação inevitável do corpo acaba infectando toda a experiência do eu. 

 

A existência destes dois extremos de atitudes são resultados da ambigüidade essencial do 

corpo. Ora, se a opacidade da afetividade nos impele a tratar o involuntário como objeto, esta 

própria objetivação nos trará de volta para o interior da consciência na necessidade que o corpo 

pessoal tem não apenas de compreender, mas especialmente, de compreender para si. Esta 

necessidade, nas palavras de Ricoeur, é a necessidade da “relação diagnóstica entre o conhecimento 

objetivo do corpo e a experiência da consciência encarnada.”54  Isto porque não conhecemos a 

necessidade a partir de fora, como evento natural, mas a partir de dentro, como uma necessidade 

vivida e, quando necessitada, torna-se empaticamente nossa. É fato que ela é sintoma a mim na 

forma objetiva – deteriorização do sangue, dos órgãos, da pele, e reações corporais a esta 

deteriorização, etc. Por outro lado, tal relação diagnóstica de compreensão objetiva acarreta no que 

Ricoeur chama de uma revolução copernicana, como já nos referimos anteriormente: “não mais a 

consciência é um sintoma do corpo-objeto, mas antes, o corpo-objeto é uma indicação de um corpo 

pessoal no qual a consciência partilha como sua própria existência.”55  

 

Neste sentido, é preciso perceber que o problema nunca é o de relacionar a consciência (um 

sujeito) com o corpo (um objeto). A ligação entre a consciência e o corpo já está operando e é 

experimentada no próprio centro da subjetividade. É a aderência da afetividade ao próprio 
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pensamento. Dessa forma, todas as relações do involuntário com a vontade, na forma de motivos, 

órgãos de ação ou necessidade experimentada, são aspectos desta ligação, desta inerência de um 

corpo pessoal na consciência. O que precisamos é clarificar mais ainda esta relação, ou esta tensão, 

entre a motivação e o tratamento objetivo-empírico do corpo. Isto será tratado posteriormente nos 

próximos itens adiante. 

 

Por agora, deve ficar claro que o involuntário corporal é apenas uma fonte de motivos entre 

outras; e a necessidade é, em sentido estrito, só uma parte do involuntário corpóreo. Temos então o 

seguinte: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
É aceito que necessidade seja apetite. Mas há duas formas categóricas de necessidade: 
 
a) A necessidade em que o ser vivente  tende a se apropriar e assimilar coisas e seres que 

completem sua existência e como tais estão ligados a ele (alimento, bebida, o outro sexo). 
Poderíamos dizer que são necessidades primárias; 

 
b) A necessidade na  forma de funções defensivas que tendem a repelir aquilo que ameaça sua 

existência e que portanto é  estranho a si. (Preservação, defesa ao que vai contra a si 
mesmo) 

 
 

Nossa linguagem se refere à necessidade quase sempre no sentido amplo – necessidade de luz, 

de música, de amizade, etc. Esta tendência a ampliar o quadro de sentido da necessidade parece se 

dar por duas razões: 

 

MOTIVOS 
(inclui toda sorte 
de valores 
motivantes) 
 

DOMÍNIO DO INVOLUNTÁRIO 
CORPÓREO 
(valores ilustrados pelo corpo) 

NECESSIDADE  
(No sentido estrito. A necessidade é 

só uma parte do involuntário 
corpóreo). 
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a) A necessidade no sentido mais amplo contém uma semelhança material com os apetites em 
termos da característica da ausência que elas acarretam e da revelação afetiva generalizada 
de uma lacuna no coração da existência; 

 
b) A palavra necessidade tende a cobrir a mesma área que a motivação e a designar uma 

forma comum a todos os motivos, ou seja, a inclinação sem a necessidade no sentido 
estrito. 

 
Mas afinal, de que modo a necessidade no sentido estrito se presta à motivação? Isto é o que 

procuraremos investigar a seguir. 
 

 

3. VONTADE COMO INTENCIONALIDADE – a vontade no homem 
 

Freqüentemente falamos na vitalidade do ser humano e não muito na vitalidade dos animais 

ou plantas. Isto revela o contraste polar presente na vitalidade. Ao situá- la mais para o mundo 

humano, estamos na verdade revelando mais um elemento presente no processo volitivo do homem 

que é a intencionalidade. No sentido humano, falar de vontade compreende falar tanto de vitalidade 

como de intencionalidade.56 O elemento dinâmico no homem está aberto em todas as direções. Não 

está preso por nenhuma estrutura a priori limitante. Pode se por a aspirar tudo – inclusive criar um 

mundo para além do mundo dado, seja técnica ou espiritualmente. 

 
Podemos dizer que tanto o corpo quanto a consciência são intencionais. O corpo cria o seu 

mundo, no qual subsiste também sua base mais reflexiva. A intencionalidade do corpo é mais 

passiva que ativa. Na consciência ela é mais ativa. A vontade como intencionalidade compreende 

em si mesma a presença destes dois níveis. 

 

A vitalidade fora da vida humana parece permanecer dentro dos limites da necessidade 

natural, não importando as variações infinitas que produz, nem as novas formas fruto de um 

processo de evolução. É somente no homem que a dinâmica vai além da natureza. É Somente neste 

sentido que podemos entender a vitalidade humana como sendo mais “plena” ou aberta.57 O homem 

não é só vitalidade, mas também intencionalidade. 

 

No plano ontológico, a vontade é o dinamismo em todas as formas de vida. É apenas no 

homem que se manifesta como vontade consciente.58 Vontade é o impulso universal do dinamismo 

dos processos vitais.59 No homem, a vitalidade está sempre em contraste com sua intencionalidade e 
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uma é sempre condicionada pela outra. Podemos dizer que a intencionalidade pertence à uma 

estrutura racional da razão subjetiva atualizada em um processo de vida. No entanto, a 

intencionalidade não pode ser simplesmente chamada de racionalidade pois racionalidade significa 

ter razão e não atualizar a razão, ou seja, a capacidade de concebê- la no sentido de trazê- la à vida, e 

não mero acionamento mecânico.60 

 

A vontade como intencionalidade também não pode ser chamada de espiritualidade, pois 

espiritualidade significa a união de dinâmica e forma nos atos morais e culturais do homem e a 

intencionalidade é a estância exatamente anterior a isto. 

 

Devemos, então, simplesmente ficar no termo intencionalidade que significa estar 

relacionado com estruturas significantes, viver nos universais, no sentido de estruturar e 

compreender a realidade e não no sentido de meramente impor uma estrutura pronta a toda forma de 

vida que existe. Assim, intenção não é agir segundo um propósito predeterminado. Significa viver 

em tensão com e para algo objetivamente válido. A dinâmica do homem, sua vitalidade criativa, 

não é sem-direção, caótica ou atividade auto-contida. É direcionada, formada. Ela se transcende a si 

mesma na direção de conteúdos significantes. Para o homem, não existe vitalidade como tal, nem 

intencionalidade como tal. Elas são interdependentes. 

 

A intencionalidade é uma expressão do reconhecimento da unidade da experiência, pois a 

consciência é consciência de algo. Em outras palavras, a intencionalidade é este voltar-se para algo 

ou para a realidade e unir-se a ela de alguma forma. Assim, o caráter dinâmico implica duas 

tendências recíprocas num mesmo movimento: a tendência para se transcender a si mesmo e criar 

novas formas e, ao mesmo tempo, a tendência de conservar a sua própria forma como base. Toda 

dinâmica tende a unir identidade e diferença, repouso e movimento, conservação e mudança..  É 

impossível falar de ser sem falar ao mesmo tempo de vir-a-ser. O vir-a-ser é tão genuíno na 

estrutura do ser como o é aquilo que permanece imutável no processo de vir-a-ser. O vir-a-ser seria 

impossível se nada fosse preservado nele como a medida da mudança. Qualquer filosofia da vida ou 

do processo que sacrifica a identidade que permanece daquilo que é no processo de vida, sacrifica o 

próprio processo. Sacrifica sua continuidade, a relação daquilo que é condicionado com as 

condições, o alvo interior (telos) que torna um processo uma totalidade. Para Tillich, Bergson 

estava certo quando combinou o élan vital, a tendência universal para a auto-transcendência, com 

duração, com continuidade e auto-conservação no fluxo temporal.61 

                                                                 
60 IDEM. Teologia sistemática. Op, cit., p. 155 
61 IDEM. Ibid., p. 155 



 50 

 

O homem usa o material dado pela natureza para criar formas técnicas que transcendem a 

natureza, e criar formas culturais que têm validez e sentido. Vivendo nessas formas, ele se 

transcende a si mesmo, ao mesmo tempo em que as origina. Ele não é só um instrumento para sua 

criação; ele é ao mesmo tempo seu portador e o resultado de seu efeito transformador sobre ele. 

Nesta direção, sua auto-transcendência é indefinida, ao mesmo tempo em que nele a auto-

transcendência biológica atingiu seus limites. Qualquer passo mais adiante da estrutura biológica 

que torna possível a intencionalidade e a historicidade seria um retrocesso, um falso crescimento, e 

uma destruição do poder do homem de auto-transcendência cultural indefinida. “Super-homem” 

num sentido biológico, seria menos do que homem, pois o homem possui liberdade, e liberdade não 

pode ser superada biologicamente.62 Neste sentido, poderíamos dizer, juntamente com Tillich, que 

o capitalismo trabalha contra o homem pois tenta criar um homem que “super deseja” e que tem o 

poder de “super-manipular” tudo no mundo natural. Esta atitude mal-compreende o sentido de 

intencionalidade no homem. 

 

Também tanto o racionalismo quanto o empirismo se tornaram atitudes limitadoras do sentido 

da intencionalidade humana. Estas atitudes, num certo sentido, eram inevitáveis porque no 

pensamento a unidade intencional sempre corre o risco de ser polarizada como consciência 

temática. Ao pensar, a reflexão intencional da consciência freqüentemente se objetiva e se opõe ao 

sujeito reflexivo. Se isto ocorrer, o pensar solta-se do lugar do pensar e de quem pensa – fica 

preponderante. Perde-se a unidade do experimentar, do sentir, pensar, significar, etc. como sendo 

uma coisa só. O pensar torna-se ponto de vista. Não reflete mais o contexto totalizador da realidade 

experimentada e do processo. Contudo, mesmo apesar deste risco no pensar, não devemos achar 

que não haja pensamento no desejar. Paul Ricoeur insiste que “a ruptura entre pensar e desejar (ou 

querer) é impossível.”63 Tanto o pensar quanto o desejar são conectividades. Falamos de 
“percepção” e “volição” equiparando atos como coisas. Mas o fato de que “estou naquilo que eu 

vejo/percebo, imagino, desejo ou quero” nos impede de colocarmos o movimento do pensar quer no 

Eu, quer no “fora”. Assim, decidir (a partir de um projeto da vontade) é me voltar ao projeto (ao 

objeto da decisão), esquecer um pouco de mim mesmo no projeto, estar fora de mim mesmo no 

projeto, sem gastar tempo  me observando no querer.64 Uma intenção que mira um projeto deve ser 

compreendida como uma decisão que significa (designa em geral) uma ação futura que depende de 

mim e que está em meu poder. No querer há conectividade, relação com o percebido, imaginado, 

querido. 
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De qualquer forma, o que se quer enfatizar é que a realidade sempre implica na possibilidade 

de um ato total e centrado na personalidade, onde todos os impulsos e influências que constituem o 

destino do homem são reunidos na união centrada de uma decisão. Nenhum desses impulsos leva à 

decisão isoladamente. Este é, sem dúvida, o pressuposto de compreensão tanto de Paul Tillich 

quanto o de Ricoeur com respeito à natureza da dinâmica da vontade. Esta questão revela que 

ambos preservam o aspecto livre da intencionalidade, a não ser em estados de desintegração da 

personalidade em que a pessoa é meramente determinada por compulsões.65 

 

Tentar perceber a vontade como intencionalidade significa levar a sério a subjetividade sem 

cair no subjetivismo. Subjetivismo é colher ou estabelecer sentidos arbitrários da subjetividade. Mas 

a experiência do querer, cedo ou tarde, se recusa a estar a serviço de arbitrariedades tanto quanto se 

recusa a permanecer no outro extremo – ser uma confusão explosiva. 

 
 

3.1. A VONTADE COMO INTENCIONALIDADE NA CONDIÇÃO DA 
LIBERDADE ENCARNADA 

  
A vontade como intencionalidade ocorre no homem sob a condição polar liberdade-destino, 

Esta relação polar entre liberdade e destino é de grande importância para a compreensão da 

condição humana. Não apenas Tillich a aponta como essencial, mas também Ricoeur, que a 

expressa como liberdade encarnada – “o homem”, afirma Ricoeur, “é uma liberdade encarnada”.66 

Paul Sartre também enfatizou que não se pode entender a liberdade sem a concretude da qual e à 

qual ela é liberdade. Sartre a chamou de “liberdade em situação”.67 A polaridade liberdade-destino 

é o elemento estrutural que torna possível a existência porque transcende a necessidade essencial do 

ser, sem destruí- la. Teologicamente, a palavra revelação, por exemplo, não pode ser entendida sem 

o conceito de liberdade. O homem é homem porque tem liberdade. Enquanto a natureza torna a 

liberdade atual, a liberdade torna a natureza com sentido, e uma não pode ser separada da outra. 

Assim, o homem tem liberdade só em interdependência polar com o destino. Destino aqui no 

sentido de necessidade. Mas necessidade não é um bom termo pois é uma categoria e não um 

elemento. O contraste da necessidade é a possibilidade, e não a liberdade.68 

 
Se colocarmos liberdade e necessidade uma contra a outra, a necessidade passa a ser 

entendida em termos de determinismo mecanicista e a liberdade é pensada em termos de 
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contingência indeterminista. Contudo, nenhuma destas interpretações consegue captar a estrutura do 

ser tal qual é experimentado imediatamente naquele ser que tem a possibilidade de experimentá- la 

porque é livre, isto é, o homem; ou seja, elas não são interpretações de como a liberdade é vivida 

pelo homem. 

 

O homem experimenta a estrutura do indivíduo como portador de liberdade dentro das 

estruturas mais amplas às quais a estrutura individual pertence. O destino diz respeito à situação na 

qual o homem se encontra, confrontando o mundo ao qual pertence. Minha liberdade é real porque 

está encarnada na estrutura que é minha vida e é realizada no processo de crescimento ao qual ela 

dá unidade e sentido. Com respeito à vontade, nosso destino é aquilo a partir do qual surgem nossas 

decisões. A relação básica entre a vontade como intencionalidade e o destino é a base 

indefinidamente concreta de nossa individualidade centrada. Esta relação é a concreticidade de 

nosso ser, que torna todas as nossas decisões nossas decisões. O destino se refere à totalidade 

concreta de tudo o que constitui meu ser. Refere-se à estrutura corporal, aos impulsos psíquicos e ao 

caráter espiritual. Inclui também as comunidades às quais pertenço, o passado não recordado ou 

recordado, o ambiente que me moldou, o mundo que causou um impacto sobre mim bem como 

todas as minhas decisões anteriores.69 Assim, o destino não é um poder estranho que determina 

aquilo que irá acontecer a mim. É minha própria pessoa, tal qual dada, formada pela natureza, pela 

história e por mim mesmo. 

 

No entender de Sartre, entre os principais elementos que constituem nosso destino ou situação 

estão nosso habitat (país, solo, cidade, vilarejo, etc.), nosso passado, nossa língua, nossa cultura, 

nossos arredores, nosso próximo e nossa morte.70 O destino é a base de minha liberdade; minha 

liberdade participa da estruturação de meu destino. Há muitos que argumentam contra a liberdade 

alegando que o que somos, na verdade, não é liberdade mas impotência. Impotência para modificar 

minha classe social, minha nação, minha família, meus próprios apetites mais insignificantes ou 

meus hábitos. Para estes, a história de uma vida é a história de um fracasso. Na maioria dos casos, 

anos e paciência são necessários para obter o mais ínfimo resultado. O homem parece muito mais 

“ser feito” do que “fazer-se”. Ele é , na verdade, mais vítima do clima, da terra, das doenças, da 

raça, da classe, da língua, da história e suas forças, da hereditariedade, das circunstâncias coletivas e 

individuais, da infância e dos hábitos adquiridos, do que liberdade. Talvez a melhor forma de 

visualizarmos a questão da relação liberdade-destino seja uma imagem ilustrativa oferecida por 

Sartre ao tentar responder àqueles que levantam tais argumentos contra a liberdade: 
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“Estes argumentos nunca perturbaram profundamente os adeptos da liberdade humana. 
Mesmo Descartes reconhecia ao mesmo tempo que a vontade é infinita e que é preciso 
‘dominar mais a nós mesmos do que a sorte’. Muitos dos fatos enunciados pelos 
deterministas não podem ser levados em consideração. O coeficiente de adversidade das 
coisas, em particular não pode constituir um argumento contra nossa liberdade, porque é 
por nós, ou seja, pelo posicionamento prévio de um fim, que surge o coeficiente de 
adversidade. Determinado rochedo, que demonstra profunda resistência se pretendo 
removê-lo, será, ao contrário, preciosa ajuda se quero escalá -lo para contemplar a 
paisagem. Em si mesmo, o rochedo só pode manifestar-se dessa ou daquela maneira a 
partir de um complexo já estabelecido. Assim, ainda que as coisas em bruto possam 
desde a origem limitar nossa liberdade de ação, é nossa liberdade mesmo que deve 
constituir previamente a moldura, a técnica e os fins em relação aos quais as coisas irão 
manifestar-se como limites, ou seja, é nossa liberdade que constitui os limites que irá 
encontrar depois. (...) Se abolirmos a distinção entre o simples desejo (a representação 
que posso escolher) e a escolha, a liberdade desapareceria com ela.”71 

 

Assim, não somos livres quando supomos que a liberdade é uma instância destinada a ser 

satisfação de nossos desejos, como querem os deterministas. Somos livres ao entender que a 

liberdade ocorre quando “o termo último pelo qual fazemos anunciar a nós mesmos o que somos 

constitui um fim, ou seja, as resistências que a liberdade desvela no existente, longe de  constituir 

um perigo para ela, nada mais fazem do que lhe permitir surgir como liberdade. Só pode haver um 

Para-si livre quanto comprometido em um mundo resistente. Fora deste comprometimento, as 

noções de liberdade, determinismo e necessidade perdem seu sentido.”72 Só quem tem liberdade 

tem um destino. As coisas não têm destino porque não têm liberdade. A palavra destino não aponta 

para o oposto de liberdade, mas para suas condições e limites. 

 

Dessa forma, os modelos determinismo  e indeterminismo não são apropriados quando 

falamos em liberdade. Tanto as considerações deterministas sobre a vontade, quer adquiram a 

forma de positivismo radical, de realismo, racionalismo naturalista, estruturalismo, autoritarismo ou 

heteronomias, por um lado, quanto as considerações indeterministas na forma de cinismo, 

ceticismo, relativismo ou pós-estruturalismo, por outro lado, não conseguem chegar a uma 

conclusão porque estão num nível secundário em relação ao nível em que se encontra a polaridade 

liberdade-destino. Ambos pressupõem que existe uma coisa entre outras coisas chamada vontade, 

que pode ter ou não a qualidade de liberdade.73 Ocorre que a vontade não pode ser uma coisa ou 

uma função. 

 

No determinismo, se a vontade é uma coisa, um objeto ou uma função determinada, então ela 

não carece de liberdade, ou seja, se vontade é coisa ou função, ela não pode ser livre. E falar da 
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liberdade de uma coisa é uma contradição em termos. Neste caso, o determinismo, que aponta a 

vontade como não-livre, estaria correto somente na medida em que faz uma tautologia dizendo que 

uma coisa é uma coisa.74 O determinismo não percebe que a própria afirmação do determinismo 

como verdadeiro pressupõe a liberdade de decisão entre verdadeiro e falso. 

 

Talvez a forma mais contumaz de determinismo seja o naturalismo. Sua tendência é buscar os 

motivos da vontade no corpo em termos de necessidades e desejos biologicamente pulsionais. 

Quando o naturalismo torna-se radical, esquece que a necessidade como tal não é auto-explicativa, 

mas é antes, como vimos, uma falta ou um desejo que adquire direção definida somente quando 

apropriado por uma vontade. Além do mais, também vimos que o corpo é apenas uma fonte de 

motivos entre outras. Mas mesmo os valores orgânicos não devem ser entendidos como naturalismo 

assim como uma verdadeira questão de experiência existencial não é um debate acadêmico. Quando 

uma pessoa se debruça existencialmente em integra busca de justiça, ela passa a arriscar-se como 

corpo-existência, a sacrificar seu corpo e tudo o que é a partir desse valor.75 Isto mais uma vez 

confirma o apontamento ricoeuriano de que o involuntário está para a vontade e a vontade existe 

pelas razões do involuntário. E esta constatação enfraquece consideravelmente o preconceito do 

naturalismo e sua explicação irreversível do mais alto pelo mais baixo. 

 

Já no indeterminismo, por outro lado, há o protesto dizendo que a consciência moral e a 

cognitiva pressupõem os poderes de decisão que remetem as situações para toda sorte de direções. 

Contudo, quando tira as conseqüências (pois um ato livre terá conseqüências deterministas) 

querendo voltar a atribuir mais liberdade a um objeto ou função chamada vontade, o 

indeterminismo cai numa contradição em termos e sucumbe inevitavelmente à tautologia 

determinista. Ele se esquece, como vimos, que a vontade é vontade como intencionalidade, isto é, a 

vontade nos leva a estarmos relacionados com estruturas significantes, compreender e estruturar a 

realidade. Liberdade indeterminista é a negação da necessidade determinista. Mas a negação da 

necessidade nunca constitui liberdade experimentada. Ela afirma algo absolutamente contingente e 

mecanicamente contingente de uma vez por todas. No caso da vontade, se transforma numa decisão 

sem motivação, um acidente ininteligível, totalmente incapaz de fazer justiça à consciência moral e 

cognitiva por cuja causa é inventada.76 O indeterminismo não vê que a própria potencialidade de 

tomar decisões pressupõe uma estrutura de personalidade que inclui o destino. 
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As razões que motivam minha decisão, o corpo que sou, mesmo as condições pessoais e 

históricas do meu ser, não são simplesmente limitações externas impostas a mim, mas sim o órgão 

no e pelo qual eu sou real. Não sou idêntico a elas, contudo, sou somente através delas e nelas. 

Enquanto minha liberdade é atual apenas em e pela minha natureza, este involuntário, torna-se 

significativo somente em relação com a consciência encarnada, em e através da liberdade.  A 

relação da liberdade com a vontade se dá no momento em que, na decisão, no esforço e no 

consentimento, a liberdade une os pólos separados pelo entendimento, tornando-se atual ao abraçar 

a particularidade e o que é vivido concretamente. Se for isto, tal liberdade torna-se uma liberdade 

encarnada. Esta é sua limitação e sua grandeza.  

 

 

3.2. A VOLUNTARIEDADE 

 

Vimos que enquanto o desejo pertence às experiências parciais a que estamos sujeitos todo o 

tempo, o desejo neste nível não tem como ter um sentido de si próprio.  Ele não tem como ser 

realidade alguma sem uma reciprocidade relacional com a vontade como um todo: 
 

“A necessidade, a emoção, o hábito, etc., adquirem um significado completo somente em 
relação à vontade que eles solicitam, dispõem e geralmente afetam, e que por sua vez 
determina sua significância, ou seja, os determina por suas escolhas, os move por seus 
esforços e os adota por seu consentimento. O involuntário não tem nenhum sentido em si 
mesmo. Somente a relação do voluntário com o involuntário é inteligível. Descrever a 
vontade é entender nos termos desta relação.”77 

 
O voluntário é, então, por um lado, o que é solicitado, disposto e afetado pelo desejo, e por 

outro lado, é o que determina o significado ou sentido ao desejo – dando- lhe a condição e inserção 

no mundo das escolhas, no mundo do exercício-esforço e consentimento, solicitando a participação 

da pessoa inteira, não bastando apenas ter o impulso. Isto traz ao desejo a dimensão da 

responsabilidade. Não é o impulso apenas que é contrastado com a responsabilidade, mas a pessoa 

inteira, com tudo o que é – seus impulsos, seu passado, seu presente, suas possibilidades, seu futuro, 

seu poder criador e responsivo, e sua capacidade de aprendizado e desaprendizado à medida que vai 

desejando. O voluntário é o que traz ordem à multiplicidade do involuntário.78 O voluntário é a 

intenção do eu a algo; a habilidade, hábito de algo e esforço como movimento interno intencional 

que se propõe a algo ou a uma mudança. 

 

                                                                 
77 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit., p. 8 
78 IDEM. Ibid., p. 9 
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Mesmo quando faço atos ou ações habituais, como rolar um cigarro enquanto se fala, por 

exemplo, o projeto da vontade parece ter-se diluído na ação79, mas nem por isso deixa de ser 

voluntário pois só o executo em lugares e situações em que podem ser compatíveis ou apropriadas.  

Da mesma forma também, quando uma decisão é deliberada, mas por razões alheias a si, sua 

execução tem que ser adiada (como em questões corporais, impedimentos da situação – físico ou 

social, eventos, etc.), ela não fica indiferente à execução. Quando é decidido realizar algo delicado, 

sinto-me, de um certo modo, engatilhado por tal decisão como se fosse uma bateria que foi 

carregada. O voluntário fica carregado tornando implícito que o ato está em meu poder, sou capaz 

dele. Tal poder ou capacidade já pertence à ordem da ação: ela cumpre e realiza potencialmente o 

projeto cuja execução intenciona. Contudo, esta impressão de poder, de capacidade, pode ser 

contrariada no curso dos eventos. A ação pode ter sido sonhada e não querida. Assim, é somente na 

execução que a nossa intenção é colocada à prova. Mas esta agitação em que se encontra aquele que 

decide só confirma que o critério, a prova da questão, é a execução em si. Mesmo quando um 

projeto é separado de sua execução por um adiamento indefinido, ele ainda aguarda sua 

consagração. Uma decisão pode se separada, no tempo, de qualquer execução corporal, contudo é o 

poder ou capacidade para ação (ou movimento) que a torna uma decisão autêntica. E uma vez que 

somente conhecemos este poder ao usá-lo, a execução é o único critério de força do poder em si 

mesmo. 
 

 Assim, chegamos ao primeiro critério de constituição do voluntário e sua distinção do 

involuntário : 
 

O voluntário ocorre quando há o poder ou a capacidade para a realização do projeto, e 

também nas situações quando a intenção de execução pode ser observada mesmo quando 

tal execução é adiada por um tempo ou quando é indefinidamente adiada mas sem perder 

seu caráter de estar sob o poder de realização do sujeito. O projeto de uma ação é 

acompanhado por um poder ou capacidade de movimento que pode ou poderia realizar o 

projeto.80 

 

Este critério apresentado por Ricoeur quanto à definição da decisão voluntária procura rejeitar 

as definições de volição que restringem o campo de análise ilegitimamente somente ao âmbito 

operacional, como é o caso daquelas que exigem que o sujeito deva estar explicitamente cônscio de 

uma decisão definida no momento da execução, ou o caso daquelas que exigem que a decisão deva 

                                                                 
79 IDEM. Ibid., p. 38 
80 IDEM. Ibid., p. 40 
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ser seguida por sua execução.81 Em outras palavras, apesar de estar intrinsecamente relacionado à 

ação, o voluntário não pode ser visto com olhos meramente positivistas. 
 

 

3.2.1. INTENCIONAR EM GERAL 

 

Intencionar em geral ou vaziamente (à vide) é o mesmo que designar em geral. Trata-se de 

um infinitivo comum em qualquer estrutura do desejar. Podemos desejar (e conhecer) algo de duas 

maneiras: em geral ou especificamente, assim como no pensamento. Designamos em geral quando 

não conhecemos um objeto específico ou quando não é necessário ter sua imagem específica na 

mente para que possamos tomar decisões. Mas já não designamos em geral quando temos um objeto 

à nossa frente – o percebemos, o comemos com os olhos.82 Os olhos enchem a minha vista e satura 

o vão vazio da significação abstrata. Neste sentido, mesmo minha imaginação é concreta. 

  

Designar em geral como querer, como vontade, não é designar o que é, mas o que é pra ser 

feito por mim, o que estou pra fazer.83 Este nível “geral” está presente na decisão. A decisão não é 

uma imagem. Uma imagem nem é necessariamente essencial para a decisão. Todos os julgamentos 

e deliberações têm em comum o fato de que eles designam em geral enquanto que a qualidade 

distinta dos julgamentos representam um modo distinto de ser atualizado. Mas podemos reconhecer 

pelo menos um padrão compreensivo comum para a decisão e o movimento, para a idéia e o 

movimento – é a concordância de sentido entre idéia e movimento, o encobrimento de um projeto 

por uma ação que tenha o mesmo sentido. O movimento da ação atualiza a intenção da idéia (ou 

decisão) dentro da mesma significação prática. Dessa forma, o movimento será voluntário se seu 

sentido implícito puder ser reconhecido depois do fato/ato como um projeto, ou seja, como um 

objeto prático, designado potencialmente por uma intenção distinta de sua execução.84 Em outras 

palavras, podemos então dizer que sabemos que algo é voluntário através de uma ação que teve uma 

intenção com sentido para alguém.. É por isso que a imaginação pode interferir com um projeto, pois 

ela também atualiza o projeto, embora ficticiamente. Ao realizá- lo com uma quase-presença no 

lugar do movimento real, ela frustra sua própria realização na ação efetiva.8855 Mas é também 

possível que esta frustração seja ela mesma um movimento que estimulará o projeto no caminho de 

sua realização. 

                                                                 
81 IDEM. Ibid., p. 41 
82 IDEM. Ibid., p. 44 
83 IDEM. Ibid., p. 44 
84 Esta percepção de Ricoeur quanto ao elemento voluntário da vontade se alinha com a de Abelardo. Para Abelardo, a 

intentio (“projeto”) é o verdadeiro critério referencial para identificarmos a vontade efetiva de alguém. Cf. REALE, 
Giovanni & ANTISERI, Dario. História da filosofia. Volume I, São Paulo, Paulus, 1990,  pp. 517 a 518 

85 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit., p. 45 
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Estas considerações nos fazem chegar ao segundo critério do voluntário: 
 

Sabemos que algo é voluntário através de uma ação que teve uma intenção com sentido 

para alguém. 
 

 

3.2.2. OS MOTIVOS 

 

Um motivo não é uma causa no sentido eficiente-operacional. Neste aspecto, os motivos não 

podem ser considerados nem causa nem efeito. No entanto, não podem tampouco ser entendidos 

separadamente da decisão da qual são motivos. A centralidade do motivo na decisão dá a esta 

decisão uma continuidade com o involuntário. O motivo é o que motiva a vontade, o que dá 

movimento. É o seu motor. O elemento concreto que a motiva – a concretude básica que não pode 

ser desvinculada da vontade.  É o porquê no sentido de “o que justifica” o projeto. É um porquê 

original, o primeiro elemento estrutural que suscita a união entre voluntário e involuntário. Ele pode 

ser racionalizável ou não. 

 
3.2.2.1. O NÍVEL DOS MOTIVOS BRUTOS OU CRUS 

 

Os motivos brutos ou crus são aqueles que não possuem contornos e sentidos bem definidos. 

Apesar disso, eles são fortes e reais o suficiente, como um fogo presente na motivação da decisão 

inserindo conteúdos concretos e atuais. Estes motivos são a vitalidade presente no homem em seu 

nível primário. São eles que tornam possível relacionar em número de funções como necessidade, 

prazer-dor, habilidades pré-formadas (instintivas), emoção, hábito, etc., ao centro de perspectiva do 

eu.86 

 

Tanto o material de valor ético quanto o naturalismo filosófico semelhantemente procuram 

estes motivos no corpo (naturalismo) e no mundo (eticidade) em termos de necessidades e desejos. 

Mas vimos que a necessidade não é auto-explicativa, mas é antes uma falta e um desejo que adquire 

direção definida somente quando apropriado por uma vontade, por um voluntário. Os motivos estão 

voltados para uma vontade e esta, por sua vez, só pode existir em razão destes motivos. Assim, 

desejos como prazer, dor, alívio ou desafio, constituem somente um material cru da motivação, 

confuso e contraditório, que assume a forma de motivos definidos somente quando é recebido pelo 

voluntário. 

 

                                                                 
86 IDEM. Ibid., pp. 9 a 11 
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Como vimos, existe também a possibilidade de haver motivos que não podem ser 

identificáveis (ou de difícil identificação) por parte do voluntário. Quando isto ocorre, temos a 

presença do involuntário absoluto. 

 

Também importante mencionar aqui, como observamos logo no início deste capítulo, a 

existência de um motivo não-específico, ou que não se vincula a nenhuma especificidade na 

vontade, não estando submetido à ordem causal. Trata-se de uma motivação fundamental que 

pertence à vontade de viver ou à vontade de querer, ou ainda se quisermos, à vontade da vontade. 

Esta motivação tem uma dimensão muito mais profunda que qualquer outra. Ela constitui-se 

independentemente de qualquer motivo específico e se relaciona ao mistério do poder-de-ser 

presente no ser humano. 

 
3.2.2.2. O NÍVEL DOS MOTIVOS MAIS NITIDAMENTE DEFINIDOS 

 

Quando os motivos assumem uma forma mais definida e delineada na medida em que são 

recebidos pelo voluntário, estes aspectos de motivação dão uma certa persuasividade ao formalismo 

na ética que procura a razão como dominante e equaciona a liberdade com sua soberania sobre o 

desejo. Entretanto, a lei racional kantiana é somente uma regra mínima que se mantém puramente 

formal à parte de um reconhecimento do material de valor do outro. Assim, a polaridade como 

integração entre voluntário e involuntário persiste na motivação. 

 

Os motivos, presentes no involuntário, são motivos para uma vontade na medida em que esta 

vontade é uma vontade definida por causa dos motivos e por sua motivação fundamental. Os 

motivos tornam a vontade atual e a vontade torna os motivos com sentido. O voluntário exige o ser-

querer do desejo como um todo. 

 
3.2.2.3.   A CONEXÃO ÍNTIMA ENTRE OS MOTIVOS E O VOLUNTÁRIO 

 

Mesmo no ato voluntário central, a dimensão do involuntário nunca é removida, pois não há 

nenhuma decisão sem motivos. Decido não somente para, mas também porque. Sem motivos não 

pode haver decisões, somente acontecimentos. Acontecimento é uma ocorrência humana destituída 

de motivos e, assim, a decisão adquire só o caráter formal, mas perde o conteúdo. Assim, os 

elementos determinantes de meu destino, sejam internos ou externos, não são meras limitações que 

se impõem a mim mas sim realidades nas e pelas quais sou real, apesar de eu não me tornar 

completamente idêntico a elas. 
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Esta polaridade aparece claramente no processo de escolha. Diferente de Sartre, Ricoeur vê a 

consciência hesitante não como o nada, mas como uma unidade de busca, experimentando projetos 

no modo condicional. Ainda, diferente de interpretações cosmológicas, Ricoeur vê a consciência 

como genuinamente condicional, como não ainda definida, não ainda um objeto. Por causa de sua 

conexão íntima com os motivos, a vontade não é um nada ou uma espontaneidade rejeitando todas 

as razões; e devido ao seu poder de mudar a atenção, de considerar ou não considerar motivos, 

tampouco ela é simplesmente um processo de raciocínio dedutivo de premissas (motivos) para uma 

conclusão (decisão). 
 

 

Temos então uma dinâmica de dissipação e reunião no contexto dos motivos. Há um 

movimento de dissipação no qual o querer pode ser compelido a se esvair na multiplicidade do 

desejo e dos motivos. Aí, tem que se unir na integração da vontade. Para poder ser produtivo 87, este 

movimento deve estar integrado e ser integrador. Por um lado, os motivos podem ser da ordem dos 

estímulos que se encontram num nível superficial. Por outro lado, podem estar relacionados a uma 

motivação mais profunda, da ordem do viver e integrar a vida. Aqui a motivação não se constitui 

por um estímulo superficial, mas encontra-se sob o poder de uma força integradora. 

 

Se um desejo estiver motivado pelo nível biológico, quase sempre se encontrará numa 

motivação causal pertencente a esta esfera e que pode ser sublimada. Mas há a motivação que não 

está sujeita à causalidade. Ela não é causada por nada especificamente mas pertence à força 

realizadora do ser humano. Neste nível, a motivação da vontade não é nem biológica nem mecânica. 

Quando esta motivação profunda se perde, a vontade passa a experimentar um cansaço estrutural. 

Perde-se a força integradora e a vontade sente-se como que diminuída ou suprimida. Mais ainda, os 

movimentos dissipadores e multiplicadores do desejo perdem seu sentido de reunião e reintegração 

profunda, pois não há nada a que se voltar. Os desejos e suas motivações são largados à sua própria 

sorte na esperança de que, sozinhos, acabem produzindo um certo poder integrador a partir de si 

mesmos. Entretanto, vimos que esta é uma tarefa impossível ao desejo, pois lhe falta um número de 

esferas que por si só, e por sua natureza, não pode organizar. O poder de força e de estruturação não 

lhe pertence. Este poder só pode vir da totalidade da estrutura da vontade, que em última análise, 

pertence à vontade da vontade, à força motivante não-motivada do poder de ser. A crise da vontade 

da vontade, mesmo sob a agitação das cores e tentativas de intensificação dos desejos, segreda na 
                                                                 
87 Estamos empregando o termo “produtivo” não no sentido de produção de coisas, de objetos,  mas para indicar a 

qualidade do movimento volitivo de lançar-se em uma atividade e permanecer relacionado com ela, de modo que 
nela possa ser identificado e através dela ampliar sua capacidade de auto-percepção e percepção do mundo sob a 
forma do querer. 
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verdade não só o fato de que a vontade encontra-se desintegrada, como também o de estar numa 

grande encruzilhada paralisante. 

 

3.2.3. O CORPO REVISITADO - O CORPO PORTADOR DA NECESSIDADE E 
DO MISTÉRIO 

 

Há uma questão levantada atrás que ficou em aberto: Afinal, de que modo as necessidades, no 

sentido estrito, se presta à motivação? Como adquirem a condição de motivos? Em termos de qual 

característica pode a necessidade ser um motivo no qual a vontade pode se basear ao determinar-

se? 

Antes de tudo, é preciso lembrar que o apetite se apresenta como uma indigência e uma 

exigência; uma ausência ou uma “falta experimentada de...” e um “impulso direcionado a ...”. A 

ausência e o ímpeto são experimentados na unidade indivisível de um afeto, de um afeto ativo, 

como oposto ao prazer e dor que são afetos sensórios. A necessidade é um afeto uma vez que é 

inteiramente uma indigência cujo impulso se dirige para aquilo que a satisfaz. Mas o que falta à 

necessidade? E ela se dirige para o quê? Devemos tentar perscrutar o nível da intenção não-ainda-

percebida, imaginada ou conceitualizada, mas que não é, contudo, indefinida e sim específica e 

direcionada.88 A ausência se volta para um outro, um outro específico, embora esta direção não seja 

dada numa representação ou nem mesmo dada. Mesmo assim, há uma forma na ausência. É como 

sabermos o que é sem termos uma palavra para ela ou seu objeto em carne e osso à nossa frente, 

pois deve ser procurado, não em representação, pois não é dado em nenhum modo, nem mesmo 

como algo que sabemos estar ausente. 

 

O imaginado, por exemplo, não é ausência pois pela imaginação já o torno presente e deixa 

de ser ausência. Um dado pode estar presente ou em outro lugar. Na ausência, não há ainda “água” 

ou “pão”. Estes já são representações. O que chamamos de ausência é antes uma ausência inquieta, 

alerta, uma falta ativa e direcionada. Assim, a necessidade não se restringe em ser apenas uma 

sensação interior. A palavra interior não implica no direcionamento ao outro que é um aspecto 

essencial da necessidade e de uma ‘consciência de...’ Quando estou com fome, eu sou uma 

‘ausência de...’ e um ‘ímpeto a ...’. Mesmo sem uma imagem de pão, minha fome ainda me levaria 

além de mim mesmo.89 E a palavra sensação sacrifica o caráter tenso da necessidade que constitui a 

natureza não derivável básica de um afeto ativo. Psicólogos gostam de ver a necessidade como uma 

sensação interior sujeita à dinâmica de estímulo-resposta. O absurdo aqui está em procurar uma 

                                                                 
88 IDEM. Ibid., p. 86 
89 IDEM. Ibid., p. 87 
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passagem de algum tipo entre o conhecimento empírico do corpo-objeto e a consciência, e também 

em pressupor que tal passagem é de uma natureza objetiva, embora desconhecida. 

 

Este preconceito deve ser quebrado em toda tentativa de abordar a necessidade. A 

necessidade não é uma sensação traduzindo um defeito orgânico seguido por uma reação motora. A 

necessidade é uma ‘falta de...’, que é uma ‘ação para...’. Uma ‘necessidade de...’ não revela meu 

corpo a mim mesmo, mas, através do meu corpo, revela aquilo que não está aqui e que me falta. Na 

necessidade sou cônscio do Eu-corpo como uma carência integral. O mundo orgânico são sintomas 

empírico-objetivos de uma experiência afetiva que pertence à consciência. Esta experiência afetiva 

tem um objeto intencional. O Eu-corpo está implicado nele apenas como o pólo-sujeito do afeto.90 

 

Há também uma unidade entre ausência e impulso: – Eu, em minha totalidade, sou apetite, 

mas ao mesmo tempo um desconforto está localizado naquelas regiões que seriam afetadas quer por 

uma satisfação última ou por um encontro no qual o prazer sensual serve como prelúdio para uma 

alegria profunda. Sensações interiores relacionam a necessidade com um corpo que não meu corpo 

pessoal. Elas são apenas afetos sensórios ilustrando a variedade orgânica, como distinta do afeto 

ativo que é a minha vida, não- localizada e não-dividida, – minha vida embasbacada como apetite 

pelo outro. Mas o afeto ativo não é uma dor. A dor está ligada a uma agressão externa, isto é, à  

intersecção entre o existente e as forças da natureza. É por isso que ela estimula uma re-ação que 

evita ou repele o agente hostil. Em contraposição, uma certa ausência dolorosa é inerente na 

necessidade, prévia ao encontro com o outro. Ela se move para este encontro. É uma ausência que é 

ativa antes do encontro ocorrer, e é por isso que não pode em sentido algum ser assimilada num 

reflexo à dor, a uma aversão oculta. Esta distinção é crucial para nossa interpretação do 

involuntário, seus motivos, e sua relação com o voluntário. 

 

Não podemos cair teimosamente naquela postura de que um reflexo não seja assimilável à 

vontade e deva permanecer um corpo estranho na conduta responsável do indivíduo. Por outro lado, 

é da própria natureza do impulso (que é indiscernível da ausência) não ser um reflexo, não irromper 

num modo irreprimível, mas ser capaz de suspensão. É por causa do ímpeto da necessidade não ser 

um reflexo automático que ela pode se tornar um motivo que não é inevitável. É por não ser 

automática que é possível haver homens que prefiram morrer de fome ao invés de trair seus 

amigos.91 O homem é capaz de escolher entre sua fome e algo mais. A não-satisfação das 

necessidades não apenas pode ser aceita mas pode até ser sistematicamente escolhida. 

                                                                 
90 IDEM. Ibid., p. 88 
91 IDEM. Ibid., p. 89 
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O homem é o homem por causa de sua habilidade em confrontar suas necessidades e às vezes 

sacrificá- las. Ora, isto deve ser estruturalmente possível, ou seja, está enraizada na própria natureza 

da necessidade. Embora eu não tenha o senhorio da necessidade no sentido da ausência, posso 

rejeitá- la em sua reivindicação de ser a única razão para a ação. O homem freqüentemente 

demonstra sua humanidade para além dos muros da necessidade. E faz isto tanto em situações 

corriqueiras quanto naquelas mais dramáticas. Basta lembrar das expedições a terras onde a água é 

rara ou a terras de extremo frio, ou dos testemunhos de soldados de combate – tudo isso é uma 

vitória sobre a necessidade. 

 

Assim, é possível haver um homem que, constantemente confrontado com a escolha entre a 

denúncia e um pouco de pão, prefira a honra de vida. Como Gandhi, que escolheu não comer para 

que afetasse seu adversário e a visão de um povo. A greve de fome é sem dúvida a experiência rara 

que revela a verdadeira natureza humana de nossas necessidades assim como, de certo modo 

paradoxal, a castidade torna a sexualidade uma sexualidade humana. Estas situações extremas são 

fundamentais para a psicologia do involuntário. Necessidades podem portanto ser um motivo entre 

outros. 

 

Contudo, como a necessidade está incrustada na existência do corpo, ela não pode torná- lo um 

motivo como os outros. A necessidade é a espontaneidade primordial do corpo e, como tal, revela 

originalmente valores que separa o corpo de todas as outras fontes de motivos. Através da 

necessidade, os valores emergem sem que eu os tenha postulado em meu papel de ação-geradora: o 

corpo segreda o poder de ser, a vitalidade primordial. “O pão é bom, o vinho é bom.” Mas antes de 

os querer, um valor já apela a mim e me atrai somente porque existo em carne e osso. E esta minha 

existência como uma realidade no mundo, se revela a mim pela ausência.92 A necessidade mostra 

que um sistema de valores não pode ser deduzido a partir de uma necessidade puramente formal de 

coerência interna, nem a partir de um puro poder auto-afirmativo da consciência. O corpo é o 

primeiro existente não-deduzível. A vida como valor último é a que primeiro revela os valo res.  

 

A necessidade se presta a uma relativa integração na unidade da consciência. Em nosso 

conhecimento e sabedoria do dia a dia estamos quase sempre na intersecção de nossa vontade e as 

necessidades. Com estas considerações quanto ao modo pelo qual as necessidades se prestam à 

motivação, podemos então chegar à seguinte conclusão: 

 

                                                                 
92 IDEM. Ibid., p. 90 
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Uma necessidade pode se tornar um motivo somente se o conduto que assegura a 

satisfação de tal necessidade não for um reflexo invencível – um automatismo 

irresistível. 

 

O conduto conectado com a necessidade está sujeito à direção dupla – por sinais percebidos e 

por tensões emitidas pela própria necessidade. O que chamamos de instinto pode também ser 

chamado de um “conhecer-hábil” desaprendido e relativamente completo no qual os problemas 

orgânicos são resolvidos e torna a invenção desnecessária, trazendo uma constância na resolução 

dos problemas. Mas o homem tem, quantitativamente, mais instintos, se incluirmos as novas 

ansiedades e novos incentivos que ele inventa, mas ele é menos instintivo se realçarmos sua perda 

de formas desaprendidas de conduta, começando com as habilidades que são pré-formadas mas que 

permaneceriam latentes se não fossem aperfeiçoadas por uma técnica adquirida.93 Esta pobreza de 

movimento inerente abre um campo ilimitado para toda invenção e primariamente para o 

conhecimento, linguagem e sinais que dirigem nossos atos em conformidade com o estilo de uma 

civilização. 

 

Assim, é a representação, o conhecimento aprendido que regula propriamente o conduto 

humano oriundo da necessidade. É isto em primeiro lugar que desperta a necessidade à consciência 

de seu objeto e a levanta à dignidade de um motivo para um querer possível. Aqui a imaginação tem 

um papel fundamental – a imaginação da coisa ausente e da ação-alvo para esta coisa. A 

imaginação, aliada à percepção, tem o papel de aperfeiçoar a experiência cega da necessidade na 

ausência da coisa. A imaginação não pode dar carga à intencionalidade da necessidade a menos que 

a percepção a avalie em seu objeto e seu modo de consegui- lo. É a percepção que mostra o 

alimento, o líquido, etc. A necessidade, reduzida a si mesma, nem assim está destituída de 

intencionalidade – a ausência e o impulso são específicos. No caso do homem, se o conhecimento 

do objeto e dos meios não estão disponíveis para clarificar a ausência, a necessidade permanece 

uma aflição ou uma angústia vagamente orientada. Tal conhecimento é a experiência da satisfação 

da necessidade experimentada pelo menos uma vez. O lugar deste conhecimento não só está no  fim 

do ciclo-necessidade (quando já se obteve o objeto), mas também antes do fim, no momento do 

encontro-sensório quando o objeto é uma presença ainda distinta do corpo. Este é o momento 

precioso evocado pela imaginação. Mas o momento de posse e de satisfação da necessidade 

suprime a representação, pois a representação é sempre representação à distância.94 A presença 

reforça a necessidade porque mostra o término da necessidade sem depô-la; já o gozo não é 
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ausência nem presença – é união. Agora, ao mesmo tempo em que a presença desperta a 

necessidade, ela lhe dá uma forma – a forma do objeto. 

 

A necessidade chega ao seu momento mais decisivo: aquele em que reconhece seu objeto e 

cujo programa não mais será apenas uma ausência e um impulso surgindo do corpo, mas será um 

chamado vindo de fora, de um objeto conhecido. Já não sou mais empurrado de dentro para fora, 

mas sou também atraído por fora por algo dentro do mundo. O perceptivo acelera sua operação. Um 

mundo de sinais afetivos entram em ação e se anexam às qualidades sensíveis reais e se tornam 

indiscerníveis delas. 

 

O percurso desta descrição das necessidades e sua relação com o corpo como ser integral nos 

faz ver o corpo de forma bem diferente da ciência positiva. O corpo é geralmente visto pela ciência 

como objeto ou coisa a ser observada empiricamente. Isto causa uma quebra entre o conhecimento 

do involuntário e o da consciência, e passo a passo faz toda psicologia cair no terreno das ciências 

naturais. Ao se tornar um fato, a experiência da consciência se torna degradada e perde suas duas 

características distintas: a intencionalidade e sua referência a um “Eu” que vive em sua 

experiência.95 Na verdade, um fato mental é uma monstruosidade: se ele pretende ser um fato, o faz 

somente pela contaminação a partir do corpo-objeto que sozinho tem o privilégio de ser exposto 

entre objetos. Mas se ele quer ser mental, só pode sê- lo por meio da recordação do experimentar 

consciente e por meio das margens da subjetividade ilegitimamente arrastada ao nível do fato 

empírico ao qual a psicologia alega tê- lo transportado. 

 

A consciência é fato e subjetividade. O involuntário não pode ser degradado em fato 

empírico. Se for, o voluntário se dissipa. O “eu quero” com iniciativa pura é anulada porque não 

tem nenhum sentido empírico. Torna-se mera elaboração, simples conduta e perde seu status de 

iniciativa. Torna-se mero reflexo da objetivação empírica do involuntário. Para compreender as 

relações entre o involuntário e voluntário, devemos reconquistar a consciência constantemente. 

Corpo e alma não estão divididos.  A consciência precisa ser reconquistada com novas bases. O 

corpo e o involuntário só podem ser descobertos no contexto da consciência. Esta consciência, este 

Cogito como experiência de totalidade inclui o “eu desejo”, “eu posso”, “eu pretendo” e minha 

existência como corpo: um Cogito integral ou encarnado. 

 

A subjetividade é a base da homogeneidade da estrutura do voluntário e o involuntário. Há 

um único universo de discurso, não dois. Não há universos separados – um para o pensamento e 

                                                                 
95 IDEM. Ibid., p. 12 



 66 

reflexão, e outro para os aspectos físicos do corpo. Motivação, ação e necessidade são relações 

intra-subjetivas. Introspecção é muito mais que “fatos mentais”. Devemos evitar reducionismos: 

seja a naturalização da introspecção ou a personalização do conhecimento. Esquecemos que a 

subjetividade é tanto interna quanto externa.96 É ela que opera os atos de alguém. 

 

Ao deparar-me com um outro, este outro não é nem refém de minha percepção, de meu 

próprio corpo, nem é um dado familiar empírico do mundo. A subjetividade é formada através do 

voluntário e involuntário reunindo experiências derivadas de sujeitos múltiplos. Somos uma 

consciência transformada por outras tanto quanto algo próprio que decifra o outro. O outro é um 

outro eu. Assim, a subjetividade é o contato mútuo da reflexão e introspecção. Não se consegue ser 

“naturalista” apenas pela inversão do interno e externo. Tais tentativas degradam ambos. Assim, ver 

o corpo como sujeito, e que também é objeto de outro é um dualismo que não os faz coincidir.97 O 

corpo experimentado corresponde, na verdade, a um comportamento da vontade. Na vontade, o 

corpo objetivo não é uma parte, mas um todo – um todo entre outros todos que se relacionam 

lateralmente, e não subordinadamente. A relação imanente do “eu quero” com o involuntário não 

tem contrapartida numa hierarquia objetiva. A relação entre subjetividade e “objetividade” existe, 

mas não é a de simples coincidência e sim de diagnóstico ou indicação. Não é relação a priori, mas 

de processo de sinal-aprendizagem. Isto porque ambos têm um âmbito próprio, daí a necessidade de 

aprendizado. E nem sempre indicações empíricas conseguem descobrir o subjetivo. 

 

Há articulação entre o voluntário e o involuntário em termos de motivação, movimento, 

condicionamento, etc., mas esta relação muitas vezes se mostra confusa. Não há um padrão entre a 

relação vontade-corpo. Será o epistêmico algo somente pertencente à consciência? Descrever é 

distinguir e não reunir: desejo não é decisão; movimento não é idéia; necessidade não é vontade de 

consenti- la. A consciência é quebrada em sua intenção de conhecer. Desencadeia-se uma ruptura 

interna. É preciso então ver que compreender a relação voluntário- involuntário não pode ocorrer na 

objetividade empírica das coisas, mas na objetividade de conceitos vistos e maestrados além de 

estruturas e atenção intelectuais: “requer participação ativa em minha encarnação como um 

mistério. O método descritivo precisa então incluir um movimento transcendente.98 Ir do problema 

ao mistério, da objetividade à existência. 

 

A objetividade pode ser degradada ou não. A objetividade naturalista da volição humana é 

degradada. Intenção, atenção, motivação, não são fatos naturais. Vê- los como fatos só tem valor 
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diagnóstico. A consciência é objetiva ao colocar essências diante do pensamento como seus objetos, 

tais como percepção, imaginação ou a vontade. Há uma perda de ser no conceito. Eu perco, mas 

ganho “certa” objetividade. Mas nela, perco o corpo. Fico com uma objetividade pobre e uma 

transcendentalidade pobre.99 A filosofia é a tensão entre o Cogito e a existência encarnada, mas não 

há como escapar dos conceitos, porque precisamos compreender a existência. Se quisermos 

suplantar o dualismo epistêmico procedente das exigências únicas de clareza e distinções do 

pensamento, e se quisermos descobrir a ligação real do “corpo como meu” com o “Eu que o vê, 

rende-se a ele ou o governa”, descobriremos que esta ligação é ela mesma uma polêmica.100 Um 

novo dualismo, um dualismo da existência dentro da unidade experienciada, substitui o dualismo 

epistêmico e subitamente o carrega com uma significância existencial radical que, de forma 

singular, vai além das exigências do método. A existência tende a se quebrar. Num certo sentido, a 

consciência é a interrupção de uma harmonia íntima: 

 

“ ‘Um Eu harmonioso...’, disse o mais jovem dos três destinos. Contudo a consciência, 
como capacidade de julgamento e recusa, recua da realidade de seu corpo e dos objetos. A 
vontade é a habilidade de negar. Em contraste, tal recuperação do eu, que o retira de uma 
existência espontânea, faz toda espontaneidade parecer uma força um tanto injuriosa. Um 
sonho de pureza e integridade toma conta da consciência  que, então, se concebe como 
idealmente completa, transparente e capaz de colocar-se absolutamente. A expulsão do 
corpo pessoal além do círculo da subjetividade, sua ejeção no domínio dos objetos 
considerados à distância, pode, neste ponto de vista, ser interpretado como uma revanche 
de uma subjetividade que se sente exposta, abandonada, jogada no mundo, e que perdeu a 
ingenuidade da compactação original.”101 
 

Neste quadro dramático, o involuntário aparece como uma força hostil, fundamentalmente 

como uma natureza invencível, uma personalidade finita, um inconsciente indefinido e uma vida 

orgânica contingente. Mas o drama já está presente no estudo do movimento voluntário: o esforço 

não é apenas estímulo de capacidades dóceis, mas também uma luta contra uma resistência. Afinal, 

a própria habilidade de decidir qual é o tema da primeira parte, é sempre até certo ponto, uma 

recusa, um descarte de motivos rejeitados. De certo modo, a vontade sempre diz “não”. Assim, 

pouco a pouco, as relações do involuntário se revelam com uma perspectiva de conflito. A 

convicção que secretamente percorre as análises mais técnicas é que a recaptura da consciência é 

uma perda de ser, uma vez que a consciência é oposta ao seu corpo e a tudo, e procura fechar um 

círculo em si mesma. O ato do Cogito não é um ato puro de auto-afirmação: o ato do cogito vive do 

que recebe e num diálogo com as condições nas quais está enraizado. O ato de mim mesmo é ao 

mesmo tempo participação. 
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O mistério, então, deve ser percebido e recebido como reconciliação, ou seja, como 

restauração, mesmo no nível mais claro da consciência, da concórdia original da consciência vaga 

com seu corpo e seu mundo. Neste sentido, a teoria do voluntário e involuntário não só descreve e 

entende, mas também restaura. Por isso, urge vermos o Cogito como participação, aprendizado e 

reconciliação, pois a consciência é tanto interrupção quanto união. Atrás da estrutura voluntário-

involuntário reside o paradoxo que culmina no paradoxo da liberdade e natureza. A natureza não 

pode ser derivada da liberdade, ou vice-versa – não há como sistematizar este paradoxo. Será 

sempre um erro derivar a natureza (involuntário) da liberdade (voluntário) – tentação racionalista; 

quanto também é equívoco derivar a liberdade (voluntário) da natureza (involuntário) – tentação 

vitalista, naturalista, cínica, ou “psicanalista”. Mas então, o que impede o paradoxo de ser 

destrutivo? Como pode a liberdade ajudar a ser anulada por seu próprio excesso se ela não consegue 

recuperar sua conexão com a situação que, num certo sentido, a sustentaria?  Uma ontologia 

paradoxal só é possível se for secretamente reconciliada. Não é nunca o que eu observo, mas antes o 

que serve como ocasião para a articulação do grande contraste da liberdade e natureza. Assim, há o 

conflito, mas nem por isso devemos ver o ser humano como dilacerado. Há um contraste, mas não 

desarticulação,102 contanto que eu aceite a contribuição ou o papel fundamental do mistério na 

condução do conflito. 

 

Precisamos antes de tudo aprender a pensar no corpo como sendo eu mesmo, ou seja, como 

recíproco com a vontade que sou. Esta ultrapassagem do objeto não é colocada em questão de novo 

nem pela doutrina da escravidão, nem pela transcendência.103 Precisamos gastar tempo na 

exploração dos fundamentos da subjetividade demoradamente antes de tentar ultrapassá- la por 

dentro, e também de um certo modo, antes de ultrapassa- la por um excesso de imanência, como 

parece ser a tendência atual. 

 

Ao quebrar o círculo estreito que o eu tende a fechar em si mesmo e ao revelar uma 

habilidade não só para postular, mas também para receber, acolher a, no coração da liberdade, a 

noção de encarnação prepara a concepção de uma recepção bem mais íntima que a liberdade realiza 

em seu próprio poder de postular atos. Talvez o corpo seja uma forma insegura de transcendência, e 

a paciência que se apóia na condição corpórea insuperável é uma forma velada de se render à 

transcendência. 

 

 

                                                                 
102 IDEM. Ibid., p. 22 
103 IDEM. Ibid., p. 33 



 69 

3.2.4. OS PROJETOS 

 

Projeto é a intencionalidade da decisão.104 A intenção do projeto é um pensamento, ou seja, ele 

pertence aos atos num sentido amplo. Tal pensamento no sentido amplo está sempre em conexão 

com algo. A consciência e o mundo estão sempre ligados.105 Pensamento aqui se refere a um outro 

nível de pensar. O pensar pode se dar de duas maneiras: o pensar no nível de auto-consciência 

reflexiva; ou como pensar ligado (à realidade). 

 

O projeto é projeto de uma ação. Só posso projetar o que é possível e o que sou capaz. Um 

projeto está implícito num sentido que imponho em uma ação. Mas o projeto pode até ficar tão 

implícito que chegue a ser perdido na ação mesma; por exemplo, quando rolo um cigarro quando 

falo.106 Mas mesmo assim não duvido que esta minha ação seja voluntária. Assim, somente a 

execução coloca nossas intenções em teste. A execução é a prova de fogo das intenções. E há até, 

por outro lado, casos em que fico incerto quanto às minhas decisões até que eu veja a ação em 

prática, como o soldado de combate que não sabe do que é capaz, ou se sua determinação para ser 

corajoso é válida, até que receba o batismo de fogo. Assim, mesmo ações sem uma intenção forte 

pode nos fazer achar novas capacidades e dimensões – é o controle compartilhando-se com o novo 

das situações, mas ainda estou no centro. Mas seja como for, o critério ou a prova do projeto é a sua 

execução. 

 

Os projetos acionam a oficina dos pensamentos. A este respeito, Ricoeur insiste que não 

devemos achar que não haja pensamento no desejar – a ruptura entre pensar e desejar é 

impossível.107 Tanto o pensar quanto o desejar são conectividades. Falamos de “percepção” e 

“volição” equiparando atos como coisas. Mas o fato de que “estou naquilo que eu vejo/percebo, 

imagino, desejo ou quero” nos impede de colocarmos o movimento do pensar quer no ‘Eu’, quer no 

‘fora’. Assim, decidir é me voltar ao projeto (ao objeto da decisão); é esquecer um pouco de mim 

mesmo no projeto; ou mesmo estar fora de mim mesmo em tal projeto, sem gastar tempo  me 

observando no querer. Uma intenção que mira um projeto deve ser compreendida como uma 

decisão que significa (designa em geral) uma ação futura que depende de mim e que está em meu 

poder. No querer há conectividade, relação com o percebido, imaginado e querido. 
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O desejo, quando incorporado num projeto, designa praticamente. Algo deve ser feito e 

alterar  o que é ou está. Esta decisão prática de que algo deve ser feito pode ser dividida em dois 

momentos: ela designa categoricamente (I) uma ação pessoal (II).  

 
3.2.4.1. O PROJETO COMO UM MODO DE ACESSAR O FUTURO 

 

Os projetos têm um futuro como referência. O projeto é pro-jetado. O futuro aberto pela 

decisão pressupõe uma relação prévia da consciência com um futuro. Mas este fato nos possibilita 

indagar sobre o tipo de relação que é vivida entre o projeto consciente da vontade e o futuro. O 

futuro desejado se relaciona com o projeto como algo que é intuído ou revelado à consciência, 

como acontece por exemplo na consciência teórica? Ou o futuro desejado serve como base para o 

futuro como conhecido? Ou então, será ainda, que a consciência se relaciona com seu futuro e com 

o do seu mundo de um modo que seja mais fundamental que qualquer antecipação pela vontade ou 

conhecimento?  
 

Temos então as seguintes perspectivas: 
 

a) A consciência como base para o futuro, assim é base da decisão; 

b) A vontade como desejo é que é base para o futuro, assim é a base da decisão; 

c) O futuro (meu e do meu mundo) está implicado (relacionado) a mim de forma mais fundamental 

que qualquer vontade ou conhecimento possa estabelecer. 

 

Antes de ser uma operação, o decidir é antecipar108 porque decidimos para que algo aconteça. 

O tipo mais marcante de decisão é aquele no qual uma demora separa o projeto de sua execução, 

embora a possibilidade de ter sido antecipada acompanha até formas automáticas da ação 

partilhando esta estrutura. O projeto é a determinação prática do que está para vir, mas este futuro é 

apenas pretendido. O que eu faço depende da ação presente. Já a ação não possui vãos. Ela contribui 

para o aumento da plenitude do tempo, cumprindo a promessa da existência. Uma ordem proposta 

não é uma ordem experimentada ou agida. Assim, o futuro pode ser antecipado, mas por outro lado 

também, pode ser algo a que devo me submeter em razão de nenhum número considerado de atos 

tem o poder de alcançá-lo ou lhe exercer domínio. Aí o desejo deixa de ser antecipação e torna-se 

expectativa – algo que me ferirá ou me confortará, só me restando a alternativa de encontrá-lo e me 

submeter a ele. 
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Na verdade, estes dois modos de ver a relação humana com o futuro e suas implicações para a 

vida como um todo tem sido um dos principais temas de discussão em toda a história da filosofia e 

da teologia. Apesar disso, vale a pena perguntar se de fato estes dois modos são irredutíveis: Ou me 

submeto ao acaso, ou me ergo como prepotente a ele? Bem, em primeiro lugar, é importante 

lembrar que os projetos são necessários pois sem eles não temos como participar nos eventos da 

vida. Em princípio, só faço um projeto se tiver condições de estabelecer suas condições: data, lugar, 

os meios para realizá- lo e um mínimo da situação. Mas não me lanço a projetos de coisas que não 

dependem de mim: o curso dos planetas, a ordem de um todo, etc.109 Assim, quase sempre 

oscilamos entre estes dois tipos de relação volitiva com o futuro: 
  

a) A vontade que se determina como desistências de projetos ou projetos fracos. Nesta atitude, crê-

se que o novo (ou o melhor) não mora ou não procede de mim, mas mora no ou procede do 

fortuito. Neste caso, o risco é colocar-me tão alheio que o novo fica sem ter como afetar 

ninguém – nem a mim mesmo, nem a qualquer outro com a mesma atitude no processo. Não me 

disponho a ser seu veículo. Este tipo de relação com o futuro pressupõe um conhecimento de 

sucessão e causalidade. O futuro não é desejado aqui na força de um projeto, mas é esperado 

como expectativa e não como esperança. Mas olhemos a perspectiva desta atitude mais de perto: 

uma expectativa assim se refere a um novo fenômeno ocorrente na própria dinâmica dos 

acontecimentos, e é nesta dinâmica que se encontra o futuro, que engolfa muitas coisas, 

inclusive o novo. Neste caso, a relação é conhecida em primeiro lugar como necessária, isto é, 

como um necessário não-temporal, mas a questão de como a consciência procede da 

necessidade não-temporal  para a expectativa temporal permanece intocada. A expectativa 

(spectare) – pré-ver, pressupõe um futuro do mundo que se fará possível, pressupõe que a 

consciência se mantenha adiante de si mesma, que esteja fora de si mesma de um modo original 

que consista no ser-para-um-futuro, no ter-um-futuro. 

 

b) A vontade que se determina como elaboração de projetos rígidos demais em relação ao futuro. 

Este é o outro extremo não menos problemático. Muita rigidez no projeto retira o elemento 

surpresa, o espontâneo e gracioso do futuro. 
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4. VONTADE COMO DELIBERAÇÃO, DECISÃO, AÇÃO, 
RESPONSABILIDADE E CONSENTIMENTO: a voluntariedade em 
relação ativa com o involuntário 
 

Como vimos, apesar do involuntário ser uma dimensão em contraste com o voluntário, não há 

qualquer sentido de uma polarização ou dicotomização entre eles. A filosofia tradicional tendeu a 

assumir um dualismo do voluntário e involuntário, mas eles são recíprocos. Ricoeur preza por um 

princípio guia e recorrente de reciprocidade entre o involuntário e o voluntário insistindo que eles 

relacionam numa primazia da conciliação sobre o paradoxo sem requerer a abolição deste: “o 

voluntário existe por causa do involuntário. E o involuntário existe para o voluntário.”110 Esta é a 

assertiva mais contumaz da visão ricoeuriana. Há uma reciprocidade tão forte e inerente entre 

eles111 a ponto de ser impossível um sentido próprio do involuntário assim como, podemos dizer, 

um sentido próprio do voluntário. Enquanto o voluntário está em razão do involuntário, o 

involuntário torna-se significativo e atual somente para e através do voluntário. Se o sentido 

isolado de cada um é uma impossibilidade, já a relação do voluntário e involuntário é possível de 

ser compreendida. Descrevê- la é entende- la. O involuntário é verdadeiro, mas sua realidade só é 

possível enquanto forma dada pela consciência e pela vontade como um todo. Enquanto a natureza 

torna a liberdade atual – “real”, a liberdade torna a natureza com sentido, e nem a natureza nem a 

liberdade pode ser separada uma da outra. É este princípio de reciprocidade do voluntário e 

involuntário que serve de guia para Ricoeur, fazendo uma ponte entre fenomenologia e ciências 

empíricas. 

 

A psicologia é explicativa, e não tanto descritiva, porque tenta mover-se do complexo para o 

simples da explicação, típico das ciências naturais que tentam construir o homem como uma casa, 

primeiro colocando o alicerce da psicologia do involuntário, depois cobrindo estes níveis funcionais 

iniciais com um nível suplementar chamado “vontade” Em outras palavras, para a psicologia, a 

necessidade, o hábito, etc. possuem um sentido próprio ao qual o sentido da vontade pode ser 

adicionado contanto que este não seja derivado daqueles.112 Tudo muito estranho e 

metodologicamente problemático, dado ao fato básico que estas funções, e o involuntário como um 

todo, não possuem um sentido em si mesmos, e todo sentido que atribuirmos a eles, não provém das 

regiões de si próprios e sim do labor voluntário em entender sua relação com tais níveis. Assim, a 

psicologia não considera a possibilidade de que a vontade possa estar já vinculada no pleno 

entendimento do involuntário. 
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Assim, o entendimento ocorre de cima para baixo e não de baixo para cima. O voluntário não 

deriva do involuntário. Ao contrário, é o entendimento do voluntário que vem primeiro no homem. 

Não há como haver um entendimento prévio, um proto-entendimento por si só na completa 

involuntariedade.113 Dito filosoficamente, o ser é anterior ao não-ser.114 A compreensão desta 

diferença ontológica e da primazia do ser entre ser e não-ser é crucial, aponta Tillich: 
 

“O ser, limitado pelo não-ser, é finitude. O não-ser aparece como o ‘ainda-não’ do ser e 
como o ‘não-mais’ do ser. Ele confronta aquilo que é com um fim definido (finis). Isto 
se aplica a tudo, exceto ao ser-em-si que não é uma ‘coisa’. Como poder de ser, o ser-
em-si não pode ter um começo e um fim. Se assim fosse, ele teria surgido do nada. Mas 
o não-ser é literalmente nada, exceto em relação ao ser. O ser precede ao não-ser em 
validez ontológica, como a própria palavra “não-ser” o indica. O ser é o começo sem um 
começo, e o fim sem um fim. Ele é seu próprio começo e fim, o poder inicial de tudo o 
que é. Contudo, tudo o que participa do poder de ser está “misturado” com não-ser. É ser 
em processo de vir do não-ser e dirigir-se em direção a ele. É finito.”115 

 

Esta relação fica mais bem compreendida quando Tillich a exemplifica na relação ontológica 

do amor. Mesmo a lógica do estranhamento pressupõe uma unidade original do estranhado: 

 

“Na experiência humana do amor a natureza da vida se torna manifesta. O amor é o 
impulso para a unidade do que está separado. Reunião pressupõe separação daquilo que 
se pertence essencialmente. Seria, contudo, errado dar à separação a mesma 
ultimacidade ontológica que tem a reunião. Pois separação pressupõe uma unidade 
original. A unidade abraça a si e a separação, assim como o ser inclui a si e o não-ser. É 
impossível unir aquilo que essencialmente está separado. Sem uma pertença última, 
nenhuma união de uma coisa com outra pode ser concebida. Um estranho absoluto não 
pode entrar em comunhão. Mas o estranhado luta por reunião. Portanto, o amor não 
pode ser descrito como a união do estranho, mas como a reunião dos estranhados.”116 

 
 

Estas indicações são importantes para entendermos porque a relação entre voluntário e 

involuntário é centralmente relevante para Ricoeur. É através do sentido desta relação que Ricoeur 

indaga por nossas possibilidades fundamentais e realmente novas117 para além do domínio da 

alienação e da experiência do mal na sociedade, pois a “falta não tem o poder de destruir nossas 

                                                                 
113 IDEM. Ibid., p. 8 e 9 
114 A este respeito, Ricoeur corrobora com a compreensão filosófica de Agostinho e Tillich que enfatizam a primazia do 

ser sobre o não-ser. Para Agostinho, é correto dizer que a cegueira não é uma entidade, mas ausência da visão. Nisto 
a crítica a estas entidades ‘metafísicas’ está correta. Não há a entidade “a cegueira”, mas há alguém que não vê, 
perdeu a propriedade/condição concreta de ver, adoeceu. A cegueira é ausência da visão. Entendido dessa forma, o 
não-ser não é substância. Mas nada disso nos autoriza a proceder da mesma maneira com o ser. Nunca diríamos que 
a visão é a ausência da cegueira, como às vezes certas críticas à ontologia como um todo tornam implícito na forma 
como passaram a ver o ser ou os seres. A cegueira é um defeito ou corrupção da visão, mas a visão não é 
corrupção/defeito da cegueira. (Cf. AGOSTINHO. Confissões. São Paulo, Editora Paulus, 1995, pp.176 a 180; O 
livre-arbítrio . Livro II, Parte III, cap. 20, 54, São Paulo, Paulus, 1995, pp. 142 a 143.) 

115 TILLICH, Paul. Teologia sistemática. Op. cit., p. 162 
116 TILLICH, Paul. Love, power and justice. New York, Oxford University Press, 1954, p. 24 
117 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit., p. 7 
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estruturas fundamentais”. 118  Nem por isso devemos ignorar o fato de que o conceito, por um lado, 

tem um caráter limitador. Mas, por out ro lado, sua limitação não o desqualifica em sua relevância 

para nos ajudar a vislumbrarmos melhor os umbrais de nossas possibilidades fundamentais. 

 

A receptividade ou “uso” que o voluntário faz do involuntário não deve ser mal- interpretado 

como sendo um automatismo do involuntário ou naturalismo behaviorista. A reciprocidade do 

voluntário com o involuntário é inteligível à luz do voluntário, que o incorpora ao recebê- lo e ao 

transformá-lo num dos elementos de seu ato. Mas a receptividade do voluntário é tão real quanto 

sua primazia, e é precisamente a espontaneidade verdadeira do involuntário que torna possível a 

redução naturalista do voluntário – tanto quanto as formas defectivas de conduta refletidas nesta 

mal- interpretação. É o dado de nossas habilidades pré-formadas que torna possível confundi- las 

com reflexos, assim como é a espontaneidade da emoção que a torna disponível como um álibi. 

Similarmente, é a espontaneidade real da conduta habitual que torna possível tanto sua má-

interpretação como automatismo involuntário quanto sua degeneração em automatismo 

involuntário. 

 

O desafio é o de buscar mediações de forma a perscrutar a visão humana de conjunto, com os 

pés no chão, sem nunca pretender esgotar a realidade envolvida na experiência., mas sendo 

seduzido por tal visão de conjunto. Tais elementos são nada mais do que  condizentes com o tema 

da vontade que, ao não se satisfazer somente com a atitude formal, nem tampouco somente com sua 

imediatez, e estando disposta a perder a segurança, ganha com isso o novo, a diferença do outro, e a 

ampliação dos horizontes, sabendo que o novo vem, mais cedo ou mais tarde. 

 

Se houver uma desintegração entre o voluntário e o involuntário, temos o patológico. E o 

patológico não pode reivindicar estar em condições de entender a integração pelo simples fato de 

estar dissociado. O patológico se alimenta da ilusão de que a simplificação que a doença geralmente 

produz revela elementos simples já presentes no “normal”, que meramente haviam sido elaborados 

e disfarçados pelo fenômeno de um nível mais alto e privado de sua forma original, mais baixa e 

fragmentada.119 Esta ilusão é um erro da psicologia “anormal”. Ela não é psicologia do anormal, 

mas ainda do normal. Somente uma psicologia normal pode fazer tais considerações, além do fato 

de não conseguir desconfirmar a incondicionalidade essencial da integração, mas apenas oferecer 

um ponto de partida diferente, contudo ainda dentro dela, pelo menos como pressuposto. Não há 

necessidade de se recorrer ao patológico para se entender o normal. 

                                                                 
118 IDEM. Ibid., p. 28 
119 IDEM. Ibid., p. 10 
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4.1. OS ELEMENTOS ATUANTES E IMPLICADOS NA DECISÃO 

 

Os motivos e projetos estão sempre presentes no corpo de uma decisão. Mas estes são 

colocados sob o impacto da força da liberdade que os atraem para um centro altamente complexo, 

gestante e, em certo sentido, limítrofe: o centro decisório. Neste centro, a liberdade da vontade é 

sempre experimentada como deliberação e decisão, e estas por sua vez, se encontram em relação 

direta com a ação e responsabilidade.120 O centro de decisão, com todos os seus elementos, é a 

primeira esfera estrutural da vontade. 

 

4.1.1. A DELIBERAÇÃO 

 

A deliberação é, em última análise, um ato de pesar, sejam motivos ou argumentos. 

Deliberação vem do latim librare —  pesar.  A pessoa que pesa está acima dos motivos que pesa. 

Na medida em que os pesa, ela não é idêntica a nenhum dos motivos, mas é livre de todos eles. 

Dizer que sempre prevalece o motivo mais forte é uma tautologia vazia, já que o teste pelo qual um 

motivo se mostra como mais forte é simplesmente o fato de que ele prevalece. 

 

Num certo sentido, o exercício humano de significar já contém o elemento da deliberação, 

mesmo que esteja ainda em seu ponto de partida de ‘intencionar em geral’, como vimos. O deliberar 

é o elemento comum em qualquer desejar. Numa decisão, o sentido é inserido num postulado da 

existência que não é declarado mas é afirmado como dependente de mim para acontecer.121 Para 

que um desejo se ultrapasse, auto-transcenda, é necessária a atividade da deliberação na dinâmica 

da vontade. A partir daí, o deliberar não é nem estar subserviente a uma dinâmica autônoma dos 

fatos práticos ao qual corro atrás me posicionando, nem é agir conforme idéias e teorias. Uma 

decisão, como julgamento prático, não é apenas construída sobre ou a partir de um julgamento 

teórico da existência concebido como a forma primitiva do julgamento. É muito importante 

perceber que tanto o desejo quanto a decisão são julgamentos porque são suscetíveis a uma 

idêntica modificação secundária que extrai da ação e das idéias uma relação ‘colocada à’ – um 

nível idêntico de significado ao que é vivido ou pensado.122 Em outras palavras, deliberar é também 

e acima de tudo o exercício de estabelecer o tipo de relações que terei com. 

 

Assim, todos os julgamentos e deliberações têm em comum o fato de que eles designam em 

geral, ao passo que  a qualidade distinta das deliberações representa um modo distinto de serem 
                                                                 
120 TILLICH, Paul. Teologia sistemática. Op. cit.,  pp. 157 a 158 
121 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit., p. 42 
122 IDEM. Ibid., p. 43 
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atualizadas. De qualquer forma, já está presente na deliberação uma concordância comum entre 

idéia, motivo, projeto e subseqüente ação que tenha o mesmo sentido. 

 
 

4.1.2. A DECISÃO 

 

A palavra decisão como também a palavra incisão, provêm da idéia de cortar, do latim  

decaedere, que vem de caedere - cortar.123 A pessoa auto-centrada faz o peso e reage como um 

todo, através de seu centro pessoal, à luta dos motivos. Esta reação é chamada de decisão. 

Imaginemos uma pessoa tomando uma decisão. Uma decisão corta possibilidades que eram reais. 

Caso contrário, não seria necessário nenhum corte, nenhuma necessidade de cortar. Diante de uma 

situação, a pessoa auto-centrada decide, faz o corte como um todo, através de seu centro pessoal 

diante dos motivos. No ato de cortar expressa sua reação pessoal acima das possibilidades. A pessoa 

que faz o corte, ou a exclusão, está para além daquilo que corta ou exclui. Seu centro pessoal tem 

possibilidades, mas ele não é idêntico a nenhuma delas. 

 

A unidade dialética do voluntário e involuntário se dá na decisão: a vontade que escolhe não 

cria a novidade do nada, mas apropria o involuntário no processo como o ‘motivo desejado de...’. É 

na decisão que o involuntário está mais claramente ligado com o voluntário. Uma decisão, como um 

ato integral da vontade, tem um correlato intencional. Diferente do desejo, uma decisão pretende 

seu objeto como algo que depende de mim, está dentro do meu poder. Ao mesmo tempo, a decisão 

tem uma dimensão reflexiva: eu me defino no seu objeto, comprometo-me e me ligo. Assim, o ato 

de decidir é o ato central e constitutivo do meu modo de ser. Sem integridade não há decisão; e é 

não decisão que todos os elementos de meu ser se remetem à minha centralidade. 

 

Mas como vimos, mesmo neste ato voluntário central, a dimensão do involuntário nunca é 

removida, pois não há nenhuma decisão sem motivos. Decido não somente para, mas também 

porque. Sem motivos não pode haver decisões, somente acontecimentos. Acontecimento é uma 

ocorrência humana destituída de motivos e, assim, a decisão adquire só o caráter formal, mas perde 

o conteúdo. Por outro lado, a decisão genuína requer também, além do involuntário e dos motivos, a 

possibilidade da ação, pois na decisão obviamente também se encontra o voluntário, intenção do eu 

a algo, habilidade, hábito de algo e esforço como movimentos internos intencionais que se propõem 

a algo ou a uma mudança.  

 
                                                                 
123CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, 

Editora Nova Fronteira, 1991, p. 241. 
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4.1.3. A AÇÃO 

 

Vimos que na decisão posso ser íntegro e exercer minha centralidade ou mesmo minha 

unidade, mas com a decisão chego apenas aos umbrais, ao portão de uma realidade experimentada. 

Para se tornar decisão experimentada, a decisão de uma vontade deve tornar-se ação, quando então 

não só decido-me como unidade, mas experimento-me como unidade. 

 

A ação é a extensão, expressão e encarnação de uma vontade. A ação é o querer em 

movimento e em experiência inteira. É na ação que o homem se experimenta como unidade. É nela 

que ele pode ser inteiro. Se ele agir sem ser inteiro, já não se tratará de ato/ação, mas atitude de fuga 

do ato. Na ação a vontade se encontra numa esfera estrutural distinta da esfera decisória. Apesar da 

esfera da ação ser distinta da esfera decisória, não devemos supor que esta não esteja mais em 

operação. Tanto é que a separação entre decisão e ação voluntária tem traz como conseqüência um 

defeito à psicologia eclética e implica numa imagem artificial da realidade pois a reparte em fases 

temporais dentro do processo voluntário como  deliberação -> decisão -> execução. Esta seqüência 

temporal deve ser criticada. Apesar de não haver uma separação entre decisão e ação e nem que  um 

intervalo temporal requeira necessariamente a separação entre decisão e execução,124 há no entanto 

uma distinção entre decisão e movimento voluntário. Esta distinção não se dá por questões de 

intervalos temporais, mas por questões de sentido. O sentido de uma ação em projeto é diferente do 

sentido de uma ação corpórea em conformidade com um projeto. Mas seja como for, projetos, 

deliberação, decisão e execução estão o tempo todo intercalados por sentidos em qualquer 

dimensão. E as relações destas esferas podem ser instantâneas. 

 

Paul Tillich aponta para esta mesma dinâmica quando destaca que a estrutura e funções do 

sentido e do espírito estão presentes nas ações. As ações humanas são mais que seqüências causais 

de caráter mecânico-temporal. Elas engendram sentidos tanto na esfera do que é imediato quanto na 

esfera da realidade de interconexão que as ações imediatas carregam. 125 Assim, só pode haver 

vontade centrada em uma personalidade em razão da atuação do sentido nestes dois níveis. 

 

Como vimos, é na ação que podemos obter o critério e expressão de um projeto voluntário.  O 

poder de execução só se torna conhecido ao ser usado. Contudo, mesmo a tentativa, por meios 

temporais, de separar um projeto de sua execução corporal de forma a adiá- la, tal tentativa não 

eliminará o senso de poder de execução implícito no projeto. É impossível o surgimento de um 
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125 TILLICH, Paul. What is religion? New York, Harper & Row, 1973, pp. 62 e 63 



 78 

projeto sem que haja implícito nele seu poder de execução. Assim, é mais correto dizer que é o 

poder de ação presente num projeto o critério de voluntariedade. Desejo e querer são semelhantes 

no fato de que ambos prescindem da ação factual para existirem. Mas o querer, diferente do desejo, 

só pode ser considerado como tal se estiver calcado na veracidade de seu poder de execução. É o 

poder real de execução presente num projeto, e não a ação como tal, mais adequado critério de 

voluntariedade possível. Já a ação involuntária se dá por meio de habilidades pré-formadas 

(instintivas) ou, em certo sentido, pela emoção e hábito. 

 

Ao lado da decisão, a ação é a segunda esfera estrutural da vontade. A esfera da decisão e a 

esfera da ação são contínuas uma à outra. Decido => Ajo => Decido = > Ajo... Acabamos de ver 

que a decisão genuína requer a possibilidade da ação e é realizada por ela. Apesar dessa íntima 

relação, decisão e ação são tão distintas quanto a idéia e a realidade. É isto que torna a ação difícil 

de ser alcançada fenomenologicamente. A ação é distinta de um projeto de ação. Mas a 

fenomenologia é ainda possível porque a ação é uma extensão ou encarnação de uma vontade. A 

ação compartilha da intencionalidade da vontade: seu objeto intencional é a mudança que ela efetua 

no mundo. 
 

 

4.1.4. VONTADE, ESFORÇO E EXERCÍCIO 
 

Ricoeur chama de esforço à necessidade da vontade de vencer a inércia corporal através da 

ação e, ainda mais intimamente, na necessidade do cogito de subjugar o corpo suficientemente para 

tornar o pensamento possível. O esforço é a culminância da dialética do voluntário e do involuntário 

no nível da ação. O limite ideal do movimento voluntário é o movimento sem esforço, a facilidade 

graciosa da liberdade em plena harmonia com seus órgãos. Neste sentido, a necessidade de esforço 

é em si mesma um sinal de desarmonia, de resistência do involuntário – seja como inércia da mente 

ou do corpo que devo superar em ato, ou como o impulso irrompido com o qual devo lidar. Mas a 

resistência não é absoluta: o próprio fato de que experimento resistência mostra que minha vontade, 

meu querer,  se desenvolve em constante auto-exercício. A vontade não é uma seta monolítica, mas 

uma direção, fruto de trabalho e atividade. O involuntário se encontra sempre relativo a uma 

vontade e se dá à interação com o voluntário. Assim, construir hábitos dóceis de ação ajuda a 

vontade a conquistar tanto a inércia quanto o impulso.126 A ginástica é relevante para a ética. A 

ética que é fruto de esforço e exercício pressupõe o involuntário como um agente que põe a vontade 

à prova de fogo. Isto a torna uma ética autêntica. Por outro lado,  é o involuntário relativo da 
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emoção que ajuda a vontade a mobilizar seus recursos e a transpor a inércia do hábito e do 

costume,127 impulsionando a vontade a se abrir para novas experiências e novos mundos. 

 

Em princípio, o hábito é o órgão que mais aumenta a eficácia da vontade, do querer, e livra a 

vontade da preocupação com os meios, capacitando-a para se focar nos fins. Ao dar- lhe este padrão 

de ação familiar e fácil, o hábito reforça a vontade. Mas o hábito é uma faca de dois gumes: pode 

propiciar a tentação e a oportunidade para uma degradação da vontade ativa. Sua espontaneidade 

pode se tornar em inércias: a vontade fraca ou cansada poderá ver neste padrão facilitador não 

apenas uma ferramenta para a ação efetiva mas também uma fuga da responsabilidade, um 

substituto para tal ação. Assim, a significação última do hábito (como também das habilidades pré-

formadas e da emoção) depende do esforço que determina se a vontade as usa ou rende-se a elas. 

 

A dialética nunca é a do puro esforço – comumente chamada de força de vontade – 

conquistando a pura emoção involuntária ou o hábito, mas antes é o esforço voluntário usando 

aspectos do involuntário para conquistar aqueles aspectos que se opõem numa situação dada. O 

esforço é um epítome da liberdade encarnada: liberdade apropriando-se de um corpo e de um 

mundo. Tanto na decisão como na ação o involuntário é um involuntário para uma vontade, 

contudo o querer é possível somente por razão do órgão involuntário de que ele se apropria. Apesar 

deste caráter primordial do esforço, a filosofia do esforço não é a totalidade de uma filosofia do 

homem. 128 O idealismo da prática encontra seu limite na teoria, isto é, no conhecimento que não é 

simplesmente experiência de resistência mas uma presença de um outro genuinamente. 

 

4.1.5. A RESPONSABILIDADE 

 

A palavra responsabilidade  expressa, sob a perspectiva de sua própria estrutura, a 

conseqüência inevitável, incondicional, de responder e assumir todas as conseqüências e 

implicações de suas decisões, não só para quem lhe indagar a respeito, mas talvez principalmente, 

no responder para si mesmo. Este é o caráter da responsabilidade a partir “de dentro” de sua própria 

estrutura. Apesar do fato de que o mundo das relações torna possível outras implicações no sentido 

de responsabilidade, permanece a esfera irredutível da responsabilidade no fato de que ninguém 

pode fundamentalmente responder por ela, justamente por seu ato não ser determinado nem por 

algo fora dela, nem por qualquer parte dela, mas pela totalidade centrada de seu ser. A exterioridade 

pode impor-me exigências, pode suscitar-me contingências inevitáveis que visam a minha 
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determinação parcial ou total, mas nada disso tem o poder de roubar-nos de nossa capacidade de 

resposta. 

 

No início deste capítulo, mencionamos que a vontade se faz com, junto com, ao mesmo tempo 

em que se estrutura em auto-integração. Isto evidencia o fato de que, em co- intencionalidade, 

construímos o mundo com o outro em constante inter-relação, inclusive com o deparar-se com o 

estranho. A palavra responsabilidade implica em ter que “responder a”. Cada um tem que 

responder ao outro e ao mundo. Ao mesmo tempo, cada pessoa tem a capacidade de responder às 

situações lhe acontece através do centro de seu eu., sede e órgão de sua liberdade. A 

responsabilidade é nossa incondicionalidade de ter que responder a nós mesmos sobre nossa decisão 

ou sobre uma situação, pessoalmente ou em grupo. Não é uma resposta epistemológica de aplicar 

idéias, pois a decisão é feita pela totalidade concreta de nosso ser, de nosso sujeito. É uma resposta 

que envolve tudo que sou. O tudo completo.129 Assim, o homem é sempre resposta para a vida, para 

si, para o outro e para Deus. 

 

A pessoa decide-se com sua totalidade e terá de responder com sua totalidade. Não há como 

somente parte dela decidir e somente parte dela ser responsável. A liberdade é a experiência de um 

ser sempre total e a vontade permanece intimamente implicada à sua condição. Assim, é neste 

contexto que a vontade deve ser compreendida em contraste com o destino. Como vimos, nosso 

destino é aquilo a partir do qual surgem nossas decisões. É a base indefinidamente ampla de nossa 

individualidade centrada. É a concreticidade de nosso ser, que torna todas as nossas decisões, 

nossas decisões. Quando tomo uma decisão é a totalidade concreta de tudo o que constitui meu ser 

que decide e não um sujeito epistemológico. O que faço com meu corpo, com meus impulsos 

psíquicos e com meu espírito, incluindo as comunidades às quais pertenço, o passado não recordado 

ou recordado, o ambiente que me moldou, o mundo que causou um impacto sobre mim e todas as 

minhas decisões anteriores. Tudo isto é meu destino. A concreticidade do meu ser. 

 

Destino não é um poder estranho que vem a mim e que determina aquilo que irá me 

acontecer. É minha própria pessoa formada pela natureza, pela história e por mim mesmo. Nosso 

destino é a base de nossa liberdade. É a liberdade que participa na estruturação do destino. O 

destino está em polaridade com a liberdade, não sendo seu oposto, mas apontando suas condições e 

limites. Nossa vontade está todo tempo inserida na dinâmica polar entre liberdade e destino. Mas a 

base de nosso poder volitivo é sempre a liberdade. O destino só pode ser realidade para um ser que 

é fundamentalmente livre. As coisas não têm destino porque não têm liberdade. Deus não tem 
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destino, porque ele é liberdade. Mas, no homem, se liberdade e destino são polaridades 

ontológicas,130 tudo o que participa do ser deve participar desta polaridade, através de uma 

centralidade que é livre no sentido de deliberação, decisão e responsabilidade.  

 

Esta mesma dinâmica pode ser observada na polaridade espontaneidade e lei. Espontaneidade 

é a atuação que nasce no eu. Uma reação a um estímulo é espontânea se procede da totalidade 

centrada e auto-relacionada de um ser – uma reação de acordo com sua estrutura individual. Mas 

espontaneidade não é uma atuação auto-suficiente e independente como pensamos. Ela está em 

interdependência com a lei e só pode ser entendida em contraste com a lei. É a lei que torna possível 

a espontaneidade. A lei é lei só porque determina reações espontâneas. Cada ser age e reage de 

acordo com a lei de sua estrutura auto-centrada e de acordo com as leis das unidades mais amplas 

nas quais ele se acha incluído. Contudo, não é determinado de tal forma que a sua auto-relação, e 

conseqüentemente sua espontaneidade, fiquem destruídas. Exceto no caso das equações abstratas da 

macrofísica, o cálculo lida com o acaso, e não com mecanismos determinados. As chances de 

verificação podem ser surpreendentemente grandes, mas não são absolutas. A analogia com a 

liberdade em todos os seres torna impossível uma determinação absoluta. As leis da natureza são as 

leis para unidades auto-centradas com reações espontâneas. A polaridade de liberdade e destino, em 

última análise, é válida para tudo o que é. 

 

4.1.6. O CONSENTIMENTO 

 
O consentimento é um importante nível na dinâmica das esferas estruturais da vontade. Esta 

esfera é suscitada pela inevitabilidade do involuntário absoluto. Vimos que o involuntário não 

somente possui um caráter relativo devido a sua relação com o voluntário mas possui também um 

caráter absoluto devido a elementos como acidentes do tipo de caráter pessoal, do inconsciente e até 

a pura vida biológica, nascimento e morte, ou seja, fatos que não posso mudar.131 

 
O consentimento é a esfera da vontade que me mantém cônscio de que sou uma liberdade 

encarnada. O consentimento faz emergir claramente o que me surpreende como estando implícito, a 

saber, o contraste entre as projeções da liberdade em toda sua força e os limites que toda liberdade 

deve encarar passo a passo, pois liberdade é sempre liberdade motivada. O consentimento 

possibilita minha resposta em situações nas quais se faz necessário encurtar o ideal de uma 

liberdade onisciente, totalmente racional, porque age no tempo e espaço, na base de um 

conhecimento que está sempre incompleto, e seus atos sempre envolvem um elemento de risco. 

                                                                 
130 IDEM. Ibid., p. 159 
131 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit., p. 343 
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Similarmente, também me torna capaz de lidar com exigências limitadoras do ideal de uma 

liberdade sem esforço, graciosa, em plena harmonia com seus órgãos – seja com os olhos da 

cautela, seja com olhos destemidos do ‘apesar de’. Seja como for, o que não falta para o 

consentimento é o senso de lucidez que, apesar de tudo, torna a vontade sempre capaz de responder 

com seriedade tanto à infinitude quanto à finitude humanas. Dessa forma, através da decisão, do 

esforço e do consentimento, o caráter livre da vontade pode unir os pólos separados pelo 

entendimento, pode tornar-se atual abraçando a particularidade, pode ser, afinal, uma vontade 

encarnada quer em suas limitações quer em sua grandeza. A esfera do consentimento tem 

implicações diretas com possibilidade ou não da alienação da vontade, como veremos mais adiante.  

   

Podemos destacar um exemplo no qual a atuação do consentimento se dá. O consentimento 

aparece quando o projeto, no sentido estrito de correlato da decisão, não é constitutivo do futuro, 

mas participa nele. A temporalidade futura da consciência não é redutível a permanecer restrita 

apenas à sua aptidão para fazer projetos. É importante resolver esta ambigüidade mantida por um 

uso semi-descritivo e semi-transcendental de expressões tais como “consciência como um projeto”, 

“consciência como um impulso”, etc. Juntamente com a temporalidade em geral, a temporalidade 

futura da consciência pertence mais à ordem do involuntário absoluto, à ordem do inevitável, já que 

ela muda aquilo que posso querer na forma de projetos e cuja execução a vir depende de mim 

consentir, como se fosse uma condição que não posso querer absolutamente. 

 

A consciência que projeta no futuro é a mesma que consente ao “tempo” da duração, e ao 

bom transcorrer desse “tempo”, seu cumprimento e desdobramento final.132 Aos olhos da sabedoria 

que se mantém ao nível da consciência tal como se apresenta, é essencialmente inútil supor uma 

gênese conceitual da temporalidade futura por uma consciência transcendental - seria nada mais que 

um puro jogo mental. Tal sabedoria é aquele tipo de consciência que age dentro do contexto de uma 

dimensão futura que ela não cria. Podemos até reconhecer que uma recorrência prematura à idéia da 

constituição transcendental interfere com nosso entendimento da consciência e das necessidades 

absolutamente insuperáveis que ela encontra na privacidade de seu próprio núcleo. 

 

O consentimento é uma região crucial e vital de reserva de sentido na vontade. É um extra 

gerencial. Uma instância última de contínua avaliação, controle de qualidade do processo do querer, 

e auto-entrega ao elemento de concretude e novidade que está sempre em formação e transformação 

no continuum do vivido. Para o ser humano, não basta apenas querer e significar. É necessário que 

o querer e seus sentidos tenham consentimento, ou seja, nenhum querer, mesmo os mais 

                                                                 
132 IDEM. Ibid., p. 51 
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inegociáveis, deve destituir-me ou subjugar-me por completo. É a reserva de liberdade presente na 

vontade mesmo diante do inevitável. Necessidade, emoção, hábito, sentidos, afetos, determinações, 

ações, tudo deve ser consentido. Sem a reserva do consentimento, correríamos o risco de ficarmos 

colados ou submetidos definitivamente nas coisas que desejamos ou queremos. Isto, insiste Ricoeur, 

é o caso mesmo diante das mais extremas necessidades: 

 

“Quando ponho meu corpo a ser mover, sou testemunha a mim mesmo de que a liberdade 
tem força sobre a natureza, que a natureza em parte não lhe oferece resistência e 
praticamente percebo que há uma continuidade possível da liberdade com a natureza. Mas 
há três formas de limites, tradicionalmente chamados de caráter, inconsciente e vida, 
suscitando o consentimento, e fazendo com que minha vontade em movimento abrace a 
realidade e expanda o reino da liberdade até mesmo às regiões da necessidade, onde a 
natureza não mais confronta nossa vontade com a docilidade dos poderes do corpo. O 
consentimento é o movimento da liberdade em direção à natureza a fim de se reunir com 
tal necessidade e convertê-la a si mesma.”133 

 
 

5. VONTADE E DESEJO – situando os termos 

 

Assim como ocorre no pensamento de Tillich, em vários momentos temos a nítida impressão 

de que para Ricoeur a vontade é o voluntário, possuindo assim um sentido mais estrito ou até 

mesmo circunscrito à dimensão humana de dar sentido e ordem à realidade . É o que notamos 

quando a vontade é apresentada como “o que traz ordem à multiplicidade do involuntário”134. Em 

outros momentos, Ricoeur considera a vontade como sendo todo o conjunto dos elementos que 

fazem parte e atuam intrinsecamente na dinâmica do querer – o  voluntário e o involuntário, a 

totalidade, uma vez que tais elementos são inseparáveis e se relacionam incondicionalmente. Assim, 

a vontade em Ricoeur é o conjunto todo de elementos que caracterizam sua dinâmica: a 

necessidade, os motivos (involuntários ou voluntários), os projetos, a escolha/decisão, o esforço, 

empenho ou exercício, a ação (considerada sob o ponto de vista da vontade), o caráter e o 

consentimento (confirmação do querer, sempre necessária e contínua em todo decorrer do 

processo), etc.135  A vontade é uma constante gestação, articulação e regeneração de sentidos, nos 

quais todas as suas dimensões estão envolvidas ou implicadas. 

 

                                                                 
133 IDEM. Ibid., p. 324 a 325 
134  IDEM. Ibid., Op. cit., p. 9 
135 IDEM. Ibid., pp. 8 a 20. Na descrição introdutória de seu método, Ricoeur reitera a noção de conjunto e de 

conectividade em todas as esferas que compõem o querer ou a vontade (p. 8). Salienta a impossibilidade de 
fragmentação da estrutura da vontade como um todo, critica os reducionismos psicologistas e naturalistas, enfatiza a 
inerência do corpo como parte integrante da vontade (p. 15) e mesmo a implicação do mistério como parte desta 
estrutura. “Dizer ‘eu quero ou tenho vontade’ significa, ao mesmo tempo, que ‘eu decido’, ‘eu movo meu corpo’ e 
que ‘eu consinto’ ” (p. 10). “Conceitos como ‘fato mental’ é uma monstruosidade.” (p. 12). 
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O mesmo tratamento estrito e amplo também ocorre em Tillich. Às vezes se refere à vontade 

como uma dimensão estrita, singular ou identificada como desejos pessoais. É o caso da menção 

que faz na sua obra Dinâmica da fé.136 Contudo, em muitas outras ocasiões, trata a vontade como 

uma realidade abrangente, dinâmica, constituída de variadas dimensões, esferas e elementos, e que, 

apesar da distinção necessária que devemos fazer destes níveis, palavras como vontade ou 

intencionalidade devem ainda ser mantidas.137 

 

Em sua crítica aos reducionismos, Ricoeur salienta em primeiro lugar que uma facticidade 

nunca é mera facticidade, ou o  que comumente chamamos de empírico. O “empírico” sempre tem 

aparecido para nós ou como quase que um “deus” (positivismo), ou com desdém (romantismo, 

idealismo, existencialismo). O empírico-factual tem que sair destas armadilhas e não pode ser 

consignado a se reduzir a estados de degradação da vontade e seus disfarces nas sombras da paixão, 

como quis a tradição.138 “Nós vamos ocorrendo na vida com tudo o que somos e com tudo o que 

vamos nos tornando.” Isto é o empírico no sentido amplo e mais correto. 

 

Como explicação é estabelecer ou reduzir um fenômeno a fatores causais, não é correto fazer 

uma explicação da vontade. Tentar explicar a vontade nos faz cair em equívocos ou reducionismos, 

como por exemplo: “Há o involuntário e depois surge um construto chamado vontade”. Mas a 

vontade não é um construto. Não podemos explicar a vontade, mas podemos compreendê-la por 

meio de uma descrição de sua dinâmica. Descrever a dinâmica da vontade é compreendê- la. 

 

A dinâmica da vontade nos faz perceber que há uma diferença entre desejo e vontade, mesmo 

em situações em que a execução da minha vontade não esteja em meu poder, seja porque dependa 

estritamente dos eventos ou da vontade de um outro. Em ambos – no desejo e na vontade – sei 

claramente do que precisa ser feito e até com uma idéia ávida, e se a execução não está em meu 

poder, a vontade pode ser assemelhada com desejo ou até ser confundida, pois ambos estão 

dependentes de uma execução alheia. Neste estado de coisas, tanto o desejo quanto a vontade estão 

condicionados a uma ação ou circunstância além de si. Por exemplo: projeto um passeio, mas se o 

tempo estiver bom; projeto um jogo, mas depende da vontade de um outro. Freqüentemente, a 

relação entre desejos, projetos, sentidos e decisões são extremamente complexas para um 

entendimento fácil. Não há como seguirmos muitos modelos, tipologias ou normas de forma fácil. 

Contudo, é a relação com o sentido, sempre presente em qualquer caso, mesmo os mais incomuns, 

                                                                 
136 TILLICH, Paul. Dinâmica da fé . São Leopoldo, Editora Sinodal, 1970, pp. 27 a 29 
137 Cf. TILLICH, Paul. Teologia sistemática. Op. cit., pp. 155 a 158; Perspectivas da teologia protestante nos séculos 

XIX e XX. Op. cit., pp. 167 a 168 
138 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit., p. 7 e 8 
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que nos permite certa compreensão e “normatividade”. 139 Aliás, são exatamente tais casos 

incomuns, que nos levam à consideração de instâncias extremas, os que nos possibilitam estabelecer 

a relação entre o projeto e sua execução mais claramente. A este respeito, Ricoeur acrescenta 

algumas distinções concernentes ao voluntário: 

 

• Comportamentos automáticos (puramente impulsivos ou de ação explosiva) são voluntários 

quando a consciência pode reconhecer até uma intenção extremamente implícita neles, a ponto 

de podemos dizer, após o fato, que é um projeto potencial de uma ação adiada (ou que havia 

sido adiada). Isto expresso de forma negativa equivale a dizer que a demora (ocorrida) na 

execução do projeto não é necessária para a existência de uma decisão – a decisão ocorreu de 

qualquer modo; 

• Inversamente, como no caso de uma ação adiada indefinidamente, a ponto de tornar-se um 

simples desejo, uma tal intenção permanece ainda uma decisão autêntica quando a ação que ela 

projeta parece estar dentro do poder de seu autor; ou seja, pode ser executada sem demora. 

Execução efetiva não é necessária para a existência de uma decisão.140  

 

Os aspectos de distinções em torno de vontade e desejo nos fazem ver que “o desejado” não é 

a mesma coisa que querer. Esta distinção pode ficar mais clara na seguinte descrição que Ricoeur 

oferece sobre a estrutura tríplice da vontade: 

 

(a) O desejado é aquilo sobre o qual decido – o projeto que formo: contém a direção da ação a 

ser feita por mim de acordo com minhas habilidades. 

 (b) Mas o projeto é irreal ou um tipo de irrealidade. Inscrevê- lo no real através da ação é a 

segunda estrutura da vontade. Aqui surge a relação entre atuar e ação. 

 (c) Contudo, há ainda um outro nível: a vontade não se resume apenas num projeto vazio e 

sua  execução prática. Ela também se constitui no reconhecimento da necessidade que ela 

não pode propor nem mudar. Isto chega à nossa atenção por um desvio ao involuntário – 

para o que a vontade é uma resposta. 

 

A estrutura tríplice da vontade, segundo a descrição ricoeuriana, pode ser observada no 

quadro ilustrativo a seguir: 

 

                                                                 
139 IDEM. Ibid., p. 40 
140 IDEM. Ibid., p. 41 
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ESTRUTURA TRÍPLICE DA VONTADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
         
 

                 
         
  
 
 
                 

 

 

Estes elementos estruturais agem em sentido e operação de forma conjunta, inter-relacionada e ininterrupta, 
ainda que, num feixe de instante, um ou outro esteja mais em evidência. A vontade é uma constante gestação, 
articulação e regeneração de sentidos em torno do que é estipulado como faltando em nós. 

 

DECIDO/decisão/escolha 
 

A decisão genuína requer a possibilidade da ação. 
(Aqui se encontram o voluntário:  intenção do eu a algo, 
habilidade, hábito de algo e esforço como movimento 
interno intencional que se propõe a algo ou a uma 
mudança, e o involuntário:) 

AJO (ação, movimento) 
 

A ação é uma expressão/encarnação de uma 
vontade. É na ação que nos experimentamos 
como unidade e podemos ser inteiros. 
Agir sem ser inteiro não é ação, mas fuga do 
ato 

CONSINTO 
(consentimento) 

Confirmação do querer (do que se 
quer e seu sentido) sempre necessária 
e contínua em todo o decorrer do 
processo. 

PROJETO de ação 
(objeto da decisão) 

MOVIMENTO VOLUNTÁRIO 
(execução) 

Além de sua estrutura intencional típica, o 
movimento voluntário  também implica uma 
referência especial às habilidades  um tanto 
submissas que são seus órgãos, assim como 
previamente os motivos eram as razões para a 
decisão. 
O que torna a fenomenologia ainda possível no 
nível da ação é o fato de que a ação é 
extensão/encarnação de uma vontade. Uma 
mudança é efetuada no mundo. 
Aqui estão presentes o esforço/exercício efetivo: 
necessidade da vontade de vencer a inércia do 
corporal pela ação. O esforço emite reações e 
retornos contínuos à consciência, e esta por sua vez, 
terá que subjugar também a inércia para tornar 
possível novas dinâmicas de pensamento. Assim, no 
esforço não é possível o pensamento esvaziado ou 
desencarnado, mas somente um Cogito encarnado. 

MOTIVOS 
Um motivo NÃO é uma causa no sentido eficiente -operacional. 
Não é efetivo e não pode ser entendido separadamente da decisão 
da qual é motivo . É o porquê no sentido de o que justifica o projeto. 
Pode ser racionalizável ou não. Quando não é, apesar de ainda não 
possuir contornos e sentidos bem definidos, é forte e real o suficiente 
como um fogo presente na motivação da decisão inserindo conteúdos 
concretos e atuais. É um porquê original, o primeiro elemento 
estrutural que une o voluntário e involuntário.. Tanto os motivos 
racionalizáveis quanto os que não são, geralmente se manifestam 
involuntariamente, mas no entanto, são eles que tornam possível 
relacionar um nº. de funções como necessidade,  prazer-dor, 
habilidades pré-formadas (instintivas), emoção, hábito, etc. ao centro 
de perspectiva do eu (Cogito).  (Os motivos não são meramente 
naturalistas.  São motivos de um corpo humano, de um eu quero,  
que  não é mera coisa.) 

(Também pode estar presente nos motivos o involuntário absoluto : caráter, 
inconsciente, o biológico, etc. Este nível absoluto de involuntário é o terminal 
do ato original da vontade, o que está mais escondido. Geralmente ele gera 
consentimento.)     
      

O consentimento é uma região crucial e 
vital de reserva de sentido na vontade. É 
um extra gerencial. Uma instância última 
de contínua avaliação, controle de 
qualidade do processo do querer e auto-
entrega a ele. Para o ser humano, não basta 
apenas querer e significar. É necessário que 
o querer  e seu(s) sentido(s) tenha(m) 
consentimento, ou seja, nenhum querer, 
mesmo os mais inegociáveis, deve 
destituir-me ou subjugar-me por completo. 
É a reserva de liberdade presente na 
vontade. Necessidade, emoção, hábito, 
sentidos, afetos, determinações, ações, tudo 
deve ser consentido. Sem a reserva do 
consentimento, correríamos o risco de 
ficarmos colados ou submetidos 
definitivamente nas coisas que desejamos 
ou queremos. 
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Como indicado anteriormente, a distinção entre as esferas ou níveis presentes na vontade – 

motivos, projetos, deliberação, decisão, execução etc., – não se dá por questões temporais, mas por 

questões de sentido. Estes níveis estão o tempo todo intercalados por sentidos e a relação destas 

esferas podem ser instantâneas.1  Vimos também que, o corpo experimentado, por exemplo, 

corresponde na verdade a um comportamento da vontade. Na vontade, o corpo objetivo não é uma 

parte, mas um todo – um todo entre outros todos que se relacionam lateralmente, e não 

subordinadamente.2 Já as paixões são distorções tanto do involuntário quanto do voluntário, como 

veremos mais adiante. 

 

Concluímos então que o desejo é a pré-condição de um projeto. E o projeto, por sua vez, é o 

meio pelo qual o desejo se predispõe a entrar em contato com o “real”.  Mas de qualquer forma, 

dentro do quadro ricoeuriano, desejo é uma palavra que precisa ser situada, pois encerra certas 

esferas distintas. O desejo ora pode permanecer apenas na esfera dos motivos, ora se encontra não 

apenas na esfera dos motivos mas também encapsulado como projeto: 

 

DESEJO =>  motivo 

DESEJO =>  motivo + projeto 

 

 

Na dimensão da decisão, podemos ter a seguinte perspectiva: 
 

DECISÃO =>  motivo    +    projeto   +   deliberação  /  escolha  –  cortar a realidade. 

                  ↓       ↓ 

            (desejo)  (desejo) 

 

 
                    Para Ricoeur, toda esta relação dentro da dinâmica da decisão é extremamente complexa, mas há 
                    o sentido sempre e é ele que nos possibilita uma compreensão mínima.3 

 

 

A vontade como totalidade não é só mero desejo porque ela também participa e se relaciona 

com a dimensão de nossa concreticidade existencial exercendo também seu papel de “interface” das 

realidades. Seu caráter multidimensional lhe dá capacidade de não ter necessariamente que se 

limitar continuamente a um certo domínio da realidade. A vontade é a subjetividade que quer, mas 

que se conhece e se reconhece como querer, e isto está disponível em cada ato volitivo. Ela é 

                                                                 
1 IDEM. Ibid., p. 38 
2 IDEM. Ibid., p 15 
3 IDEM. Ibid., p. 40 a 41 
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munida de algo diferente do mero impulso ou desejo cujo ímpeto restringe-se à dinâmica da 

satisfação. É este caráter global da vontade que impede que a subjetividade seja apenas desejo. A 

subjetividade é um conjunto de dimensões essenciais. É uma ação em exercício de liberdade, um 

protesto do indivíduo criativo, da personalidade, do homem envolvido na trágica situação de ter que 

decidir em seu estado de alienação, e mesmo a fuga da decisão já é uma decisão.  

 

 

6. VONTADE E ALIENAÇÃO 

 
A vitalidade humana tende a se incorporar em criações, formas e instituições culturais através 

do exercício da intencionalidade criativa. Mas toda incorporação põe em perigo o poder vital 

precisamente mediante o dar- lhe o ser atual. O homem está ansioso pela ameaça de uma forma final 

na qual sua vitalidade se perca. Por outro lado, está ansioso pela ameaça de uma ausência caótica da 

forma, na qual tanto a vitalidade quanto a intencionalidade se perderão.4 

 
Todo ser vivo, e por analogia, todo ser, avança para além de si mesmo e para além da forma 

dada através da qual ele tem ser. Na natureza essencial do homem, a vontade dinâmica e a forma 

estão unidas. Mesmo que uma determinada forma seja transcendida, isso acontece em termos de 

forma. No ser existem formas de auto-transcendência da forma. Sua união com a dinâmica do ser, a 

vontade, nunca se rompe. Pode-se ver essa união fragmentariamente em personalidades onde é 

efetiva a graça, tanto no reino secular quanto no reino religioso. Em contraste com esses símbolos 

de reunião, é óbvia a ruptura existencial entre a vontade dinâmica e a forma. Sob o controle da 

hybris e da concupiscência, o homem é arrastado em todas as direções sem qualquer alvo e 

conteúdo definidos. Sua vontade se transforma em um impulso à auto-transcendência, mas sem 

forma. Neste estado, não é a nova forma que atrai a auto-transcendência da pessoa; a dinâmica se 

torna um alvo em si mesma. Pode-se falar em tentação do novo, que em si mesmo é um elemento 

necessário em toda auto-atualização criativa, mas quando distorcida sacrifica o criativo em função 

do novo. Nada de real é criado se falta a forma, pois não existe nada de real sem forma.5 Uma parte 

do protestantismo distorcidamente radical também intentou isto, intentando o real, mas através da 

negação de qualquer forma, o que culminou numa tendência ao empobrecimento das expressões 

culturais. 

 

Entretanto, forma sem vontade dinâmica é igualmente destrutiva. Se uma forma é abstraída da 

vontade em que é criada e é imposta sobre a dinâmica à qual não pertence, transforma-se em lei 
                                                                 
4 TILLICH, Paul. Teologia sistemática. Op. cit., p. 170 
5 IDEM. Ibid., p. 293 
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externa e estranha. Tornar-se opressiva e produz ou um legalismo sem criatividade ou surtos de 

revolta de forças dinâmicas que levam ao caos e freqüentemente, em reação, à formas mais 

poderosas de repressão. Essas experiências pertencem à condição humana, tanto na vida individual 

como na vida social, tanto na religião como na cultura. Podemos então dizer que a alienação nasce 

do o desejo humano de permanecer em uma fuga contínua da lei ao caos e do caos à lei. Existe 

uma quebra contínua da vitalidade pela forma e da forma pela vitalidade.6 Paul Ricoeur chama a 

alienação, esta quebra, de falta (faute)7 cuja relação com a vontade será considerada mais adiante. 

Por enquanto, é importante considerar que quando desaparece um desses pólos, o outro também 

desaparece. Vontade, vitalidade e o impulso de romper a forma terminam em caos e vazio. Se 

perdem quando separados da forma. E forma, estrutura e lei igualmente terminam em rigidez e 

vazio quando se separam da vontade. 

 

Isso inclui a crítica básica de todas as doutrinas do homem que descrevem a natureza essencial 

do homem em termos de mera vontade dinâmica ou em termos de mera forma. A doutrina da hybris 

ou da concupiscência apontaram para isso. Se o homem é entendido essencialmente como libido 

ilimitada ou como ilimitada vontade de poder, a base para essa compreensão não é a natureza 

essencial do homem, mas seu estado de alienação existencial. A incapacidade de alcançar uma 

forma na qual a vontade da natureza do homem seja preliminar e longamente satisfeita é uma 

expressão da alienação do homem com relação a si mesmo e da união de vontade e forma. A mesma 

crítica deve ser feita às interpretações da natureza humana que a privam da vontade em seu ser, 

reduzindo seu verdadeiro ser a um sistema de formas lógicas, morais e estéticas às quais ele deve se 

conformar. Filosofias do sentido-comum, bem como doutrinas racionalistas e idealistas do homem 

eliminam a vontade na auto-realização do homem. A criatividade é substituída pela sujeição à lei – 

uma característica do homem na alienação.8 Qualquer compreensão do homem como meramente 

uma vontade, ou meramente uma forma, descrevem a condição existencial do homem em alienação. 

Essa é sua verdade e o limite de sua verdade. 

 
Considerar a dimensão essencial não implica em exclusão da concretude existencial. O 

essencial está em relação direta com o existencial, e não poderia ser diferente. Como vimos, é 

evidente que a vontade não é somente uma realidade de relação essencial com o mundo. Ela é 

                                                                 
6 IDEM. Ibid., p. 294 
7 A palavra falta no português é, talvez, a mais apropriada para o termo -conceito francês faute de Ricoeur, que expressa 

a condição da alienação humana. Falta (faute) não deve ser confundida ou entendida como manque ou absence, que é 
‘falta’ no sentido de ausência, não haver a presença de, que também são termos desenvolvidos conceitualmente por 
Ricoeur (Cf. RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit., p. 86 a 87 e nosso 
item 3.2.3. atrás). Neste trabalho, optamos pelo uso da palavra falta para o termo faute e a palavra ausência para o 
termo manque. 

8 TILLICH, Paul. Teologia sistemática. Op. cit., p. 294 
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também existencial. A preocupação existencial dirige-se à própria existência. Da mesma forma que 

uma abordagem essencial da vontade focaliza o caráter único da vontade, voltando-se para sua 

estrutura e possibilidades fundamentais, a abordagem existencial destaca os diversos modos de 

existência, que podem inclusive entrar em conflito entre si. 

 

6.1. ALIENAÇÃO COMO FALTA 

 

A falta é uma condição que, ao mesmo tempo em que revela nossa infinitude e grandeza, 

revela também nossa tragédia, impossibilidades e fracassos. É uma consciência básica de que nada 

está completamente plenificado no mudo e, principalmente, que a existência como vivemos é uma 

existência falha porque lhe falta a completude, a plenitude, a totalização. 

 

Mas a falta é uma distorção, ou se quisermos, uma entre outras possibilidades, e não uma 

primazia básica da vida, apesar do fato de que, na sua ocorrência, torna-se radical e marca a 

existência profundamente. A falta é sim uma condição de queda, ruptura, falha, corrupção, 

desintegração, mas ela não é metafisicamente original, assim como também não é o mal. 9 A falta 

não é um elemento de ontologia fundamental homogênea como outros fatores descobertos pela pura 

descrição, como motivos, poderes, condições e limites. Ela pode ser concebida somente como um 

acidente, uma interrupção, uma queda, por mais trágicas que sejam suas conseqüências. Ela não se 

constitui como uma parte de um sistema conjuntamente com as possibilidades fundamentais 

contidas no voluntário e no involuntário. 

 

 

6.2. NA VONTADE, A FALTA SE DÁ COMO ESCRAVIDÃO DAS 
PAIXÕES 

 

Antes de considerarmos a condição da falta em relação à vontade especificamente, é 

importante enfatizar, antes de qualquer coisa, que a falta é um evento com imensas possibilidades. 

Nos seus limites externos, a falta é uma descoberta do infinito, uma experiência invertida do 

sagrado: do sagrado no demônico. É pecado no sentido mais ontológico da palavra. A falta que 

sozinha poderia colocar um problema ético no seu contexto genuíno, é também sozinha capaz de 

depor a ética considerada como uma ordem fechada da lei. Está relacionada com Deus, está diante 

de Deus, indo além da subjetividade pelo seu próprio excesso. Somente mais tarde, entre os frutos 

do Espírito, a harmonia pode ser apresentada como uma nova ética. Assim, o que não pode ser 

                                                                 
9 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit., p. 27 



 

 

91 

equivocado na ontologia da vontade é que ela não é uma ética real no sentido imediatista. Isto a 

sobrecarregaria como tendo que agüentar sozinha todo a confluência das cargas do viver. A 

vontade não é um trator vasculante, mas é um centro direcional e de sentido em conexão gerencial 

contínua com todas as forças que atuam sobre o homem e reagindo a elas e com elas responsiva e 

criativamente. Além do mais, celebrar o senhorio da vontade sobre a natureza nos levaria a elogiar 

falsamente o “fariseu” e o “justo”: prometer auto-controle prematuramente seria uma promessa que 

não pode ser cumprida.10 O auto-controle é um mister a ser conquistado como fruto de sincera 

disposição e habilidade de exercício e não algo a ser decretado ou assumido superficialmente. 

 

No caso da vontade, a falta se dá na dificuldade de reconciliar a liberdade (voluntário) e 

natureza (involuntário), que se torna premente na tendência do “Eu” em fechar-se num círculo de si 

mesmo. Seja como for, num sentido mais estrito, a  falta está mergulhada no princípio das paixões 

que é uma certa escravidão que a alma impõe a si mesma,11 como se amarrando a si mesma. Esta 

escravidão não tem nada a ver com determinismo, que é somente uma regra necessária ligando os 

objetos para uma consciência teórica. A escravidão das paixões é algo que acontece a um sujeito, 

ou seja, a uma liberdade. Servidão e livramento são coisas que acontecem à liberdade. O perigo de 

se falar em escravidão das paixões é passar a entendê-la como um determinismo destruindo a 

liberdade ao invés de algo que acontece à liberdade por meio de sua auto-degradação em tornar-se 

objeto. Assim, assumir a falta como um determinismo que corrói e destrói a liberdade não é um 

procedimento metodologicamente correto, principalmente por aqueles que assumem que o ser 

humano é um ser aberto a possibilidades. Toda metodologia que busca compreender a vontade deve 

tentar escapar da armadilha de ver a vontade inteiramente mergulhada no “determinismo” da falta. 

O método empírico seria o unicamente adequado a uma paixão em particular, mas ele nada pode 

dizer ou estabelecer com respeito à questão da falta ser fundamental ou somente um acidente nas 

possibilidades fundamentais do homem. Não pode haver nenhuma compreensão fundamental da 

vontade começando com um acidente, somente uma descrição empírica. 

 

A falta como escravidão também não é uma necessidade revelando um involuntário absoluto, 

ao qual estou sujeito enquanto viver. A escravidão das paixões introduz uma nova ocasião de 

eventos para que corramos o risco de perder a conexão possível entre a necessidade experimentada 

e a liberdade. Começando com a corrupção, a liberdade fica fascinada com o sonho de se auto-

afirmar, e a partir daí exila-se de si mesma. Ela passa a negligenciar levianamente a necessidade, 

super proclamando-se como liberdade soberana, mesmo quando usa a necessidade como um álibi 

                                                                 
10 IDEM. Ibid., p. 25 
11 IDEM. Ibid., p. 25 
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justificador para as paixões. Assim, o indivíduo se escusa ambiguamente, apelando ao seu caráter 

para desincumbir sua responsabilidade. 

 

É somente na paixão que a vontade se escraviza ao invés de estar soberana ou mesmo 

derrotada. Na medida em que a emoção fornece o ponto corpóreo de entrada e um álibi para a 

paixão, isto não é paixão. A paixão é um fenômeno mental e não corpóreo. É uma vertigem a que 

a vontade escolhe se render, uma escravidão que a vontade impõe sobre si mesma. O verdadeiro 

involuntário corpóreo, a saber, a emoção, permanece em princípio um órgão ao invés de um senhor 

do voluntário. A questão de que a paixão é uma obra da vontade, um fenômeno mental, e não o 

contrário, é evidente pelo fato de que a vontade pode recobrar-se da paixão. Se a paixão fosse uma 

realidade “superior” ou fundamentalmente determinante, não haveria uma instância outra e possível 

ao qual a vontade pudesse se recobrar ou recorrer. A paixão seria a primazia e o recobrar-se uma 

patologia ou mero acidente. 

 

Assim, as paixões procedem da região da vontade mesma e não do corpo. A paixão encontra 

sua tentação e seus meios no involuntário, mas o encanto vem da alma. Neste sentido específico, as 

paixões são a vontade mesma. Elas agarram a totalidade humana pela cabeça e a torna uma 

totalidade alienada. É por isso que nenhuma paixão pode ser colocada entre as funções sintéticas do 

voluntário e involuntário. Cada paixão é uma forma da totalidade humana. Se isto é fato, para 

Ricoeur, não há como experimentar desejos de forma alheia ou extrínseca à totalidade. Este também 

foi o entendimento de Sartre, que apontou a impossibilidade da má-fé humana se esquivar de nossa 

condição inescapável de sermos livres. 

 

As paixões são distorções tanto do voluntário quanto do involuntário. Comumente, 

consideramos as paixões como emoções complexas, resistentes e mais sistemáticas. Apesar das 

emoções estarem ligadas às paixões, como demonstrou Descartes, as paixões não são graus 

elaborados da emoção. A emoção pertence a uma natureza fundamental de uma chave comum que 

serve tanto à inocência quanto à falta. Já a paixão tem um princípio ativo e ao mesmo tempo 

pertencente ao nada. Se nos detivermos no locus das paixões humanas, ficamos impedidos de 

vislumbrar as possibilidades fundamentais do homem. Este vislumbre não é somente uma mera 

suspensão de um puro involuntário mas também de um puro querer (vouloir).12 As paixões são tanto 

ramificações da vontade quanto do involuntário. Por exemplo, a ambição é uma forma apaixonada 

de energia empreendida em escolha e em esforço. Tanto a vontade de poder de Nietzsche quanto as 

paixões exemplificadas por dramas novelísticos, são formas apaixonadas da vontade. 

                                                                 
12 IDEM. Ibid., p 24 
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A ambigüidade presente na paixão encontra-se no fato de que a paixão, ao mesmo tempo em 

que é sinal de meu salto livre acima dos determinismos do caráter ou qualquer outro a ser rejeitado, 

também depende, ao mesmo tempo, deste senso de caráter para eximir-se de sua responsabilidade. 

Mas sem o reconhecimento dos determinismos do caráter, nenhuma auto-proclamação da liberdade 

seria possível. Assim, tal liberdade fala da tirania do “caráter” e ao mesmo tempo santifica sua 

escravidão e dependência em nome de uma necessidade que se tornou fraterna 13 ou simuladamente 

domesticada. A trama destes subterfúgios e ambigüidades nos faz perceber uma oscilação contínua 

a ou petrificar a necessidade ou congelar a liberdade. Se este é o caso, devemos tentar uma 

penetração heróica nos laços mais elementares que ligam, inclusive, até mesmo a necessidade com a 

liberdade. 

 

A escravidão das paixões é uma escravidão ao nada. Há uma diferença fundamental entre o 

nada da negatividade e o nada da inutilidade ao qual a paixão sucumbe. Toda paixão é inutilidade 

(vanité). Reprovação, suspeita, concupiscência, inveja, mágoa e pesar são nomes variados para 

correr atrás do vento. Esta ficção, esta mentira, revela o papel decisivo da imaginação na gênese da 

paixão. Aqui de novo não esqueçamos de notar os pontos de menor resistência onde a imaginação 

pode insinuar seus mitos e fazer a alma sucumbir ao encanto do nada. A idéia do nada é uma fonte 

inexaurível de erro. Como tal, a negação já tem um lugar importante na ontologia fundamental: a 

necessidade como ‘ausência de’, o buraco de vão da possibilidade aberta por um projeto, a recusa 

inaugurando toda afirmação voluntária, a negatividade da finitude, a impotência indicada pela 

morte e mesmo pelo próprio nascimento. Mas esta negação deve ser colocada fora do nada da 

inutilidade (vanité). Há uma diferença entre o nada da negatividade e o nada da inutilidade. A 

negatividade deve ser colocada fora do nada da inutilidade que a complica e a perverte. Comparada 

com a suspeita no ciúme, alimentando-se de sua própria ficção, o vazio-ausência da fome é ainda 

um tipo de saciedade – uma saciedade da verdadeira angústia e uma verdade do corpo, em contraste 

com o vazio que é inutilidade e desdobramento da alma. Portanto, devemos suspender este poder 

assustador que constrange a liberdade a se tornar indisponível ao projetar a escravidão que ela 

impõe a si mesma num nada intencional. 

 

A paixão escrava introduz um infinito, um excesso, que é ao mesmo tempo um infinito 

doloroso que torna a paixão infeliz. A paixão atrai a alma a uma busca sem fim e inaugura o ‘mau 

infinito’. O mau infinito nos força a nos negar a nós mesmos. Só um infinito autêntico pode abraçar 

a finitude sem requerer a sua auto-negação. O infinito autêntico não exige de ninguém a negação de 

                                                                 
13 IDEM. Ibid., p. 26 
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sua própria finitude, concretude e particularidade. Dessa forma, não pode haver nenhuma gênese da 

falta começando com o voluntário e nem tampouco começando com o involuntário, embora cada 

aspecto deste sistema circular (prazer, poder, costume, domínio, recusa, auto-afirmação) possa 

constituir um convite para a falta. Ao contrário, a falta permanece como um corpo estranho na 

estrutura essencial do homem. Não há nenhum princípio de inteligibilidade de tal ruptura análogo 

ao da inteligibilidade das funções do involuntário e voluntário no sentido de que suas essências 

completam uma a outra dentro da unidade humana.14 Em outras palavras, o homem não é 

essencialmente o que é dependendo de como o voluntário ou o involuntário imprime seu teor de 

especificidade. O homem é essencialmente o que é porque tanto o voluntário quanto o involuntário 

estão constituídos nele de forma total e relacionalmente implicada. Esta é a base do que podemos 

atribuir à unidade humana. 

Já a falta é um absurdo e o mal é incompreensível. E justamente por serem incompreensíveis, 

não estamos autorizados a considerar como caídos nem o involuntário, devido à sua irraciona lidade 

parcial, nem o voluntário, devido ao seu poder de estabelecer sentido. A falta altera tanto o 

voluntário quanto o involuntário, e não apenas o voluntário. Contudo, embora a falta tenha “entrado 

no mundo”, isto não impede que seja possível buscarmos uma compreensão descritiva das 

possibilidades primordiais que não nos são absurdas.15 Mas apesar de tudo, a falta oferece 

condições para uma ocasião privilegiada para consideração da iniciativa de um sujeito. O homem 

que vai agir ou que está agindo normalmente não reflete sobre sua condição de ser 

fundamentalmente um sujeito. Somente em memória e particularmente na retrospectiva do remorso 

aparece a ele de repente, ao mesmo tempo no centro e fora de seu ato, um eu que poderia e deveria 

ser outro, com outras possibilidades. Assim, ao passar pela falta, a consciência ainda assim tem a 

chance de alcançar sua liberdade fundamental, experimentando-a de um modo transparente. Em 

outras palavras, isto revela que, em última análise, a falta não consegue destruir as estruturas 

fundamentais do homem. Seria mais correto dizer que o voluntário e o involuntário, em si mesmos 

como são, caem no poder do nada como um país ocupado que é rendido intacto ao inimigo. É por 

isso que a antropologia é possível; e é por isso que a vontade pode ser mais que a falta, aprendendo 

a intuir sua situação bem no ponto em que passa a fechar-se em si mesmo.  

Neste sentido, na perspectiva da subjetividade, as expressões míticas eram tentativas de 

inspecionar possibilidades fundamentais do homem – ou seja, é o homem tentando conhecer-se a si 

mesmo fora de sua falta, desejando por uma parada nas representações exclusivas e obsessivas do 

mundo das paixões e da lei. Apesar de seu aspecto ingênuo, o mito possui algo nada ingênuo: 

                                                                 
14 IDEM. Ibid., p. 29 
15 IDEM. Ibid., p. 28 
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possui a coragem do possível. E esta coragem é relevante para a busca de conhecimento das 

estruturas humanas. A imaginação, ao recontar estórias da inocência primitiva, encanta e faz surgir 

através deste encanto, aquele senso difuso do mistério corpóreo conjugado com nossa própria 

condição de ser livre, sem a qual a narrativa mítica seria engolida no paradoxo. Esta coragem diante 

do mistério é o desejo aliado à experiência imaginária sustentando a compreensão (ou a auto-

compreensão) da relação do voluntário com o involuntário. Esta experiência por si já representa 

uma ruptura no círculo que formo comigo mesmo. A liberdade encarnada transcende o si-mesmo já 

no seu próprio corpo. 

Somente uma liberdade encarnada tem a possibilidade de não se estagnar apenas na 

ingenuidade superficia l e inocente do mito e penetrar corajosamente na possibilidade, na novidade 

de vida, no élan criador. A coragem não pode se manter apenas como mero desejo. Ela exige mais. 

Se a coragem se mantiver no nível do desejo, o ímpeto de coragem freqüentemente acaba refém de 

uma manobra de prestidigitação que ligeiramente acena a si mesmo como tendo superado a falta 

quando tudo o que fez foi deslocar a falta para dar lugar à inocência.  É por isso que a compreensão 

da vontade não deve ter nem a falta nem a inocência como ponto de partida. Não há ‘estruturas 

inocentes’ na vontade da mesma forma como não há ‘estruturas da falta’. Inocência e falta não são 

estruturas e sim situações da realidade. Assim, uma abordagem da vontade não pode ser nem a 

descrição da vontade como falta, nem a descrição da vontade como um estado original paradisíaco. 

 

Abordar a vontade é buscar as estruturas que lhe são fundamentais e que são oferecidas 

igualmente à inocência e à falta como uma base comum da natureza humana na qual a inocência 

mítica e a culpa empírica agem de modos diferentes.16 Este empreendimento não é uma busca de 

refúgio numa região de neutralidade confortável, superficial e abstrata. Seria isto se as 

possibilidades só pudessem ocorrer a partir dessa “região confortável”. Mas este não é o caso visto 

que a região de possibilidades subsiste e é disponível não só nesta “região confortável” mas também 

dentro da mais completa falta. A falta acontece para a liberdade. A liberdade pode entrar sim em 

escravidão (auto- imposta), mas o que ela não pode intentar ou realizar é um retorno à natureza 

animal, mineral ou qualquer outra que lhe seja estranha e na qual a liberdade está ausente. Se isto 

fosse possível, a falta deixaria de ser falta para o homem, mas isto é impossível porque o preço da 

falta é que ela deve ser sempre falta e não algo diferente. Afinal, a falta é sempre fruto da liberdade, 

e sempre passível de ser objeto de remorso. 

 

                                                                 
16 IDEM. Ibid., p. 29 
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A abordagem da vontade propicia contornos e limites para a ontologia fundamental. Ainda 

que este limite seja parcialmente inacessível, ele nos proíbe de transformar o conhecimento da falta, 

das paixões e da lei numa ontologia. Ele denuncia o que nós poderíamos chamar num sentido 

especial “a fenomenologia da consciência culpada em relação ao ser da liberdade encarnada”.17 

Mas o fenômeno aqui é o que mais esconde do que revela. O fenômeno da falta esconde o ser da 

condição humana. O torna indisponível. Mas, o ser da liberdade é limitador somente enquanto é 

constitutivo. 

 

Se a vontade possui uma reserva ontológica que lhe abre à possibilidade para um auto-

resgate, esta reserva se encontra aquém tanto da falta quanto da lei. O terreno que tem o poder de 

suspender a falta é o mesmo que suspende a lei. Dessa forma, já não devemos mais falar em falta ou 

em leis, mas em valores que as motivam originalmente, e a relação com os valores que justificam 

escolhas fundamentais. A vontade é fundamentalmente a habilidade para receber e aprovar 

valores.18 Ao perverter o voluntário e involuntário, a falta muda nossa relação fundamental com os 

valores e abre o verdadeiro drama da moralidade que é o drama de um homem dividido. O dualismo 

ético pega o homem antes de qualquer dualismo do entendimento e da existência. No contexto da 

falta, paixões e lei formam um círculo vicioso da existência real. As paixões ejetam os valores do 

homem, os aliena numa transcendência hostil, embora melancólica, que é, falando estritamente, a 

lei no sentido Paulino da palavra; a lei sem graça. A lei condena sem ajudar: ela implica a falta pela 

proibição e precipita a própria decadência interna que ela parecia ser feita para impedir. 

 

Esta reserva na vontade não deve causar em nós reações morais prematuras. A significação 

moral da busca pela zona de reconciliação fundamental entre a alma e o corpo deve permanecer 

suspensa. Seu sentido permanece  escondido e requer um longo desvio a fim de ser percebido. O 

sentido grego de simetria e harmonia está dentro de nosso alcance, mas tal harmonia só é possível 

num ponto além do alcance fácil e cômodo. Ao se levantar em desafio diante da falta, a vontade 

desafia também a ética real. Mas este desafio custa nada menos que tudo. A reserva não é 

experimentada como procura de respostas numa ‘sabedoria” fácil do equilíbrio e auto-controle. A 

falta, quando considerada, destrói este mito da harmonia fácil que é uma mentira e ilusão do estágio 

ético por excelência se tomado na condição da comodidade 

 

A relação fundamental do voluntário e involuntário na vontade revela a unidade do homem, 

na medida em que este está em sua totalidade implicado a um mistério central da existência 

                                                                 
17 IDEM. Ibid., p. 30 
18 IDEM. Ibid., p. 24 



 

 

97 

encarnada – o mistério que eu-corpo sou. É o mistério que exige que eu me torne um com ele, 

participe no mistério, de forma a não me ver a mim mesmo como mero objeto. Ocorre que esta 

participação está sob constante ameaça de obstrução. É importante ressaltar que as estruturas que 

conectam o voluntário e o involuntário são estruturas de ruptura tanto quanto de união. Atrás 

destas estruturas reside o paradoxo que culmina no paradoxo da liberdade e natureza.19 Assim, a 

“união viva que reúne o voluntário e o involuntário do homem deve ser constantemente e 

ativamente reconquistada,”20 e é esta exigência que a traz ao âmbito da preocupação existencial. 

 

Estamos diretamente implicados tanto com nossa realidade fundamentalmente vital e de 

totalidade quanto com nossa realidade existencial. Daí, nenhuma atitude transcendental está 

autorizada a criar um sistema totalizador que acarrete a perda da singularidade da vontade 

individual existente, pois se o fizer, perde seu horizonte de totalidade e de transcendência, e perde 

seu poder de ser horizonte à vontade individual existente. Em outras palavras, a vontade 

propriamente não pode ser nem transformada num acidente, por um lado, nem ser engolfada ou 

diluída por nenhuma adequação, seja ela cognitiva, metafísica, ética, religiosa ou científica, por 

outro lado. Kierkegaard ressaltava que a salvação do homem, com todas as suas faculdades e 

potencialidades, dá-se na sua tarefa de se tornar constantemente um indivíduo. Somos sim 

condenados ao absoluto, mas tal absoluto só pode ser encontrado dentro de si, e que por este fato, e, 

para que continuemos livres, estamos condenados a um contínuo processo de construção e 

transformação em nome da liberdade da vontade. 

 

 

                                                                 
19 IDEM, Ibid., p.  22 
20 IDEM. Ibid., p. 22 a 23 



 

 

98 

II.  A CONDIÇÃO DA VONTADE NA CONTEMPORANEIDADE 
PÓS-MODERNA 

 
 
 
“Um sujeito estava colocando flores no túmulo de um parente, quando vê um chinês deixando um prato de 

arroz na lápide ao lado. 
Ele se vira para o chinês e pergunta: ‘ – Desculpe, mas o senhor acha mesmo que o defunto virá comer o 
arroz?’ 
E o chinês responde: ‘ – Sim, quando o seu vier cheirar as flores...’” 

 
 
 
“Em apenas dois dias, o amanhã será ontem!” 
 
 
 
“Quando há um excesso de realismo, o fato torna-se irreal. E se, além do excesso, o real for exaustivamente 
repetido, a irrealidade torna-se delírio, e do delírio, a profunda estranheza, e da estranheza, o afogamento 
na descompreensão total. 
Todas as filosofias de desconexão das energias, de irradiação das intensidades e da molecularização do 
desejo vão no mesmo sentido, no sentido de uma saturação”. 

          Jean Baudrillard 
 
 
 
“Desaparecendo gradativamente o homem natural, a sociedade só oferece aos olhos do sábio uma reunião 

de homens artificiais e de paixões factícias que são obra de todas essas relações novas e não têm nenhum 
fundamento na natureza... O homem selvagem e o homem policiado diferem de tal modo, tanto no fundo do 
coração quanto nas suas inclinações, que aquilo que determina a felicidade de um reduziria o outro ao 
desespero. 

         Rousseau 
 
 
 
 
“Silêncio nas capitais... Os homens já não se falam mais. Estão tecno-psicografando mensagens de mundos 

virtuais. E o mundo sonhado por nossos pais hoje rui e ruímos todos nós. Perdemos a faculdade de sonhar. 
Trocamos romances por manuais. Não, não, não, meu bem!:  Não quero desafiar a gravidade. Apenas 
gostar de viver e aproveitar a realidade. Viver mais que um sábado à noite. Ser mais que uma 
engrenagem. O que é comunidade? O que é individualidade? Se não produzo o que o manual pede, sou 
célula inútil no coração da cidade. E só ouço silêncio nas capitais. Parece que ninguém se fala mais. 
Ocupados como num formigueiro. E o descanso é realidade virtual. 

         
          Ary Emygdio Faria Júnior  (23.11.2004) 
 
 
 
“Se eu calei foi de tristeza. Você cala por calar.” 
         Zé Ramalho 
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1. A DESESTRUTURAÇÃO DA VONTADE 
 

A crise dos paradigmas na contemporaneidade pode ser abordada pelo viés da dinâmica da 

vontade com tanta propriedade quanto pela dimensão dos conceitos, modelos e análises de 

preponderâncias objetivantes como tais.  Em outros momentos históricos do passado podemos 

observar que também muitas crises de paradigmas foram experimentadas. As inquietações 

reformadoras no seio do dogmatismo católico tiveram lugar por quase um século, muito antes 

mesmo de sua culminância nos dia de Lutero. O pietismo foi uma resposta apaixonada à 

burocratização protestante. O movimento de contra-cultura procurava meios para responder aos 

modelos e valores culturais classistas, econômico-burgueses e elitistas. Em todos estes casos, as 

crises foram penosas, cortantes e altamente conflituosas. No entanto, estas crises não conseguiam 

desabilitar a vontade em seu ímpeto de resignificação, de risco, de salto e força recriadora. Ao 

contrário, em meio às crises, insatisfações e novos desafios suscitados por emergentes situações de 

embates, novas visões e experimentos eram criados. Já o nosso contexto histórico atual parece estar 

encalhado num imobilismo paralisante, ou, quando muito, reprodutivo. A vontade parece ter 

perdido sua força em razão de uma crise desestruturadora cujos efeitos acarretam uma certa 

inabilidade para que se possa enfrentá- la ou respondê- la. 

   

 
1.1. O PURITANISMO ÀS AVESSAS: A VONTADE NA 

CONTEMPORANEIDADE 
 

No passado, nossa cultura racionalista foi também marcada pelo puritanismo 1, pela rigidez da 

força disciplinadora, pelo poder da decisão e pela imposição heteronômica das forças autoritárias 

sobre a vontade. A faculdade da vontade era nada mais que uma serva obediente aos ditames das 

resoluções tomadas para orientação da vida através do caminho da “razão” e da “moral” conforme 

as determinações da cultura. Cria-se que o nosso destino era determinado pela “força de vontade”. 

A expressão “força de vontade” era muitas vezes usada para indicar esforços arrogantes para 

dominar a natureza e a si mesmo de forma a controlar a vida como se fosse um objeto. Assim, a 

                                                                 
1 O puritanismo não foi um momento histórico monolítico. Na verdade os “verdadeiros”  puritanos dos séculos XVI e 

XVII eram bem diferentes das formas deterioradas dos séculos que se seguiram. Como afirma May, “os puritanos 
tinham a dignidade da paixão controlada, em contraste com o nosso atual padrão de expressar e dispersar a paixão.” 
(MAY, Rollo. Amor e vontade – Eros e repressão. Petrópolis, Vozes, 1992, p. 48) Não nos referimos aqui a este 
puritanismo original,  mas à deteriorização do puritanismo nas mais variadas formas secularistas em razão do 
industrialismo, da compartimentalização emocional marcadamente vitoriana e da secularização dos valores 
religiosos. A pureza inicial dos autênticos puritanos foi distorcida como mecanicismo, desonestidade emocional e 
superficialização da experiência religiosa em códigos de comportamento. Infelizmente, foi este puritanismo moralista 
e repressivo que se tornou mais conhecido em nossa contemporaneidade. 



 

 

100 

vontade ficava desvinculada e dicotomicamente oposta ao desejo, cuja função principal era o 

controle ou até a negação deste. A vontade foi utilizada para negar o desejo. 

 

Mas esta vontade acabava sempre exibindo um enorme descompasso entre o que era decidido 

e o que era vivido. Freud foi quem melhor demonstrou isto, apontando a forte contradição entre 

vontade e decisão.2 Estavam colocadas as bases da crise da vontade do homem moderno: o 

fundamento de nossa capacidade de querer e decidir desmoronava e se desmanchava 

irremediavelmente. Foi a própria constatação das mazelas da força de vontade que levou Freud a 

descobrir o inconsciente, seus impulsos, ansiedades, medos e instintos, que se encontram como 

verdadeiros motivos de nossos comportamentos, para além da decisão. Com Freud, chegou-se à 

conclusão de que o desejo e os impulsos parecem nos mover mais que a vontade. A vontade é uma 

grande racionalização e ilusão. 

 

Se no passado a vontade sofreu com os ataques heteronômicos e impositivos, hoje, a 

heteronomia sobre a vontade se dá de outra forma porque entrou no nível da demarcação e 

manipulação do desejo e do imaginário de um modo inusitado e cada vez mais impiedoso. Trata-se 

de um “puritanismo às avessas” ou extremamente disfarçado. A crise da vontade como puritanismo 

às avessas na cultura contemporânea se expressa na busca compulsiva e mecânica de liberação do 

caráter, transferindo sua responsabilidade a um processo técnico, saqueando da psicanálise um 

conteúdo “novo” para  velhos problemas puritanos. A culpa hoje perpassa pelo inverso: se antes os 

puritanos não queriam que ninguém soubesse de seus impulsos sexuais, o novo puritano de hoje se 

envergonha se não os tiver. Na época vitoriana, chamar uma mulher de “sexy” seria insultá- la, hoje, 

a nova puritana não somente aprecia o cumprimento mas faz questão de o retribuir, em todos os 

seus atrativos, à quem o fez. Em sua compulsão ao prazer, o novo puritano teme desesperadamente 

ser considerado impotente, frígido, sem paixão ou insensível. O puritano educado de antes sentia 

remorso caso experimentasse prazer sexual. Hoje, a culpa surge se não o sentimos, mesmo na mais 

alta assiduidade da sensualidade. 

 

A crise da vontade se dá com roupas novas. Antes se podia lançar a culpa sobre os costumes 

severos e preservar a auto-estima, dizendo a si mesmo que a falha não era nossa, restando algum 

tempo para decidir o que se queria fazer de fato e para se preparar uma verdadeira opção. Hoje, o 

indivíduo deve possuir técnicas, modelos de habilidade e sensos de aptidões pré-moldadas, de 

forma a entrarem imediatamente em ação. A auto-estima fica estrangulada e com o tempo roubado. 

                                                                 
2 Nos referimos aqui à concepção clássica de Freud quanto ao aparelho psíquico, no qual o Id (ou o inconsciente) 

contendo a origem de nossas pulsões e desejos, coloca o Ego em constante tensão e contradições em seu processo 
decisório levando-se em conta o mundo das regras sociais, leis e determinações racionais. 
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No novo puritanismo, dúvidas são lançadas sobre a possibilidade da sobrevivência da 

espontaneidade no mais espontâneo dos atos. Se antes os pais rondavam o drama amoroso dos 

filhos, hoje a ronda é computadorizada. Antes o pecado significava ceder aos impulsos sexuais; 

agora significa não encontrar plena expressão sexual. O imoral tornou-se o não-revelar-a-libido. Os 

puritanos rígidos procuravam a proeza desconcertante de buscar amor sem as armadilhas do sexo. 

Hoje, parece que estamos buscando a proeza de se produzir a moral que estabelece para a vontade o 

querer sexo sem amor. Mesmo Jean Baudrillard detectou esta nova tendência “moral”: 
 

“O gozo assumiu a investidura de uma exigência e de um direito fundamental. Último 
nascido dos direitos do homem, ascendeu à dignidade de um imperativo categórico. É 
imoral infringi-lo. Mas ele não tem o mesmo fascínio kantiano das finalidades sem fim. 
Impõe-se como gestão e autogestão do desejo, e a ninguém é permitido ignorá-lo, não 
mais que à lei. 3 O desafio, outro desafio não é mais possível – qualquer lógica simbólica 
é exterminada em proveito da chantagem à ereção permanente.” 4 

 

O efeito de tudo isso pode ser traduzido no código moral contemporâneo de nossa cultura de 

ejaculação precoce na economia libidinal que naturaliza o desejo. Na contemporaneidade já não 

mais se diz: “Tens uma alma e é preciso salvá-la, mas: tens um sexo e deves encontrar seu bom uso; 

tens um inconsciente, e é preciso que ‘isso’ fale; tens libido e é preciso gastá- la.”5 Instaura-se uma 

obrigação de liquidez, de fluxo, de circulação das mentes, do corpo e das pulsões. A pulsão 

energética precisa ser empreendida, investida em sua livre iniciativa individual – o novo leitmotiv. 

 

A crise da vontade não está mais em sermos castrados pela sociedade, mas por castrarmos a 

nós mesmos. A paixão recebe o imperativo  de ter que ser dispersada num amor a todos, até o ponto 

em que o amor não cause impacto ou assombro a ninguém. As paixões nos causam temores e a 

forma de conter sua força e freiá- la é justamente a expressão total, o extremo excesso, que a diluirá 

em direções múltiplas e alvos indefinidos. Nossa crise atual nos traz o irônico embaraço de que, se 

antes os antigos puritanos recalcavam o sexo quando estavam apaixonados, agora o novo puritano 

recalca a paixão para entregar-se ao sexo. Nosso rígido princípio de plena liberdade torna-se cada 

vez mais uma camisa de força. No primeiro caso, usava-se a dissimulação a serviço da inibição. No 

segundo, tanto a dissimulação quanto a simulação são usadas a serviço da resistência do eu a 

qualquer relacionamento íntimo. Um amigo certa feita nos confidenciou que foi chamado de 

“estúpido” na Internet pelo simples fato de ter declarado que preferia experimentar sua sexualidade 

com intimidade e amor. 

 

                                                                 
3 BAUDRILLARD, Jean. Da sedução. Campinas, Papirus, 1991, p. 23 a 24 
4 IDEM. Ibid., p. 25 
5 IDEM. Ibid., p. 47 
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 A condição contemporânea de estar submetida a um puritanismo invertido também foi 

notada por Lacan, e este movimento está em relação direta, não com a vontade, mas com o desejo: 

 

“O movimento, no qual o mundo em que vivemos é arrastado promovendo até suas 
últimas conseqüências o ordenamento universal do serviço dos bens, implica uma 
amputação, sacrifícios, ou seja, esse estilo de puritanismo na relação com o desejo que 
se instaurou historicamente. O ordenamento do serviço dos bens no plano universal não 
resolve, no entanto, o problema da relação atual de cada homem, nesse espaço de tempo 
entre seu nascimento e sua morte, com seu próprio desejo – não é uma questão da 
felicidade das futuras gerações.”6 

 

Num quadro geral, a crise da vontade pode se dar por diversas maneiras. Ela pode ser 

observada tanto no desejo ilimitado de desejar tudo, ou na indiferença total do desejar. Pode ser 

percebida também na predominância do desejo que não sabe mais o que querer diante de tanta 

abundância, causando assim um choque na estrutura do ser humano. Jean Baudrillard é o autor 

“pós-moderno” que mais tem se preocupado com este aspecto, como veremos mais adiante. 

 

 
1.2. A CRISE DA VONTADE NA PSICANÁLISE 
 

 
A psicanálise tem sido instrumentalizada e decodificada de diversas maneiras ao longo do 

tempo, tanto no nível popular como no nível acadêmico. Isto se deve muito ao fato de que, apesar 

da psicanálise invocar a missão última da consciência, da integridade e do esclarecimento, ela 

igualmente ressalta o papel do inconsciente na personalidade e cria  um novo sistema pelo qual o 

corpo e o ego podem ser vistos, a saber, como mecanismos para gratificação por meio de “objetos 

sexuais”.  Assim, ela tende a falar do sexo e dos impulsos como uma “necessidade” em razão de 

tensões a serem resolvidas. Isto deu condições para que se criasse entre nós uma “cultura da 

necessidade de liberação”.  Contudo, esta tendência, ao invés de ser liberadora, favoreceu ainda 

mais o surgimento do nosso puritanismo invertido numa “racionalização” disfarçada dos 

movimentos volitivos. Apesar da ênfase sublimadora de Freud, acabamos privilegiando a 

“necessidade de liberação”, que se transformou no mito de que “quanto mais impulsos liberados, 

mais felicidade”. O inconsciente tornou-se o herdeiro do prestígio que a vontade possuía. Esta certa 

dualidade presente na psicanálise freudiana a tornou ambiguamente refém de tendências bem 

opostas entre si como o esclarecimento e a retidão lúcida da consciência por um lado, e o 

liberalismo sexual, a livre expressão impulsiva e o hedonismo, por outro lado.7 

 
                                                                 
6 LACAN, Jacques. O seminário. Livro 7: a ética da psicanálise, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1997, p. 364 
7 Este caráter ambíguo que se remonta não só nas idéias de Freud mas inclusive na sua vida pessoal,  foi bem delineado 

na obra de RIEFF, Phillip. Freud: the mind of the moralist. New York, Viking Press, 1959. 
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O próprio Freud em sua fase inicial tendeu ao naturalismo de reduzir o amor à libido, e até 

identificava Eros e sexo como sendo a mesma coisa. O amor sexual como libido até então consistia 

numa quantidade econômico-energética fixada em cada pessoa. Esta quantidade de energia tornava 

qualquer espécie de amor que não fosse a união sexual um simples recalque da sexualidade de 

objetivo inibido. Esta primeira fase de cunho naturalista e quantitativa no pensamento freudiano é 

bem descrita por Douglas Morgan: 
 

“Vê-se uma antítese entre ego-libido e objeto-libido. Quanto mais um deles é usado, tanto 
mais o outro se esvazia. O ápice da evolução de que é capaz o objeto-libido pode ser 
observado no estado de apaixonamento, quando o sujeito parece renunciar à própria 
personalidade em favor de um objetivo-catexe.”8 

 

Aliás, o termo Eros é quase inexistente em seus escritos por quase dois terços de sua vida, 

enquanto o termo libido é vastamente freqüente. É somente na parte posterior do seu trabalho que 

Freud descobre Eros.9 Eros não só deve ser distinguido da libido quanto em muitos aspectos 

importantes se opõe a ela. Isto deve-se ao fato de Freud chegar a reconhecer que a libido, quando 

plenamente buscada como instinto de morte e agressão, conduz à auto-destruição. Nesta situação de 

libido desenfreada, somente Eros pode nos salvar da auto-anulação da libido e suas contradições. 

 

Outro elemento indicador da crise da vontade na psicanálise encontra-se também na tendência 

de se esperar que a psicanálise tenha o encargo de nos proporcionar valores. Esta tarefa não cabe 

nem à psicanálise, nem às leituras contemporâneas que foram feitas em torno dela. Esta tarefa cabe 

à própria vontade, à própria pessoa humana como um todo. O próprio Freud a confessou: 
 

“A análise não se dispõe a tornar impossíveis as reações patológicas, mas a dar ao ego do 
paciente liberdade para decidir de uma maneira ou de outra.10 É demasiado esperar que 
seja também possível submeter as temidas moléstias espontâneas da mente ao nosso 
controle e conseguir sua cura? Já possuímos muito conhecimento para tal 
empreendimento. É tarefa do Ego realizá-lo, correspondendo com as exigências das três 
forças das quais depende: a realidade, o Id e o Super-ego – e na medida em que preserva 
sua própria estrutura e mantenha sua própria autonomia.”11 

 

A psicanálise pode ajudar a revelar motivos e desejos recalcados, pode ajudar a pessoa a 

identificar hipocrisias e farisaísmos e abrir caminhos a novas descobertas, valores e transformações. 

Mas ela não pode tomar para si a responsabilidade de escolher tais valores de transformação. Sua 

tarefa primordial não é a de predispor valores, mas introduzir a pessoa à atitude socrática “conheça-

                                                                 
8 MORGAN, Douglas N.. Love: Plato, the Bible and Freud. Englewoods Cliffs, Prentice Hall, 1964, p. 139 
9 Em O mal-estar da civilização (1930),  Freud não só introduz e discute Eros quanto também chega a referi-lo no fim 

da obra como ‘Eros eterno’. Ver: FREUD, Sigmund. Civilization and its discontents. New York, Penguin Books, 
1961, p. 340 

10 FREUD, Sigmund. O ego e o id. Rio de Janeiro, Imago, 1975, p. 65 
11 FREUD, Sigmund. An outline of psychoanalysis. New York, Norton & Co., 1949, p. 61 a 62. 
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te a ti mesmo”. No entanto, não foi assim sempre, nem mesmo com Freud. Seu projeto não se 

manteve à atitude socrática, e não resistiu à tentação de predispor uma nova cosmovisão para o 

homem: “o que é vivido no homem, é vivido pelo inconsciente.”: 
 

 

“A crença profundamente enraizada na liberdade psíquica e no arbítrio é totalmente não 
científica e deve ceder diante das exigências de um determinismo que governa a vida 
mental” 12  

 
 

Não é mais a vontade que direciona nosso destino, mas sim as exigências do mundo 

submerso, recalcado da vida mental inconsciente. Esta tendência presente na psicanálise acabou 

contribuindo para a o desmoronamento da vontade e da decisão já em curso no mundo moderno. A 

vontade forte dava lugar às determinações do mundo impulsivo. Mas o que não se podia antecipar, 

contra toda expectativa, era que toda esta impulsividade motriz iria desembocar mais tarde em 

nossa era numa vontade minguada, passiva, impotente, mesmo apesar de toda sua alegórica 

impulsividade psicológica. Ou bem ou mal, depois de Freud, nossa cosmovisão, ou melhor, nossa 

auto-imagem em relação ao mundo e à vida nunca mais foi a mesma. E sob esta perspectiva, a 

psicanálise foi muito mais que a criação de um modelo de auto-compreensão. Ela criou e 

redirecionou paradigmaticamente não só os valores para o homem naquilo que “deve” ou não 

acreditar13, mas também estipulou a forma pela qual a vontade deve ver-se a si mesma, a saber – 

mergulhada no mundo dos determinismos. No todo, a psicanálise freudiana em muitos aspectos é 

altamente paradoxal, a ponto de podermos dizer, ainda que anacronicamente, que por um certo 

ângulo Freud foi moderno, mas por outro, foi pós-moderno. A psicanálise representa um modo 

paradoxal de pensar a vontade humana que reflete muito bem a tensão e a crise da civilização 

contemporânea. 

 

A crise da vontade na psicanálise e sua contribuição para o abalo do sentido da razão 

moderna, é um eixo, entre outros, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento da pós-

modernidade. Esta questão será retomada e mais aprofundada no próximo capítulo, item 2.  

 

 

 

 

 

                                                                 
12 FREUD, Sigmund. General introduction to psychoanalysis. New York, Garden City Publishing Co., 1938, p. 95 
13 A este respeito, talvez a obra de Freud que mais declaradamente recebeu um tom de cartilha foi The future of an 

illusion (1927). 
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2. O QUE-É-QUE-NÃO-É-QUE-NÃO-PODE-SER: A crise da vontade na 
pós-modernidade 
 

 
2.1. ACOMPANHANDO UM POUCO A TRAJETÓRIA E ANSEIOS PÓS-

MODERNOS 
 

 

A trajetória pós-moderna apresenta um fluxo intenso e variado de vontades multiformes cujo 

processo pode ser observado desde a década de trinta.   

 
 

2.1.1. AS PRIMEIRAS OCORRÊNCIAS E EPISÓDIOS (Anos 30 a 60) 
 

A primeira vez que o termo pós-modernismo foi usado, segundo Perry Anderson, parece ter 

sido na década de 1930 no contexto da literatura hispânica. Seu criador, Federico de Onís, que era 

amigo de Unamuno, usou-o para contrastar o próprio modernismo num ultramodernismo, levando 

os impulsos radicais do modernismo a uma nova intensidade numa série de vanguardas 

rigorosamente  contemporâneas de alcance universal. 14 

 

Posteriormente, o termo aparece no mundo anglo-saxônico, não como preocupação literária 

ou estética, mas para indicar uma categoria de época: o industrialismo acabou pulverizando todo 

tipo de nacionalismo. A categoria das nações-estado estava em crise. O industrialismo, por sua vez, 

acabou se demonstrando também cruel. Começava a era do descrédito. O historiador Arnold 

Toynbee, que desde 1934 já se dedicava à busca de novos horizontes devido à crise que 

desembocara na Grande Guerra, em 1954, no oitavo volume do seu Estudo de história, chamou este 

período de “idade pós-moderna”, considerando seu início histórico com a guerra franco-

prussinana.15 O termo tinha um sentido negativo pois expressava o descrédito agora da própria 

categoria de civilização. “O ocidente, como princípio desenfreado de tecnologia, havia se tornado 

universal, mas prometia apenas a ruína mútua de todos.”16 

 

Quase concomitantemente à publicação de Toynbee em 1954, o poeta norte-americano 

Charles Olson menciona, em 1951, a expressão “mundo pós-moderno” para descrever a era 

posterior ao período imperial dos Descobrimentos e da Revolução Industrial. Dizia ele, “ a primeira 

metade do século XX foi o pátio de manobras em que o moderno virou isso que temos, o pós-

moderno, ou pós-ocidente. Este presente vivo em andamento é o pós-moderno, o pós-humanista, o 

                                                                 
14 ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1999, p. 10. 
15 Ibid.,  p. 11. Em 1870 deu-se a unificação e fortalecimento do império alemão. 
16 Ibid.,  p. 12. 
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pós-histórico.”17 Olson via no espaço a marca de uma nova história. A percepção de espaço é que 

informa os objetos e nela temos uma antítese do tempo. Para Olson, o homem contemporâneo havia 

perdido a dimensão espacial. Também enfatizava que o homem é a semente ou célula básica em 

qualquer proposta de ação coletiva. Essa semente não pode tornar-se massa ou mero meio tático 

para o Estado, mas é o segredo do poder e do coletivismo.18 Olson era também crítico do 

humanismo racionalista ocidental em sua presunção de considerar o homem criatura da natureza em 

contraste com todas as outras criações naturais consideradas objetos.19 

 

O termo só reapareceu no final da década de 1950, para identificar o que era menos moderno, 

ou não mais moderno. O sociólogo C. Wright Mills o usou para indicar “uma época  na qual os 

ideais modernos do liberalismo e do socialismo tinham simplesmente falido, quando a razão e a 

liberdade se separaram numa sociedade pós-moderna de impulso cego e conformidade vazia”. 20 Já 

Irving Howe o usou para descrever “uma ficção contemporânea incapaz de sustentar a tensão 

modernista com uma sociedade circundante cujas divisões de classe tornavam-se cada vez mais 

amorfas com a prosperidade do pós-guerra.”21 

 

Em 1960, Harry Levin chamou de formas pós-modernas “uma literatura derivada que havia 

renunciado aos rígidos padrões intelectuais do modernismo em prol de uma relaxada meia síntese – 

sinal de uma nova cumplicidade entre o artista e o burguês numa suspeita encruzilhada de cultura e 

comércio.” Segundo Anderson, esta declaração de Levin dá início a uma  versão indubitavelmente 

pejorativa do pós-moderno.22 Havia um olhar nostálgico para o que já parecia um  passado mais 

rico.23 

 

Durante a década de 1960, o termo também passou a ser usado para caracterizar uma nova 

tendência ou sensibilidade cultural e de comportamento. Os anos 60 foram marcados por intensas 

irrupções, como as iniciativas de descolonização no terceiro mundo. Países da África como Gana, 

Congo, as colônias francesas ao sul do Saara e a Argélia haviam lutado por sua independência. Já, 

no primeiro mundo, experimentava-se a contracultura, a nova esquerda estudantil, o movimento de 

                                                                 
17 Ibid.,  p. 13. 
18 Ibid.,  p. 14. 
19 Ibid.,  p. 17. 
20 “Estamos no final da chamada Idade Moderna. Assim como a Antigüidade foi seguida por vários séculos de 

ascendência oriental, que os ocidentais chamam de Idade das Trevas, assim também a Idade Moderna está sendo 
seguida agora por um período pós-moderno”. MILLS, C Wright. The sociological imagination. New York, 1959, In: 
ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Op. cit.,  p. 18 e 22.  

21 ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Op. cit.,  p. 19. 
22 Ibid., p. 19. 
23 HUYSSEN, Andréas. Mapeando o pós-moderno. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de (Org.). Pós-modernismo e 

política, Rio de Janeiro, Editora Rocco, 1991, p. 24. 
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massas antibelicista, a luta das mulheres e o engrossamento do movimento pelos direitos civis dos 

negros.24 Neste contexto, Leslie Fiedler vislumbrava o surgimento de uma geração jovem que era 

considerada como os “excluídos da história” ou “mutantes culturais” cujos valores eram o 

desinteresse e desligamento, uso de alucinógenos e direitos civis. A conseqüência seria o 

cruzamento de classes e a mistura de gêneros que acabaria por rechaçar as ironias e formalismos 

modernistas e as distinções entre elevado e inferior, valorizando a desinibição e o sentimental. As 

formas de expressão desta tendência eram acolhidas numa nova literatura pós-moderna.”25 Aqui, o 

pós-moderno foi a busca de emancipação do vulgar, de liberação dos instintos. Em seu ensaio, The 

new mutants, Fiedler mostra seu encantamento pelo prefixo pós. O pós-moderno alimentava  a 

promessa de um  mundo “pós-branco”, “pós-masculino”, “pós-humanista”, “pós-puritano”. 26 

 

Neste mesmo período, o sociólogo Amitai Etzioni considerou pós-moderno o “período a partir 

do fim da guerra, no qual declinava o poder das grandes empresas e das elites estabelecidas e em 

que a sociedade podia pela primeira vez tornar-se uma democracia ‘senhora de si mesma’”27 No 

entanto, o sentimento entusiasta não durou muito. Este otimismo de fim de década, e mesmo as 

considerações de Fiedler, têm uma visão totalmente invertida da de Mills, que via a pós-

modernidade como impulso cego e conformista. 

 
2.1.1.1. PÓS-MODERNISMO E VANGUARDA  

 

Visto num prisma mais geral, o pós-modernismo dos anos 60 caracterizou-se pela busca de 

revitalização da vanguarda européia, com seus reflexos  norte-americanos, cujas principais 

referências foram Marcel Duchamp 28, coroado como padrinho do pós-modernismo dos anos 60; o 

dadaísmo 29; John Cage; Andy Warhol30; o futurismo; o construtivismo; e mesmo o surrealismo. Era 

                                                                 
24 JAMESON, Frederic. Periodizando os anos 60. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de (Org.). Pós-modernismo e 

política, Rio de Janeiro, Editora Rocco, 1991, p. 84-85 
25 ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Op. cit.,  p. 19. 
26 FIEDLER, Leslie. The new mutant. 1965. In: HUYSSEN, Andréas. Mapeando o pós-moderno. Op. cit., p. 40 
27 ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Op. cit.,  p. 20. 
28 Marcel Duchamp (1887-1968), pintor francês e teórico, foi o maior precursor do dadaísmo e figura mais influente da 

arte de vanguarda do século XX. Introduziu uma nova forma de arte baseada no princípio de que a arte  não depende 
de regras estabelecidas ou de perícia artística. Usava objetos e produtos já feitos do mundo funcional e  lhes dava um 
sentido estético simplesmente pela mudança de contexto. 

29 O dadaísmo foi fundado oficialmente em 1916 em Zurique e floresceu até 1922. O movimento era um protesto 
declarado à violência sem sentido da Primeira Guerra Mundial, que no entender dos dadaístas, havia destruído o 
sentido de todos os valores morais e estéticos estabelecidos. O termo francês Dada quer dizer cavalo e foi escolhido 
aleatoriamente de um dicionário. O dadaísmo propagava uma anti-arte, o absurdo, o acaso e a imaginação como 
realidade.  

30 Andy Warhol (1928-1987) foi fundador e maior figura do movimento da arte popular. Incorporava produtos 
enlatados, garrafas de coca-cola e rostos de celebridades, tomando-os como menções de banalidade, aspereza e 
ambigüidade da cultura americana. O futurismo , por sua vez, exigia o fim do passado através da  destruição 
semiológica de todas as formas tradicionais de representação e defendia a ditadura do futuro – ou seja, o cultivo da 
celebração apocalíptica de um futuro totalmente diferente. 
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compartilhada a visão de uma situação totalmente nova, procurando romper com toda 

monumentalização, hegemonia e aspirações pomposas da era burguesa, que teve seu fim na falência 

da Grande Guerra.. Contudo, o desejo de ruptura pós-moderna com o passado tinha um gosto 

amargo, pois era sentido como perda. Esgotadas, nem a arte nem a literatura podiam mais ter 

alguma pretensão à verdade ou aos valores humanos. Também era uma ilusão inútil insistir em 

acreditar na imaginação da alta modernidade. 

 

Gerald Graff nos sugere duas vertentes da cultura pós-moderna nos anos 60 – uma 

apocalíptica desesperada e uma outra vertente visionária festiva.31 Ambas, contudo, já estavam 

presentes no modernismo. Mas vale a pena ressaltar que a fúria pós-moderna não se dirigia ao 

modernismo per se, mas especialmente contra a imagem rígida dos guardiões do alto modernismo e 

da nova crítica32. Assim, a versão apocalíptica insistia em pregar a dicotomia da opção entre 

continuidade e descontinuidade e produzia uma literatura da exaustão do modernismo. Já a vertente 

visionária festiva foi interpretada como, na verdade, nada mais que uma irrupção de impulsos 

modernistas na vida cotidiana. O elemento novo, neste caso, seria o “sucesso” da cultura modernista 

para além das vistas dos seus guardiões e sob uma nova percepção. 

  

Ambas as tendências nos fazem perceber que a revolta desenvolvida nos anos 60 nunca se 

tornou a rejeição do modernismo como tal, mas do modernismo que havia sido domesticado nos 

anos 50 pelo consenso liberal-conservador da época, transformado em arma propagandista no 

ambiente cultural e político da guerra fria.33 Em outras palavras, o modernismo já não era mais 

percebido como cultura de oposição, nem em relação à classe dominante e sua visão de mundo, nem 

em relação à busca de preservação de sua intenção originária, programática, de manter-se livre das 

mazelas da indústria cultural. O modernismo havia se pervertido e optado por dar-se bem, por 

tornar-se uma cultura afirmativa, seja nos Estados Unidos, na Alemanha ou na França. 

 

A Alemanha estava num processo de redescoberta de seus próprios modernos que tinham sido 

sacrificados ou banidos durante o Terceiro Reich. Procurava-se a legitimação cultural por meio de 

tradições alternativas dentro da modernidade, mas sem abrir mão da ênfase politizadora do 

                                                                 
31 GRAFF, Gerald. The myth of the postmodern breakthrough. In: HUYSSEN, Andréas. Mapeando o pós-moderno. Op. 

cit., p. 32-33 
32 A Nova Crítica foi um movimento e uma metodologia crítica que procurava uma linguagem mais clínica para 

descrever os efeitos da poesia nas emoções. Os críticos Cleanth Brooks, Allen Tate, Robert Penn Warren e R. P. 
Blackmur uniram-se num esforço para libertar a crítica literária do que consideravam interpretações falaciosas, 
avaliações de valores e sentidos, baseadas em critérios impressionistas, emocionais e históricos. Ressaltaram a 
autonomia e unicidade do texto, cuja linguagem poderia ser clinicamente descrita somente por referência a si mesma –  
não à biografia do autor ou à conceitos abstratos como o gênero. 

33 Citado por HUYSSEN, Andréas. Mapeando o pós-moderno. Op. cit., p. 34 
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modernismo e, ao mesmo tempo, que pudessem limpar os escombros do passado fascista. A 

reconstrução da Alemanha deveria se dar em consonância com o modernismo internacional a fim de 

que ninguém mais a visse como promovedora da barbárie e inimiga do mundo moderno. A noção 

mesma de pós-modernismo  só apareceu na Alemanha no fim da década de 197034, por meio das 

novidades arquitetônicas e dos movimentos sociais de crítica radical, como o pacifismo antinuclear, 

por exemplo. 

 

A França, por sua vez, também permanecia muito mais enraigada ao modernismo nos anos 60 

do que aos avanços para além dele. Nem mesmo nos ambientes intelectuais o termo pós-

modernismo estava em voga. Além do mais, na França, o termo pós-modernismo não possui 

conotação de grande ruptura com o modernismo como acontece nos Estados Unidos.35 

 

Peter Bürger, ao se referir à fase inicial do pós-modernismo artístico, o caracteriza como “um 

ataque iconoclástico contra a ‘arte institucional’”36, aos modos pelos quais o papel da arte na 

sociedade é percebido e definido, e ao modo como a arte é produzida, divulgada, distribuída, 

comercializada e consumida. Para ele, a principal meta da vanguarda européia histórica (que 

compreendia o Dada, o surrealismo inicial e a vanguarda soviética pós-revolucionária), foi minar, 

atacar e transformar a arte institucional burguesa e sua ideologia de autonomia e não simplesmente 

mudar os modos de representação artística e literária. O “establishment” cultural pressupunha uma 

sociedade na qual a grande arte tinha um papel essencial tanto na legitimação da hegemonia quanto 

nas suas pretensões ao conhecimento estético.  Criticava-se a pretensão de colocar a grande arte nas 

alturas e separá- la da vida cotidiana, em seu repúdio do realismo. Assim, a vanguarda procurou 

reintegrar arte e vida. Ocorre, contudo, que mesmo este grande intento da vanguarda histórica de 

desmistificar o discurso legitimador da grande arte fracassou em seu projeto em reintegrar arte e 

vida. 

 

A análise de Bürger tem seu valor à medida que nos ajuda a perceber diferentes estágios e 

diferentes projetos na trajetória do moderno. Apesar de seu fracasso, o vanguardismo europeu 

acabou inspirando a mesma atitude nos Estados Unidos. Entretanto, o que era “arte institucional” na 

América, era justamente o próprio modernismo que lá mantinha como principal desígnio o de 

resistir à institucionalização e tentar recaptar o moderno. A atitude pós-moderna americana nesta 

fase foi a de retomar o “ethos de antagonismo que havia nutrido a arte moderna em seus estágios 

                                                                 
34 Ibid., p. 35 
35 HUYSSEN, Andréas. Mapeando o pós-moderno. Op. cit., p. 36 
36BÜRGER, Peter. Theory of the avant-garde. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984. In: HUYSSEN, 

Andréas. Mapeando o pós-moderno. Op. cit., p. 36 
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iniciais, mas que parecia não mais conseguir manter.”37 Foi neste contexto que surgiram os 

happenings, o pop vernáculo, a arte psicodélica, o acid rock e o teatro alternativo e de rua. 

 

É evidente que esta determinação não perdurou por longo tempo nas tendências americanas, 

pois o sucesso da vanguarda pop estava altamente apoiado na publicidade, que não só a tornou 

lucrativa como a absorveu numa indústria cultural muito mais elaborada do que aquela com que 

tinha se envolvido a vanguarda européia. No entanto, apesar de ter se transformado em mercadoria, 

a vanguarda pop conseguiu expressar um ímpeto agudo contra as instituições sociais hegemônicas 

que confluiu com a cultura de contestação dos anos 60. 

 

Outro dado importante que marcou os anos 60 foi o grande otimismo tecnológico por parte 

dos pós-modernos. Havia a visão eufórica de uma sociedade pós- industrial. Hassan havia feito o 

louvor à runaway technology, à ilimitada dispersão pelos meios de comunicação e ao computador 

como consciência substituta.38 Esta euforia possibilitou que tanto conservadores quanto liberais e 

esquerdistas abraçassem a tecnologia dos meios de comunicação e o paradigma cibernético 

acriticamente. 

 

Outro elemento acrítico que teve início neste período foi a vigorosa valorização da cultura 

popular como meio de fazer frente aos cânones da tradição ou do modernismo. Os anos 60 

celebraram o rock´n´roll, a música folk, com imagens da vida cotidiana e variadas formas de 

literatura popular, num quase total abandono da tradição crítica norte-americana em relação à 

moderna cultura de massa.39 

 

Os anos 60 tiveram traços de genuínas manifestações vanguardistas em busca de um ethos 

artístico iconoclasta, de reflexão penetrante sobre o estatuto ontológico da arte na sociedade 

moderna, numa tentativa de propiciar vida diferente. Numa perspectiva européia, por outro lado, 

tudo parecia muito mais como o epílogo de sua vanguarda histórica do que uma genuína abertura de 

novas fronteiras. Não é controverso concordar que o vanguardismo norte-americano tenha sido as 

duas coisas. Parece-nos importante salientar que, já desde esta fase inicial, não é possível termos 

uma idéia monolítica da modernidade como conceito histórico-cultural.  Há no interior do que 

chamamos “modernidade”, constelações e contextos específicos de culturas e histórias nacionais e 

regionais. Como sugere Huyssen, “a idéia de que a cultura da modernidade é essencialmente 

internacionalista e oni-abrangente está presa a uma teleologia do modernismo cujo subtexto latente 

                                                                 
37 HUYSSEN, Andréas. Mapeando o pós-moderno. Op. cit., p. 39 
38 Ibid., p. 39 
39 Ibid., p. 40 
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é a ideologia da modernização. E são precisamente essa teleologia e essa ideologia da modernidade 

que se têm tornado crescentemente problemáticas em nossa era pós-moderna, talvez não tanto por 

sua força explicativa e justificadora de eventos passados, mas certamente por suas pretensões 

normativas.”40 

 

Podemos observar, assim, que nesta fase inicial de usos episódicos que vai dos anos 30 a 60, o 

termo pós-moderno teve os mais variados sentidos e já expressava múltiplos anseios e desejos 

distintos uns dos outros. Significou: 

 

• O ultramodernismo – a recuperação da crítica radical moderna; 
 
• O fim do nacionalismo e o descrédito quanto ao industrialismo, à tecnocracia universalizante e à 

concepção de civilização; 
 
• A derrocada do poder das empresas e das elites estabelecidas e a possibilidade de uma 

democracia autônoma e independente. 
 
• A vontade de preservação da reserva de oposição, de reflexão penetrante e vida diferente, livre 

das mazelas da indústria cultural e do comodismo; 
 
• A irrupção de impulsos modernistas na vida cotidiana sob nova percepção; 
 
• A valorização da percepção espacial que quebra a supervalorização cronológica, nos devolvendo 

um presente mais vivo, mais naturalista, mais intenso, mais vulgar e instintivo, mais desinibido e 
sentimental, para além do humanismo e da idéia de história; 

 
• A rejeição de qualquer coletivização que perca de vista a base humana como semente primordial 

de seus propósitos e ações; 
 
• O colapso dos ideais modernos, quer liberais ou socialistas e a renúncia de seus padrões rígidos. 

Na arte, rejeitava-se a alta modernidade e sua rigidez normativa, mesmo quando em nome da 
crítica. O ataque se voltava contra a arte institucional burguesa, seu papel hegemônico na 
sociedade e sua distância da vida; 

 
• A desistência de pretensão à verdade; 
 
• A sucumbência à uma cumplicidade entre cultura e comércio e o surgimento de um impulso 

cego, conformista, desinteressado, alucinado; 
 
• O entusiasmo tecnológico, cibernético e midiático; 
 
• A miscigenação, sincretismo ou diluição das concepções de classes sociais e valorização do 

popularesco e da cultura de massa; 
 
• A prosperidade social e o bem-estar. 

                                                                 
40 Ibid., p. 42 
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Este período de primeiras ocorrências das aspirações pós-modernas teve como propiciou uma 

variedade de usos do termo pós-moderno totalmente soltos, desconexos e até opostos entre si. 

Houve sempre o emprego circunstancial e de necessidade ocasional conforme as visões e 

preocupações de quem o utilizava, como uma improvisação terminológica ou casual. Mesmo assim, 

o que une todos estes usos distintos é o recurso do prefixo pós, que parece ter um poderoso efeito de 

impacto para qualquer intenção de denotar a ruptura, a nova etapa, um novo tempo ou a mudança 

entre um estado anterior e outro posterior. Havia forte sentido de futuro e de novos avanços de 

fronteiras, de rupturas e de descontinuidade, de crise e de conflito de gerações e modelos de 

interesse.41 Esta demarcação de diferença temporal é o que está presente em todos estes empregos, 

ainda que para indicar realidades totalmente opostas. 

 

2.1.2. PROLIFERAÇÃO - DIFUSÔES E CONFLUÊNCIAS (Anos 70)  
 

Uma nova fase de retomada e desenvolvimento da pós-modernidade se inicia quando, em 

1972, a revista chamada “Fronteira 2”, com o subtítulo Revista de literatura e cultura pós-

modernas, começou a publicar expressamente ensaios com temas e questões que recuperavam o 

sentido de pós-modernidade antes apontado pelo poeta Olson. Foi em torno desta iniciativa que 

apareceu o sentido coletivo de pós-modernidade.42 A busca do homem como semente básica para 

qualquer ação coletiva devia substituir os modelos coletivistas que o negligenciavam. Buscava-se 

também transpor os limites do humanismo, mas não houve qualquer iniciativa de compromisso 

político a um novo futuro para além do capitalismo. 

 

Apesar disso, o criador da revista Fronteira 2, William Spanos, alegava ter a intenção de 

demonstrar que o “pós-modernismo é uma espécie de rejeição, de solapamento, um ataque contra o 

formalismo estético e o conservadorismo político da nova crítica43 (modernista)”. Contudo, a 

publicação acabou não tomando os rumos ansiados por Spanos. A revista adquiriu um estilo 

marcadamente literário e de tendência dominantemente heideggeriana. O objetivismo de Olson foi 

remodelado como metafísica heideggeriana do Ser. O espaço intramundano de Olson tornou-se 

vago e distante. 

 

 

 

                                                                 
41 Ibid., p. 36 
42 ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Op. cit.,  p. 23 
43 Ibid., p. 24 
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2.1.2.1. PÓS-MODERNISMO SEM VANGUARDA 

 

Foi Ihab Hassan, de origem egípcia e que havia sido um dos primeiros colaboradores da 

revista, quem iria reunir e revitalizar as ênfases de Olson e Spanos. De início, buscava um 

modernismo de expressão reduzida. Coroou-o de literatura do silêncio, procurando estabelecer a 

mediação entre a “tradição do novo” e os desenvolvimentos literários pós-guerra.44 Porém, a partir 

de 1971, imprime uma noção de pós-modernismo, com características amplas de tendências que 

radicalizavam ou rejeitavam as principais ênfases do modernismo.45 Ele expandiu os limites, 

explorando e reconfigurando as artes visuais, a música, a tecnologia e a sensibilidade em geral. 

Teve predileção por John Cage, com sua estética do silêncio. Fez uma investigação das mais 

variadas direções do pós-modernismo, chamando-as todas de anarquias do espírito, pois 

subvertiam as excelsas verdades do modernismo. Argumentava que, se há uma unidade presente no 

pós-moderno, ela está no jogo entre indefinição e imanência.46  Em 1980, elaborou um rol 

ilustrativo que delineava a diferença entre os paradigmas modernos e pós-modernos. Foi um dos 

primeiros a fazer a pergunta das mais significativas: “O pós-modernismo é apenas uma tendência 

artística ou também fenômeno social? E como se juntam e separam os vários aspectos desse 

fenômeno – psicológicos, filosóficos, econômicos, políticos? Podemos entender o pós-modernismo 

na literatura sem alguma tentativa de perceber os delineamentos de uma sociedade pós-moderna?”47 

Apesar de não dar resposta consistente a estas perguntas, tinha claro que o pós-modernismo era uma 

virada literária e que poderia ser distinguido tanto das vanguardas de rebeldia boêmias já 

consagradas, como o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo; quanto do divinizado e 

distante modernismo. Ele é um tipo de acomodação entre a arte e a sociedade. 

 

À esta altura, uso do termo “acomodação” suscita de nós algumas perguntas: o que se quer 

dizer com acomodação? Seria o pós-modernismo uma crítica sem política? Hassan justificava-se 

pela sua aversão à raiva ideológica e à prepotência dos dogmáticos religiosos e seculares também. 

“Há na política”, dizia, “uma ambivalência que pode sobrecarregar nossas reações à arte e à vida em 

geral”48 Considerava que os críticos marxistas acabavam se submetendo ao “jugo de ferro” da 

ideologia mesmo apesar de seu determinismo social. Possuem um preconceito coletivista e a 

desconfiança sobre o prazer estético. A política, por sua vez, perdeu praticamente seu significado. 

                                                                 
44 HUYSSEN, Andréas. Mapeando o pós-moderno. Op. cit., p. 32 
45 ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Op. cit.,  p. 25 
46 Ibid., p. 25 a 26 
47 HASSAN, Ihab. The postmodern turn – essays in postmodern theory and culture. Ohio State University Press, 1987, 

p.89-90 
48 Ibid., p. 178. 
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Termos como “esquerda e direita, base e superestrutura, produção e reprodução, materialismo e 

idealismo” tornaram-se inúteis e só perpetuam o preconceito. 

 

Contudo, toda esta rejeição de Hassan não foi motivo para fechar os olhos de sua preocupação 

social. Apesar de ter estendido a percepção pós-moderna a todas as artes, percebeu um limite no 

pós-moderno – ele estava barrando a passagem ao social.  Esta tendência o incomodava, apesar de 

ter sido detectada e arrolada em sua sinopse inicial. Seu descontentamento e abandono do cenário 

pós-moderno no fim do anos 80 foi motivado pela visita a uma exposição de design com o título 

Estilos 85. Havia coleções vastas de objetos pós-modernos que iam de clipes de papel a iates, numa 

vasta área de paródia, ironia e humor. Em 1987 escreveu: “O pós-moderno mudou, dando, a meu 

ver, a guinada errada. Encurralado entre a truculência ideológica e a ineficácia desmistificadora, 

preso no seu próprio kitsch, o pós-modernismo tornou-se uma espécie de zombaria eclética, 

refinada lascívia de nossos prazeres roubados e descrenças fúteis.”49 Seja como for, foi nos anos 70 

que o termo pós-moderno ganhou um curso mais geral. Este uso iniciou-se primeiramente na 

arquitetura e depois alcançou a dança, o teatro, a pintura, o cinema e a música. 

 

Tanto o pós-modernismo dos anos 60 quanto o dos anos 70 apresentaram uma crítica a certo 

elemento específico do modernismo. Contudo, podemos fazer a distinção entre o pós-modernismo 

dos anos 60 e das décadas seguintes. Nos anos 70, o pós-modernismo perdeu seu potencial 

vanguardista que havia herdado dos anos 60 para dar lugar à cultura do ecletismo, a um pós-

modernismo muito mais afirmativo, que havia desistido de qualquer vontade de crítica, transgressão 

ou negação. A retórica do vanguardismo havia se extinguido rapidamente nos anos 70. Na nova 

década, houve uma mudança na trajetória do pós-modernismo, ainda que não seja tão preciso o 

ponto de demarcação que separa estes dois períodos. 

 

Algumas características básicas, presentes nos anos 60, se perderam nos anos 70.  O sentido 

de revolta futurista, como buscava Fiedler, havia desaparecido. As vanguardas do pop, do rock e do 

sexo também haviam perdido seu fulgor iconoclasta devido à sua grande circulação comercial. 

Também desapareceu o otimismo com a tecnologia, a mídia e a cultura popular. A televisão e a 

propaganda passaram a ser vistas como poluição e não como panacéia. Mas o que crescia era a 

dispersão e disseminação cada vez maior, em especial nas artes, de práticas que operavam a partir 

das ruínas do edifício modernista. Era a investida contra idéias modernistas, saqueando seu 

                                                                 
49 ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Op. cit.,  p. 28 
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vocabulário, impregnando-o com imagens e temas ostensivamente aleatórios, mas de origem de 

culturas pré-modernas e não-modernas ou da cultura de massa contemporânea.50 

 

Huyssen expressa de forma muito perspicaz a espécie de semi-vida a qual foi submetido o 

estilo moderno: 

“Todas as técnicas, formas e imagens modernistas e vanguardistas estão agora armazenadas 
para recuperação imediata nos bancos de memória computadorizada de nossa cultura. Mas esta 
memória também armazena tudo da arte pré-moderna, bem como os universos de gêneros, 
códigos e imagens das culturas populares e da moderna cultura de massas. A grande divisão que 
separava o alto modernismo da cultura de massas, codificada nas várias explicações e análises 
do modernismo, já não parece relevante para as sensibilidades artísticas e críticas pós-
modernas.”51 

 

Com a tentativa de abolir a divisão entre formas superiores e inferiores de cultura, a 

confrontação entre o “mau” realismo socialista e a “boa” arte do mundo livre começou a perder sua 

validade ideológica. Isto já havia sido proposto na década de 60, mas foi somente nos anos 70 que 

os artistas efetivamente se aproximaram de formas e gêneros populares e da cultura de massas, 

incrementando-os com elementos modernistas e vanguardistas. Assim, aumentou-se cada vez mais 

o consenso de que a cultura de massas fosse reconhecida, analisada e libertada do dogma 

modernista de que toda a cultura de massas é monoliticamente popularesca, psicologicamente 

regressiva e destruidoras de mentes. Havia grande entusiasmo promissor nesta direção tanto na arte 

quanto na literatura.  Após um tempo, com algumas exceções, tudo resultou num grande fiasco. 

Entretanto, a resposta a isto foi a alegação de que nem o modernismo por sua vez havia conseguido 

produzir unicamente trabalhos magistrais. 

 

O que nos interessa enfocar aqui é este breve mas intenso ímpeto das artes, da literatura, do 

cinema e das mulheres na busca de formas e tradições enterradas e mutiladas, de formas novas de 

subjetividade baseadas em gênero, raça e peculiaridades locais, numa recusa a se aterem a 

padronizações, acrescentando elementos novos à crítica do alto modernismo e às formas 

alternativas de cultura.52 Contudo, apesar destas e algumas outras expressões, é evidente que, sob o 

rótulo de pós-moderno, os anos 70 foi palco das mais variadas expressões acríticas que, neste 

aspecto, não se distinguiam do comportamento modernista que procuravam repudiar. Entretanto, 

apesar desta tendência majoritária, é necessário admitir que nem tudo foi só isso. Da mesma forma 

em que não é possível enclausurar o modernismo num rótulo de “cultura capitalista decadente”, tal 

reducionismo também não deveria ser aplicado ao pós-modernismo 

                                                                 
50 HUYSSEN, Andréas. Mapeando o pós-moderno. Op. cit., p. 43 
51 Ibid., p. 44 
52 Sobre a importância das mulheres neste contexto, ver HUYSSEN, Andréas. Mapeando o pós-moderno. Op. cit., p. 46 

a 47 
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Esta atitude de ecletismo, de desistência da crítica e da transgressão tornou-se, 

paradoxalmente, a própria proposta pós-moderna de resistência alternativa, crítica e negadora – o 

não-vanguardismo e não-modernismo.53 O que resta sabermos é em que consiste esta atitude e que 

tipo de alternativa e crítica são possíveis na própria desistência da crítica. O que é esta perspectiva 

de crítica sem crítica? Há de fato uma perspectiva ou uma prospectiva de resistência na pós-

modernidade? Esta questão será retomada e discutida no próximo capítulo. Atravessamos um 

período de crise ou de oportunidade?  Trata-se de comodismo, passividade, ou uma forma peculiar, 

sub-reptícia, mas presente, de resistência? É a vontade ainda penetrando autenticamente novos 

terrenos e possibilidades diante de um quadro novo de situação, ou  vive ela um intenso processo de 

desintegração? 

 

Seja como for, pós-moderno foi o termo que se encontrou para descrever esta situação. Ele 

quer expressar, antes de mais nada, “um esgotamento da modernidade”54 Mas isto precisava ser 

olhado mais de perto e melhor compreendido. Era necessário compreender melhor o que havia 

ocorrido como nova condição de uma era que já não parecia a mesma.  

 

A tentativa de compreensão em busca da gênese histórica da pós-modernidade nos coloca 

ainda uma pergunta: É possível identificar os elementos históricos como de fato os verdadeiros 

determinantes da pós-modernidade?  O sentimento de que a cons ideração histórica explica muito 

sobre a questão pós-moderna, mas não a esgota suficientemente, estimulou um número de autores 

que se propuseram a debatê- la na busca de compreensão do caráter desta nova condição. O termo 

pós-moderno, como vimos, surgiu na literatura, mas com sentido diverso. Logo a seguir, ampliou-se 

a todas as esferas da arte. Não demorou muito para que extrapolasse a arte e chegasse na teoria, na 

política, na economia, no comércio, nas modas, plasmando cosmovisões, mudando a forma e os 

hábitos das pessoas, até mesmo a forma de ir aos museus, de se relacionar com o passado, o 

presente e o futuro.  

  
 

2.1.3. CONTORNOS E DESENVOLVIMENTOS POSTERIORES 

 
Enquanto o termo pós-moderno adquiriu, nos anos 70, um sentido cada vez mais visível em 

seu rompimento com o modernismo clássico na arquitetura e nas artes visuais, o nascedouro de uma 

vanguarda na produção teórica desta noção é bem mais difícil de ser determinado. 

                                                                 
53 Ibid., p. 31 
54 LYON, David. Pós-modernidade. São Paulo, Paulus, 1998, p. 16 
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Há grande discussão quanto às terminologias para se referir às mais variadas situações pós-

modernas. Apesar da distinção dos termos pós-modernidade e pós-modernismo serem um tanto 

precárias, preferimos seguir a distinção adotada por Giddens e Lyon, considerando pós-modernismo 

como a esfera cultural e intelectual. Já o termo pós-modernidade é usado para a esfera social, para 

uma trajetória do desenvolvimento social que está nos tirando das instituições da modernidade para 

algo diferente.55 Esta divisão é um artifício analítico, pois é extremamente difícil separar as esferas 

sócio-econômicas e culturais. 

 

A intensificação da pós-modernidade suscitou o empreendimento intelectual – o pós-

modernismo 56. Por mais que haja uma relutância pós-moderna contra qualquer acepção conceitual 

da pós-modernidade, o fato é que ela subsiste como uma idéia ou forma crítica na mente dos 

intelectuais e de vários segmentos educacionais. 

 

Na visão da pós-modernidade, o projeto moderno e iluminista tinha como objetivo eliminar a 

incerteza e a ambivalência. Foi a partir do período do colonialismo europeu que a crença no 

progresso adquiriu grande força, mas esta fé ficou tremendamente abalada depois das duas grandes 

guerras mundiais. Esta fé foi ressuscitada artificialmente através de uma enorme revolução 

científico-tecnológica que culminou num desencadeamento explosivo do consumismo nunca visto 

antes. Este novo entusiasmo durou pouco. Com o tecnologismo e o consumismo desenfreados, 

fomos surpreendidos com problemas monstruosos e devastadores como a destruição do meio-

ambiente, o esgotamento dos recursos naturais, a alteração da atmosfera e a proliferação e 

concentração de macro problemas nos grandes centros urbanos. 

 

As drásticas conseqüências ocasionadas pelo projeto do progresso fizeram com que o desejo 

moderno fosse tremendamente questionado. Os anos 60 foram significativos neste questionamento. 

Nesta década concentrou-se uma explosão de movimentos sociais como a revolução negra, a 

feminista, as minorias étnicas, a contracultura. Todos colocavam em xeque as verdades tradicionais 

que até então se mantinham sob a efígie do progresso e a construção de um mundo racionalizado. 

 

O ápice desta derrocada foi a queda do estado burocrático socialista em 1989, significando 

para muitos a apoteose de um grande processo de derrocada da modernização. Entretanto, um 

                                                                 
55 Ver: GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo, Unesp, 1991, p. 51 a 52, e LYON, David. 

Pós-modernidade. Op. cit., p. 16 a 17. 
56 Estamos chamando de pós-modernismo  toda a produção acadêmica, intelectual das correntes do pensamento pós-

moderno. 
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contexto de profunda ambigüidade começa a tornar-se presente cada vez mais nas mais diversas 

realidades humanas. O progresso alcançado pela tecnologia e o crescimento  econômico, por 

exemplo, nos constrangem nos parecendo ser bons e ruins ao mesmo tempo. Por outro lado, a razão 

parece nos ser útil e amedrontadora concomitantemente. O iluminismo pregava aos quatro ventos 

que quanto mais conhecimento e compreensão, maior a libertação e melhor o mundo. Mas isto se 

demonstrou falso. Da mesma forma, os irracionalismos espalhados em toda parte parecem ser palco 

de um misto de libertação e aprisionamento. As novas religiões retomam a vocação de ressuscitar a 

busca de mundos radicalmente e concretamente melhores, mas sem se preocupar com os sentidos 

presentes nas buscas destes “melhores”. 

 

A pós-modernidade é caracterizada como este período de conflitos e dilemas profundos  que 

suscitou um número de autores que se propuseram a discuti- lo e refleti- lo. Estamos nomeando esta 

produção reflexiva e cultural sobre a pós-modernidade de pós-modernismo. 

 

Sem dúvida, após a iniciativa de Hassan, os autores mais enfáticos quanto à realidade da pós-

modernidade como nova implacável condição de vida em nossas sociedades são Jean-François 

Lyotard e Jean Baudrillard. A obra de Jean-François Lyotard, A condição pós-moderna de 1979, é 

considerada a primeira obra filosófica a adotar o termo, apesar de que muitas das questões tratadas 

por Lyotard já vinham sendo tremendamente apontadas por Baudrillard vários anos antes, embora 

não dando ênfase ao termo pós-moderno nesta fase. A “condição pós-moderna” de Lyotard foi um 

marco de um processo que já estaria em andamento. 

 

Mas é importante salientar que, três anos antes da publicação de seu livro, Lyotard teve sua 

inspiração retirada de Hassan, quando participou de uma conferência, organizada por Hassan, cujo 

tema era “o pós-moderno nas artes performáticas”. Lyotard declarava que “no pós-modernismo 

como um todo, não estava em jogo exibir verdades no cercado da representação, mas criar 

perspectivas no retorno da vontade.”57 Questão que já vinha sendo explorada em suas obras “Des 

Dispositifs Pulsionels” e “Économie Libidinale”.58 A questão do retorno à vontade foi sem dúvida 

uma das mais notáveis percepções sobre a questão pós-moderna que, infelizmente, acabou não 

sendo devidamente repercutida posteriormente, além do fato de que a vontade, como veremos, 

continuou sendo vista apenas como sinônimo de desejo ou pulsão. 

 

                                                                 
57 Ibid., p. 31. Itálico meu. 
58 LYOTARD, Jean-François. Des dispositifs pulsionels. Paris, Union Generale D´Éditions, 1973; Économie libidinale. 

Paris, Les Éditions de Minuit, 1974. 



 

 

119 

A preocupação com a questão da vontade foi deixada de lado como central e por fim deu 

lugar à preocupação com as novas condições de vida. A “condição pós-moderna” iria ter mesmo 

como perspectiva o tema sobre as implicações epistemológicas de avanços recentes nas ciências 

naturais,59 coincidindo com o pedido do conselho universitário do governo de Quebec para que 

Lyotard fizesse um relatório sobre o estado do conhecimento contemporâneo.60 Foi sua obra mais 

marcante e talvez a mais citada, apesar de não dever ser tomada isoladamente como um guia 

completo da posição intelectual de Lyotard, pois mais tarde confessou ser o seu livro mais 

limitado.61 Mas apesar disso, a iniciativa de Lyotard marcou o começo de uma tendência profusa de 

autores que se puseram a discutir a questão pós-moderna. Entre os principais estão Jean Baudrillard, 

Jacques Derrida, Michel Foucault, Gianni Vattimo, Luce Irigaray, Zygmunt Bauman, David 

Harvey, Mark C. Taylor, Marshall Berman, Fredric Jameson, Jürgen Habbermas, Andréas Huyssen, 

entre outros. 

 

No seu bojo, a pós-modernidade é apontada como uma condição, ou seja, uma situação 

concreta, um estado cultural que se formou a partir do final do século XIX. Esta formação, aponta 

Lyotard, é produto de “transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e 

das artes”. 62 É apontado o fim das meta-narrativas e a profusão dos jogos de linguagem e das 

múltiplas realidades no mundo contemporâneo. Segundo Lyotard, as transformações pelas quais 

passamos geraram uma descrença, uma “incredulidade em relação às meta-narrativas”63 que 

legitimaram a ciência, a literatura e a arte. Já não temos mais grandes heróis, grandes perigos ou 

grandes objetivos. Nossa vida passou a ser pautada por validades pragmáticas específicas. Portanto, 

linguagens estáveis já não são mais formadas, e as que são formadas não são mais necessariamente 

comunicáveis. Vivemos nossos dias através de uma pragmática de partículas de linguagem ou dos 

mais variados jogos de linguagem diferentes. Assim, as formas do saber entraram num processo de 

decomposição e de fragmentação. 

 

Na cultura pós-moderna, portanto, é exigido que se defina e que se esteja ciente do grupo de 

regras que é preciso admitir para jogar um jogo de linguagem. E isto vale inclusive para o jogo do 

saber, pois todo jogo requer pressuposições, e tais pressuposições são a base de legitimação do jogo. 

                                                                 
59 Para isso, ver: LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 2002, 

notas 1, 121, 188. 
60 ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Op. cit.,  p. 32 
61 Ibid., p. 33 
62 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Op. cit., p. xv. 
63 Metanarrativas são buscas de grandes regularidades históricas que, ao serem apropriadas pela filosofia e pela ciência, 

culminam em grandes relatos e discursos de legitimação. Alguns exemplos de metanarrativas são, segundo Lyotard, a 
“dialética do espírito”, a “hermenêutica do sentido”, a “emancipação do sujeito racional ou trabalhador”, o 
“desenvolvimento da riqueza”.  Ver: LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Op. cit., p. xv a xvi. 
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Paralelamente, presenciamos nos campos dos saberes científicos desaparecimentos de disciplinas ao 

mesmo tempo em que invasões são produzidas nas fronteiras das ciências, e novos campos nascem. 

As velhas faculdades universitárias perdem sua função de legitimação especulativa e dão lugar a 

novos campos e linguagens. Temos hoje as linguagens das máquinas, a linguagem dos jogos 

algoritmos, novas notações musicais, a linguagem lógica não denotativa, a linguagem do código 

genético. Não há quem fale todas estas línguas e elas todas não possuem uma metalíngua-universal. 

Até mesmo a nostalgia do relato perdido desapareceu para a maioria das pessoas.64 O que temos na 

sociedade são círculos contínuos de diferentes formas pragmáticas jogos de linguagem como os 

jogos denotativos, os prescritivos, os performativos, os técnicos, os avaliativos e assim por diante. 

 

Na pós-modernidade, toda tentativa de consenso totalizante ou universal em nome de uma 

emancipação da humanidade está desacreditada exatamente pelo fato de tal esforço já ser um 

contra-senso quanto à emancipação logo de início, pois intenta a catalisação dos jogos. Neste 

sentido, para a pós-modernidade, a finalidade do diálogo emancipador não é o consenso. A 

finalidade do diálogo emancipador é atingida se, através dele, lances desconhecidos e regras 

diferentes são acolhidos e inseridos na circularidade da pragmática do saber. O consenso tornou-se 

ultrapassado e suspeito na pós-modernidade, mas a justiça não.65 A justiça não está associada ao 

consenso, mas à heterogeneidade dos jogos de linguagem. No máximo, pode-se um consenso local 

e sempre sujeito à anulação. 

 

O temporário ganha a permanência. O temporário suplanta o permanente nas mais variadas 

áreas de interações sociais na pós-modernidade, seja profissional, afetiva, sexual, cultural, familiar, 

internacional, econômica ou política. Colocado de outra maneira, o saber não gira mais em torno do 

que , dos conteúdos, mas sim em torno do uso. Uma boa educação pós-moderna dedica-se ao bom 

manejo mais refinado dos jogos de linguagem nas formas pós-industriais de suas operações. O saber 

tornou-se algo a ser vendido, consumido e reproduzido. Adquiriu um valor de troca. Deixou de ter 

um valor em si mesmo e assumiu-se como econômico e político. Presenciamos, assim, uma 

exteriorização do saber. Ele escapuliu para a exterioridade quase que completamente. Já não é mais 

algo para ser mastigado e ruminado na interioridade enquanto o confrontamos com o 

prosseguimento da vida. 

 

A pós-modernidade, portanto, está pautada pela consciência de que a vida tornou-se uma 

intensa e ampla complexidade aliada a um novo estágio do capitalismo. O próprio Lyotard ficou 

                                                                 
64 Ibid., p. 74 
65 Ibid., p. 118 
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desapontado ao perceber que o que anunciara como pós-moderno nas áreas do saber estava agora 

em grande elaboração e aceitação na arte, na arquitetura, na política e nas formas de organizações e 

tendências das produções sociais, principalmente nos Estados Unidos com o conceito de pós-

moderno por Jencks. Lyotard lamenta que estejamos num estágio em que “o capitalismo não tem 

respeito por coisa alguma, pois sua narrativa é sobre tudo e nada.”66 Nós entramos na era do 

“kitsch” (popularesco) celebrado por Jencks como “o amálgama, a ornamentação, o pastiche, 

bajulando o gosto de um público que não pode ter gosto”. 67 Lyotard considerou o pós-modernismo 

então como uma recuperação sorrateira de um realismo degradado patrocinado antes pelo nazismo e 

o stalinismo e agora reciclado como mobilidade cínica pelo capitalismo atual – tudo contra o que as 

vanguardas haviam lutado.68 

 

Na pós-modernidade, um ato racional passou a ser identificado e associado com benefício 

econômico. “A razão”, declarava Lyotard, “já está no poder do capital. E nós não queremos destruir 

o capital porque ele não é racional, mas porque ele é. Razão e poder são uma coisa só.”69 Esta 

redefinição da razão levou a uma segunda revisão do iluminismo na visão mundial: a expansão da 

razão não necessariamente leva à igualdade mas tende a estabelecer e reforçar hierarquias sociais e 

desigualdades econômicas.70 Chegamos então ao prenúncio pós-moderno do fatalismo e da 

inutilidade de qualquer vontade crítica: “Não há nada no capitalismo, nenhuma dialética que o 

conduza à sua superação, culminando no socialismo: o socialismo, é notório, é idêntico ao 

capitalismo. Toda crítica, longe de suplantá-lo, na verdade o consolida.”71 Tanto o capitalismo 

quanto o socialismo são impotentes diante da burocracia, como apontou Weber, e diante da 

tecnocracia, como assinalou Bell.72  O fato é que a chegada da pós-modernidade coincide com o 

surgimento da sociedade pós- industrial, que já vinha sendo anunciada por Daniel Bell, entre 

outros.73 Bell já prenunciava que hoje, quando usamos a palavra realidade, ela deve ser entendida, 

                                                                 
66 LYORTARD, Jean-François. Instructions païennes. Paris, 1977, p. 55 
67 ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Op. cit.,  p. 38 
68 LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno explicado às crianças, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1993, p. 16-20 
69 LYOTARD, Jean-François. Dérive a partir de Marx et Freud. Paris, Union Générale D´Éditions, 1973, p. 12-13 
70 TAYLOR, Mark C. . The moment of complexity – emerging network culture. Chicago/London, The University of 

Chicago Press, 2001., p. 31 
71 LYOTARD, Jean-François. Dérive a partir de Marx et Freud. Op. cit., p. 16 
72 BELL, Daniel. O advento da sociedade pós-industrial . São Paulo, Editora Cultrix, 1977, p. 57 
73 A identidicação de um novo período chamado por pós-industrialismo e o uso da expressão sociedade pós-moderna 

como um nova era social e econômica, foram temas centrais e constantes de Daniel Bell, Amitai Etzioni, Kenneth 
Boulding e outros, já na década de 60. Em “The active society, New York, 1968, p. vii”, Etzioni dizia: “Estamos 
numa era ‘pós-moderna’. Uma característica central do período moderno foi o contínuo aumento da eficácia da 
tecnologia de produção, suscitando um desafio sempre crescente à primazia dos valores, a cujo serviço supõe-se que 
estejam. O período pós-moderno, cujo início pode-se determinar que tenha ocorrido em 1945, deverá assistir ou a 
uma ameaça maior ao status desses valores por parte das tecnologias que irão surgindo, ou então à reafirmação de 
sua prioridade normativa. A alternativa predominante determinará se a sociedade será uma serva ou senhora dos 
instrumentos que serão criados. Assim, a sociedade, ou período, pós-moderno não é uma definição: é apenas uma 
interrogação.” 
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antes de tudo, como nada mais que o mundo social – nem natureza, nem coisas, somente homens e 

suas redes de consciência modificada e sua nova qualidade de utopia técnico-psicodélica. Com o 

fim da natureza e das coisas, nenhuma coerção se faz mais necessária.74 Esta nova fase do 

capitalismo pode ser caracterizada como um capitalismo cínico. 

 

Hoje “vivemos um capitalismo mais energético, mais cínico, menos trágico. Ele põe tudo em 

representação, a representação se reduplica (como em Brecht), aí então, se apresenta. E o trágico dá 

lugar ao paródico.”75 Ou seja, os critérios de legitimação de capitalismo mudaram do trágico para o 

cínico. Antes, o capitalismo sentia que precisava ocultar suas mazelas, suas más intenções, suas 

contradições e conseqüências trágicas. Ideologias intermináveis eram criadas para dissimular tudo 

isso. Não podia assumir o que ele realmente era. Agora temos um capitalismo cínico que não vê 

mais problema algum em revelar o segredo de seu funcionamento e continuar funcionando assim 

mesmo. 

 

Trata-se de uma nova estratégia – a de parodiar-se a si mesmo enquanto atua. “Ao mesmo 

tempo em que o capital mantém, na vida e na arte, a lei do valor como separação, poupança, corte, 

seleção, proteção, privatização – ao mesmo tempo ele mina por toda parte o valor da lei. Ele nos 

obriga a vê- la como arbitrária, nos impede de crer nela. Ele é bufão e a crítica não pode ir além 

desta zombaria.”76 É como se o capitalismo se desse ao luxo de não precisar mais se levar a sério ao 

mesmo tempo em que realiza com rigor a seriedade de sua brincadeira. Não precisamos mais 

acreditar em suas velhas ideologias porque ele próprio ri e se desqualifica, e usa tal atitude como o 

próprio modo de nos seduzir a rirmos, juntamente com ele, de nós mesmos e de nossos papéis. 

Desvelamentos e críticas não são mais necessários pois o capitalismo é o primeiro a parodiar sua 

falta de legitimação. O capitalismo age legitimando ironicamente sua conduta a partir de valores 

que ele mesmo julga falsos, porém “necessários”.  Esta estratégia é justamente sua nova força e 

motor. 

 

O deboche para com a vida funciona hoje como fundamento que estrutura o espaço comum de 

nossas vidas simétricas. E qual é este fundamento? A ironização absoluta das condutas. O estar 

fundamentalmente sem expectativas de validade. A hiper-ética que regula para nós o fato de que a 

                                                                 
74 BELL, Daniel. O advento da sociedade pós-industrial. Op. cit., p. 539-540. Muito antes de Lyotard, Bell prenunciara 

que o conhecimento havia se tornado a principal força econômica de produção numa corrente desviada dos Estados 
nacionais, embora ao mesmo tempo tendo perdido suas legitimações tradicionais. Viu que a sociedade já não podia 
mais ser concebida como um todo orgânico nem como um campo de conflito dualista, mas como uma rede de 
comunicações lingüísticas, a própria linguagem – em todo o vínculo social – compõe-se de uma multiplicidade de 
jogos diferentes. 

75 LYOTARD, Jean-François. Des dispositifs pulsionels. Op. cit., p. 117  
76 Ibid., p. 130 
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realidade não pode ser levada a sério. E a nega tividade foi finalmente apropriada, geniosamente 

assimilada pelo capitalismo. Um risco já advertido por Kierkegaard: tal “ironia é um jogo 

infinitamente leve com o nada.”77 Como o “real” não poder ser levado a sério, então estamos livres 

para invertê- lo, recortá- lo, esticá-lo, estetizá- lo, pervertê- lo, zombá- lo, simulá- lo, virtualizá-lo e 

simplesmente tomá-lo como de fato é: somente aparência. E quanto aos valores? A estratégia é 

levá-los ao ponto de torção. Ou seja, levamo-los todos bem ao pé da letra até ao ponto de fazê- los 

justificar disposições  que lhe parecem contrárias. Conseguido isto, explodamo-nos em riso! Um 

exemplo: quem se puser a levar muito a sério o princípio da tolerância ao Outro em sua 

singularidade, defenderá tal princípio a ponto de se tornar intolerante com aqueles que forem contra 

ele. Em nome da tolerância posso expulsar os intolerantes. Assim, instala-se o efeito contrário e 

paradoxal de que posso a um tempo ser tolerante naquilo que é buscado e intolerante nas atitudes, 

sem que isto soe como contradição a ninguém e por todos é visto como aceitável.  No fim, o irônico 

explode tanto nas mãos dos tolerantes quanto dos intolerantes.  

 
2.1.3.1.  A TECNOLOGIA, A MÍDIA, O CONSUMISMO E O MUNDO DO ESPETÁCULO 

 

Não há na pós-modernidade apenas o esgotamento da linguagem conceitual, mas também a 

hegemonia do capitalismo de consumo e sua paradoxal exaustão. Estamos cercados por 

bombardeios de imagens artificiais, vindo de toda parte – das televisões, dos “out-doors”, dos 

muros, dos supermercados, dos grandes centros de compras, de paredes de edifícios, de 

restaurantes, bares, padarias, bancos, farmácias, hospitais, cinemas, de quase todos os locais 

públicos, das estações e aeroportos, dos ônibus, dos trens e metrôs, dos computadores, das revistas, 

etc. Tudo suscitando em nosso dia-a-dia um misto, uma ambigüidade na qual nos é difícil distinguir 

se estamos cercados por um mar de artificialidades fúteis, ou se de fato gozamos uma libertação 

agradável de todas as definições de realidade que até aqui nos foram impostas. 

 

A sociedade técnica e de consumo se exacerbou. Mais que isto, tornou-se uma exibição 

ininterrupta e incansável de espetáculos, de imagens e de super-manipulação da opinião pública. 

Um cartesianismo às avessas: vejo, consumo – logo existo. Sou o que vejo, sou o que consumo. Este 

consumo ocorre numa cultura que se tornou visual. As imagens na cultura visual tornam 

virtualmente impossível distinguir imagem e realidade com algum grau de certeza. Como vimos 

atrás, nosso senso de realidade foi transformado. O “real” como o conhecíamos sofreu um 

desaparecimento no mundo das simulações. E este mundo é imune à crítica racionalista. 
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As tecnologias criaram uma nova definição de racionalidade, enfatizando o quantitativo e as 

relações funcionais, a devoção para o desempenho, a eficiência e a “otimização”. 78 Esta cosmologia 

invadiu as universidades e as instituições educacionais como um todo. As modalidades mais 

antigas, tradicionais, da razão especulativa, foram esmagadas. Com as intermináveis tecnologias, 

tudo ficou mais rapidamente obsoleto e veloz. 

 

Os meios de comunicação oferecem um estrondoso excesso de informação nos tornando 

incapazes de responder a ela. Nos são jogadas quantidades massivas de informações e imagens sem 

um sentido maior, num fluxo infinitamente complexo e turbulento. Além de ter um volume 

desumano, elas não têm referente, nem fundamento, nem fonte precisa. Operam fora da lógica da 

representação, como vimos.  O que ocorreu foi uma implosão do social de massa na mídia, ficando 

esta agora refém daquela. Esta inversão aconteceu também com o cinema, com a técnica, a ciência, 

o saber.79 

 

Mas não temos mais a publicidade tipicamente empresarial sozinha neste empreendimento. A 

arte, a economia, a religião, a tecnologia e a mídia se uniram e criaram uma nova condição cultural. 

Juntos, conseguiram mudar nossa experiência e reconstituir o mundo. Como os grandes relatos 

foram decompostos, o que se seguiu foi a dissolução do vínculo social e a passagem das 

coletividades sociais ao estado de uma “massa composta de átomos individuais lançados num 

absurdo movimento, absorvendo toda a eletricidade do social e do político, neutralizando-as , sem 

retorno.”80 Não conseguem conduzir nem o social, nem o político e nem o sentido em geral. 

 

O sentido de uma sociedade “orgânica” se perdeu. O que temos hoje é o “buraco negro em 

que o social se precipita”. 81 Este tipo de realidade de massa, de público, de sociedade, não pode ser 

conceitualizada justamente porque “só se comportam como massa aqueles que estão liberados de 

suas obrigações simbólicas, anulados, presos nas infinitas redes, e destinados a serem apenas o 

inumerável. Não possuem uma realidade sociológica, política ou histórica, a não ser a sua própria 

indistinção e impossibilidade de circulação de qualquer sentido.”82 Assim, nossa cultura vive apenas 

das miudezas das imagens, da superstição e do diabo. 

 

Nossas sociedades se tornaram totalmente dependentes do consumo. Mas é importante 

perceber que o consumo há muito deixou de ser apenas satisfação de necessidade ou um modo 
                                                                 
78 Ibid., p. 215 
79 BAUDRILLARD, Jean. À sombra das maiorias silenciosas. São Paulo, Brasiliense, 1993, p. 39 
80 Ibid., p. 9 a 11 
81 Ibid., p. 11 
82 Ibid., p. 11 a 12 
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passivo de absorção. Ele codifica comportamentos e grupos. O consumo é a totalidade virtual de 

todos os objetos e mensagens constituídas presentemente num discurso mais ou menos coerente. À 

medida que é significativo, é um ato sistemático de manipulação de sinais. Após isso, esse objeto se 

torna externo à relação que ele agora apenas significa, ou seja, nunca é consumido em sua 

materialidade mas na sua diferença. O que é consumido, em última análise, não é mais o objeto, 

mas a relação nele inserida e vivida abstratamente e rapidamente consumada no próprio ato em que 

é consumida. O centro motriz desta atitude baseia-se no desejo frustrado de totalidade. Os objetos-

sinais todos segredam uma idealidade e se proliferam indefinidamente de modo a realizar 

continuamente a ausência de realidade, porque o consumo tem como fundamento esta ausência, esta 

falta irreprimível83 e incondicional. Temos hoje um impulso irresistível da cultura contemporânea 

de “preservar, controlar e dominar o real com o intuito  de esconder o fato de que o real está em 

agonia devido à expansão da simulação.”84 A mídia estimula o real de forma que, ao fazê- lo, 

contribui para sua agonia. 

 

Dessa forma, vamos de sensação em sensação, de fascínio em fascínio, de arrebatamento em 

luxo descompromissado, que nos enlevam num élan do viver: 

 
“As propagandas anunciam essa nova arte de viver. Trata-se da agradável experiência 
cotidiana de comprar, em locais climatizados. Pode-se aí comprar alimento, objetos para 
o apartamento ou para a casa de veraneio, roupas, flores, o último romance, ou a mais 
recente novidade de quinquilharia, numa só viagem, enquanto os maridos e as crianças 
assistem um filme. Mais tarde toda a família se reúne no mesmo lugar para jantar. Tais 
centros conseguem compendiar tudo de maneira caleidoscópica, servindo-se da 
ambigüidade do signo nos objetos, sublimando seu estatuto de utilidade e de mercadoria 
pelo artifício de «ambivalência»: neocultura generalizada, em que cessa a diferença entre 
a especiaria fina e uma galeria de pintura, entre a Play-Boy e um tratado de 
Paleontologia.85 Chegamos ao ponto em que o consumo invade toda a vida, em que todas 
as atividades se encadeiam do mesmo modo combinatório, em que o canal das satisfações 
se encontra previamente traçado, hora a hora, em que o «envolvimento» é total, 
organizado e culturalizado. Na fenomenologia do consumo, a climatização geral da vida, 
dos bens, dos objetos, dos serviços, das condutas e das relações sociais representa o 
estágio completo e consumado na evolução que va i da abundância pura e simples, através 
dos feixes articulados de objetos, até ao condicionamento total dos atos e do tempo, até à 
rede de ambiência sistemática inscrita nas cidades futuras.86” 

 

Os códigos de propaganda classificam os objetos em séries e tais objetos tornam-se efetivos 

quando são consumidos por meio da transferência de seu “sentido” para o consumidor individual. A 

partir daí, surge um plano infinito de sinais que ordena a sociedade com o senso ilusório de 

                                                                 
83 BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. São Paulo, Editora Perspectiva, 1973, p. 205 a 211 
84 HUYSSEN, Andréas. Memórias do modernismo . Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1997, p. 245 
85 BAUDRILLARD, Jean.  Sociedade de consumo . Lisboa, Edições 70, 1995, p. 18 
86 Ibid., p. 19 
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liberdade e de auto-determinação.87 A intenção é fazer todos acreditarem que o indivíduo age 

livremente no mercado ou que seja guiado pelo gosto pessoal. Mas a análise semiológica consegue 

mostrar que os objetos consumidos constituem um sistema de sinais que, apesar do fato de 

diferenciar a população, na verdade, não passa de um fantasma coletivo.88  Tal sistema de sinais não 

é inteligível se for relacionado diretamente com os objetos e sim se olharmos para a diferença no 

modo como tais sinais se relacionam entre si. Assim, vários sentidos de liberdades precárias foram 

criados. Ao adquirir certos objetos, usamos de um senso de liberdade que temos para nos distinguir 

de outros indivíduos.89  

 

Podemos dizer, então, que os objetos de consumo podem ser vistos como sintomas histéricos. 

Não são buscados para suprir necessidades mas funcionam como redes de significantes flutuantes 

que nunca se acabam na sua capacidade de provocar o desejo. De fato, foi a intensificação do desejo 

de mercadorias que fez com que o fascínio das relações com as pessoas perdesse a vez pela sedução 

das relações com os objetos. As pessoas tornam-se alvos despersonificados e os objetos adquirem 

status de personalidade.90 Assim, não temos mais interação, mas uma integração forçada  entre o 

sistema de necessidades e o dos produtos.91 Percebamos como os ricos não estão mais cercados por 

pessoas mas por objetos. Não só eles, mas nós todos, seres sociais, nos tornamos mais e mais 

ausentes uns para os outros e cada vez mais funcionais. 

 

Quanto ao consumo podemos então concluir que: 

 

• Não existe diferença entre gratificação autêntica e artificial; 
 
• O consumo não resulta da função da satisfação harmoniosa do indivíduo, mas de uma atividade 

social infinita; 
 
• As necessidades são fruto da produção; 
 
• A aquisição de objetos, no fundo, não tem objetos. A verdade do consumo não é a da produção 

nem do prazer, mas coletiva. Tem a ver com integração no grupo. É um sistema completo de 
valores relacionado com o pertencer a um segmento social e com o controle social. O prazer 
definiria o consumo em si. Mas este não é o caso. A melhor evidência de que o prazer não é a 
base ou o objetivo do consumo é o fato de se reprimir o prazer e de institucionalizá- lo, não 
como direito ou fruição, mas como dever do cidadão.  
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90 Ibid., p. 196 
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O prazer e a diversão devem, portanto, ser arregimentados. Como vimos, a novela, a notícia 

sensacionalizada, o espetáculo, a jocosidade, o banal, a transformação do trágico em sensações 

gratuitas e esvaziadas, são todos apresentados como sendo a única realidade que há e com grande 

cinismo. Dos espectadores da mídia e da televisão é exigido o máximo de expectação e o mínimo de 

atenção. Quase nada pode ser levado a sério. Se observarmos a maneira como os programas de 

televisão são concebidos, “numerosos são os que jogam com o popularesco (kitsch) e dão uma 

piscadela de olho em direção ao espectador, como quem diz que eles mesmos não acreditam no que 

mostram, que eles não são assim tão idiotas.”92 De fato, na banalização e no espetáculo como o 

vemos hoje, não pode haver genuína alegria no risível pois, como nos lembra Bergson, o riso pode 

muito bem adquirir uma dimensão viciante: “O vício que nos há de tornar cômicos é sobretudo o 

que nos vem de fora, tal como um caixilho onde nos inseríssemos e nos impusesse a sua rigidez em 

lugar de se adaptar à nossa maleabilidade.” E continua: “É que o vício cômico, por mais que se una 

intimamente às pessoas não deixa de conservar a sua existência independente e simples; permanece 

a personagem central, invisível e presente, da qual as personagens de carne e osso estão suspensas 

em cena. E a maior parte das vezes disporá delas como dum instrumento ou movimentá- las-á como 

bonecos articulados.”93 Até que chegamos ao ponto em que parece que nós, os fantoches, “sentimos 

ser nós os que movimentam a cena, e isso nos dá prazer. Mas este sentir é uma espécie de 

automatismo que nos faz rir. E é um automatismo muito próximo da simples distração. Bastará ter 

em conta, para disso nos convencermos, que uma personagem cômica é cômica geralmente na exata 

medida em que se ignora a si própria.”94 

 

Baudrillard concordaria com Bergson, exceto em não acreditar que o espetáculo, no fundo, 

nos é imposto. Ele procede do próprio desejo humano. Tomemos o exemplo de coisas como o 

contrato social, o socialismo. Tudo isso é artificial. Os povos não obedecem a isso como o seu real. 

O povo não quer realmente a Revolução, mas apenas deseja o espetáculo dela. “Existiria”, pergunta 

ele, “coisa mais hipócrita e imoral? Na ordem ou desordem, o que se procura é o espetáculo, não o 

acontecimento real; nunca as coisas, mas o seu signo e seu deboche. A Revolução pode ser 

historicamente determinante, mas só o seu espetáculo é sublime”95 O mesmo vale até para as 

ocasiões mais pequenas: em um grupo de pessoas, quando alguém tropeça ou cai, o fato geralmente 

provoca risos e não preocupação com a pessoa no acidente. Baudrillard sugere a supremacia do 

desejo do espetáculo nos povos e levanta uma decisiva pergunta: Afinal, “o que é que nós 

escolhemos? Por que os povos que pagaram tão caro pela sua revolução, a deixaram tantas vezes 
                                                                 
92 ADORNO, Theodor. Fernsehen als ideologie – Kulturkritik und Gesellschaft II. Einsgriffe, Stichworte, Anhang, 
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93 BERGSON, Henri. O riso. Lisboa, Guimarães Editores, 1993, p. 25 
94 Ibid., p. 25-26 
95 BAUDRILLA RD, Jean. As estratégias fatais. Lisboa, Editorial Estampa, 1990, p. 65 
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cair na indiferença, para desespero dos seus defensores, deitando  às urtigas esse ‘acontecimento’, 

sacrificando a sua vida ao espetáculo da Revolução?”96  

 

Seja como for, tudo é aceito e desviado em bloco no espetacular, sem exigência de um código 

próprio, sem exigência de sentido, na realidade sem resistência, mas fazendo com que tudo passe 

para uma esfera indeterminada que não é nem mesmo a do não-sentido, mas a da 

fascinação/manipulação de todos os horizontes.97 Quando nosso mundo ainda estava marcado pelo 

fascínio iluminista de supor que tudo pode ser explicado, percebia-se os limites da explicação 

quando algum escândalo ocorresse. Mas hoje, nada mais é escandoloso. Nem tampouco a prática 

das massas tem imediatamente alguma relação com as necessidades. O modo excessivo, mágico, 

espetacular, indireto e paródico das massas sabotam as pedagogias das intenções. A banalidade 

ritualista dos simulacros profanos minou o imperativo categórico da moral e da fé, o imperativo 

sublime do sentido. “Para as massas”, declara Baudrillard, “o Reino de Deus sempre esteve sobre a 

terra, na imanência pagã das imagens, no próprio espetáculo que a Igreja lhes oferecia.”98 E hoje, a 

televisão perdeu ao mesmo tempo a idéia do que faz e a imaginação do mundo real. Só fala consigo 

mesma, ou com um público que não deve ser público, mas apenas audiência99. O espetacular da 

televisão é o seu caráter de ser uma imensa máquina de confraria celibatária cuja auto-energia se 

esgota em si mesma. – nem ela nem suas informações remetem a mais nada, a não ser a si mesma 

como mensagem. O meio engole, assim, a mensagem. 

 

O pressuposto do mundo televisivo é que as massas não possuem necessidades, nem desejo, 

nem vontade de sentido ou de informações verossímeis, mas somente têm fome de signos e 

imagens. Este pressuposto, e com ele a questão sinônima da predileção de mercado, é alegado toda 

vez que se exige da televisão a sua responsabilidade. Mas o que não pode ser negado, nas palavras 

de Huyssen, é que “onde o meio é a mensagem e a mensagem é uma imagem fugaz na tela, o real 

continuará sempre e inevitavelmente bloqueado. Onde a mídia é presença e apenas presença, e a 

presença signifique uma transmissão ao vivo do noticiário, o passado e presente serão 

necessariamente bloqueados.”100 Estamos condenados ao círculo vicioso de que as latas de lixo da 

informação reforçam o lixo que será propulsão do mercado, que reforçará ainda mais o lixo do 

espetáculo, que reforça o retorno de mais lixo de informação.  Nossa cultura está à beira de uma 

irrupção de náusea generalizada. Como insiste Baudrillard, “no dia em que toda a sociedade de fato 
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perceber que a imaginação não existe mais, no dia em que isso se tornar flagrante, a vaga coletiva 

que paira na atualidade se transformará numa náusea gigante.”101   

 

Muitos poderão dizer que o quadro social pintado por esta visão é exagerada. Mas a 

freqüência e a natureza dos fatos parecem indicar que não. Perceba a enorme presença da cultura do 

barulho alastrada viciosamente nos lares, nas ruas, nos estabelecimentos comerciais em todo 

território nacional. Perceba, por exemplo, como a televisão é usada como altar onipresente e 

onipotente, com seu volume alto, subjugando nossa atenção em número cada vez maior de 

restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, lojas, consultórios médicos e dentistas, clubes, hospitais, 

fotocopiadoras, como se sem sua presença, estaríamos no vazio, sem realidade. Há apenas três 

décadas atrás, a idéia de haver um televisor num restaurante enquanto comia-se pizza ou churrasco, 

seria não só grosseria como também inaceitável. Note as danças destinadas para massas inteiras ao 

ar livre, promovidas continuamente por toda a costa do país. 

 

Os alunos em escolas e universidades, com sua dispersão, barulho e indisciplina, não deixam 

os professores ministrar suas aulas, mas também não demonstram o mínimo interesse em sugerir 

qualquer outro modelo para o ensino. Ocorrências constantes de espetacularização das atitudes 

pelos alunos, em outras épocas causariam alvoroços intensos, hoje não causam a mínima afetação 

ou reação nas pessoas. Para não falar dos espetáculos espalhados em todo o país das multidões de 

alunos em frente às universidades, num clima de festa, bebedice e ufania, com músicas 

ensurdecedoras. 

 

O que fez com que aceitássemos tudo isso como normal? A resposta é uma só, diria 

Baudrillard: nós não somos mais os mesmos. Somos as criaturas do admirável mundo novo dos 

simulacros, do espetáculo e do código que nos arrancou de qualquer fundamento. Já Lyotard dá um 

passo além em sua resposta. As trocas simbólicas são um fato, mas estas tramas simuladas só são 

possíveis de ocorrer porque já emigramos definitivamente de uma economia política para uma 

economia libidinal. Criou-se em todos nós um prazer “erótico-sado-masoquista” pelo capital e os 

labirintos de seus feitiços. Todos o desejam – sejam dominantes ou dominados, beneficiados ou 

não-beneficiados. Na base deste novo “erotismo” está ainda a busca de novas intensidades 

afetivas.102  Além do mais, insiste Lyotard: 
 

“Se você descrever o destino dos operários exclusivamente em termos de alienação, 
exploração e pobreza, você os representa como vítimas que apenas sofreram 
passivamente todo o processo e que só reivindicavam reparações futuras (o socialismo). 

                                                                 
101 BAUDRILLARD, Jean. Tela total. Op. cit., p. 145 
102 LYOTARD, Jean-François. Économie libidinale. Op. cit., p. 136-138 



 

 

130 

Você não vê o essencial, que não é o crescimento das forças de produção a qualquer 
preço, nem mesmo a morte de muitos operários, como diz Marx tantas vezes com um 
cinismo adornado de darwinismo. Deixa de ver a energia que mais tarde se espalhou nas 
artes e ciências, o júbilo e a dor da descoberta que se pode oferecer (viver, trabalhar, 
pensar, ser afetado) num lugar onde se achava sem sentido fazê-lo, independente do 
sentido e da dureza.”103 

 

A base do consumismo está, em última análise, em nosso desejo por dinheiro, no desejo de 

poder ou na novidade. Mas esses desejos são, na verdade, “reflexos antropológicos de uma 

realidade ontológica: a “instanciação” da infinitude na vontade. Esta “instanciação” não ocorre 

conforme a classe social, porque classes sociais não são categorias ontológicas pertinentes”104 

Vemos o impressionante retorno da história para a ontologia e metafísica, em Lyotard. Mas não 

parou aí: após esta metafísica inicial sobre a instância da infinitude na vontade, Lyotard culmina 

depois num estilo esotérico quando fala de uma “constelação contingente de fontes e formas de 

energia” e, a grosso modo, toda a complexidade de nosso estado atual, nossa civilização, é reflexo 

desta trajetória energética primordial.105 Trata-se de um novo cenário106  – o sonho inconfesso com 

que sonha sobre si mesmo o mundo pós-moderno. Cria então a fábula pós-moderna, que descreve a 

história de uma força que faz, desfaz e refaz a realidade, num conflito entre dois processos de 

energia – um necessário e destruidor, que caminha para a extinção do sol e outro contingente agindo 

de modo contrário e diferenciado, mas sem poder para deter o inevitável. Esta fábula de Lyotard 

tenta mostrar que a fonte do capitalismo não está de fato na mera sede do desejo humano, no desejo 

de lucro, como havia pensado, mas num desenvolvimento que se encontra na constituição do 

próprio cosmos e da vida. “O desenvolvimento não é uma invenção dos seres humanos. O seres 

humanos é que são uma invenção do desenvolvimento”.107 Dessa forma, palavras como 

“esperança”, “emancipação” e “finalidade” perdem sentido e horizontes. 

 

Lyotard parece sucumbir a uma fuga para as estrelas para se libertar de uma Terra agonizante 

e terminal. Como observa Anderson, em vez de confrontar a nova realidade num plano político, a 

solução de Lyotard foi uma sublimação metafísica dessa realidade, convenientemente projetada 

para o espaço intergalático em que o capitalismo não é mais que um redemoinho numa aventura 

cósmica mais vasta, restando somente a reserva do artista, a indefinição infantil, o silêncio da 

alma.108  O pós-moderno é melancolia.109 
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Enfim, o caráter marcante da pós-modernidade na década de 80 culmina, de uma forma ou de 

outra, em alegar que estamos irrecusavelmente numa nova condição, num mundo que mudou sua 

constituição e qualidade drasticamente. Estamos numa situação marcadamente diferente das 

inquietações dos anos 60. Para trás ficaram a tentativa de recuperação da crítica radical moderna e a 

irrupção de impulsos modernistas na vida cotidiana sob uma nova percepção. Também foram 

esquecidos o descrédito quanto ao industrialismo e à tecnocracia, a busca de uma democracia 

independente, a vontade de preservação de uma reserva de oposição e reflexão, a busca de uma 

nova percepção espacial, de um presente mais vivo, mais naturalista e a rejeição de qualquer 

coletivização que perdesse de vista a base humana de seus propósitos e ações. 

 

Também foi suplantada a situação de tensão e dúvida dos anos 70 sobre quais seriam os novos 

rumos finais da questão pós-moderna – chance de oportunidade ou crise indefinida de comodismo? 

O que restou do percurso pós-moderno foi o colapso dos ideais modernos, a renúncia de padrões 

rígidos (para uma acomodação à rigidez do consumo), a desistência de pretensão à verdade (para a 

incidência na verdade da hiper-realidade), a sucumbência à cumplicidade entre cultura e comércio, 

o surgimento de um impulso cego, conformista, desinteressado e alucinado. Tudo muito distante da 

liberação dos instintos dos “new mutants”, sonhada por Fiedler, e muito mais próximo da vertente 

festiva antevista por Graff, em que o sucesso da cultura modernista sobreviveria para além das 

vistas dos guardiões do cotidiano.110 Mais próximo ainda do estilo eufórico do arquiteto Charles 

Jenks, que louvara a mistura de tudo, o ecletismo radical, a mistura do vulgar com o elevado, na 

qual a pluralidade se daria pelas opções abundantes, pela massividade das informações, pela rede 

eletrônica e pela desmistificação de que há um inimigo a se derrotar.111 

 

A modernidade está presente como ruína na contemporaneidade. Como apropriar estes cacos 

da história, dando sentido a eles? Os estilos modernos estão estocados nos armazéns da história. 

Estão aí à disposição dos artistas e de todos nós. A questão é o que fazer com eles? Cada um se 

apropria deles à sua maneira. O legado ou esta presença moderna não se faz, contudo, com sua 

preocupação original de prospectiva e de emancipação. Este projeto se esvaiu, se esgotou. Ele já 

não é mais possível no ideário atual. 

 

                                                                 
110 GRAFF, Gerald. The myth of the postmodern breakthrough . In: HUYSSEN, Andréas. Mapeando o pós-moderno. 

Op. cit, p. 32-33 
111 Nos anos 80, Jenks fez questão de festejar o pós-moderno como uma civilização mundial de tolerância pluralista e de 

superabundância, que finalmente havia conseguido ultrapassar as polaridades antiquadas do passado pelo fato de 
que, nesta nova era, a informação é mais importante que a produção e o sincretismo é em tudo uma realidade. 
Promoveu e celebrou a introdução do kitsch (popularesco), do amálgama, o pastiche popular. (Ver: ANDERSON, 
Perry. As origens da pós-modernidade. Op. cit., p. 29 a 31; 38) 
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Apesar de sua grande diversidade, o pós-modernismo intelectual possui algumas ênfases 

freqüentes. Uma delas é o abandono do fundacionalismo,112 tanto com respeito à ciência quanto à 

reflexão filosófica ou teológica. A ciência não está construída sobre uma base firme de fatos 

observáveis, como queria nos fazer crer o positivismo. Como declara Kuhn, “nenhuma das 

tentativas atuais conseguiu até agora se aproximar de uma linguagem de objetos de percepção 

puros, aplicável de maneira geral. Elas pressupõem, desde o início, um paradigma, seja na forma de 

uma  teoria científica em vigor, seja na forma de alguma fração do discurso cotidiano; tentam então 

depurá-lo de todos os seus termos não- lógicos ou não-perceptivos.”113 Assim, “nenhuma linguagem 

limitada desse modo a relatar um mundo plenamente conhecido de antemão pode produzir meras 

informações neutras e objetivas sobre ‘o dado’. A investigação filosófica ainda não forneceu nem 

sequer uma pista do que poderia ser uma linguagem capaz de realizar tal tarefa.”114 

 

Da mesma forma, não há fundamento metafísico fixo a ser buscado ou estabelecido seja pela 

filosofia ou pela teologia. Vivemos como se a relatividade parecesse mais natural. Há várias 

verdades e, além de serem subjetivas, são muito mais determinadas pelo contexto, de fora para 

dentro. E o contexto muda conforme um novo paradigma. Além do mais, aceitou-se afinal que o ser 

humano não tem a questão da verdade como sua paixão primeira. Assim, tanto a autoridade 

científica quanto a reflexiva foram destronadas. O fundamento é, na visão de Derrida, “um jogo 

fundado, constituído a partir de uma imobilidade fundadora e de uma certeza tranqüilizadora, ela 

própria subtraída ao jogo. A partir desta certeza, a angústia pode ser dominada. A história da 

metafísica, como a história do Ocidente, seria a história dessas metáforas e dessas metonímias. 

Poder-se-ia mostrar que todos os nomes do fundamento, do princípio, ou do centro, sempre 

designaram o invariante de uma presença [eidos, arque, telos, energeia, ousia (essência, existência, 

substância, sujeito), aletheia, transcendentalidade, consciência, Deus, homem, etc.]115 

 

Vattimo segue a mesma linha, admitindo que “o sentido do conceito de ser se identifica 

sempre à noção da presença, que também poderíamos chamar, com um termo mais familiar, a 

objetividade.”116 Para ele, apoiando-se em Heidegger, devemos reverter a metafísica. A realidade é 

criada a partir da própria abertura que o Dasein possui. O Dasein é que ilumina, a partir da pré-

compreensão que determinam suas possibilidades, o que podemos conhecer do ser. Diz Vattimo, 

“contrariamente à concepção do ser como simples presença, a concepção do ser que se anuncia 

como implicitamente suposta em Ser e Tempo e nestes escritos posteriores, é precisamente a 
                                                                 
112 LYON, David. Pós-modernidade. Op. cit., p. 17 
113 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo, Editora  Perspectiva, 1992, p. 162 
114 Ibid., p. 163 
115 DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. São Paulo, Editora Perspectiva, 1971, p. 231 
116 VATTIMO, Gianni. Introdução a Heidegger. Lisboa, Instituto Piaget, 1996, p. 22 
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concepção do ser como luz projetada pelo estar-aí como projeto.”117 Assim, o ser somente é 

captável como recordação, memória ou vestígio e não pode ser atribuído em condições absolutas ou 

de identidade. Não há nenhuma estrutura estável para o Ser porque ele é evento. 

 

Outra característica do pós-modernismo é sua crítica a quase todas as premissas básicas do 

Iluminismo como cume derradeiro do próprio processo da modernidade. O projeto moderno-

iluminista se esgotou porque a novidade acabou se tornando rotina, porque a super-proliferação das 

informações corroeu a noção de sentido único da história. “Esta multiplicação vertiginosa da 

comunicação, este ‘tomar a palavra’ por parte de um número crescente de subculturas, é o efeito 

mais evidente dos ‘mass media’, e é também o fato que – relacionando com o imperialismo europeu 

– determina a passagem da nossa sociedade à pós-moderna.”118 O interesse pelas realidades 

universais e suas hierarquias de prioridades foi trocado pelo interesse por diversidades de gostos, 

opiniões, pelo que é local e particular. 

 

Restaria perguntar se o pós-modernismo pode, no mundo acadêmico, não passar de uma 

imaginação acadêmica fértil, propagandista e de esperanças radicais frustradas pelo próprio fluxo de 

suas diversidades. Seja como for, o que é relevante ao nosso interesse agora é enumerarmos os 

elementos marcantes da pós-modernidade apontados pelo pós-modernismo intelectual. São eles: 

 

• A ênfase na inexorável cultura de massa; 

• A presença inevitável do niilismo em nossa era; 

• O abandono do sentido de qualquer fundamento ou metafísica fixa, fundacionalista. A 

descrença quanto a valores supremos e absolutos, ao sentido de identidade ou um eu pessoal. 

Estes são todos jogos criados. Se há fundamentos, eles são fluidos, eventos; 

• A impossibilidade da linguagem ou da razão para traduzir o divino ou o diferente; 

• O fracasso do projeto moderno e da razão iluminista; 

• O demérito da verdade e a focalização de que nos movemos muito mais pelo desejo do que pelo 

saber; 

• A massividade dos estímulos além de nosso poder de absorção ou reação; 

• A ambígua proclamação do fim da espontaneidade e dos instintos elementares de proteção da 

vida; 

• O desejo humano passando a estar submisso ao esbanjamento e desperdício; 
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• A alienação humana ao mundo da objetividade, do significado simbólico do dinheiro e da 

tecnologia; 

• A imigração das crenças religiosas distintas a um misticismo vulgar; 

• O esquecimento do Ser como realidade primeira e sua transformação em ente, que ao ser 

trazido para a atuação teológica, recebeu o nome de onto-teologia; 

• A afinidade do humanismo com a tecnologização da vida; 

• O interesse pela diversidade de gostos e de opiniões; interesse pelo que é local, particula r e 

concreto.  

 
2.1.3.2. A REPRODUÇÃO CULTURAL E A IMPORTÂNCIA DA EXPLORAÇÃO DAS IMAGENS 

 

“Um significante que perdeu seu significado se 
transforma com isso em imagem.” 

     (Jameson) 
 

A expressão pós-moderno aparece nas conversas e em situações cotidianas. O que indica que 

ela está presente e tem valor referencial em nossa sociedade. Paralelo a isso, as manifestações 

culturais exibem uma crescente nostalgia pelas várias formas de vida do passado, num ecletismo 

histórico. Isto pode ser observado nas artes, no cinema, na literatura e na cultura de massas, 

sinalizando uma decadência da criatividade no capitalismo tardio. Trata-se de um pastiche, uma 

imitação ou mimetismo do que já foi experimentado no passado. O pastiche “se aproveita da 

singularidade dos estilos passados para incorporá- la numa imitação que simula o original.”119 

 

Ocorre que o pastiche pós-moderno não é feito de forma unificada e catalizadora. Ao 

contrário, os atos de reprodução cultural e social ocorrem em cada grupo específico, que passa a 

falar uma linguagem privada própria. Assim como cada profissão  passa a adotar  seu ideoleto ou 

código privado, da mesma forma cada indivíduo passa a ser uma espécie de ilha lingüística, 

separado das demais. E o que é imitado é feito de forma neutra, sem motivações ocultas, sem uma 

intenção específica imbuída, sem haver um reconhecimento de que se lida com reproduções de 

coisas que uma vez teve rosto, sangue, suor ou sentimento. Hoje “ninguém mais possui essa espécie 

de mundo privado e único, nem um estilo para expressá-lo.”120 A reprodução é feita às custas da 

falência da estética, a falência do novo e a reapropriação do passado em mero formalismo. Há só 

ordens heterógenas. 

 

                                                                 
119 IDEM. Ibid., p. 18 
120 Ibid., p. 19 



 

 

135 

Além do mais, a sensação cultural que experimentamos é a de que não conseguimos mais 

inventar novos estilos e mundos. Parece que tudo já foi inventado. O número de combinações 

possíveis é restrito. A influência do passado moderno, agora morto, nos pesa como assombros de 

fantasmas. No nosso mundo de pastiche a inovação não é mais possível. Resta-nos imitar estilos 

mortos, ressuscitar velhas músicas, recopiar antigas gravuras ou reviver antigos seriados – façamos 

um museu de nosso imaginário. 

 

Basta perceber como a música sucumbiu quase toda ao consumo com a presunção de ter 

descoberto a fórmula eficaz. O minimalismo, a monotonia, a repetição indefinida  de tons, acordes e 

palavras, com mudanças não requintadas na repetição. Temos uma música pasteurizada, de 

relaxamento e com tempo de distensão. Basta perceber também como que, em nossos filmes atuais, 

utensílios, carros, aparatos e especulações, apesar de pertencerem à contemporaneidade, à sociedade 

de consumo, ao mundo material do capitalismo avançado, tudo nos filmes conspira para nos 

arrancar dessa referência contemporânea, propiciando sua apreciação como uma obra de nostalgia 

também. É como se estivéssemos numa ambientação de algum passado nostálgico indefinível 

travestida de atualidade. Uma década de 30 ou 40 eterna, fora da história.121 Isto pode ser visto em 

filmes como Guerra nas Estrelas, O Destino Bate à Porta (The postman always rings twice), 

Corpos Ardentes (Body Heat), Pacto de Sangue (Double Indemnity) e outros.  

 

Além da música e do cinema, o mesmo se dá nas peças de teatro, nos programas televisivos, 

na moda, etc. Este procedimento nostálgico tem sido a marca das produções culturais de nossa 

época, invadindo e estabelecendo a forma de suas reproduções, como se, por alguma razão, 

fôssemos incapazes de focalizar nosso próprio presente ou estivéssemos inaptos de expressar nossas 

experiências atuais. Isto indica um sintoma alarmante de uma sociedade que não mais consegue se 

relacionar com sua situação, com o tempo e com a história. Nas palavras de Jameson, “nos vemos 

condenados a buscar o passado histórico através de nossas imagens pop e de nossos estereótipos a 

seu respeito, sendo que o próprio passado permanece, para sempre, fora de alcance.”122 No pastiche 

ocorre uma apropriação sim, mas indiscriminada e necessariamente às custas do esvaziamento do 

passado. É como se vivêssemos finalmente na crença de já ter-nos tornados deuses, num mundo que 

acha ter, enfim adquirido a condição de espacializar o tempo, tornando a vida real num grande 

museu, onde que, com apenas um passo, nos apropriamos de um século depois. Dessa forma, o 

passado é forçado a se prostrar diante de nossos pés, mas encarcerado e amordaçado. Em outras 

palavras, o passado deve ser recuperado continuamente para poder ser continuamente perdido. À 
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cada nostalgia, um aborto de continuidade. À cada aproximação, um distanciamento e um 

embaralhamento. Os anos 60 foram reduzidos à mini-saia e o bambolê. No pastiche, tudo vira uma 

caricatura simplificada. O passado deixa de ser tensão e riqueza. E enterrando o passado, acabamos 

nos enterrando de vez. 

 

Ocorre que toda esta trama cultural é feita numa pós-modernidade que investe na dissolução 

de fronteiras, na quebra de divisões ou distinções entre cultura erudita e cultura popular ou de 

massa. O dileto, o requinte, o universitário e o clássico devem ser misturados com o kitsch, a 

porcaria, os espetáculos, os seriados, a paraliteratura, e as formas comerciais. O pós-moderno “não 

é apenas mais um termo para a descrição de determinado estilo. É também um conceito  de 

periodização cuja principal função é correlacionar a emergência de novos traços formais na vida 

cultural com a emergência de um novo tipo de vida social e de uma nova ordem econômica.”123 

 

Podemos dizer que, culturalmente, vivemos na exaustão. Não uma exaustão fruto de uma 

intencionalidade forte dos movimentos culturais, mas o despertar de um sentimento ou de uma 

percepção de fim de linha – tudo está dito, tudo está visto. Resta-nos  apenas fazer combinações. 

Assim, o experimentalismo expressivo da linguagem recuou-se à linguagem coloquial prosaica, 

imediatista, sem pretensões e banal. Como vimos, a linguagem ficou impotente. Incapaz de remeter 

a algo além dela, a linguagem  não consegue ficar prenha de subjetividade de sentido romântico. Ela 

agora expressa, quando muito, fragmentos subjetivos esvaziados. Toda esta nostalgia pelo passado e 

delirante busca abusiva por tradições a se recuperar, e mesmo o fascínio pelas culturas pré-

modernas e primitivas, seriam indício de mais uma fórmula adotada pela frivolidade de nossas 

instituições culturais para perpetuar a necessidade de espetáculo e manter seu big business? Ou 

seriam expressões de uma genuína insatisfação com os frutos da modernidade? 

 

Na pós-modernidade, o livro impresso foi substituído pela tela da televisão, do computador ou 

por visual aids. A palavra migrou para a imagem e o discurso ficou submerso pela representação. O 

logocentrismo tornou-se iconocentrismo.124 O capitalismo consumista pós-guerra é um 

cumprimento paródico dos esforços da vanguarda em transformar o mundo numa obra de arte. Uma 

nova moeda com valor de troca surgiu – a imagem. Ela vale tanto quanto dinheiro. E por que? 

Simplesmente porque a finalidade da imagem é assassinar o real,125 ou pelo menos desafiar- lhe 

alegando possuir o mesmo status de realidade. A imagem conclama à uma equivalência de teor de 

realidade. E quando a imagem torna-se cada vez mais a única realidade que possivelmente pode 
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haver, ela passa a ter um valor altíssimo. Políticos, top models, atores, cirurgiões plásticos e 

pregadores religiosos contemporâneos sabem disso muito bem. 

 

Baudrillard nos mostra a caminhada de ascensão da imagem na subversão do real126: 

- Ela é o reflexo de uma realidade profunda. Aqui ela é uma boa aparência e a representação é o 
domínio do sacramento. 

 

- Ela mascara e deforma uma realidade profunda. Aqui ela é uma má aparência. É a imagem ruim, 
maléfica, que desvirtua. 

 

- Ela mascara a ausência de realidade profunda. Aqui ela se complexifica ainda mais: finge ser 
uma aparência. É o domínio do sortilégio. 

 

- Ela não tem relação com qualquer realidade: ela é o seu próprio simulacro puro. Aqui ela deixa 
completamente de pertencer a qualquer referência quanto à questão ou domínio da aparência. 
Torna-se simulação pura. Toda expectativa de sair do mundo imagético cessou. A imagem em si 
mesma basta. Finda-se a possibilidade da produção da realidade. Tudo o que pode haver é 
reprodução fluída de imagens num caleidoscopismo sem fim. 

 

Na civilização imagética, passamos a viver mergulhados numa reprodução “desenfreada de 

real e de referencial, paralela e superior ao desenfreamento da produção material: assim surge a 

simulação na fase que nos interessa – uma estratégia de real, de neo-real e de hiper-real, que faz por 

todo o lado a dobragem de uma estratégia de dissuasão.”127 As imagens retiram seu poderio ante o 

real por meio de seu pujante moto dinâmico de reprodução e trituração amalgamadora de tudo que 

for possível. Frivolamente embate-se numa mistura desenfreada e frenética de imagens, fundindo 

tudo que se encontrava separado: distâncias se encurtam, sexos se diluem, pólos opostos são 

dissolvidos, atores e platéias se confundem, sujeitos e objetos são irreconhecíveis, a ponto de 

nenhum juízo mais ser possível. 128  O que temos, então, é uma imagem de segunda-mão, que já não 

leva nenhuma marca da subjetividade. 

 

A imagem adquiriu um tipo de interação e poder de infiltração em nós mais ou menos 

semelhante à forma como a ciência se infiltra no código genético para transformar desse modo o 

próprio corpo.129 A partir daí, cada um fica solto para fazer o que quiser com a imagem interativa. 
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Mas o preço dessa fusão é a submissão ao seu caráter de reprodução ilimitado, além de qualquer 

controle. Neste sentido, até os textos se diluíram em imagens, não sendo mais percebidos como tais. 

 

O poder da imagem, após conquistado o real em sua lógica de reprodução fragmentadora, 

extermina a autonomia empirista do olho humano que capta e organiza suas percepções. O 

empirismo humano é substituído pelo empirismo da imagem: é ela que nos capta e nos organiza 

desorganizando-nos. A oração sacerdotal da imagem é finalmente atendida: “peço- lhe que todos 

sejam um, assim como o real e eu (imagem) somos um.” Como reprodução, a imagem deixou de ter 

a função de espelho. No espelho há algo além do vidro, separado. Nas imagens reprodutoras não há 

como haver algo além delas mesmas pois a dinâmica de sua reprodução ostensiva instaura uma 

nova dimensão de espaço e tempo. Nossa vontade sucumbe à uma vontade de reprodução infinita130 

e, à medida que um certo ritmo de reprodução imagética mostrar sinais de enfado, um outro mais 

acelerado é imediatamente acionado, visto que a aceleração é a única saída contra a tendência 

enfadonha da reprodução. A imagem tem a lógica de um narcótico: nossa relação com ela não é 

polar, mas a da vertigem. A diferença entre as imagens produzidas pelo “real” e as imagens de 

reprodução é que as primeiras causam impactos de algo para alguém; enquanto as últimas, por 

terem corroído a dualidade algo-alguém, perdem seu poder de impacto, restando- lhes como única 

alternativa a exploração da intensidade quantitativa de sua interação indiferenciada. 

 

As imagens reprodutivas não possuem matizes, segredos, não escondem nada atrás nem 

retratam nada à sua frente. São puro espetáculo sensório a um observador paralisado. As imagens de 

hoje adquiriram o papel de fornecer uma liberdade simulada para a cultura humana, pois, nelas, as 

respostas não procedem mais das perguntas – são as perguntas que procedem das respostas 

previamente iconizadas  numa realidade cujas fronteiras não vão além deste jogo de reprodução 

visual. Dessa forma, a reprodução imagética transformou a cultura num circuito fechado. 

 

É óbvio que os sacerdotes do mundo da imagem retrucam dizendo que as máquinas e 

tecnologias telemáticas atuais não passam de máquinas de escrever ou de conveniências práticas, 

embora mais complexas. Tudo tão longe do que são.  Esta alegação falaciosa não quer ver que tanto 

no mundo prático quanto em frente a uma máquina de escrever, a relação físico-distinta do homem 

ainda está preservada. O que não ocorre na telemática, pois nela, nos é exigida uma relação 

plasmática, incubadora e intersensorial. Prova disso é que uma falha num computador não é 
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encarada como mero problema técnico ou de atividade prática, mas antes de uma falha do nosso 

próprio corpo. É a vitória do poder da imagem sobre o poder do corpo.  

A pós-modernidade como reprodução cultural pode ser caracterizada, então, como uma 

tendência que, devido à exaustão, procura transformar a realidade em imagens, fragmentar o tempo 

em uma série de presentes perpétuos, ao mesmo tempo em que também o reproduz a partir de 

apropriações  nostálgicas imitadoras e esvaziadoras do passado. É também uma tentativa de 

dissolução da distinção da cultura em níveis; a situação de aliança entre o capitalismo, a tecnologia 

e a cultura e a atitude descomprometida da arte. 

 

Mas o que parece ficar patente é que, para a pós-modernidade, a cultura não pode mais ser 

entendida como super-estrutura, apesar da insistência inútil dos marxistas ortodoxos. O esquema 

infra-estrutura (economia, política, recursos naturais e organizacionais) e superestrutura (arte, 

consciência, valores, moral, cultural) precisa ser repensado pois não valem como antes. E já houve 

quem dissesse: “quando penso em cultura, tiro o talão de cheques!” 

 
2.1.3.3. A INFLUÊNCIA PÓS-MODERNA NA TEOLOGIA 

 

No âmbito teológico, há teologias que têm sido influenciadas pela pós-modernidade. Nelas, 

verificamos uma tendência para reduzir a teologia à negatividade e à mística. Fala-se de uma 

a/teologia.131 A teologia na pós-modernidade é fortemente influenciada pelo pensamento da 

desconstrução de Derrida e Gilles Deleuze. Estes autores não tomam Deus como significante 

transcendental e traçam a teologia a partir de significantes fugidios, esgotáveis no seu contexto, 

construindo sentidos provisórios e sempre contingentes. A revelação é experimentada como algo 

fragmentário, fugidio e provisório. Há uma vontade para experimentar Deus como vestígio, como 

rastro. O divino não deve vir a priori, mas a posteriori. A teologia secular ou a a-teologia busca a 

morte do Deus metafísico ao mesmo tempo que tenta se abrir para a quase possibilidade de Deus 

nas novas formas de imaginação religiosa de interpretações divinas, por meio dos mais variados e 

novos meios, seja a linguagem, o texto ou narrativas de vida. Na verdade, Deus se esconde depois 

da linguagem. Esta teologia fica entre o teísmo e o ateísmo, entre a crença e o ceticismo. Nas 

palavras de Taylor, uma teologia errante.132 

 

A tônica desta teologia encontra-se no prefixo “a” da locução a/teologia, que pressupõe a 

impossibilidade da teologia, do indecifrável exercício teológico, como querendo remeter a teologia 
                                                                 
131 Os autores mais representativos desta “teologia” são Mark C. Taylor, Charles E. Winquist, Carl A. Raschke, Clayton 

Crockett, Don Cupitt e John Caputo. 
132 TAYLOR, Mark C. . Erring - a postmodern a/theology. Chicago/London, Chicago University Press, 1984, p. 11-12 
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para fora da metafísica, de forma a se manter apenas em estado de imanência, indeterminação, 

hesitação e tensão. A tarefa desta teologia é permanecer errática e sem alvo: 
 

“A a/teologia é, sem dúvida, ambígua. O a/teólogo faz perguntas errantes e sugere 
respostas que geralmente parecem erráticas ou até mesmo errôneas. Uma vez que sua 
reflexão vaga e se extravia de seu curso próprio, ela tende a se desviar dos caminhos 
bem-estabelecidos. Aos olhos tradicionais, a a/teologia é, na verdade, herética. Para o 
a/teólogo, contudo, heresia e falta de alvo são inevitáveis. As idéias não são nunca fixas 
mas estão sempre em transição; elas são irreprimivelmente transitórias. Por esta razão a 
a/teologia pode ser rotulada de ‘pensamento nômade’. Este nômade errante não olha 
para trás a um começo absoluto nem para frente a um fim último. Seu escrito, portanto, 
está sempre inacabado. Tento interpretar Deus como escrita, o eu como rastro, a história  
como ermo e o livro como texto.”133 

 

A influência pós-moderna nas teologias pode ser também observada na teologia do Deus sem 

ser. O objetivo é a deontologização de Deus. Seus principais autores são Jean Luc Marion, cuja 

principal obra é Deus sem ser e Merold Westphal, Teologia pós-moderna. Para eles a teologia 

precisa se desvencilhar da metafísica e da ontologia. Há uma vontade para se buscar um  Deus sem 

ser, que se encontra fora das amarras e categorias da noção filosófica grega de ser, pois a adoração a 

Deus é a manifestação de liberdade da metafísica.134 

 

Todas estas tendências e considerações filosóficas e teológicas acabam reincidindo mais uma 

vez na categorização setorial e otimista da vontade, como já observamos: sem a voz da razão, a 

vontade encontra-se finalmente livre para experimentar a vida, mas o faz contudo, somente 

mergulhada num eterno presente por meio da plenitude de sensações supostamente mais 

verdadeiras. Sem a razão, resta-nos aquilo que sempre fomos – vontade. Mas não a vontade do ideal 

moderno, e sim a vontade como sensibilidade frágil, de identidade indefinida e ao mesmo tempo 

com gostos, sonhos e motivações de felicidade padronizadas para resistir aos padrões. Sua certeza 

possui somente a dimensão do presente. A pós-modernidade, assim caracterizada, é a atitude 

humana mais ousada de vivenciar a vontade como algo irresistível e irracional. 

 

 

3. A VONTADE NA PÓS-MODERNIDADE 
 

 

O resultado das heranças históricas que recebemos, hoje caracterizadas como a forte e 

marcante herança da modernidade e seus refluxos e esgotamentos atuais caracterizados como pós-

modernidade, nos permite dizer que a vontade tem sido geralmente compreendida sob duas formas 
                                                                 
133 IDEM. Ibid., p 13 
134 WESTPHAL, Merold. God, the gift and postmodernism. Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 1999, 

p. 150 
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de leitura que têm se demonstrado excludentes, a saber, a racionalista, na qual a vontade deve estar 

a serviço do entendimento; e a leitura cínico-cética, que estabelece o inverso, apontando que é o 

entendimento e a razão que estão na verdade a serviço da vontade. A primeira leitura tende a 

favorecer o racionalismo e/ou o idealismo. A segunda, ao realismo, por um lado; ou por outro lado, 

ao ceticismo de crítica radical, à crise dos paradigmas e à precariedade da articulação do sentido. 

 
Temos então, de um lado, os desenvolvimentos filosóficos e teológicos clássicos que 

valorizam o meramente apolíneo, exaltando o intelecto sobre a vontade. De outro lado, temos a 

tentativa de valorização do dionisíaco sobre o apolíneo, colocando a vontade no centro e deixando o 

intelecto para segundo plano. É importante perceber que ao se afirmar essa situação para o homem, 

a mesma coisa se afirma para Deus. No passado, esta correlação pode ser observada tanto na 

teologia medieval como na moderna. Mesmo a psicologia, de maneira geral, acabou incorporando 

estas duas tendências, adotando que a vontade se deriva de outros elementos que não em si mesma. 

Ela é uma conseqüência ou uma derivação, ainda que seja imediatamente seguinte. De um lado, ela 

é fruto de impulsos vitais, e como tal é fenômeno secundário; e de outro lado, ela é derivada do 

intelecto; aí ela é fenômeno consciente. 

 

Podemos dizer que a atitude pós-moderna encontra-se inserida na segunda leitura, 

influenciando também não só a teologia quanto também a religião como um todo. As leituras pós-

modernas da religião situam-se no espectro do pós-modernismo. As principais alegações e ênfases 

pós-modernas têm sido, entre outras, a de ter superado a metafísica; o combate à supervalorização 

da razão; a inescapável condição de complexidade em que a vida se encontra hoje nas mais variadas 

áreas das atividades humanas; a mudança qualitativa das relações capitalistas; a revitalização da 

atitude cínica; o clamor ao mergulhar-se no presente, na concretude da vida, nas experiências 

particulares e sensoriais; o estruturalismo que relativiza ou dilui o sentido do Eu como identidade 

pessoal; o pós-estruturalismo, que privilegia a incorporação de múltiplos pontos de vista e um 

indeterminismo básico no significado; a grande diversidade e pluralidade de paradigmas tanto 

cognitivos quanto éticos nas sociedades humanas; a relativização do sentido de história como 

movimento aglutinador e unificador; a liberação do elemento religioso e da teologia de suas 

categorias racionalistas e conceitualizadoras. Todas estas questões, hoje consideradas características 

da pós-modernidade e concatenadas pelo  pós-modernismo 135, causam no todo um impacto 

esmagador sobre a vontade humana. 

                                                                 
135Toda a questão em torno da circunscrição dos termos pós-modernidade e pós-modernismo  foi objeto de preocupação 

em nosso item 2.1. atrás. Como vimos, a “pós-modernidade” tornou-se uma palavra ampla demais e, portanto, 
precária, sendo freqüentemente usada para designar as mais variadas tendências, anseios ou realidades presentes do 
mundo contemporâneo. 
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A pós-modernidade é muito mais que uma nova condição ou estado de coisas. É um sistema 

confluído de forças sobre a vontade. Em outros contextos históricos passados a vontade se 

vinculava à crise devido a decisões fortes e à heteronomias sócio-político-morais. Agora a crise se 

dá pelo imperativo da não-decisão – uma nova forma de heteronomia negativa – e pela insuportável 

contradição ou falta de nitidez entre potência e impotência. Lacan observou que o trágico de nossas 

eras é não saber lidar com a dinâmica do desejo. Nem nossas éticas, nem nossas análises, nem a 

psicanálise e nem nossos modelos sociais chegam sequer a conhecer ou reconhecer bem a topologia 

de nosso desejo. Ao transcorrer sobre a dimensão trágica da psicanálise, aponta que, quanto à 

questão do desejo, o máximo que fazemos é oscilar entre o imperativo do dever, que marcou nossos 

tempos idos, e o imperativo do desejo – nossa marca contemporânea, cujo contra-senso trágico 

subsiste no fato de estar sob a condição de imperativo: 
 

“O reviramento que comporta nossa experiência situa no centro uma medida 
incomensurável, uma medida infinita que se chama desejo (em que) o ‘Tu deves’ de 
Kant é substituído facilmente pela fantasia sadista do gozo erigido em imperativo – pura 
fantasia, é claro, e quase derrisória, mas que não exclui em nada a possibilidade de sua 
ereção em lei universal”.136 

 

Levando-se em conta o referencial teórico apresentado no capítulo anterior e as considerações 

levantadas até aqui, podemos agora indicar explicitamente a hipótese geral de tese que defendemos 

neste trabalho e que norteará nossa preocupação e indicações daqui à diante: 

 

“A pós-modernidade se desenvolve na base de uma redução da vontade ao nível do desejo 

e na suposição de  ter-se alcançado a indistinção entre vontade e desejos, a ponto de se 

acreditar que os desejos assim vividos são tudo o que há. Os desejos são 

experimentados de forma a assumir toda a dinâmica e esferas da estrutura volitiva. Esta 

redução constitui-se a tentativa pós-moderna de solução à polarização dicotômica em 

                                                                                                                                                                                                                       
Estamos adotando a comp reensão de que pós-modernidade é uma tendência ou uma trajetória de desenvolvimento 
social (de valores, atitudes, modelo econômico ou mesmo institucional) cujas características principais são a busca 
demasiada do prazer, da imediatez sensorial e a paradoxa l super-afirmação da liberdade individual para conquistas de 
felicidade episódica. Tais tendências evidenciam uma insatisfação para com os modelos institucionais da modernidade 
e a aspiração por algo diferente. 
 

O termo pós-modernismo indica mais a esfera de produção cultural e intelectual como empreendimentos mais estritos 
ou minimamente elaborados de tendências pós-modernas ou relativos a ela. 
 

Já a expressão o pós-moderno será utilizada na tentativa de designar o agente ou a individualidade contemporânea que, 
de uma forma ou de outra, carrega em si a identificação tanto de elementos da pós-modernidade no sentido amplo 
quanto do pós-modernismo. 
 

No entanto, não devemos perder de vista que a divisão que estes termos produzem é um artifício analítico, pois é 
extremamente difícil separar as esferas sócio-econômicas e culturais. (A este respeito, ver: CONNOR, Steven. Cultura 
pós-moderna. São Paulo, Edições Loyola, 1993, pp. 11 a 26; e GIDDENS, Anthony. As conseqüências da 
modernidade. São Paulo, Unesp, 1991, pp. 51 a 52 

136 LACAN, Jacques. O seminário. Livro 7: a ética da psicanálise. Op. cit., p. 378 a 379 
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torno da vontade. Como tal, esta redução constitui-se uma inadequação à compreensão 

fenomenológica da vontade, como demonstrada na abordagem ricoeuriana. A vocação 

de ser e vir-a-ser na vontade se dá numa dinâmica viva de integralização de todas as 

suas esferas.” 

 

 
3.1. JEAN FRANÇOIS LYOTARD: A FÉ NO DESEJO 

 
 

Em Discours, figure (1971), temos a idéia em Lyotard de que o figural é uma força de 

figuração ou des-figuração e esta força é identificada com desejo. Dessa forma, Lyotard abandona o 

foco da fenomenologia da percepção e se volta para a psicanálise enfatizando que o desejo é em 

essência  um trabalho de (des)figuração. O desejo é irredutível à fala, pois “é o olho que é a força. 

Tornar o inconsciente em um discurso é negligenciar a energética.”137 

 

Tomemos o exemplo do processo de condensação no qual, em Freud, os pensamentos do 

sonho são comprimidos a um conteúdo lacônico breve. Para Lyotard, contudo, estes pensamentos 

estão ligados a um processo físico de condensação em que o volume de um objeto é reduzido. Ou 

seja, na figura dos pensamentos do sonho, os pensamentos são como coisas e, dessa forma, podem 

ser dobrados e amarrotados. O sonho pode então até ser uma distorção, mas nunca um disfarce pois 

o desejo não se esconde nos pensamentos do sonho. O que ocorre é que a própria energia do desejo 

o dobra, o comprime e o enruga, fazendo algo com ele.138 

 

Temos então a compreensão de que o desejo não fala e que o sonho não é a linguagem do 

desejo mas sim seu trabalho. Com isto, Lyotard procura eliminar a oposição metafísica entre 

aparência e realidade: o desejo nunca é um segundo discurso ou um segundo mundo dentro do 

discurso. O desejo deve ser entendido mais como um “trabalho de desejo”, uma atividade na qual o 

desejo se des-figura a si mesmo, tornando-se manifesto ao mesmo tempo em que  resiste qualquer 

apropriação cognitiva. O desejo não é outra coisa senão uma atividade de des-figuração. 

 

A figura, portanto, está além da visão tradicional que a vê como aparência. A figura é o 

próprio jogo de aparecer e desaparecer no qual o desejo se figura continuamente. Trata-se de um 

evento que é em si mesmo da ordem da verdade na medida em que é algo que se manifesta, se 

figura ou é sentido como uma certa desfiguração violenta ou uma obstrução do discurso. 

                                                                 
137 LYOTARD, Jean-François. Discours, figure – Taking the side of the figural. In: CROME, Keith & WILLIAM, 

James. The Lyotard reader and Guide. Columbia New York, University Press, 2006, p. 38 
138 IDEM. Ibid., p. 39 
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Na obra “Économie libidinale” (1974), Lyotard utiliza-se da teoria freudiana da libido e sua 

energia para descrever as transformações que ocorrem na sociedade. Após romper com o marxismo 

e passar a rejeitar teorias totalizadoras, procurou desenvolver uma teoria que levasse em conta os 

desejos e forças múltiplas e diversas que operam em qualquer situação política ou social, seja a 

atividade de escrever teorias ou a da política revolucionária ou mesmo a da economia global. O que 

ele na verdade cria é uma ontologia dos eventos. Esta ontologia é o marco que se tornará a base para 

todos os seus esforços filosóficos posteriores. 

 

  Lyotard vê a realidade como se dando por eventos imprevisíveis e não por regularidades 

estruturadas: 

“Após o evento, se poderá dizer que a pele libidinal é constituída de uma colcha de 
retalhos de órgãos, de elementos de corpos orgânicos e sociais; a pele libidinal 
inicialmente é como uma trilha-trator das intensidades, trabalho efêmero e inútil como 
um traçado de um jato no ar à 10.000 de altitude, com a exceção de que, diferente do 
traçado, ela é completamente heterogênea.”139 

 

 Estes eventos freqüentemente são interpretados de várias maneiras e nenhuma interpretação 

singular pode capturá- los apuradamente porque os eventos sempre excedem a interpretação. Há 

sempre algo que nos escapa. Isto se deve ao caráter altamente energético da libido: a sociedade 

humana é fruto de uma economia de energias libidinais. 

 

Os termos “intensidades libidinais” e “afetos” são usados para se referir aos eventos. Estas 

intensidades e afetos são, na verdade, sentimentos e desejos.140 São processos primários da libido ou 

do inconsciente – forças que existem no corpo no nível mais básico e anterior ao nível da 

consciência. Este nível libidinal primário é chamado de nível “zero” ou “zero silencioso”. 141 São 

excitações soltas de força, desarraigadas, instantâneas e resistentes às sínteses temporais da 

memória. 

 

Os desejos e os sentimentos, portanto, estão impregnados tanto no totalmente impessoal 

quanto no pessoal. Sentimentos e desejos não movem apenas as pessoas mas também o mundo 

todo. Se este é o caso, a força libidinal de Lyotard adquire um forte caráter metafísico, mas 

considerando-se que Lyotard é materialista, seus “afetos” devem ser entendidos como entidades 

                                                                 
139 LYOTARD, Jean-François. Économie libidinale. Paris, Les Éditions de Minuit, 1974, p. 26 
140 IDEM. Ibid., p. 23 
141 IDEM. Ibid., p. 12 
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materiais concretas. Um afeto pode ser um som, uma cor, um sorriso, um carinho 142 – ou seja, 

qualquer coisa que tenha a capacidade de mover, de produzir sentimentos e desejos. 

 

Apesar destes apontamentos de Lyotard se darem de modo descritivo, esta descrição da 

onipresença da libido é uma “ficção teórica”, uma figura que procura teorizar o que acontece no 

mundo. Seguindo sua descrição, os afetos são estruturados e interpretados em sistemas constituídos 

por “dispositivos” ou disposições libidinais. E a sociedade é composta de uma multidão de 

disposições diferentes que competem entre si a fim de explorar as energias dos eventos libidinais. 

Tais dispositivos ou disposições são aparatos de investimentos pulsionais: 
 

“A positividade destes investimentos deve ser afirmada muito mais que a disparidade e a 
exclusão, etc. que eles produzem, – a positividade mais que o dis- de <<dispositivo>> – 
(...) A produção de novos operadores libidinais é o que vem a ser o positivo, mais que os 
<<efeitos de sentido>>, que são sempre relativos à exterioridade escolhida para descrever 
o dispositivo.”143  

 

O positivo é uma postulação, um investimento, e o dispositivivo é uma disposição para 

investir, um catexe. Dessa forma, o dispositivo está sujeito aos movimentos e deslocamentos 

econômicos. 

 

Para Lyotard, a economia libidinal começa no corpo. O corpo é, acima de tudo, libidinal em 

sua unidade, como se fosse uma imensa membrana aberta144 que não tem interior nem exterior pois 

está entregue ao dispositivo energético das pulsões.145 As intensidades libidinais começam no corpo 

e acabam se encontrando com os dispositivos que canalizam a energia libidinal. Esta área de 

encontro é naturalmente material assim como o corpo, embora não esteja ainda organizada. Este 

encontro também é figurado por Lyotard como sendo uma “faixa libidinal”, comparada à faixa de 

Moebio, na qual o desejo ou a intensidade libidinal ocorre na medida em que a energia circula  de 

forma aleatória pela faixa. Ao contrário da forma da representação, a faixa é infinita e as 

intensidades correm por ela sem encontrar um término, sem se bater no muro de uma ausência. Não 

há nada que a libido careça para ser em sua realidade e tampouco carece de regiões para investir.146 

 

Se o movimento circulatório é intenso, temos a intensidade libidinal que não distingue entre 

dentro e fora de si, a não ser quando ocorrem dobras e torceduras que acabam fechando a faixa em 

si mesma. Quando isto ocorre, temos a representação: 
 

                                                                 
142 IDEM. Ibid., p. 66 
143 LYOTARD, Jean-François. Des dispositifs pulsionnels. Paris, Union Generale D´Éditions, 1973, p. 153 
144 IDEM. Économie libidinale. Op. cit., p. 10 a 11 
145 IDEM. Ibid., p. 11 
146 IDEM. Ibid., p. 12 
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“A representação não deve ser entendida como dados libidinais, mas resulta de um certo 
labor na faixa moebiana labiríntica – um labor que imprime estas dobras e torceduras 
específicas, cujo efeito é uma caixa fechada a partir de si mesma, filtrando impulsos e 
permitindo aparecer apenas aqueles no estágio que será conhecido como exterior, 
satisfazendo as condições de interioridade. A câmara representativa é um dispositivo 
energético.”147 

 

Sobre as intensidades libidinais, a vontade não tem como querer ou não querer, pois está além 

de seu domínio. Em outras palavras, no labirinto das intensidades libidinais e suas diversidades, 

ficamos tão felizmente perdidos que nunca seremos capazes de exercer o querer com respeito ao 

libidinal como tal, e muito menos com pretensão de continuidade ou resolução assumida: 

 

“A experiência de refinamento de desapossamento dos signos é um poder que não pode 
ser querido, pois, como tal, o desejo não pode ser assumido, aceito, entendido, trancado 
em nomes, pois estas intensidades que desejamos nos aterrorizam. Fugimos delas e delas 
nos esquecemos. E é exatamente desse modo que há uma revolução diferente em cada 
evento libidinal, diferente de todas as outras, incomparável: ao fugir do gozo-morte, o 
encontramos mesmo assim mais à frente, irreconhecível, imediatamente reconhecido, 
diferente, não querido por uma decisão deliberada, ao contrário, evitada, fugida, em 
terror de pânico nostálgico, e por isso, verdadeiramente desejado, inassumível. Terá de 
ser esquecido toda vez porque é insuportável, e este esquecimento significa que será 
‘querido’, produzindo mudanças, a viagem das intensidades e retorno para além da 
identidade.”148 

 

É somente através de uma instância outra, altera, mas ainda libidinal, chamada de “o grande 

zero”, que a singularidade de uma intensidade pode se tornar um sinal comunicável e interagível. O 

grande zero é um dispositivo específico e insistente na faixa libidinal. Com a desintensificação de 

sua rotação, a faixa se dobra formando um volume teatral- representativo que elabora uma 

construção de dentro e fora, aparência e essência, signos e significados. O dentro passa a ser 

considerado ultimamente em termos do que acontece fora. O grande zero é uma das mais 

importantes figurações com respeito ao “externo”, e serve como um termo geral que pode ser 

comparado ao mundo das formas platônicas, ou comparado a Deus, ou aos modos autênticos de 

produção, ao falo, etc. Todas estas instâncias, apesar de suas diferenças, são efeitos da 

desaceleração da fixa libidinal, todas remetendo a intensidade libid inal da faixa a um outro lugar 

que elas parecem carecer por estarem confinadas na interioridade de seu próprio volume.149 Dessa 

forma, o grande zero é um centro vazio que reduz a complexidade presente do que acontece 

instantaneamente na faixa a uma câmara de presença-ausência.150 É neste sentido que Lyotard 

conclui que todas as teorias de significação são fundamentalmente nihilistas.151 

                                                                 
147 IDEM. Ibid., p. 11 
148 IDEM. Ibid., p. 30 
149 IDEM. Ibid., p. p. 11 a 14 
150 IDEM. Ibid., p. 18 e 27 
151 IDEM. Ibid., p. 64 
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Se é assim que a representação ocorre na faixa, ela é nada mais que uma construção teatral. 

Trata-se de vetores energéticos que formam o cubo teatral com suas seis faces homogêneas na única 

superfície heterogênea. O teatro representativo é o teatro do poder, onde as satisfações trapaceiam o 

desejo, originando-se deste suposto senso de falta.152 Assim, se o movimento é lento, ele possibilita 

a formação de um senso disjuntivo que distingue entre o isto e o  não-isto.153 Neste movimento 

lento, temos a possibilidade da formação do pensamento racional, dominado pela lógica binária e 

pela lei da não-contradição. Se a faixa parar completamente, temos então a criação de um espaço 

fechado no qual o dispositivo libidinal faz surgir a representação e a teoria. Neste espaço fechado 

temos um “dentro” e “fora” – uma clara disjunção entre isto e não-isto. 

 

“Não se pode assumir uma posição na faixa labiríntica, eletrizada e torcida. É necessário 
colocar na cabeça o seguinte: tanto a instanciação das intensidades em um Nada original, 
em um Equilíbrio, quanto o retro-dobrar-se de partes completas na faixa libidinal 
moebiana, na forma de um volume teatral, não  ocorrem a partir de um erro, de uma 
ilusão, de uma maldade, de um contra-princípio, mas novamente de um desejo. É 
necessário perceber que a representação é desejo; que colocar-se no palco, numa jaula, 
na prisão, numa fábrica, numa família ou ser encaixotado, são coisas desejadas; que  a 
dominação e a exclusão são desejadas; que as extremas intensidades são instanciáveis 
nestes arranjos também. (...) Precisamos conseguir entender isto sem rejeição, uma vez 
que é justamente a rejeição, a exteriorização, que prolonga a teatralidade como uma 
sombra lançada sobre a banda libidinal. Esta rejeição é necessariamente concomitante à 
instalação do ponto de vista no Zero, no centro vazio, o lugar onde tudo é considerado 
visível –inteligível, lugar do saber.”154  

 

Mesmo nesta oposição, que é marcada por uma “barra”  de operação e desintensificação 

volitiva, não estamos fora dos ditames do inconsciente, uma vez que tais oposições são 

polimórficas, efêmeras e materialmente tênues. 

 

Temos então a possibilidade da energia libidinal em forma estável e em forma intensa/agitada. 

A forma estável tende a suavizar a forma intensa e a forma intensa busca agitar o estável. A faixa é 

o espaço onde tais intensidades tornam-se dispositivos de arranjos libidinais. Todos os sistemas e 

estruturas desaceleram e esfriam a faixa.155 Um exemplo disso pode ser visto na maneira como 

instituições políticas canalizam os desejos de mudar a sociedade para vias moderadas, menos 

desmanteladoras, e não para irrupções violentas e de rompimentos. Os sistemas negam suas 

próprias origens e se concebem como se fossem estáveis e permanentes. Os sistemas dissimulam os 

afetos. Mas, inversamente, os afetos dissimulam sistemas. Sistemas e afetos dissimulam um ao 
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outro. Em outras palavras, os sistemas procuram conter e esconder os afetos, mas estes contêm e 

escondem a possibilidade de se formar sistemas. A economia libidinal é uma economia de 

duplicidade porque seus elementos, lentos ou intensos, estão sempre à perscruta de possibilidades. 

Somente aquilo que é essencialmente tensão pode desencadear possibilidades. Mas é importante 

ressaltar que, apesar desta distinção, se o centro enfraquece as intensidades desta maneira, ele é, 

apesar de tudo, em si mesmo, um arranjo específico da força libidinal. 

 

A preocupação de Lyotard é apontar que as estruturas que exploram as intensidades libidinais 

tendem a se tornarem hegemônicas e monopolizadoras quanto às interpretações das intensidades. 

Esta tendência é limitadora e niilista na medida em que negam a plena potencialidade expressiva 

das intensidades: 

“O signo está emaranhado no nihismo, o nihilismo se procede por signos; continuar a 
insistir no pensamento semiótico é estacionar na melancolia religiosa e subordinar cada 
emoção intensa a uma ausência e cada força a uma finitude.”156 

 

O equívoco está no fato de a política, as convenções sociais e as disposições estruturadas 

presumirem ser elas mesmas as reais estruturas da realidade ou possuírem as interpretações corretas 

dela. E quando isto ocorre, as possibilidades de mudança ficam minimizadas e enfraquecidas. A 

mudança, para Lyotard, é o caminho que a vida encontra para se afirmar e tudo o que inibe a 

mudança é negação da vida, é niilismo. Mas vangloriar os afetos, as singularidades e intensidades 

da energia libidinal por sobre os sistemas, estruturas, teoria, conceitos e representações é um 

caminho delicado, pois o único modo pelo qual as energias libidinais podem existir é em uma 

estrutura. O que se procura é a percepção de que todas as estruturas contêm energia libidinal como 

uma potencialidade sub-explorada que aguarda ser liberada e fluir em novas estruturas. Quando isto 

ocorre, temos o evento. O evento sempre contém mais possibilidades para interpretação e 

exploração do que qualquer estrutura única possa conter. 

 

Assim, mesmo a tentativa de encerrar a libido em limites estreitos ou repressivos, como fez a 

tradição, é ela também uma figura do desejo, embora certamente não a única. Ora se o corpo é isto, 

a opção então não é discutirmos ou preferirmos entre uma economia libidinal contra outra visto que 

ela se encontra em tudo como uma “proliferação totalmente pulsional”, seja nas trocas capitalistas, 

na política, nos anseios marxistas, na ciência, etc. O que devemos fazer é afirmar a intensidade dos 

afetos, a superação de estruturas a fim de que os eventos possam adquirir sua potencialidade 

máxima de expressão e de competição de interpretações e disposições. A liberação de energia 

libidinal nas estruturas cria novos eventos. Considerando-se que o evento é imprevisível, não 
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podemos controlar a maneira pela qual será liberado. O que podemos fazer é “agir passivamente” de 

forma a estimular o máximo de liberação da intensidade nas estruturas. Isto pode se dar na 

multiplicação dos gêneros de discurso, o que dificultará uma estrutura ge ral dominante. É na própria 

interioridade das estruturas vigentes que a subversão pode ter a chance de ocorrer efetivamente, 

contanto que haja experimentação com as próprias formas estruturais. 

 

Dessa forma, Lyotard possui um otimismo erótico bem oposto à visão de uma sociedade 

opressiva de Marx ou do caráter repressor da civilização de Freud. Na pós-modernidade como um 

todo, para Lyotard, “não está em jogo exibir verdades no cercado da representação, mas criar 

perspectivas no retorno da vontade.”157 Os desejos nas produções de nossa civilização são, na 

verdade, “reflexos antropológicos de uma realidade ontológica: a ‘instanciação’ da infinitude na 

vontade.”158 

 

Contudo, a sugestão de Lyotard parece ser que a vontade deva escapar das armadilhas da 

engenhosidade do conhecimento e seus significados, pois estes freqüentemente fazem com que a 

emoção perca sua força, seu senso de infinitude e ganhe um senso de “estar sempre em déficit”. Sua 

sugestão é a potencialidade estonteante do jogo corpóreo a fim de que se possa cultivar tensões que 

tomem as formas compreensivas para além do inútil mercado de trocas de representações. O 

conhecimento deve se render aos efeitos contínuos e energéticos das tensões do desejo. Temos a 

primazia da vontade como desejo sobre a vontade como saber. A vontade como desejo estabelece 

uma certa impossibilidade às estruturas para se firmarem sobre seus próprios pés, rejeitando não 

apenas a possibilidade de qualquer posição meta-crítica super-abrangente, mas também evitando o 

risco da própria possibilidade de auto-expressão da vontade para se estruturar fixamente com o que 

delimitamos e logramos no desejo. O objetivo é privilegiar o elemento vertiginoso do desejo. A isto 

Lyotard chama de “ordem supra-semiótica de tensores” (L’ordre dês tenseurs hors sémiotique).159 

Isto demonstra o otimismo de Lyotard com respeito à deriva libidinal e sua descrença para com 

qualquer proposta alternativa ou legitimadora do conhecimento, pelo menos quando contraposto 

com o libidinal: 
 

“Conceitos como o Ser e o Nada pelos os quais os filósofos e sacerdotes nos equiparam 
como o maximum e optimum da consciência ou conhecimento ou sabedoria, e graças 
aos quais as intensidades vivazes e mortíferas que nos transpassam tornam-se 
descreditadas, é o desejo que os produz. Não são os conceitos que produzem o desejo 
em relação a eles. Estas intensidades não procedem absolutamente de ilusões de 
mudança de investimento no círculo imóvel que cerca o conceito; ao contrário, elas 
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podem engendrá-lo como o centro de uma disposição concentratória também chamada 
de o próprio corpo, ou sociedade, universo, capital, o bom Deus. O pensamento do jogo, 
do grande Jogo, jogo do desejo e jogo do mundo – permanece ainda inteiramente 
instanciado no Zero e de lá  faz seu esforço supremo por pensar.”160  

 

Para Lyotard, um signo subordina as intensidades (ações ou emoções) a uma ausência, a um 

significado ou a um significante alheio aos quais o signo se refere a fim de que tenha um valor de 

sentido, um valor semiótico. Dessa forma, o signo ou se refere ou se submete a um outro lugar, 

substituindo algo ausente para alguém. Dessa forma, o que Lyotard procura é reintroduzir no signo 

uma tensão que o impeça de obter uma designação ou sentido unitário e suas conseqüentes sub-

séries de sentidos calculáveis. O signo deve permanecer fiel às intensidades incompossíveis,161 que 

têm a capacidade de informá-lo e excedê-lo. O tensor produz este efeito. Afinal, o próprio signo é 

também um tensor. Dessa forma, podemos dizer que, para Lyotard, reverenciar a questão da 

representação é uma queda, um colapso, uma debilitação ou enfraquecimento das intensidades, algo 

necessário para o discurso filosófico ou mesmo o teológico.162 As palavras deveriam servir como 

intensidades e não tanto como significações. 

 

Assim, o efeito libidinal não tem alvo porque não tem causa. Ele reconfigura a intenção 

estruturalista  a que Lyotard chama de dissimulação do signo 163; ou seja, no modo de se engajar 

numa semiótica vertiginosa, não devemos teorizar um outro tipo de signo. Os signos que já temos 

são mais que suficientes. Em suas palavras, “os signos não são apenas termos ou etapas colocados 

em relação e explicitação de um trajeto de conquista; eles podem também ser, indissociavelmente, 

intensidades singulares e vãs em êxodo”. 164 No fundo, o homem é “indiferente à prioridades e 

causalidades, que são formas de culpa.”165 Entender e ser inteligente não é nossa paixão maior. O 

que o homem na verdade espera é ser colocado em movimento, como numa “dança, sem 

composição ou notas, mas na qual os gestos do corpo seriam, com a música, seu timbre, sua altura, 

intensidade e duração, e suas palavras (pois dançarinos são também cantores); a cada ponto uma 

relação única, fazendo a cada momento um evento emocional.”166 
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Este modo espetacular de produzir significados ocorre pela diferença e oposição. Estas lhes 

dão intensidade, força e singularidade. Na intensidade libidinal, somos indiferentes à prioridades e 

causalidades. Aqui, a ordem muito pouco importa. Assim, a vontade readquire seu papel não ao se 

submeter ao conhecimento, mas ao se tornar parceira da imaginação, ao se munir de desejos que 

almejem variações, ao buscar mais a intensidade do que a intencionalidade. 

 
Aqui está o caráter redentor do desejo. Esta força de resgate do desejo não é a força organizada 

para uma política de redenção, na qual a salvação virá por meio de um messianismo, quer seja 

partidário, emblemático ou doutrinário, quer seja o messianismo burocrático- institucional. Esta 

força é a força da economia libidinal, a força de resistência já presente no corpo e que embate por 

sua própria natureza contra os modos estabelecidos de pensamentos e opiniões aceitas. A resistência 

libidinal ocorre no âmbito minoritário. Ela respeita as diferenças e pensa a justiça em relação com o 

conflito e com a diferença sem pressionar resoluções. Sob a ótica da força libidinal, não precisamos 

mais de sínteses, nem da dialética, nem de marxismo. Nada disso é mais necessário: 

 

“E se, afinal, dizia -se o filósofo, absolutamente não houvesse o Si na experiência para 
sintetizar de maneira contraditória seus momentos e para assim chegar ao conhecimento 
e à realização de si mesmo? E se a história e o pensamento não tivessem necessidade 
dessa síntese? E se os paradoxos devessem permanecer paradoxos, e o equívoco dessas 
universalidades, que são também particulares, não fosse levantado? E se o marxismo, 
por sua vez, fosse ele próprio uma dessas universalidades particulares que não se trataria 
nem mesmo de superar, pressuposição ainda dialética demais, mas pelo menos de refutar 
na sua pretensão à universalidade absoluta, ao mesmo tempo em que a deixava 
prevalecer em sua ordem? Mas então, em qual ordem? E o que é uma ordem? Eram 
essas interrogações que me atemorizavam por si mesmas em virtude das tarefas teóricas 
temíveis que prometiam, e também porque pareciam condenar todo aquele que se 
entregasse a elas ao abandono de qualquer prática militante por um tempo 
indeterminado. ”167 

 
Dessa forma, o papel do pensador é aprofundar qual linguagem está em operação; criticar a 

noção rasa da informação, revelar a opacidade irremediável no interior da própria linguagem. 

Devemos entender e criticar as formas capitalistas de insinuação da vontade na razão e o modo em 

que isto é manifesto primordialmente na linguagem. “O operador da desintensificação é a exclusão. 

Ou isto, ou não- isto. Nunca ambos. É a barra disjuntiva. Todo conceito é portanto concomitante  

com a negação e a exteriorização. É esta exteriorização do não- isto que faz surgir a teatralização: o 

alheio deverá ser conquistado, o conceito “terá vontade” de sua própria extensão, de dar conta do 

que permanece nos portões de seu território, partirá em guerra em direção do exterior a fim de 

anexá- lo.”168 
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Em suma, podemos dizer que a compreensão lyotardiana na verdade vê duas possibilidades 

para o desejo: por um lado, temos o desejo-voluntário (willkür), deliberativo, que assume, aceita, 

rejeita, entende;169 e por outro lado, há a vontade-desejo (wille), que constitui a vontade verdadeira, 

realmente desejada, inassumível, que produz deslocamentos, mudanças, viagens de intensidades que 

vão além do senso de identidade.170 Quando se debruça em Freud, Lyotard alega também haver esta 

distinção na psicanálise freudiana: de um lado temos o Wunsch-desejo ou o wish-desejo cujo 

impulso, ao ser frustrado pela realidade, torna-se representado no mundo do sonho, da fantasia, do 

jogo e do anelo, utilizando-se de um modo substitutivo de realização. Este tipo de desejo está 

teleologicamente baseado em uma ausência, um objeto perdido e que no entanto é figurado. Este 

desejo é o desejo pensado em termos tradicionais, ordenado pela negatividade. De outro lado, há o 

libido-desejo ou o que Freud chamou de processos primários. Este desejo é uma força intensa, 

fundamentalmente marcado por sua mobilidade, investindo diversas regiões e zonas com sua 

energia. Aqui temos uma fluidez de intensidade libidinal diversa, infinita, de desalojamento e 

deslocação, e que em si mesma, não é marcada pela ausência. Dessa forma, não é a ausência que 

produz o desejo, mas sim uma certa organização e desintensificação da energia libidinal que produz 

um arranjo, um dispositivo que aí sim, poderá passar a ser dominado por uma ausência. 

 

A discordância de Lyotard quanto ao modelo freudiano está no fato de que Freud baseou sua 

concepção do desejo em torno da ausência – a ausência organiza o desejo, produzindo significação 

e sentido. Mas se o desejo é isto, sua base é uma unidade totalizada, um senso de completude 

original (entre a criança e a mãe, por exemplo), um corpo organizado, “signos universais comuns de 

uma origem perdida”171; dessa forma, o desejo deixa de ser um fluxo polimorficamente perverso de 

energias libidinais, também afirmado por Freud.172  

 

Lyotard não aceitará falar em vontade como relevante se a entendermos como o modo 

organizador e significador da realidade. É muito mais relevante entendermos a vontade como a 

fluidez contínua, polimorfa de energia libidinal. Quando esta se torna a nossa visão, é melhor 

chamar a vontade como tal de desejo, energia libidinal, intensidades: 

 

“As intensidades fogem de um modo aleatório e, de forma inversa, podem se retirar das 
peles dos corpos e passarem para  a pele das palavras, dos sons, das cores, dos sabores 
culinários, cheiros de animais e perfumes. Esta é a dissimulação da qual nunca 
escaparemos. Esta é a angústia e isto é o que devemos ter vontade. Esta vontade em si 
mesma está além de toda liberdade subjetiva. Só podemos experimentar esta 
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dissimulação lateralmente, como cegos fugidios, pois ela é insuportável e não há como 
torná-la agradável.”173 

 

Quanto à questão de valores, de juízo e de justiça, no entender de Lyotard, não há como ter um 

discurso que nos dará critérios adequados para julgamento em todos os casos. O caminho é encarar 

cada circunstância e saber que cada uma delas exigirá um julgamento novo. Devemos criar critérios 

específicos para cada caso por meio de um ato afirmativo da vontade imaginativa. Isto acarretará 

uma pluralidade de critérios, uma pluralidade de julgamentos e de regras de justiças, sendo que o 

único valor universal entre elas é o respeito para cada uma em sua particularidade. 

 

 
3.2. JEAN BAUDRILLARD: A TRANSMUTAÇÃO DO DESEJO 

 
 

Como vimos, o que se tem apontado na pós-modernidade é que nos encontramos num estágio 

diferente de capitalismo que pode ser denominado de capitalismo tardio. Há vários elementos que 

justificam esta caracterização.174 Mas o que nos interessa aqui é destacar que, em nossa situação 

presente, o capitalismo não vive mais substancialmente apenas da servidão braçal ou corpórea. A 

ordem industrial contemporânea deu lugar a novos modos de organização, que são estruturados 

muito mais a partir do conhecimento e não mais naqueles moldes característicos da fase inicial da 

relação trabalho-capital com que Marx se defrontou. Este novo conhecimento vem atrelado ao 

mundo tecnológico para ampliar o poder e os domínios mentais em vez da força muscular.175 Em 

outras palavras, apesar das classes trabalhadoras exploradas ainda estarem presentes em nossas 

sociedades, não é mais o corpo servil que é o foco de atenção e de gestão das grandes corporações 
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à distância, os eventos sociais, a privacidade assistida e o comércio em geral, ao invés do setor secundário da 
produção industrial. Ele se transportou da manufatura para os serviços. O número de operários foi reduzido a um 
mínimo dando lugar a novas formas de trabalho. Numa sociedade da super-informação, a economia sofre uma 
desmaterialização. (Ver: SANTOS, Jair Ferreira dos. O que é pós-moderno. São Paulo, Brasiliense, 2000, pp. 23-30; 
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observados na perda dos direitos trabalhistas, do direito à saúde, extinção do trabalho arregimentado. 
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econômicas, mas sim a mente servil. Tais indivíduos mentais engendram um desespero que pode ser 

o de não serem cônscios de sua servidão, ou se por acaso suspeitarem dela, não saberem quem a 

impôs, visto estarem submersos num sistema megalópole, massivo e demasiado de tecnologias de 

informação e comunicação. 

 

3.2.1. O DESEJO NO ENTORPECIMENTO DO CONSUMO 
 

Neste capitalismo tardio, nossa vontade fica se movendo em torno daquilo que os outros ainda 

não têm, sendo seduzida pela propaganda a entrar numa síndrome da competição sem perceber a 

contradição que há entre “compre isto porque são poucos os que podem comprá-lo” ao mesmo 

tempo em que é  dito “compre isto porque todas as pessoas têm e você não vai querer ficar de 

fora”. A dissimulação desta contradição tem o fim de condicionar a vontade de que é no ato da 

compra, tão somente no ato de ter algo, que podemos nos distinguir dos outros, além do pressuposto 

embutido de que a vontade que se distingue bastante dos outros é extremamente importante. A 

partir daí, esta extrema valorização do diferente, do distinto, da diversidade, instala o motor 

propulsor do condicionamento mundial: um enxame de vontades individuais, todas à procura de 

uma marca fetichista de distinção. Cria-se uma concorrência, uma rivalidade obstinada das vontades 

que levará todas a chegar no mesmo ponto, pois é a própria “extrema liberdade de escolher que 

arrasta a todas sob a pressão ritual de possuir a mesma coisa.”176   Temos então a inusitada 

contradição no esquema de auto-imagem oferecida pela cosmovisão capitalista, projetada 

mitologicamente: “Cada indivíduo se sente único exatamente porque, apesar de se parecer com 

todos os demais e ter vontade como todos os demais, ele faz uma entrega mitológico-pessoal a um 

arquétipo de originalidade que lhe é apresentado.”177 

 

No momento em que o poder arquetípico e catalizador de um conjunto produtivo de objetos é 

exaurido, ao invés das vontades perceberem o artifício a que foram submetidas, elas reagem com 

uma espera de novas remessas, ou em outros casos, com uma procura ávida, mas em ambos os 

casos, movidas pela mesma reincidente vontade de querer o que os outros não têm, de ser original.  

O prazer de ter o que os outros não têm  – esta é a central de energia volitiva da qual o capitalismo 

depende. É desta energia central que todas as outras passam a ser estruturadas. Mas o que na 
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verdade ocorre é que nossas populações dificilmente experimentam seus desejos além da síndrome 

de possuir o que os outros possuem. Isto não está em contradição com o querer o que os outros não 

têm, pois se não posso ter o que eles não têm, devo pelo menos me igualar a eles, mas nunca estar a-

menos, nunca estar de fora. O estar-de-fora não se dá qualitativamente, mas quantitativamente por 

um deficit do possuir. O a-menos só é admissível em relação aos outros – os outros não podem ter o 

que tenho – , mas nunca admissível para mim-mesmo – mas ao terem, devo pelo menos me manter 

em pé de igualdade. 

 

A conclusão a que chegamos, então, é que o elemento mais inusitado de nosso momento atua l 

é esta síndrome da vontade que já não precisa mais se dar no plano “real” de suas rivalidades. A 

rivalidade pode ficar apenas no nível do imaginário; ou seja, a alteridade da outra vontade concreta 

com a qual me opunha objetivamente foi tirada de minha vista. Melhor seria dizer que minha vista 

foi desviada para outro foco. O Outro não é mais necessário. Quando nos é dito: “compre isto 

porque não existe nada igual!”, ou, “isto foi feito para você!”, já não precisamos mais da referência 

ou confirmação deste processo no “real” das rivalidades. É possível obter-se o mesmo efeito, afinal, 

com a domesticação do imaginário da vontade. A vontade fica encurralada e empacotada em sua 

entorpecência de consumo, perdendo sua capacidade avaliadora do que é ou não suas necessidades 

e seus próprios possíveis projetos e processos de gestão de realidades. Ela sucumbe a um dirigismo 

absoluto que lhe é alheio sob a cortina paradoxal de que a mais livre era da história já chegou. 

 

 

3.2.2. O DESEJO COMO SEDUÇÃO: A VONTADE ARREDIA 
 

“Jamais os prazeres do sexo poderão abolir a exigência 
da sedução.” (Baudrillard) 

 

Para Baudrillard, a sedução é o elemento mais liberador, mais intrigante e instigante no 

desejo humano. E no entanto, ressalta, “a sedução foi desdenhada tanto pela religião quanto pelo 

filosofia.”178 A aristocracia era sedutora, mas a burguesia, com a produção, fechou a sedução 

transformando-a em produto. A sedução mesmo ficou ocultada. Nossa era é a do fim da sedução. 

Nossa revolução sexual é nada mais que a produção de todos os gozos liminares e subliminares, 

micro-processamento do desejo, no qual a mulher, produtora de si mesma como mulher e sexo, é o 

último avatar.179 Baudrillard tenta demonstrar que a dita revolução sexual não foi de fato uma 

revolução, pois apenas deu continuidade à sexualidade anatômica e fálica preconizada por Freud. 
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Freud dizia que, em se tratando de sexo, a anatomia é o destino180 (e não o simbólico). Dizia 

que só existe uma única sexualidade, uma única libido – a masculina, sendo todo o feminino 

absorvido pelo masculino, pois a sexualidade é exatamente essa estrutura forte, discriminante, 

centrada no falo. Na revolução liberal, a mulher tenta recusar esse destino, pregando a difração das 

zonas erógenas, uma erogeneidade descentrada. Porém, não faz mais do que reafirmá- lo, pois 

continua usando a palavra anatômica (ou pelo menos orgânica e erógena), a palavra do corpo. 

 

Assim, o feminino, ao invés de se opor à anatomia como destino, tenta apropriar-se dessa 

sexualidade, proclamando seu direito ao gozo. O resultado é uma polivalência erótica, infinita 

potencialidade do desejo, ramificações, difrações, intensidades libidinais, que acabam por gerar a 

indiferenciação da estrutura e sua potencial neutralização. Isso porque, para Baudrillard, em matéria 

de sexo, a proliferação está próxima do total desperdício, pois o desejo só se sustenta na falta. E 

quanto a isto vale a pena perguntar: o corpo é metáfora ou é destino anatômico? O desejo, quando 

se operacionaliza sem restrição e passa totalmente para a demanda, torna-se sem realidade porque 

sem imaginário. A mulher deveria reafirmar o seu próprio poder, eu é outro – o poder da sedução, e 

não o poder empobrecido, preso ao realismo da manipulação de forças de domínio: 

 

“A sedução representa o domínio do universo simbólico, ao passo que o poder representa 
apenas o domínio do universo real. A soberania da sedução não tem medida comum com 
a detenção do poder político ou sexual.”181 

 

O feminino não se opõe ao masculino, mas seduz o masculino. Para Baudrillard, somente a 

sedução contraria radicalmente a sexualização distintiva dos corpos e a inelutável economia fálica 

dela resultante. A mulher, porém, em nenhuma parte trata dessa sedução, do trabalho do corpo pelo 

artifício e não pelo desejo, do corpo entregue às aparências. Mas o que Baudrillard entende por 

sedução? 

 

• A sedução é um poder de atração e de distração. Poder de absorção e de fascinação. Poder de 

destruição não só do sexo mas do real em seu conjunto. Poder de desafio, mas nunca uma 

economia de sexo e de fala, mas um lance de graça e violência, uma paixão instantânea a que o 

sexo pode chegar, mas que também pode se esgotar em si mesma. Ela não é da ordem da 
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natureza (da alma, da matéria ou da energia biológica).182 Ela é da ordem do artifício, do signo e 

do ritual. Ela tenta destruir a ordem de “Deus”, seja a da produção ou a do desejo. 

 

O poder da sedução é igual ou superior a todos os outros, pois enquanto o poder sexual ou 

político representa apenas o domínio do universo real, a sedução representa o domínio do universo 

simbólico. Quase sempre a sedução não anda muito junto com o poder político ou sexual. A 

sedução faz voltar sobre nós mesmos todas as aparências e o corpo como aparência e não como 

profundidade do desejo. É este impasse que nos força a ter que perguntar se o corpo é metáfora ou é 

destino anatômico.183 A sedução se opõe à anatomia como destino. Podemos querer seduzir sem 

necessariamente desejar. Seduzir é um outro tipo de desejo – o desejo de não desejar o desejo e sim 

as aparências. Ela é auto-evidente e não precisa se fundar em nada, nem na anatomia, nem numa 

profundidade do real ou psíquica, nem numa verdade ou poder. Ela sabe que todas estas coisas são 

reversíveis. 

 

• A sedução é  aquilo que desloca o sentido do discurso e o desvia de sua verdade. Ser seduzido é 

ser desviado de sua verdade.184 É também desviar os outros de sua verdade. Essa verdade, então, 

forma um segredo que lhes escapa. É o oposto entre o discurso manifesto e o latente ensinado 

pela psicanálise. Nesta, o discurso latente desvia o discurso manifesto não de sua verdade mas 

na direção dela, e faz dizer aquilo que queria dizer. Expõe determinações e faltas de 

determinação. 

 

Já na sedução, o discurso manifesto (o aspecto mais superficial do discurso) cria o 

encantamento e a armadilha das aparências. As  aparências que não são frívolas, transformam o 

lugar da paixão em desvio. A redução dos signos é mais importante do que o surgimento de 

qualquer verdade. A interpretação não se dá conta deste aspecto das aparências na busca pelo 

sentido oculto. É por isso que a interpretação se opõe à sedução e faz com que todos os discursos 

interpretativos sejam tão sem apelo. Nós não precisamos buscar o sentido além, numa espécie de 

hinterwelt, ou no inconsciente, para descobrir o que  desvia o discurso.185 O que na verdade o 

desloca, o seduz em sentido literal, é a própria aparência. Trata-se da circulação de sinais na 

superfície, ritualista e meticulosa. O que importa são as inflexões e as nuanças. Essas coisas apagam 

o valor de conteúdo do sentido e é isso que seduz. O significado de qualquer discurso interpretativo 

não seduz ninguém. Os discursos interpretativos querem ir além da aparência. Aí está a sua ilusão e 
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fraude. É que ir além das aparências é tarefa impossível. Inevitavelmente, todo o discurso se revela 

no seu próprio aparecimento e se submete às imposições da sedução e, portanto, à própria falha 

como discurso. Tudo isso quer dizer que não existe verdade. 

 

• A sedução é a força de um enigma a resolver. O outro é um enigma, e para seduzi- lo, é preciso 

se tornar um outro enigma para ele.186 Um duelo enigmático, em que a sedução é sua resolução 

sem que o segredo seja revelado. 

 

É o segredo, uma qualidade sedutora, iniciática, daquilo que não pode ser dito porque não tem 

sentido. Daquilo que não é dito e que, apesar disso, circula. Assim, eu sei o segredo do outro, mas 

não digo, e ele sabe que eu sei, mas não levanta o véu. A intensidade entre os dois nada mais é que 

o segredo do segredo. Essa cumplicidade nada tem a ver com uma informação oculta. E de qualquer 

forma, se os parceiros quisessem revelar o segredo, não poderiam, pois não há nada a dizer. 

 

Não há ativo nem passivo na sedução. Não há sujeito nem objeto, nem interior ou exterior. 

Ela atua nas duas vertentes, e ninguém as limita ou separa. Ninguém, se não for seduzido, seduzirá 

os outros. Ser seduzido é a melhor maneira de seduzir. Como a sedução nunca se detém à verdade 

dos signos mas sim ao engano e ao segredo, inaugura um modo de circulação  secreto e ritual, uma 

espécie de iniciação imediata que só obedece à regra de seu próprio jogo. Para apreender a 

intensidade da forma ritual, há que se desfazer da idéia de que toda a felicidade vem da natureza, de 

que todo o gozo vem da satisfação do desejo. 

 

Seduzir não é a mulher se produzindo como mulher, porque tudo aquilo que se produz, recai 

no registro do poder masculino. Todo poder masculino é o poder de produzir. A sedução não é o 

terreno de jogos e astúcias sexuais, mas uma forma irônica e alternativa, que quebra a referência do 

sexo; espaço não de desejo, mas de jogo e desafio. 

 

Mas se tudo é sexualidade e aí se encontra uma espécie de jogo e aventura; se todos os 

discursos são como que um comentário eterno de sexo e de desejo, pode-se dizer que todos os 

discursos tornaram-se discursos de sedução. Mas é uma sedução branda, cujo processo vem a ser 

sinônimo de tantos: manipulação, persuasão, gratificação, ambiente, estratégia do desejo.187 Uma 

sedução difusa, sem encanto, sem aposta – um espectro de sedução que persegue nossos circuitos 
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sem segredos, nossos fantasmas sem afetos, nossas redes sem contato, psicológica e operacional, 

fria e mínima. Não é a sedução-desafio, dual e antagônica, da aposta máxima, mesmo secreta, da 

sedução mítica, fascínio e sortilégio morais. Está em toda a parte, mas uma simulação generalizada: 
 

“O que eu quero não é te amar, te querer, nem mesmo te agradar: é te seduzir – e não 
importa que me agrades, mas que sejas seduzido. Existe uma espécie de crueldade 
mental no jogo da sedutora também em relação a si própria. Não há trégua nesse desafio 
em que desejo e amor se volatilizam, tampouco há prazo. (...) O que é o corpo e o que é 
o desejo? A sedutora não acredita neles, joga. Para a sedução, o desejo não é o fim, é 
uma aposta hipotética – o próprio desejo abusando de sua potência, que só lhe é dada 
para lhe ser retirada a ponto de nem saber o que lhe acontece. Os protagonistas do desejo 
são apenas figurantes.”188 

 

Para a sedução, o desejo é um mito. Se o desejo é vontade de potência e de posse, a sedução 

assume diante dele uma vontade de potência igual por simulacro, e é pela rede das aparências que 

ela suscita essa hipotética potência do desejo e a exorciza. A sedução sempre visa a reversibilidade 

e o exorcismo de uma potência. 

 

As mulheres se envergonham da sedução como de uma encenação artificial de seu corpo, 

como de um destino de vassalagem e de prostituição. Ela é combatida como desvio artificial da 

verdade da mulher, que tem de estar inscrita no seu corpo e no seu desejo. Influenciada de certa 

forma pela Igreja, que sempre colocou a sedução com diabólica,189 nossa moral reprova a 

constituição da mulher em objeto sexual pelo artifício do rosto e do corpo. 

 

 Neste sentido, a mulher nada mais é que aparência. E é o feminino como aparência que põe 

em xeque a profundidade do masculino e nisto reside o segredo do seu poder, que estão quase a 

perder, levantando a profundidade do feminino contra a do masculino. De nada serve jogar ser 

contra ser, verdade contra verdade; eis aí a armadilha de uma subversão dos fundamentos, quando 

basta uma ligeira manipulação das aparências. Assim, o poder de sedução só assume forma de 

servidão na história de sofrimento e opressão imputada às mulheres pela revolução sexual. O 

recalque está justamente na narrativa da miséria sexual e política das mulheres, na qual se exclui 

qualquer outro modo de poder e de soberania. Talvez esta história de dominação patriarcal, de 

falocracia, seja até mesmo inventada, já que a hipótese inversa – de que o feminino nunca foi 

dominado, mas sempre foi dominante – também é perfeitamente plausível. Porque o masculino 

apresenta todos os signos da fortaleza e, por isso mesmo, da fraqueza, pois precisa defender às 

custas de supressões, instituições, artifícios. Vive apenas das muralhas de uma sexualidade 
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manifesta, de uma finalidade do sexo que se esgota na reprodução ou no gozo. Num esforço sobre-

humano, os homens erigiram seu poder e instituições para contrariar os poderes originais superiores 

da mulher. Aqui, Baudrillard nega Freud ao dizer que não é a inveja do pênis o motor, mas o ciúme 

do homem possui em relação ao poder de fecundação da mulher.190 Inventou-se, então, uma ordem 

social, política e econômica masculina, onde esse privilégio natural pudesse ser diminuído. 

 

Assim, tudo é perdido quando o feminino é instituído como sexo, mesmo e sobretudo para 

denunciar sua opressão. Ao proclamar o direito ao gozo, a mulher ignora que pode haver uma 

intensidade superior na ausência ou negação do gozo, que não é mais que uma pulsão, energia em 

busca de seu fim. O gozo é o usufruto industrial dos corpos, um produto de extração, produto 

tecnológico de uma maquinaria de corpos, de uma logística de prazeres. 

 

Quando as mulheres se opõem à estrutura falocrática, Baudrillard considera isso uma 

tentativa de apagar o imenso privilégio de nunca ter tido acesso à verdade, ao sentido, e de ter 

permanecido senhoras absolutas do reino das aparências. Era um privilégio porque somente as 

aparências são reversíveis; somente nesse nível os sistemas são frágeis e vulneráveis. 

 

Mas não é exatamente o feminino como superfície que se opõe ao masculino como 

profundidade; é o feminino como indistinção de superfície e da profundidade. Nota-se que o 

feminino aqui não é precisamente o sexo, mas qualquer sexo, qualquer poder insexual e sedutor. O 

feminino é ao mesmo tempo uma constatação radical da simulação e a única possibilidade de 

ultrapassar a simulação – precisamente pela sedução. 

 

A sexualidade destinada única e exclusivamente ao gozo – que sugere uma obrigação de 

fluxo, de liquidez e de circulação acelerada do psíquico, do sexual e dos corpos – é uma réplica da 

lei que rege o valor mercantil: é preciso que o capital circule, que não haja ponto fixo, que a cadeia 

de investimento seja incessante, que o valor se propague sem trégua. Em lugar de uma forma 

sedutora, tem-se, então, uma forma produtiva, uma economia do sexo, um funcionamento 

maquínico, em que o importante é a realização imediata e imperativa de um desejo, a pulsão. 
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Na ordem simbólica, é a sedução que está lá primeiro, o sexo e o gozo ocorrem apenas por ser 

seu resultado por acréscimo., mas não necessariamente. E nossa “libertação” parece ter invertido os 

termos. Amar nada tem a ver com pulsão – “amar é um desafio e uma aposta: desafio ao outro de 

amar de volta – ser seduzido é desafiar o outro a sê- lo. Não há outro limite para esse desafio (o de 

ser ainda mais seduzido ou de amar mais do que eu amo) senão a morte. 

 

Desejo e sexualidade já não são vistos como relações psíquicas (recalque, inconsciente), mas 

em termos de jogo das aparências, desafio, relações duais, estratégia de aparência – a sedução. Na 

sedução, o feminino não se mantém como autonomia de desejo ou gozo, de corpo ou de fala. É 

muito simplista e sexista imaginar a mulher como alienada e depois liberada no seu desejo. A 

mulher sempre teve sua estratégia, incerta e secreta, cuja expressão maior é a sedução. A dita 

revolução e conseqüente promoção do feminino como sexo integral, é mais uma das facetas da 

cultura de tudo falar e tudo gozar. A liberação sexual é isso: a imposição, superexposição e 

encenação do gozo feminino. O feminino é instituído como sexo e gozo e o gozo é a prova 

multiplicada do sexo. A femininidade torna-se, então, visível. Esta exaltação do gozo feminino 

talvez seja o instrumento perfeito de uma extensão dirigida da razão sexual, pois corta rente todas as 

racionalizações liberadoras. “Se até aqui nada se ensinara às mulheres para levá- las a nada desejar, 

não se lhes ensina hoje a tudo exigir para nada desejar?” A passagem do desejo inteiramente para a 

exigência foi a catástrofe também para a mulher, cuja promoção como sujeito veio acompanhada de 

um recrudecimento de seu estatuto como objeto, ou seja, de uma pornografia generalizada. 

 

A pornografia promove de forma exacerbada o gozo feminino. Seja a mulher sujeito (exige o 

gozo pela tomada de consciência da racionalidade de seu próprio desejo) ou objeto (oferece-se ao 

gozo num estado de prostituição total), por toda a parte se propõe a culminância de sexo, voracidade 

escancarada, devoração. Não é por acaso que todo o pornô gira em torno do sexo feminino.191 

Numa sexualidade intimada a dar suas provas e a se manifestar sem interrupção, a posição marcada 

masculina é frágil. 

 

Assim, a assunção do feminino corresponde ao apogeu do gozo e à catástrofe do princípio de 

realidade do sexo, agora hiper-real. O pornô faz o sexo mais real que o real, o que causa sua 

ausência de sedução.192 Faz um acréscimo de realidade ao exagerar o pitoresco dos detalhes 

anatômicos. Vê-se o que nunca se viu. É o excesso de realidade. Não há espaço para o imaginário 
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nesse espaço de mais-verdade, mais exatidão. A sedução é perseguida à força da visibilidade. Dão-

nos tanto a cor, o contorno, o sexo em alta fidelidade, que não há mais nada a acrescentar, ou seja, a 

dar em troca. É a repressão absoluta: dando-nos demais, cortam-nos tudo. 

 

Tudo o que é oculto e que ainda goza proibição será exumado, entregue à palavra e à 

evidência. As aparências já não têm segredo. O real aumenta, amplia-se. Almeja-se a alta fidelidade 

– mas não se sabe nem mesmo a que objeto ela é fiel, pois ninguém sabe onde começa e onde acaba 

o real. O sexo e o desejo foram liberados, mas hoje são as coisas menos seguras. O sexo ficou 

liberado e também indeterminado. Mas o desejo se sustenta na falta. É na falta que se dá o 

imaginário. Que imaginário há no excesso? E quando o imaginário se vai, vai-se a realidade. 

 

O problema da infelicidade nunca é o da impotência sexual ou alimentar, com seu cortejo de 

razões e não-razões psicanalíticas, mas o da impotência  quanto à sedução. Desafetos, neuroses, 

angústia, frustração, tudo o que a psicanálise encontra, sem dúvida, provém do fato de não se poder 

amar ou ser amado, de não se poder gozar ou proporcionar gozo, mas o desencadeamento radical 

provém da sedução e de seu fracasso. Só são doentes os que estão profundamente fora da sedução, 

mesmo que ainda sejam perfeitamente capazes de amar e de gozar. E a psicanálise, que pensa tratar 

de doenças do desejo e do sexo, na verdade trata as doenças da sedução (as quais ela mesma 

contribui para colocar fora da sedução e encerrar no dilema do sexo).193 O déficit mais grave 

sempre fica do lado da atração, e não do gozo; do lado do encantamento, e não da satisfação vital ou 

sexual. A única castração é a privação da sedução. 

 

 
3.2.3. O DESEJO DE DECLINAÇÃO DA VONTADE 

 
 

Em suas reflexões mais recentes sobre a questão da vontade, Baudrillard aponta que vivemos 

hoje uma declinação generalizada das vontades; ou seja, a dinâmica volitiva do homem 

contemporâneo consiste em abdicar de sua vontade própria e de um sentido próprio para si.194 Para 

que isto aconteça, devo fazer com que o outro tome o lugar do meu querer, ou seja, que o outro 

queira por mim. Quero o que o outro quer. 
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Ocorre, contudo, que, como esta atitude tornou-se generalizada, o outro faz também o mesmo 

que eu. Isto traz como conseqüência que o querer passe a se instalar num outro lugar que não o meu 

e nem o do outro. A vontade passa a vir de outro lugar – do estranho: um “outro” além de mim e do 

outro. Surge o “outro estranho”, o “outro de todo lugar”, de todo acontecimento, de toda ocasião. 

Não o outro de carne e osso, a quem poderia dirigir-me como um alguém, mas o “outro” suposto, 

que catalisa a declinação de todas as vontades. Este “outro estranho” possui o artifício e o poder de 

estar supostamente presente em qualquer um que não seja eu mesmo. O resultado é a vontade-

como-outro de forma suposta. Não se sonha mais os próprios sonhos, mas o que os outros sonham. 

Não se crê por si mesmo, mas se crê nos que crêem.195 O essencial do querer fica invertido como o 

imperativo a sermos incorporados à forma estranha de qualquer acontecimento, de qualquer objeto 

ou fortuidade, visto que nunca saberemos qual é nossa vontade própria. Se a vontade não possui sua 

sombra, seus próprios vestígios, torna-se imperativo que adotemos alguém para seguir ou que 

tenhamos alguém a nos seguir. 

 

É como se o querer, o poder e o saber não fossem abandonados, mas relegados a uma 

segunda instância. Somos capazes de ver somente aquilo que já foi visto por outros, por meio de 

telas, fotos, vídeos, reportagens. Que a máquina enxergue por nós, e quem sabe, que os 

computadores decidam por nós. E assim como o desejo deixa de ser uma necessidade, o prazer 

deixa de ser uma satisfação. 

 

A este respeito, Baudrillard salienta que torna-se difícil analisar realidades contemporâneas 

como a mídia e o mundo da informação por meio de categorias tradicionais da filosofia do sujeito 

como a vontade, a representação, a escolha, a liberdade, o saber e o desejo, pelos simples fato de 

que na mídia e na corrente da informação tais categorias são tornadas contraditórias e o sujeito não 

tem como manter a sua soberania.196  Na dimensão das categorias filosóficas aprendemos sobre a lei 

moral que acaba nos sendo um imperativo nos dizendo que sempre saberemos quais são a nossa 

vontade e o nosso desejo. Mas na dimensão da informação, este princípio ora é ignorado, ora é 

distorcido, embaralhado, retirando de todo sujeito o direito de dispor do seu próprio corpo, do seu 

próprio desejo, escolha e liberdade. Mas, segundo Baudrillard, este senso moral perdeu seu élan 

para a mídia e  para a tecnicidade porque ele sempre foi um ideal do filósofo no mundo hipotético. 

Sob o ângulo do mundo prático, o senso moral também é um alienação, num certo sentido, pois 

requer do indivíduo que ele se pense como outro. 
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O universo midiático na verdade foi um resultado de uma estratégia secreta da massa 

pretensamente alienada que consiste na recusa da vontade,197 ou seja, um desafio involuntário que 

recusa qualquer exercício da vontade, do saber e da liberdade como pregada pela filosofia. Como 

esta recusa não pode ser mais chamada de revolução, podemos chamá-la de devolução massiva, ou 

uma delegação massiva de poder e de responsabilidade. A visão de Baudrillard é 

surpreendentemente otimista quanto a este fenômeno. Esta delegação massiva a aparelhos políticos, 

intelectuais, técnicos e operacionais, não é praticada por alienação ou servidão voluntária, mas em 

nome de uma outra “filosofia” soberana da não-vontade, de anti-metafísica cujo segredo consiste 

em que as massas – o  homem – sabem profundamente que não têm de se pronunciar sobre si 

mesmas ou sobre o mundo, e que não precisam querer nem saber ou desejar, exceto viver em uma 

corrente da transferência do desejo para outrem. Esta desilusão do próprio desejo, da própria 

vontade é uma estratégia de investimento irônico em direção aos outros. Uma forma de empurrar 

uma “batata quente” para frente continuamente, e se houver alguém que se julgue destemido o 

suficiente para segurá-la, a dor de fazê-lo será só dele. 

 

E quem são os que se prontificam a segurá-la? Os tenentes do conceito, do desejo e do 

gerenciamento – a saber, os publicitários, os informatas, os políticos, os intelectuais.198 Na ótica das 

massas, estes são aqueles que sempre estarão lá para lhes dizer o que querem, e elas assumem 

alegremente este jogo massivo de transferência de responsabilidade exatamente porque, pura e 

simplesmente, não é evidente nem interessante saber, querer, poder, desejar. Mas entre todos estes 

“tenentes” impositivos, os mais audaciosos são os filósofos.  Foram eles que criaram este senso 

ignóbil de imperativo de escolha que, ao fixar o homem ao exercício da sua vontade,  nada mais faz 

que mergulhar o homem no desespero. Pode até ser lisonjeiro para a consciência presumir-se como 

aquela que sabe e aquela que quer; mas nunca conseguirá ser sedutora, atraente, como o é o 

inconsciente, a consciência obscura, mas contudo vital, da qual todo desespero da vontade depende 

para ser feliz. O que mais fascina a consciência não é o seu poder de saber, mas o não saber o que 

quer, o estar livre da escolha e ser desviada de sua própria vontade objetiva. 

 

Assim, para Baudrillard, vale mais a pena entregar-se a qualquer veleidade insignificante do 

que ficar dependurado na própria vontade ou na necessidade de escolher: 
 

“Não só as pessoas não têm, certamente, desejo de que se lhes diga o que querem, como 
não têm sequer, certamente, desejo de sabê-lo, e também não é certo que tenham desejo 
de querer. Face a uma tal solicitação, é o seu gênio maléfico que lhes sopra, no fundo, 
que devam entregar-se ao aparelho publicitário, ou informativo, com a preocupação de 
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as ‘persuadir’, de lhes fabricar uma escolha (ou à classe política, com a preocupação de 
ensinar as coisas). A massa sabe que não sabe nada e não tem desejo de saber. A massa 
sabe que não pode nada e não tem desejo de poder. Censuramos-lhe violentamente esta 
marca de estupidez e de passividade. Mas não é, de modo algum, assim: a massa é muito 
snob – delega soberanamente a faculdade de escolher noutra qualquer pessoa, por uma 
espécie de jogo de irresponsabilidade, de desafio irônico, de não-vontade soberana, de 
manha secreta.”199 

 

Dessa forma, para Baudrillard, o papel dos políticos, dos intelectuais e todos os herdeiros das 

luzes filosóficas é o de gerirem por procuração o enfadonho negócio do poder e da vontade. Em 

sendo assim, a massa alivia-se de sua “necessidade de transcendência” e lucra maior prazer e, como 

bônus ainda ganha o espetáculo de assistir as peripécias que exibem aqueles que se propõem a 

segurar a “batata” o mais tempo possível. Expectadores dos privilegiados, isto é tudo que as classes 

estatutárias terão por parte das massas. Fará isso, as massas serão indiferentes e desprezíveis até o 

fim. Baudrillard perscruta o palpite de que o nosso verdadeiro inconsciente esteja talvez no poder 

irônico da desistência, do não-desejo ao contrário, do não-saber, do silêncio, que poderá talvez 

absorver todos os poderes e expulsá- los, expulsar todas as vontades, todas as luzes. Sob esta 

perspectiva, o inconsciente pode ser visto agora, não como feito de pulsões próprias e recalcadas e 

sim como uma alegre expulsão de todas as estruturas constrangedoras do ser e da vontade. A massa, 

para Baudrillard, é detentora de uma estratégia delusiva, ilusiva, alusiva, correlativa de um 

inconsciente finalmente irônico, alegre e sedutor. 

 

 

O efeito desta dinâmica é a perda do mistério na vontade e o surgimento de um modelo 

cúmplice de desaparecimento: o outro é necessário para que eu desapareça como vontade. Trata-se 

de uma forma de obrigação simbólica que se estabelece. Uma forma enigmática de ligação e de 

desligação. Todos desaparecem, mas sob a efígie paradoxal da individualidade. Todo este 

mecanismo, observa Baudrillard, não tem nada de inocente.200 Ele é criado a fim de que a 

responsabilidade de assumir a totalidade das condições de vida não fique a cargo da autarquia 

individual, como queriam o cristianismo, a modernidade e o existencialismo, mas seja circulada e 

transferida a todos. Ao indivíduo deve restar apenas o que é seu: o seu segredo e seu mistério201, 

que está em outro lugar que não na vontade.  

 

Mas, assim como ocorreu na falácia da promessa tecnocrata de que, com a expansão da 

tecnologia, o homem teria cada vez maior tempo livre para gastar consigo mesmo, quando na 

verdade acabou-se fazendo com que o homem preenchesse todo tempo livre ganho com mais 
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tecnologia; da mesma forma subsistimos hoje sob a alegação de que a transferência da vontade 

possibilitará que cada indivíduo se libere de volta ao seu próprio mistério e sedução. Mas no fim, 

adverte Baudrillard, “não sobra muito espaço para a sedução, já que hoje o outro não tem mistério 

para si mesmo na medida em que todo o mundo está diabolicamente ‘ciente’ de si mesmo e de seu 

próprio desejo.”202 Isto torna a liberação por meio da declinação da vontade, uma falácia. Mas, no 

entender de Baudrillard, esta falácia não se deve ao mecanismo como tal e sim à persistência do 

mito moderno de que tudo que vem do sujeito, e não do outro, é melhor. O mito nos faz crer que o 

poder, a vontade, o saber, o desejo – tudo o que ocorre, se vindo do sujeito, e por ele, é bom, é 

autêntico, é liberdade. O que vier de outra parte é inautêntico, alienação, perda de liberdade.203 

 

Se esta crítica procede, toda vontade de liberação e de emancipação atualmente, que vise a 

uma autonomia maior, ou seja, a uma percepção aprofundada de todas as formas de controle e 

coerção sob o signo da liberdade, será vista como uma forma de regressão, pois o próprio é 

negativo.  

 

A estratégia da vontade contemporânea é crer que é sempre melhor ser controlada por outrem 

do que por si mesma. É melhor ser oprimido, explorado, perseguido, manipulado por outrem do que 

por si mesmo. Da mesma forma, é melhor ser feliz, ou infeliz, por outrem do que por si mesmo. Em 

suma, na vida, é melhor depender de algo que não depende de nós. Esse paradigma da vontade 

contemporânea tem como pressuposto a fé de que, ao fazer assim, me libero de qualquer servidão. 

Não tenho que me submeter a algo que não depende de mim, inclusive minha própria existência. 

Dessa forma, libero-me da vida e libero-me da morte. A sutileza da vontade contemporânea, para 

Baudrillard, é o fato de crer que não vivemos de nossa própria vontade, de nossa própria energia, 

mas da vontade de transferi- la, de devolvê-la ao outro como forma estratégica. Assim, “quem 

entrega a outrem o fato de querer, de crer, de amar, de decidir, não está usando de renúncia e sim 

de estratégia: fazendo dele o seu destino você lhe subtrai a energia mais sutil. Entregando a algum 

signo ou acontecimento o cuidado de sua vida, você lhe subtrai a forma.”204 É como a estratégia da 

criança que, ao aceitar ou se submeter complacentemente à bandeira de que ela não tem vontade 

própria, move-se no universo adulto como uma presença sutil e mortífera. A criança é o outro do 

adulto, porque é o destino, a forma infusa mais sutil do adulto e, ao mesmo tempo, nega-o de modo 

inexorável, movendo-se com a graça de quem não tem nenhuma vontade própria. 
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Estas considerações aproximam Baudrillard do cinismo, tanto individual como o das massas. 

A atitude cínica aqui é caracterizada como a estratégia de deixar-querer, deixar-crer. Esvazia-se a si 

mesma  da própria subjetividade e palavra, de sua própria essência. Para Baudrillard, a vontade 

cínica deixa que creiam que ela é alienada, porque aquele que deixa pensar é sempre superior 

àquele que pensa e que faz pensar. O cínico é como aquele que tem um artifício que lhe é congênito 

ou um estado de ser. O cínico sabe que ser homem não é despojar de sua máscara – quando por trás 

dessa máscara não há rosto nenhum. O que o cínico espera do homem é que tome consciência do 

artifício de seu estado, de que está condenado ao artifício, e que o confesse. O cínico 

contemporâneo quer acrescentar sua máquina particular ao sistema de máquinas e objetos 

maquinados, com um pouquinho mais de simulação e de facticidade, e com isto, consegue frustrar a 

maquinação. Quando todos buscam um suplemento de alma, o cínico busca um suplemento de 

máquina. Quando buscamos um suplemento de significado, o cínico busca um suplemento de 

artifício de reproduzir com exatidão a banalização do mundo. O cínico é cada vez menos desejo e 

cada vez mais próximo do nada do objeto. 

 
 

3.2.4. VONTADE ILUSÓRIA X VONTADE DA ILUSÃO REAL 
 
As reflexões anteriores de Baudrillard quanto ao desejo e à vontade não o impediram de tecer 

uma certa elaboração metafisicamente compreensiva quanto ao tema. Baudrillard opta em dizer que 

o mundo como tal é uma imperfeição radical pois, “se tudo tivesse sido perfeito, muito 

simplesmente o mundo não existiria. O que nos assegura da existência do mundo é seu caráter 

acidental, criminoso, imperfeito. Ele não pode ser dado senão como ilusão.”205 Ora, se este é o dado 

fundamental, o acidente do mundo, tudo o que se afasta da verdade deste dado será um fantasma 

justificativo. 

 

A partir desta compreensão básica, podemos ter duas reações humanas episódicas possíveis: 

por um lado, a que desejará estabelecer causalidades, inteligibilidades (fantasmas), ordem, 

verdades, o ser, a ‘realidade’, ciência, metafísica, etc. E por outro lado, a que desejará perseguir esta 

ilusão básica do mundo, seu niilismo, o aparente, as aparências, as ilusões, o ludíbrio objetivo, o 

devir, a mudança. Baudrillard aponta que ambas as vontades estão subordinadas a uma vontade 

maior, suprema, mais profunda – a vontade ilusória presente em tudo, na própria base de toda 

realidade, potência suprema, devastadora do mundo. Tudo o mais que reagir a esta vontade suprema 

que empurra, puxa e devasta tudo, será uma ilusão de menor instância, reparadora, um suplemente 
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artificial, um excesso secundário, supérfluo, pois nunca equivaleremos por um ato da vontade à 

irrupção acidental do mundo.206 

 

O mundo já possui ordem e desordem por si próprio e não necessita de projeções extras. Em 

outras palavras, não podemos transformá-lo mais do que ele se transforma a si próprio. Já há uma 

instabilidade, uma reversibilidade natural no mundo e este caráter básico coloca nosso senso de 

transgressão e de destruição fora de nosso alcance. Nossa vontade de destruição nunca equivalerá à 

destruição acidental do mundo. Nossa destruição é artificial. Não podemos acrescentar nada ao nada 

do mundo porque fazemos parte dele. Tampouco podemos acrescentar algo a sua significação 

porque ele não a tem. O excesso pertence ao mundo a não a nós. O mundo é excessivo e soberano. 

 

Num certo sentido, o mundo nos educa e nos protege da ilusão de nossa vontade que 

geralmente se expressa no desejo e na crença. Nossa vontade pode correr o risco de ser comparada a 

uma gravidez nervosa ou a uma prótese desnecessária. Assim, a vontade não é de outra ordem senão 

a do desejo.207  A vontade procura despeitar o caráter acidental do mundo e se insere como um 

encadeamento inesperado, mas no entanto, perpetua o acontecimento do mundo e lhe precipita o 

curso. 

 

A proposta de Baudrillard para a vontade é que ela abrace para si  tanto o gratuito como o 

trágico e procure furtar-se ao máximo do ditame da decisão. Se assim for, reencontrar-se-á com o 

universo onde tudo é feito de acidentes felizes ou infelizes. Não experimentará nem falta, nem 

remorso e se tornará sensual. Contentar-se-á em declinar a sua vontade e o seu desejo, num respeito 

ao enigmático da existência, visto que esta nos foi dada como prêmio de consolação e não deve ser 

acreditada. Portanto, a vontade é aquilo que não devemos admitir. Foi nos dada como uma ilusão a 

um sujeito autônomo. Igualmente, o real é aquilo que não devemos admitir pois foi-nos dado como 

simulacro. 

 

Ocorre que a corrente do mundo decisionista criou um império que se amplia sem cessar, a 

ponto de já não sermos mais livres para não querer. Temos que querer mesmo quando não o 

desejamos. No mundo atual encontramo-nos na absurda situação de dever decidir acerca das coisas 

que não sabemos nada nem queremos saber. O desejo, a liberdade, a escolha, se tornaram uma 

forma acabada pelo próprio senso que proclama que a vontade é ilimitada sob a ilusão de uma 
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determinação individual própria.208 Para Baudrillard, na ‘lógica’ do universo, tanto na biologia 

quanto no âmbito das vontades humanas reina a mesma ordem, a saber, uma regulação que é ao 

mesmo tempo aleatória e automática. Tanto as vontades no universo quanto a distribuição dos sexos 

na nascença e a opinião de milhões de indivíduos – tudo conduz a uma mesma natureza estatística. 

Neste sentido, torna-se inútil querer substituir a vontade do homem ao curso aleatório das coisas 

visto que, no fim, sempre restará a glória e o fracasso último da ordem natural.209 

 

O que é característico no homem é que ele deseja querer, da mesma forma como deseja crer e 

deseja poder. Isto ocorre porque a idéia de um mundo sem vontade, sem crença e sem poder nos é 

insuportável. Mas queiramos ou não, na maioria das vezes, a concretização das coisas ocorrem e 

nossa vontade apenas as verifica. Neste sentido, para Baudrillard, a operação involuntária do desejo 

precede qualquer idéia excedente de vontade. A vontade sempre sofre de uma metalepsia. Ela não é 

anterior, mas posterior. O que geralmente ocorre é uma encenação retrospectiva ao acontecimento, 

como nos sonhos. Os acontecimentos possuem, portanto, um elemento fatal, aniquilador, 

inadvertido. 

 

Mas apesar deste caráter irredutível dos acontecimentos, também é fato que não podemos 

deixar de desejar, de querer. Quanto a isto, Baudrillard diz o seguinte: 
 

“Porque é que deveríamos desejar? Não podemos não o fazer. É preciso que 
contribuamos pelo desejo ou pela vontade para o cumprimento de um mundo com que 
eles não têm nada a ver. É o nosso contributo involuntário para o nosso próprio destino. 
No homem, esse impulso é tal que, segundo Nietzsche, com medo de nada desejar, ele 
prefere o desejo do nada – tornando-se assim, através da manifestação de uma vontade 
sem objeto, o agente mais seguro dessa continuidade do nada que é o prolongamento do 
crime original” 210 

 
Em outras palavras, Baudrillard parece indicar que, a se levar a sério o caráter cômico da 

vontade humana, os termos da pergunta filosófica deveriam ser invertidos: ‘Por que é que há nada 

em vez de alguma coisa?” A questão torna-se então, não “De onde vem a ilusão?”, mas “De onde 

vem o real?”. Como é que este efeito de “real” é possível? Para o homem, este é o verdadeiro 

enigma.. Dito de outro modo, se o mundo fosse real, por que motivo é que ele não era desde há 

muito tempo racional? Se tudo é afinal ilusão, como é que torna-se possível engendrar um discurso 

do real e do racional? O real, tornado inteligível, coloca à razão, que dele faz parte, uma questão 

insolúvel: o que é que faz com que possam funcionar os conceitos de realidade, de objetividade, de 
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verdade, de causalidade, de identidade? Ou seja, novamente a pergunta: ‘Por que é que parece 

existir alguma coisa em vez de nada?’ Por que é que há vontade em vez de não-vontade?211 

 

Diante deste quadro, Baudrillard afirma afinal que tal vontade não procede. Não há vontade 

nem real. Não há coisa alguma. Há nada, ou seja, tudo o que há é uma perpétua ilusão de um 

pressuposto objeto não captável e de um sujeito que crê captá- lo. A ilusão de uma coisa e de uma 

causalidade racional. Esta ilusão é confortante para o nosso intelecto, mas inimaginável em 

qualquer outro universo que não do âmbito humano, como por exemplo, o universo microfísico. 

Segundo Baudrillard, portanto, a ordem da vontade e a ordem do mundo são irreconciliáveis. O 

único senso de ligação que há é o senso insistente da significação que persiste lidar com o mundo 

por meio do que ele significa para nós. O mundo, por sua vez, continua em sua continuidade 

secreta, não sendo nada e não significando nada. Nem mesmo é possível uma dialética entre estas 

duas ordens. Elas são irremediavelmente incomunicáveis. 

 
 
Jean Baudrillard possui um teor analítico que oscila entre a descrição e a ironia, fazendo com 

que da união destas se produza um impacto maior na abordagem sem perdas para a compreensão. 

Ele é um tanto mais cauteloso e apenas ligeiramente menos indulgente quanto à vontade. Apenas 

em sua faze mais recente Baudrillard se debruça sobre a condição ontológica da vontade, numa 

visão fatalista conseqüente da perspectiva de seus trabalhos anteriores que se ocuparam com o quê o 

homem se tornou no mundo contemporâneo. Apesar de mostrar as peripécias e proezas da atitude 

contemporânea em tentar diluir o peso da responsabilidade através de uma declinação contínua da 

vontade pessoal e sua conseqüente transferência às mãos do outro como uma corrente sem fim, 

acaba considerando tal atitude como bem mais humana e mais aceitável. Sua crítica, apesar de 

culminantemente cínica, fatalista, não o impede de se render a um otimismo subjacente: a 

declinação da vontade, a circulação da responsabilidade, a apologia da fruição e fluidez do desejo,  

e a perpétua transferência das formas volitivas levarão a bom termo a nossa sorte.212 

 
ó ó ó 

 
 

Acompanhamos até aqui as peculiaridades envolvidas no drama da vontade e sua trajetória 

até nossa contemporaneidade. Conforme indicado atrás, nossa tese quanto aos rumos trilhados nesta 

trajetória pleiteia que a vontade sofreu um processo paulatino, mas determinado, de 

desmoronamento. Mas não como um desmoronamento aleatório, acidental, fortuito, e sim uma 
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gradativa mudança intencional com vistas à redução da vontade ao nível do desejo. Antes de 

situarmos melhor esta questão, entendamos os elementos que queremos apontar neste processo de 

redução: 

 

a) A pós-modernidade, apesar de se apresentar como uma fluidez efêmera e labiríntica de um 

grande número de tendências, manifestações e anseios, acabou desembocando em uma base 

concatenadora comum, a saber, a busca de redução da vontade ao nível do desejo; 

b) A partir desta base, as tendências pós-modernas supõem ter alcançado afinal uma 

indistinção entre vontade e desejo; 

c) A implicação desta base para a fé reside no fato de que, com o abandono da crença nas 

propostas meta-narrativas e o subseqüente descrédito de suas competências para encaminhar 

os anseios de libertação, foram os desejos que passaram a assumir, ou devem assumir, toda a 

dinâmica e todas as esferas da estrutura volitiva. Este é o “projeto” libertador da aspiração 

pós-moderna. A fé em construções históricas foi substituída pela fé no desejo. Para a pós-

modernidade, é o desejo que liberta e tem o poder de nos arrancar das polarizações que a 

história ocidental inscreveu no desejar, e o ápice de expressão desta polarização 

controladora sobre o desejo foi exercido pela modernidade. 

 

 

Conforme a trajetória da pós-modernidade, vimos que desde o início houve um elenco 

enorme de desejos, vontades e intenções. Apesar de reunir um número expressivo de 

complexidades, a crise da vontade na contemporaneidade pós-moderna esteve desde o início 

mergulhada num dilema central e tenso, tendo diante de si a encruzilhada entre a crença e a 

descrença, entre a reinvestida ou a desilusão, a renovação da confiança ou a desilusão total, radical, 

final. Mas em torno de que? O que estava em cheque era a civilização praticamente em sua 

totalidade. Inicialmente, houve os que insistiam na possibilidade da renovação e recondução. 

Almejavam alvos definidos de transformações e superações de realidades, como a recuperação dos 

impulsos essenciais da modernidade, não importando as diferentes maneiras em que isso era 

buscado. Para estes, desde a década de 30, ainda havia sentido a criação de vanguardas que 

pudessem ratificar os verdadeiros ideais do modernismo, reaver suas verdadeiras bases e recobrar 

suas questões mais caras e críticas, enfim, colocar o espírito da modernidade de volta nos eixos nas 

mais variadas áreas. 

 

Acreditava-se no poder da ação e sua capacidade para criar coisas novas objetivamente. Foi 

assim que Onís sonhou seu ultra-modernismo. Foi nessa fé que se sonhou com a descolonização do 
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terceiro mundo, pois vários países estavam conquistando tardiamente suas independências.213 E 

assistimos grandes manifestações dos anseios para reverter, na maioria dos países, o processo que 

fazia aumentar mais e mais as quantidades de povos que já nem mais podiam ser considerados 

pobres e oprimidos, mas sim relegados e excluídos. E foi com entusiasmo que a contracultura, a 

esquerda estudantil, o movimento antibelicista  e o movimento pelos direitos civis dos negros 

creram no poder da mudança. E só se podia crer em tais realizações porque, antes de tudo, a 

vontade acreditava-se em si mesma. Foi nesta confiança que apareceram clamores a que se 

reduzisse a valorização do tecnologismo para que preocupações mais essenciais ou esquecidas 

pudessem reocupara seus lugares, apesar de muitos estarem apaixonados pelo que a técnica 

prometia. Também surgiram desejos de busca por uma democracia autônoma e independente que 

pudesse aflorar a partir de dentro da própria democracia velha. Foi a fé na ação que movia a busca a 

uma sociedade nova além do comodismo. Também as teorias e pensamentos eram utilizados como 

ferramentas de ajuda nos projetos da vontade.  

 

Do outro lado ficaram os céticos e descrentes. Nas ruínas escabrosas de sangue e dor deixadas 

por duas grandes guerras, nada mais restava como digno de crédito, nada mais a fazer a não ser 

desiludir-se totalmente: nenhum sentido predominante de verdade era mais possível ou digno de 

confiança. Não havia como continuar a crer no nacionalismo, muito menos no industrialismo, na 

tecnocracia, cada vez mais desenfreada e cruel. Foi com este desgosto que se desiludiu o historiador 

Toynbee. Olson também afirmava que não havia mais nenhum caminho a não ser no espaço da 

individualidade: só nos resta o valor da semente presente na individualidade. A rigidez das normas 

deve ser substituída pela prática contínua da crítica.  

 

Isto tudo foi o que observamos na trajetória de anseios desde as primeiras ocorrências difusas 

e profusas do que se chamava ‘pós-moderno’ e que, passa a passo, foram se delineando e 

adquirindo contornos mais nítidos no apogeu de seu movimento. Houve os que, como Fiedler, 

alimentavam grande expectativa a que se chegasse a uma espécie de amálgama entre a seriedade 

moderna e o novo desinteresse, entre a luta e o descaso, entre a lucidez e a alucinação, entre arte e 

vida cotidiana. Mas nem mesmo isso aconteceu. A descrença por fim triunfou. Mas há várias 

maneiras possíveis de descrença e desilusão. O sociólogo Wright Mills a batizou de impulso cego, 

conformista, disposto a abandonar não só a razão mas também a liberdade. Perdia-se a chance de 

recriar a autonomia e independência da democracia. Surpreendentemente, ao invés de perdurar a 

estagnação econômica, o período pós-guerra deu lugar a um grande aumento da prosperidade, que 

para Howe, foi o elemento que faltava para o atolamento completo dos verdadeiros ideais modernos 
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e seu enterro final na ficção da prosperidade, do consumo, da promiscuidade dos valores com o 

comércio. A publicidade se tornou um superpoder capaz de absorver e transformar qualquer 

elemento cultural em lucro e mercadoria. O pós-moderno, por sua vez, efetuou sua cartada final ao 

se atolar em seu próprio popularismo, pragmatismo e indeterminismo. Foi o que Hassan acabou 

confessando: 
 

“O pós-modernismo carece, na verdade, de um pragmatismo mais consistente e ágil, 
íntimo com os desejos humanos, com a astúcia de nossas crenças. Mas o próprio pós-
moderno mudou, dando, a meu ver, uma guinada errada. Encurralado entre a truculência 
ideológica e a ineficácia desmistificadora, preso no seu próprio popularesco, o pós-
moderno tornou-se uma espécie de zombaria eclética, a lascívia refinada  de nossos 
prazeres roubados e descrenças fúteis.”214 

 

Seja como for, se há ainda alguma tensão ou situação de dilema presente na pós-

modernidade, ela foi transposta para a dinâmica do desejo. A trajetória da pós-modernidade 

culminou numa junção intensa entre a busca de prosperidade ou bem-estar e a busca do vulgar, da 

liberação dos instintos mais básicos. Em outras palavras, presenciamos o renascimento do desejo – 

mas não o desejo pretensioso, de sentido amplo e construtor de grandes perspectivas, mas o desejo 

de investimento pessoal, promissor em seu caráter libertador, circunstancial e imediato. Não o 

desejo visionário, mas o desejo festivo que vive do cultivo de suas próprias irrupções impulsivas do 

mundo cotidiano. Não o desejo realista, naturalista, atraído pelo verde, mas o desejo hiper-real, 

eufórico e espetacularmente tecnologizado, cibernético, virtualizado, computadorizado, midiático, 

imagético, televisivo. Nas palavras de Hassan, é o desejo distribuído pela tecnologia da sedução e 

da força, que violenta os desejos que poderiam ser locais.”215 A reserva de oposição crítica moderna 

ficou para trás, exceto o ímpeto de crítica ao erudito e à tradição e a apologia do popular que deve 

saquear a alta tradição. 

 

Na prática, isto pode ser observado no mecanismo esquemático desempenhado pelo uso do 

prefixo pós. O pós do termo pós-moderno não é utilizado para significar uma realidade objetiva, 

visto não haver mais este interesse. O que se quer expressar com o “pós” por parte daquele que 

utiliza o termo “pós-moderno”, é a expressão de seu desejo, situado no meio do mar da 

circunstancialidade ocasional. Não se trata de um prefixo causal, conceitual e de pretensão objetiva, 

mas um recurso cujo objetivo é provocar um impacto em nome de um desejo, seja ele qual for, 

coerente ou não, contraditório ou não, já que a coerência não é pré-requisito na lógica do desejo. 

Assim, quando alguém se declara pós-moderno, está querendo sugerir que a lógica mais importante 

que o move não é a do conhecimento, nem mesmo aquela da vontade que inclua sentidos de 
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totalidade, mas a lógica do desejo – o desejo pressuposto em sua forma mais “pura”, direta e 

imediata – o desejo pulsional. Como vimos, Hassan logo reconheceu  este “mecanismo” básico na 

pós-modernidade que presume reduzir o vivido à esfera do desejo, cuja redução freqüentemente se 

manifesta em formas pós-modernas típicas. Chamou-o de “encadeamento pluralista 

caracteristicamente pós-moderno”. 216  Tal mecanismo presente nas mais variadas tendências sob a 

efígie pós-moderna é o que torna possível reconhecê- las todas sob um único jogo intencional – o de 

permanecer na indeterminação, na imanência e na imediatez do desejo, e como tal, ele faz muito 

mais que ser apenas um debate ou tendência artístico-cultural. 217 E o paradoxal nisso tudo, 

prossegue Hassan, é que seja bem provável que outras eras tenham sido tão sensuais quanto a nossa, 

mas “nenhuma teve uma vontade tão intensa de entender o desejo como imanente ou transformá-lo 

minuciosamente em um objeto de reflexão.”218  

 

Em Lyotard, a vontade deve dar lugar ao desejo porque é exatamente no desejo que 

encontramos a imanência. Mas trata-se de uma imanência magnífica, de primeira grandeza, excelsa. 

O problema é que o desejo, exatamente por seu esplendor de caráter sublime, é tremendamente mais 

importante e exerce primazia em relação ao que quer que esteja aquém de sua dinâmica. Qualquer 

tentativa de alocação de um outro senso de vontade como co-determinante da dinâmica do desejo, 

este deverá ser visto como uma instância inferior, reflexa, de segunda grandeza, de segundo 

momento. Com relação às intensidade libidinais do desejo, a vontade não tem como querer ou não 

querer, pois a energia dos desejos é uma realidade em si mesma, que se basta a si mesma, com ou 

sem sua satisfação. Aliás, é a satisfação que freqüentemente tende a trapacear o desejo, fazendo 

surgir um suposto senso de falta/ausência.219 O libidinal é primário, mais básico, anterior – de nível 

zero. Significações, compreensões e efeitos de sentido são secundários, posteriores. Estes, apesar de 

ainda serem libidinais (pois tudo é sempre libidinal), são resultado de certas dobraduras e atividades 

na faixa libidinal que a fecha em si mesma, criando a possibilidade de polarizações, de filtragem de 

impulsos, dividindo-os em interiores e exteriores. 

 

Dessa forma, tais efeitos representativos de sentido não são o ultimamente positivo. Os 

operadores libidinais mais primários do desejo é que são o ultimamente positivo.  A fonte da força 

motriz da vida é o desejo – a energia libidinal em sua forma mais originária. Assim, não há 

linguagem ou signo algum que consiga ser capaz de dizer o desejo ou abarcar a força de sua 

imanência. Não há elementos do mundo real objetivo ou do mundo da representação que consigam 
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determinar o libidinal. Ao contrário, vimos que é a energia libidinal que pode figurar ou des-figurar 

toda e qualquer realidade. É o desejo, em sua energia libidinal, que tem o poder de instaurar e 

destituir realidades, e não qualquer outra concepção da vontade. Isto porque é o desejo, e não a 

vontade, que tem o poder de figurar-se a si mesmo ou desfigurar-se, estabelecer sentidos ou obstruir 

violentamente o discurso. Esta opção pela primazia das intensidades energéticas do desejo está 

calcada no pressuposto de que, na vida, a imprevisibilidade, as contingências e as particularidades 

possuem mais realidade do que as regularidades e as estruturas. O desejo é, ao mesmo tempo, 

potência e onipresença. 

 

O termo “vontade” nem mesmo é bom para designar afetos ou desejos em estágios mais 

estruturados, figurados. Para estes estados, Lyotard prefere o termo “dispositivo libidinal”.  Como o 

sentido de totalidade deve ser desdenhado, a sociedade deve ser vista não como um conjunto de 

unidades volitivas em interação, mas como uma miríade de dispositivos libidinais diferentes que 

competem entre si com vistas à consumação de suas energias em eventos. Para os desejos, o mais 

importante não são os sentidos presentes em cada ato do querer, mas a própria disposição de 

investimento de sua energia. A energia libidinal é infinita, enquanto que outras instâncias derivadas 

desta energia serão inevitavelmente finitas. Para Lyotard, o desejo pertence exclusivamente à esfera 

do involuntário, e lá reina soberanamente, restando ao voluntário apenas reações decisórias 

posteriores; sejam reações de pavor diante do incontrolável, ou sejam reações de fascínio e 

conseqüentes produções de mudanças. E há também a possibilidade de o voluntário se tornar 

repressor ou enganador. Já o desejo é de natureza vertiginosa e destemida. Pertence à ordem 

tensora. Este caráter tensor do desejo o torna capaz de estar presente nas mais variadas intensidades 

incompossíveis; já instâncias de sentidos compreensíveis tendem a ser calculistas e, portanto, devem 

ser chacoalhadas, excedidas e re-informadas pelo desejo, pois tudo no desejo é mais rico. 

 

Para Lyotard, o desejo não se alimenta do elemento possivelmente comum às diversas 

realidades. Ao invés, o desejo se alimenta da diferença, da peculiaridade. São as diferenças e as 

oposições que fazem o desejo se intensificar, ganhar força e provocar uma experiência singular. 

Nenhum senso de conhecimento, de causalidade, de harmonia ou de ordem, é comparável a esta 

experiência de singularidade proporcionada pelo desejo.  Desejos e variações vivem um do outro. A 

monotonia “mata” o desejo. Ora, como o ser humano é mais movido pela intensidade e menos pela 

intencionalidade, podemos dizer que é o desejo que nos é mais fundamental. Em Lyotard há uma 

elevação ou exaltação do desejo. E esta exaltação deve se levantar sobre o saber e o significado nem 

que seja à força: 
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“Vocês não compreenderam e permanecem racionalistas, semióticos, ocidentais. Vamos 
enfatizar de novo: é o caminho para a moeda libidinal que deve ser aberta à força.”220 
Que o esforço supremo do pensamento morra – este é o desejo de nós, economistas 
libidinais. O pensamento não precede ao zero. O que é chamado de pensamento é o que 
o escapa, é produzido como uma saída.  O dispositivo do confinamento, ou seja,  de 
delimitação e concepção, que produz o exterior e o interior, que anexa a extensão do 
conceito, que define os lugares (da arte, da cultura, da produção, da política, da 
sexualidade), este dispositivo com seu zero somente pode ser engendrado por 
desintensificação.”221 

 

O desejo possui então uma vocação de resistência que já é presente no corpo. Ele é redentor 

porque são os conceitos, e não os desejos, os responsáveis pela desintensificação libidinal, pelo 

rompimento de tudo entre interno e externo – isto e não- isto, pela teatralização, pelo aprisionamento 

da vontade a fixar-se em sua própria extensão de preocupação exclusivista.222 Dessa forma, o 

desejo-libido é superior à vontade-Wunsch. O desejo- libido é auto-suficiente, a vontade-Wunsch é 

dependente, movida por uma ausência – é necessário algo estar ausente para que ela exista. Mas, se 

eu viver como se tudo estivesse conectado, ligado por uma fluidez contínua, perceberei que o 

desejo- libido é tudo o que há, e que a super-relevância devotada à vontade-Wunsch é simplesmente 

prescindível. 

 

Em Baudrillard, embora não haja a preocupação de elaborar diferenciações entre desejo e 

vontade, fica evidente que o senso de vontade já não é o que move o mundo contemporâneo. Na 

verdade, Baudrillard tem uma visão dual quanto ao tema: há, por um lado, a minoria que insiste em 

se pautar pelo senso da vontade como ainda existente e, portanto, não percebe seu caráter ilusório; 

e, de outro lado, encontra-se a maioria, a massa, a grandiosidade da população planetária composta 

por gentes comuns que assumem uma dinâmica de declinação da vontade, como vimos. Apesar de 

possuir um olhar um tanto distinto de Lyotard, ambos concordam em uma coisa: o que nos resta é o 

desejo. O desejo está em toda parte: na propaganda, no consumismo, no impulso que não se importa 

quão contraditória as coisas sejam, pois o que no fundo nos determina são as nossas relações 

objetais e não as relações das subjetividades consigo mesmas. O desejo é o movente porque, 

primordialmente, não nos interessamos ultimamente pelo senso de ser, de pessoa, de subjetividade 

estruturada que interage e se encontra diante de uma outra subjetividade estruturada, mas ao invés, 

nos movemos no mundo dos objetos, num sistema de objetos em que o outro é apenas um 

referencial secundário na ordem dos objetos. 
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Se é o mundo objetal que nos move, a distinção entre vontade e desejo é simplesmente 

inexistente ou, quando muito, irrelevante. Distingo-me do outro não a partir de algo em mim 

mesmo, mas a partir do ato de ter, de possuir algo, de ter algo diferente ou mais valioso – o fetiche 

da posse diferenciada, sem perceber que é exatamente ele que nos iguala a todos, exaurindo o 

desejo e fazendo que busquemos novas safras de desejo. Em Baudrillard, o desejo encontra-se 

submerso em grandes safras a serem plantadas e colhidas em seu devido tempo segundo a lógica da 

exaustão. Temos uma intermitência entre a lógica de safra-ativa do desejo de consumo, que se 

baseia no arquétipo capitalista do déficit do possuir (devo pelo menos querer o que os outros 

querem e têm – não posso estar em déficit), e a lógica de entressafra em que os desejos entram em 

exaustão e novas safras e remessas precisam ser engendradas. 

 

Ora, se o desejo era descrito por Lyotard como amplo, magnífico, instância de riquezas e 

complexidades, em Baudrillard o desejo encontra-se encurralado na síndrome do possuir e 

dificilmente vai além disso. Não há como haver um imaginário da vontade porque o outro não é 

uma vontade integralmente centrada, concreta alteridade em si mesma, mas apenas um referencial 

demarcatório-comparativo cuja função é me informar sobre a situação do meu déficit de desejos e a 

conseqüente necessidade de novos investimentos pulsionais. Assim, já não há mais ‘vontade’ de se 

averiguar qualitativamente o contraste ou a correspondência entre toda esta dinâmica do imaginário 

do desejo e com o que ocorre de fato no mundo real porque, como o desejo é tudo o que há de mais 

relevante, bastar-nos-á o imaginário. O imaginário tornou-se em si mesmo a sua própria referência e 

não o ‘real’. Se, em Lyotard, a vontade deve ser seduzida ou diluída pela dinâmica das intensidades 

libidinais, em Baudrillard a vontade deve abandonar por completo seu senso arcaico de realidade e 

sua vocação para gestá- lo. O dirigismo não mais lhe pertence, ou na verdade, nunca lhe pertenceu. 

 

Dessa forma, se tudo tornou-se irremediavelmente desejo, resta-nos a sedução como 

alternativa. Para Baudrillard, a sedução tem poder libertador porque pode arrancar o desejo da 

estreiteza do naturalismo anatômico. Sem sedução, o desejo perde sua riqueza, cai no vazio e 

neutraliza-se a si mesmo. O corpo é mais que anatomia e busca de satisfação prazeirosa – é puro 

símbolo e ritual, não para se referir a uma realidade profunda ou alhures, mas para simbolizar a 

contínua destruição do ‘real’.223 É na sedução que o desejo pode se desprender de todos os adendos 

e anexos que lhe são acrescentados como também sendo desejo. Assim, como Lyotard, Baudrillard 

também conserva, a seu modo, algum senso de pureza a ser preservado no desejo. A sedução é o 

desejo de destruir os “desejos” que tentam ir além do aparente. É o desejo do puramente aparente 

pois a fluidez do aparente é tudo o que há – tudo é uma reversibilidade contínua. 
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Não é qualquer desejo, portanto, que consegue deslocar os discursos em nome da verdade. 

Somente o da sedução o pode porque ela sabe que é justamente o mundo da aparência que tem a 

função de nos livrar da tentação de ir além dela e privilegiar a atitude interpretativa. A suplantação 

da polaridade interior/exterior através da intensidade libidinal de Lyotard só pode ocorrer como 

sedução. A sedução é o desejo que abandonou toda pretensão de sentidos interpretativos pois sabe 

que eles são armadilhas. A libertação encontra-se na não- interpretação que o mundo das aparências 

puras propicia e no recusar-se a sair deste mundo. Melhor dizendo, é na sedução que o desejo 

aprende a não fazer distinção entre superfície e profundidade. É esta distinção que nos impede de 

sermos sedutores. 

 

O que nos resta então é a declinação de qualquer senso de vontade se nele estiver 

subentendido que a vontade é pautar um sentido para si mesmo ou para o outro. A saída é deixar 

com que o outro queira por mim. E se todos assim o fizerem, a vontade se torna pura gratuidade, 

pura fortuidade – pura sedução: a vontade de declinar o querer para que, se assim fizermos, 

estaremos ocultando os desejos a nós mesmos, na esperança de que, se ele retornar, virá através do 

outro e não de mim. É por isso que, para Baudrillard, há uma certa sabedoria do desejo nas massas, 

pois elas insistem em recusar da vontade, em entrar no jogo da verdade “desalienante’. Mas seja 

como for, o desejo de declinar a vontade é ainda desejo, e certamente não é vontade. É desejo de 

sedução. 

 

A vontade significadora é uma vontade fadada à ilusão porque ela desconhece que todo 

estabelecimento de ordem e de causas são fantasmas e recusa perceber que a única ‘realidade’ 

existente no mundo é ela mesma – a verdadeira ilusão real. O desejo neste sentido é mais idôneo 

que a vontade pois ele abandona toda expectativa de controle e decisão sobre a veracidade ou não 

do mundo. O desejo basta-se a si mesmo porque é consoante à ilusão fatal que é o mundo e está 

mais apto a declinar-se a si mesmo, a entrar na circularidade da responsabilidade. 

 

 

Toda a trajetória das tendências pós-modernas e as reflexões quanto a esta trajetória 

provocam um clamor para que percebamos que nosso mundo já não é substancialmente o mesmo. 

De fato, se atentarmos às experiências cotidianas atuais, somos levados a reconhecer que 

subsistimos sob uma nova dinâmica volitiva. Apesar de certas nuanças circunstanciais, os 

indivíduos parecem estar muito mais regidos por uma lógica do desejo como caracterizado pela 

descrição pós-moderna. Mais adiante, elaboraremos uma certa tipologia de tendências puras de 
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desejos na pós-modernidade com a intenção de instigar o leitor a reconhecer, com maior ou menor 

intensidade, a presença e o teor de certos tipos ou tendências pós-modernas de desejos em nosso dia 

a dia. Em nenhum dos casos a palavra vontade poderia ser usada sem um evidente descompasso e 

desconforto. Como apontou Lacan, o hoje é fruto de um processo de reviramento no qual o desejo 

como medida infinita assumiu as centralidades de nossas experiências. Mas não o desejo das 

estrelas, da amplitude, de buscar o realmente novo, e sim o desejo identificado como gozo, e do 

gozo chega-se ao novo imperativo que freqüentemente sucumbe na possibilidade de sua ereção em 

lei universal.224 

 

 
3.3. TIPOS PUROS DE DESEJOS NA PÓS-MODERNIDADE 

 
 

Estabelecer a atitude pós-moderna é impossível porque, como vimos, o pós-moderno 

intenciona ser um abrigo de pluralidades e atitudes polêmicas. A modernidade pode se valer do 

termo pós-moderno para se reportar a qualquer atitude que dela se aparte, com a intenção de 

distanciá- la ou estigmatizá- la. As atitudes pós-modernas, por outro lado, podem também se valer do 

termo pós-moderno com o fim de afirmar a existência de uma unidade entre elas que só se 

manifesta na situação de confronto com um inimigo comum, a modernidade. 

 

Fora desta atitude comum, o pós-moderno se desmembra numa multiplicidade. Destacamos, a 

seguir, alguns tipos de atitude pós-moderna na forma de cristalizações puras de expressividade de 

comportamento. Tais atitudes, de forma alguma possuem um comprometimento estrito com as 

teorias da pós-modernidade. Em outras palavras, as teorias pós-modernas não são fatores 

determinantes exclusivos do pós-moderno. Há sim uma aproximação entre as teorias de leitura e as 

atitudes, mas não por exclusividade. Aliás, os “espíritos” pós-modernos enfrentam embates entre si, 

apesar de sua elasticidade.225 

 

Acima de tudo, os tipos puros são formas de dramatizar intenções e idéias que o pós-moderno 

reserva-se a si mesmo e que ajudam a caracterizar suas atitudes. Socialmente, o pós-moderno não 

escapa da premissa sociológica de que a realidade é sempre construída (ou desconstruída) 

socialmente. As atitudes constituem sempre atividades estruturantes (ou desestruturantes) e uma 
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vontade que estão  na base de tais atividades. As atitudes configuram a forma temporal e a geografia 

de uma trajetória significativa. 

 

3.3.1. O CÍNICO-DESCRENTE 

 

O indivíduo pós-moderno cínico é aquele que em nada crê. Mas a raiz de sua descrença não é 

a indiferença. Ele é aquele que lança suas críticas ferozes contra as convenções sociais. Seu sonho é 

que as relações sociais percam seu caráter de abstração e vaidade. Ele descrê de toda sociabilidade 

que traia ou se distancie das necessidades mais essenciais da vida. O pós-moderno cínico-descrente 

não acredita que haja um sentido que mereça ser regulador da existência e se irrita quando alguém 

proclama algum. Possui um desejo, então, de abolir ou fazer ruir os sentidos e os conceitos 

estabelecidos socialmente e valoriza o impulsivo, o naturalismo, a instintividade mais básica, 

animalesca, e as necessidades mais símplices. Seu objetivo é a ironização de tudo. A ironia e o 

paródico têm mais valor do que a crítica. Privilegia a discordância e está sempre pronto a reagir 

com uma série de investidas contra qualquer concepção metafísica que encontra. É um 

“desfazedor”, uma “persona non grata”, um bufão, aquele que se descompromete por opção. 

 

De fato, o cinismo é sempre uma reincidência histórica. A história ocidental é marcada por 

uma trajetória que se pautou de início com a concepção de providência, que depois foi transposta 

para a idéia de progresso e depois sucumbe no nihilismo.226 Como afirma Lyon, parece que hoje 

vivemos numa “aceitação geral da visão de que nossas observações dependem de suposições, e de 

que essas suposições estão conectadas com cosmovisões e com posições de poder.”227 Isto tudo 

produz o efeito da atitude cínica, no sentido grego clássico. Uma das atitudes do pós-moderno é seu 

cinismo aliado à descrença. A idéia de conhecimento da humanidade é um absurdo. Não só 

qualquer ordenação já realizada do mundo se mostrou como uma fábula, como também se tornou 

inútil insistir em fazê-la. 

 

3.3.2. O PASSIVO-INDIFERENTE 
 

Para o pós-moderno passivo-indiferente, a ruína ou artificialidade dos valores sociais é de 

importância secundária, quando comparada com a enorme satisfação que há na não-participação e 

na indiferença. O indivíduo pós-moderno passivo tem a atitude de sempre desdramatizar o social, 

evitando que qualquer preocupação se erga ou pese demais no centro da vontade. Ao primeiro sinal 

social de tensão, depressão ou intensificação do interesse, cai num silêncio sociável absorvente ou, 
                                                                 
226 LYON, David. Pós-modernidade. Op.cit., p. 14 
227 Ibid., p. 15 
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quando se atreve a dizer algo nestas situações, faz apelos para se descontrair e relaxar. O pós-

moderno passivo nada espera, por nada luta. Evita conversas sérias e tem aversão por quem tenta 

começá- las. Interessa-se pelas últimas tendências da comunicação fácil e a-crítica. Não consegue 

cultivar disciplina para nada, exceto na sua repugnânc ia à seriedade. 

 

Não gosta de praticar esportes. Não tem a menor idéia do que dizer quando o assunto é uma 

grande paixão de vida ou de vocação. Detesta ler livros. Prefere a televisão ou o computador 

alegando não haver outra coisa melhor em que se ocupar e que só a tv consegue fazê- lo mais 

relaxado. Gosta de ir ao cinema, mas sempre escolhe os “blockbusters”, pois para ele um filme é 

melhor assistido com muita gente, pois sua intimidade passiva depende disso – “a anônima 

cumplicidade o conforta em seu isolamento psicológico.”228  

 

Baudrillard possui um olhar mais positivo quanto ao passivo- indiferente. Ele  interpreta esta 

atitude alegando que, como a relatividade se tornou algo natural para nós através da implacável 

monstruosidade informacional e do mar de simulações, as massas descobriram como subverter tudo 

isso através da estratégia do silêncio ou da passividade. Talvez através da passividade o código 

possa ser minado. Se reclamar da alienação produzida pela mídia ou lutar contra o terrorismo do 

código não produz efeito, a única saída é o silêncio. Assim, a passividade foi tomada como forma 

de resistência. “Resistência ao trabalho, resistência à medicina, resistência à escola, Resistência à 

segurança e resistência à informação.”229 Na passividade, percebemos que “a resistência ao social 

sob todas as formas progrediu mais rapidamente do que o social.”230 

  

De qualquer forma, não é equivocado dizer que nossas culturas flutuam atualmente “em 

algum ponto entre a passividade e a espontaneidade selvagem”.231 Não há a vontade de criar, nem 

de destruir. Move-se apenas, quando muito, na reprodução. Mas, em meio aos enigmas provocados 

pela atitude passivo- indiferente, a pergunta central que devemos fazer, adverte Baudrillard, é por 

que tal indiferença e passividade são possíveis: 
 
“Por que após inúmeras revoluções e um século ou dois de aprendizagem política, apesar 
dos jornais, dos sindicatos, dos partidos, dos intelectuais e de todas as energias postas a 
educar e a mobilizar o povo, por que ainda se encontram (e se encontrará o mesmo em 
dez ou vinte anos) mil pessoas para se mobilizar e vinte milhões para ficar passivas? – e 
não somente passivas, mas por francamente preferirem, com toda boa fé e satisfação, e 
sem mesmo se perguntar por que, um jogo de futebol a um drama polít ico e humano?”232 

 
                                                                 
228 ECO, Humberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo, Editora Perspectiva, 1976,  p. 342 
229 BAUDRILLARD, Jean. À sombra das maiorias silenciosas. Op. cit., p. 36 
230 Ibid., p. 37 
231 Ibid., p. 10 
232 Ibid., p. 17 
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Para Baudrillard, alegar que há um desejo de alienação e servidão, como faz Lyotard, não 

procede. Nem tampouco procede uma espécie de “microfascismo cotidiano que é tão 

incompreensível quanto sua virtual pulsão de liberação.”233 Na verdade, não há nem desejo de 

fascismo, nem de poder, nem de revolução. Talvez esta seja a nossa última esperança: que as 

massas tenham um inconsciente ou um desejo, o que permitiria reinvesti- las como suporte ou 

suposto de sentido. Mas este suposto desejo, reinventado em toda parte, não é senão o referencial do 

desespero político. E a estratégia do desejo, após ter sido envolvida no marketing empresarial, hoje 

se debruça na promoção revolucionária das massas. 

 

Nos é extremamente doloroso aceitar que vivemos na era do desejo morto. O desejo morto 

produz a solidão de ter todas as coisas cheias – o triunfo dos objetos. Na indiferença não há a dor da 

saudade. Nossa era acredita que não é preciso a saudade. Nada que nos espere, nada para que voltar, 

ainda que seja no futuro. Quando muito, o que temos é um pastiche esvaziado do passado, como 

vimos. O poder lutou para que houvesse uma sociedade totalmente apática, mas agora tal inércia 

gerada “tornou-se o signo de sua própria morte. É por isso que o poder procura inverter as 

estratégias: da passividade à participação. Mas é tarde: na massa o político se deteriora como 

vontade e representação”234 e cai no vazio. O desejo de sentido, quando falta, o desejo de realidade, 

quando se faz ausente em todas as partes, não podem ser plenamente satisfeitos e são um abismo 

definitivo.235 Isto pode ser chamado de um hiper-conformismo destruidor.236 Em outras palavras o 

desejo morto. 

 

3.3.3. O SUJEITO ESVAZIADO 

 

Outra atitude é a do indivíduo esvaziado ou o pós-moderno que mortificou-se como sujeito. 

Para ele, a marca da pós-modernidade não está na forma da mortificação da vontade indiferente ou 

passiva, nem coloca em prioridade a denúncia da inutilidade dos valores sociais. O sujeito 

esvaziado é o pós-moderno que recusa o senso pessoal, o privado, o si-próprio inconfundível, ou 

mesmo o corporal, como identidade. O eu singular, a identidade privada, a individualidade única, a 

visão singular do mundo – tudo isso foi evaporado, extinto. É o sujeito-engrenagem ou, nas palavras 

de Nietzsche, de rebanho. Ele só pode ser algo na medida em que se encontra em uma multidão ou 

incorporado. Sem o suporte dos grupos, ele entra num sentimento de profundo vazio e solidão. 
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Em nosso capitalismo corporativo tardio, temos o homem-organizacionável, das burocracias 

empresarias, da super-população, dos ajuntamentos, dos grandes eventos e da festividade, da grande 

sociabilidade hábil.. Na pós-modernidade o sujeito não representa mais o ponto central da realidade. 

O centro transferiu-se para o objeto, o objeto hiper-real, simulado. Em lugar da lógica do sujeito, 

temos a lógica do objeto. “O objeto triunfa hoje por todo o lado, através da sua posição de objeto, 

sobre o sujeito. Escapa- lhe por todo o lado e o reenvia à sua inatingível posição de sujeito. Pela sua 

complexidade, não só ultrapassa como anula as perguntas que o outro lhe pode fazer. Esta vingança 

do objeto está apenas no seu começo”. 237 O que move a realidade não são mais os cidadãos, com 

seus direitos civis, nem os proletariados. Tudo isto foi assimilado e devidamente processado de 

modo a se tornarem consumidores. Mas, acima de tudo, “a massa é um objeto puro, isto é, aquilo 

que desapareceu no horizonte do sujeito e do sentido.238 Isoladas em seu silêncio, as massas 

humanas não são mais sujeito (sobretudo não da história). Elas não podem, portanto, ser faladas, 

articuladas, representadas, nem passar pelo ‘estágio do espelho’ político e pelo ciclo das 

identificações imaginárias. Não sendo sujeito, elas não podem ser alienadas.”239 Depois dos séculos 

de subjetividade triunfal, é hoje a ironia do objeto que nos espreita, ironia objetiva, lisível no 

próprio centro da informação e da ciência, no próprio centro do sistema e das suas leis, no centro do 

desejo e de toda a psicologia. 

 

As perspectivas humanistas na época do hiper-real tornam-se nulas porque já não somos mais 

orientados por um telos. O pós-estruturalismo vai mais além alegando que “o individual não é 

somente coisa do passado como também não passa de um mito. Antes de mais nada, ele nunca 

existiu realmente; nunca existiram sujeitos autônomos desse tipo. Tal construto foi uma 

mistificação filosófica e cultural que procurava persuadir as pessoas de que elas ‘tinham’ sujeitos 

individuais e possuíam tal identidade pessoal singular.”240 

 

3.3.4. O HEDONISTA-CONSUMISTA 

 

O hedonista-consumista é o tipo pós-moderno mais ativo. Diferente do cínico, do passivo e do 

esvaziado, ele é movido pelo prazer, seja objetivo ou imaginário. Todo prazer é bem vindo, seja 

“real” ou virtual, contanto que seja prazer. Ele é um grande acumulador de sensações. Sua forma 

privilegiadora de “aproveitar” a vida se dá através dos sentidos. O hedonista-consumista é aquele 

que procura ver mais, ouvir mais, cheirar mais, saborear mais, enfim, ter o máximo de prazer onde 
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184 

estiver. Este impulso o torna um aliado convicto do consumismo. Tudo está em iminente potencial 

de ser transformado em sensação. Tudo se torna demasiadamente próximo, promíscuo, sem limites, 

deixando se penetrar por todos os poros e orifícios. Ele entrega-se ao prazer do consumo como 

quem tira o máximo que pode dele, já que o mundo se tornou uma fábula. 

 

No hedonista-consumista há uma ânsia de prazer a qualquer preço. Mas não um prazer “made 

in Id, mas made in Superego – o superego pós-moderno que diz que “tudo vale” e “tudo deve 

porque pode”.241 Para o hedonista-consumista todos se sentem na obrigação de se divertir, de “curtir 

a vida adoidado” e de “trabalhar muito para ter dinheiro ou prestígio social”, não importando os 

limites de si próprio e dos outros. Ele está até disposto a se vender se isto lhe der prazer. No natal, 

ele não se satisfaz em ficar com seus familiares em casa e se põe a percorrer o maior número de 

lares amigos e conhecidos pela simples ampliação do prazer que estas ocasiões dão às sensações e 

ao consumo. Ele é capaz de comemorar intensamente um gol que todo mundo comemora sem 

mesmo saber qual o time em questão. Ele usa o celular inúmeras vezes sem motivo concreto pelo 

simples prazer de se sentir e demonstrar a todos que está conectado. Vive à procura do próximo 

orgasmo porque, além de isto lhe dar muito prazer, suspeita que todos também fazem assim. Ele 

gosta de se sentir feliz e vencedor. Ele também tenta, com todas as suas forças, sentir prazer naquilo 

que é obrigado a fazer. No fundo, ele não faz distinção de limites definidos entre trabalho, lazer, 

estudo, diversão, alimentação, etc. 

 

Para este pós-moderno, “a moral puritana foi substituída pela moral hedonista de pura 

satisfação e funciona como um novo estado de natureza”242: “Eu tenho o direito de ter 3 carros e 

várias mulheres”. O slogan “liberte-se para ser você mesmo” de roupagens modernas é apropriado 

significando “liberte-se para projetar os seus desejos em mercadorias”. O “liberte-se para gozar a 

vida” quer dizer, “liberte-se para regredir e se tornar irracional, adaptando-se à organização da 

produção e vendo nela o maior tesouro possível na vida.” O hedonista consumidor é o ser social 

perfeito. Ele vive numa práxis de consumo. Diferente do cínico-descrente, o hedonista-consumista 

possui algumas crenças: em primeiro lugar, ele crê que a sociedade de consumo (objetos, produtos, 

publicidade, mídia) oferece ao indivíduo, pela primeira vez na história, uma possibilidade de 

libertação e de realização total. Também crê que o consumo é a melhor expressão possível do 

individual e do coletivo, com uma linguagem autêntica, verdadeira e culturalmente nova. Ele rebate 

as alegações de “niilismo do consumo” com um “novo humanismo do consumo”. 243 Hoje, diz ele, 
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podemos nos permitir ser criança sem termos vergonha disso. A liberdade de “ser” é ofensiva. Ela 

joga um ser humano contra o outro. Nós há muito carecíamos de uma liberdade do possuir, mais 

inofensiva, nos tornando aventureiros sociais. 

 

Para ele, não há como o prazer e o consumismo serem imorais. Fazer da vida um prazer é 

moral, não imoral. O sacerdote justificador de tal moralidade é a publicidade. O sacerdócio 

publicitário assume a responsabilidade moral pelo hedonismo-consumista, que possui o segredo da 

administração dos desejos e das pulsões humanas – basta que as direcionemos sempre para os 

objetos, pois ao assim procedermos,  “a irracionalidade cada vez mais ‘livre’ das pulsões na base irá 

a par de um controle cada vez mais estrito no vértice”. 244 A ambição do hedonista-consumista é a 

instalação de uma nova “ordem” humana na terra, em que a liberdade e a felicidade prevaleçam sem 

quaisquer apoios transcendentais ou sobrenaturais. Para ele, nós podemos sim nos tornar aquilo que 

queremos. 

 

3.3.5. O IMEDIATISTA 

 

O imediatista é o pós-moderno mais movente e mais mergulhado no aqui-agora. Ele dá um 

valor extremo ao presente porque acha que é nele que se encontra a verdadeira liberdade, a 

verdadeira autonomia e independência. O imediato é coroado por ele com uma super-valorização 

ontológico-temporal do momento vivido. No imediato temos mais realidade. É ali que há mais ser, 

mais vida, mais energia, mais intensidade de vida e de mundo. Não estar mergulhado intensamente 

no presente significa estar numa condição inferior de existir. Não estar imerso no presente é insistir 

num estado senil, antiquário e descabido para a pulsão “real” dos acontecimentos. O presente deve 

ser cortado da história e o tempo não deve super-estruturar os espaços. Como ele persegue a riqueza 

do imediato, e como não há um “para frente” ou “para trás”, o que conta é exatamente sua 

habilidade de se mover no que considera a riqueza oferecida pelos espaços. Por isso está sempre a 

dizer: “Preciso de mais espaço. A ninguém será permitido questionar o meu direito de sair do 

espaço em que atualmente estou.”245 Procura, então, se mover sempre, ser um turista no mundo, 

estar onde a ação está, pronto a assimilar experiências quando elas chegam. Suas idéias e aspirações 

não são de longo prazo. Ao contrário, não tem disposição ou vontade para o duradouro. O que dura 

é o efêmero. Sua estratégia de vida é evitar que se fixe. Ele não se compromete com o sentido das 

experiências passadas e nem dá muita importância à antecipações do futuro. Na continuidade de seu 

mover-se, nenhuma imagem da situação futura se acha à mão para encher a experiência presente 
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com um significado. Cada presente que se sucede deve explicar-se em função de si próprio e 

fornecer sua própria chave para lhe interpretar o sentido. É assim que exerce seu impulso para 

aproveitar cada minuto do presente. Nada que ocorre hoje se liga ao amanhã, ou ao ontem. 

 

Quanto às relações humanas, o imediatista “mantém curto cada jogo da vida, de modo que um 

jogo da vida sensatamente disputado requer a desintegração de um jogo que tudo abarca.”246 O 

viver são jogos estreitos, pequenos e breves, cuja validade nunca se estende para além do momento 

vivido. Para ele, este “além do momento” é uma ilusão doentia. Assim, possui um cuidado 

disciplinado para que as conseqüências de um jogo não sobrevivam ao próprio jogo, pois, para ele, 

os que gostam de produzir tais conseqüências são aqueles que têm medo de viver mergulhados 

intensamente no presente. A ordem é “vigiar para não cair na tentação das conseqüências”. As 

companhias que possui agora são fruto de um impulso e de um desejo que morrerão nos lugares que 

se seguirão. As pessoas são sim conseqüências de seu movimento, mas são conseqüências não 

antecipadas e, portanto, não têm nenhum direito de cobrar a sua lealdade. Para viver, basta um dia 

de cada vez. E o dia nada mais é que a sucessão de intensidades, situações e emergências menores. 

Ele se precavê ao máximo contra os compromissos de longo prazo. Recusa-se a se “fixar” ou a se 

prender a algo, a um lugar ou alguém além dos limites do presente, por mais agradável que tal 

prospectiva possa parecer. O imediatista não jura coerência ou lealdade a nada ou a ninguém. Cada 

momento é um evento fechado em torno de si mesmo. Cada nova experiência é um começo 

absoluto, mas seu fim é igualmente absoluto. 

 

3.3.5. O RELIGIOSO 

 

O pós-moderno religioso consegue ser fervoroso, esotérico, oriental, ecumênico, tolerante, 

exigente, complacente, dogmático e ocidental ao mesmo tempo, pois a fé é uma questão de opção 

de escolha conforme as exigências das mais variadas situações uma vez que Deus está em todo 

lugar. Assim, o religioso pós-moderno tem o poder de criar para si constantemente olhos novos e 

individualizados com respeito ao divino. Ele consegue acionar a divindade quantas vezes quiser, 

quando quiser e na forma que quiser. Deus está disponível a qualquer um conforme o gosto, a 

predileção e predisposições particulares. Para o religioso pós-moderno, Deus se preocupa muito 

mais com as pessoas em particular do que com a história ou questões estruturais. Dessa forma, é 

mais importante ter uma fé que sente do que uma fé que pensa. No campo da fé, a emoção é 

superior ao pensar, a menos que o pensar tenha um teor utilitário das bênçãos divinas. 
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O critério de qualidade de uma fé genuína encontra-se no grau de prosperidade, bem-

aventuranças e bem-estar. Estas são as evidências visíveis de uma fé poderosa e bem-sucedida. 

Deus recompensa fielmente com abundância e prosperidade aqueles que confiam nele 

inabalavelmente. Não faz sentido algum ter fé em um Deus fraco pois Deus é poder. Ora, se Deus é 

todo poderoso, também não faz sentido que aqueles que se submetem ao seu poder fiquem 

satisfeitos com as quirelas da vida. Os filhos de Deus são prósperos nas sociedades, poderosos e 

abençoados. Quem estiver fraco na fé não terá a mesma ventura. Este poder divino não pode ser 

administrado por nenhuma instituição religiosa. Ao contrário, ele está em relação direta com a 

intensidade da fé e não em consonância com aportes conceituais e classificatórios. Deus não se 

aproxima daquele que procura entendê- lo, mas daquele que o deseja, que o quer. 

 

Uma outra possibilidade que o pós-moderno pode cultivar como modo de aproximação ao 

divino é a retomada do milenar rito do sacrifício. O pós-moderno sacrifica dinheiro à Deus como 

modo de sensibiliza- lo a ser generoso em seus benefícios. O crente do passado temia não conseguir 

as bênçãos divinas se não buscasse a Deus com sinceridade de coração. Agora o pós-moderno 

religioso teme falhar como negociador e não ser habilidoso nas condições da negociação. Seu 

objetivo maior não é apenas voltar ao lar com um sentimento de felicidade, mas saber como 

conseguir coisas. 

 

No aspecto da adoração em sua comunidade de fé, o pós-moderno considera ótimo o culto 

que o faça rir ou chorar, mas se aborrecerá grandemente se o fizer pensar. Se o pastor insitir em 

temas como “compromisso”, o “seguir uma causa” ou o “bom testemunho”, os pós-modernos 

religiosos se esforçarão para que o pastor seja expulso. Se nada ocorrer, eles abandonam a igreja ou 

a comunidade. 

Qualquer iniciativa que questione este super-poder da glória divina é imediatamente 

rechaçado pelo pós-moderno religioso. As coisas que interessam ao divino são as coisas que o ser 

humano podem tratar – tudo o mais é abstração. Deus é resposta ao desejo humano de uma vida 

abundante no socialmente possível e ambientado. 

 

 

Onde quer que estes tipos pós-modernos estejam presentes, aí encontraremos o 

comportamento que os caracterizam. A importância destes tipos deve-se ao fato de que eles se 

tornaram ícones estabelecidos, não importando se na forma latente ou manifesta da experiência. 

Eles são vitoriosos porque, ao serem contestados por um outro “espírito” pós-moderno, eles têm o 
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poder de fazê- los calar em suas possibilidades de dissidências. A questão das conseqüências destas 

tendências de desejos pós-modernos será retomada em nosso próximo capítulo. 

 

Nosso esforço neste capítulo foi abordar a condição da vontade na contemporaneidade pós-

moderna. Em nosso próximo e último capítulo procuraremos estabelecer um confronto entre os 

principais elementos do nosso referencial teórico apresentados no capítulo primeiro e a condição da 

vontade na contemporaneidade na forma de desejo demonstrada aqui. Procuraremos não somente 

discutir mais de perto as implicações desta tendência como também ensaiar algumas perspectivas 

que possam contribuir de alguma forma ao enfoque teológico. 
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III.  PARA UMA PERSPECTIVA INTEGRALIZADORA DA  VONTADE 
 

 

“Uma filosofia que é tão radicalmente crítica de todas as outras filosofias, deveria ser suficientemente autocrítica para 
ver e revelar suas próprias pressuposições ontológicas.” 

         Paul Tillich 
 

 

“É a própria idéia de verdade que suscita um mal-estar em nossa condição. E é ela mesma também que nos impulsiona 
a buscar o saber tanto na unidade quanto na multiplicidade.” 

 
         Paul Ricoeur  (paráfrase)  

 
“O tempo é muito lento para os que esperam, 

Muito rápido para os que têm medo, 
Muito longo para os que lamentam, 
Muito curto para os que festejam. 
Mas, para os que amam, o tempo é eternidade...” 
 
         William Shakespeare 
 

“Descobrir o desejo que não tem cura” 
          Zé Ramalho 

 

 

“A vida deve ser entendida de frente para trás, mas deve ser vivida de trás para frente.” 
 

S. Kierkegaard 
 

 

“O que não muda é a vontade de mudar.” 

          Charles Olson 

 

 

“De que servirá a beleza onde não houver amor? 

          Rousseau 

 
 
“Toda a realidade virtual resulta de uma operação cirúrgica do mundo real” 
 
         Baudrillard 
 
 
“Realmente não consigo entender o meu próprio modo de agir, pois não pratico o que quero, mas sim o que detesto. 
Ora, se faço o que não quero, pelo menos reconheço que a Lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que pratico a 
ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora na minha carne. Pois o querer o bem está em mim, 
não porém o praticá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, 
já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim. É no meu querer fazer que me dou conta da lei de 
que o mal reside em mim. Infeliz de mim! Quem me libertará do corpo desta morte? A lei do Espírito da vida em Cristo 
Jesus nos livra da lei do pecado e da morte.” 
         Carta ao Romanos 7:15-24 e 8:2 
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1. A TENDÊNCIA DE SETORIZAÇÃO DA VONTADE 
 

O clamor pós-moderno parece ser o desejo de desarmar a vontade e desamarrar o querer. Este 

feito, crê-se, com certeza fará do homem alguém mais livre, mais desobstruído, mais criativo e 

aberto para o mundo. Esta é a atmosfera de otimismo presente na pós-modernidade, mesmo nas 

suas tendências mais fatalistas, pois para estes, ainda que nos reste nada mais que o caos, resta-nos 

ainda o desejo patafísico de conseguir rir e se liberar com o caos ao nosso redor.1  Apesar deste 

trabalho estar voltado especificamente ao pensamento dos dois autores franceses, não apenas estes 

adotam este otimismo, mas também Ihab Hassan, Mark Taylor, John Caputo e outros. Quase todos 

tendem a um certo otimismo promissor e condescendente quanto ao caráter libertador do desejo na 

pós-modernidade.  

 
Se parece haver um consenso de otimismo quanto ao caráter auto- liberador da vontade como 

desejo, a questão que merece ser averiguada é se de fato os elementos presentes na pós-

modernidade oferecem condições ou sinais que apontem na direção desta libertação, ou se, na 

verdade, acabam inadvertidamente re-amarrando a vontade, liberando apenas as pulsões. Neste 

sentido, é crucial investigar se a crise dos paradigmas da razão e das meta-narrativas, tão 

amplamente enfatizada na pós-modernidade, é a causa objetiva exclusiva da crise da vontade. Em 

outras palavras, seria a crise dos paradigmas a causa determinante da crise da vontade a ponto de 

torná- la uma inviabilidade inútil, ou presenciamos um período de reformulação e reconstrução de 

uma vontade que se liberta e se recompõe? Ou seria ainda nem um caso nem outro? 

 

Apesar da insistência de Vattimo de que na pós-modernidade devemos nos pautar por um 

pensamento fraco2, nossa suspeita é que o pós-moderno possui, paradoxalmente, cosmovisões que 

certamente estão diretamente relacionadas com a crise da vontade. Dessa forma, compreender a 

crise da vontade é compreender os elementos da cosmovisão subjacente da pós-modernidade. Em 

meio às perplexidades de nosso tempo e aos elementos envolvidos na dinâmica da vontade, 

procuramos demonstrar atrás que a chave cosmológica pós-moderna gira em torno de uma 

tendência constante à redução da vontade ao nível do desejo. 

 

Como vimos, a pós-modernidade se desenvolveu não apenas de forma a extrapolar os terrenos 

periféricos das atividades humanas mas também a maior parte das condições objetivas das relações 

e hábitos sociais. Mas o último reduto que, paradoxalmente, também não haveria de ser poupado era 

                                                                 
1 SANTOS, Jair Ferreira dos. O que é pós-moderno. Op. cit., p. 60 
2 VATTIMO, Gianni. Acreditar em acreditar. Lisboa, Relógio D’Água, 1998, p. 25; A sociedade transparente. Lisboa, 

Relógio D’Água, 1992, p. 43 
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a dimensão volitiva, transformando o sentido de qualquer possibilidade utópica e abalando 

profundamente a dinâmica da vontade. 

 

A vontade parece ter perdido sua capacidade de auto- integração e auto-direcionamento de um 

modo inusitado em nossa época, como se perdesse seu próprio fôlego. A alegação de Lyotard de 

que se trata de uma descrença para com os fracassos das meta-narrativas até então propostas pela 

modernidade não são suficientes, pelo menos não com relação à vontade, pois na história há vários 

episódios que revelam a importância do papel de uma vontade recriadora (e não da descrença) 

exatamente na experiência de desmoronamentos narrativos significativos, como observamos no 

capítulo anterior. Seguimos nossos dias nos consentindo uns aos outros, tentando nos convencer de 

que o amor e a vontade ainda estão conosco apesar do gosto amargo de nossas emoções e dos 

processos desintegradores que nos rodeiam. Se o “real” evaporou-se, poderíamos nos refugiar na 

interioridade. Mas nem este refúgio nos é mais permitido como abrigo – nos é dito no mundo pós-

moderno que, mesmo que eu saiba quem sou, devo enfraquecer este senso de significação em nome 

do mar da miríade das interpretações e da enxurrada das significações. A identidade torna-se uma 

quimera doméstica e o eu, uma substância abstrata ilusória. Nada disso tem força de realidade 

porque a realidade é a fluidez dos acontecimentos. É necessário permitir ser influenciado e 

transformado pelo outro, mas o outro é um contorno invisível na medida em que desaparece nas 

correntes da fluidez. Sou incapaz de influenciar o outro, e este a mim. A vontade colapsa e rende-se 

a uma apatia, não com relação a algo ou à uma situação, mas apatia sobre si mesma, desmotivada 

em sua própria inerência, como uma planta que perde a vida mesmo com terra e água. 

 

Curiosamente, a crise da vontade nos toma bem na época em que tudo se tornou abundante. 

Um grande contra-senso: como falar em crise do querer em uma situação de abundância? Antes era 

fácil identificar a opressão sobre a vontade porque a opressão sempre foi associada à imposição da 

força, da rigidez, do autoritarismo. Mas como falar em opressão sobre a vontade em meio à 

abundância? A este respeito, é necessário lembrar que a opressão não apenas ocorre quando um 

único sentido em particular se levanta e se impõe por sobre tudo o mais. Inversamente, a opressão 

também  pode ocorrer pela ausência de sentidos significativos. A ausência de sentidos dilacera tanto 

quanto a super- imposição de um só. Ambos os casos só podem ocorrer por meio de um esquema de 

imposição. Somos levados a crer que somente o autoritarismo requer um esquema de imposição e 

que, quando combatido, o que resta é o retorno à não- imposição. Na medida em que o desejo torna-

se tão marcado por seu projeto de combate à imposição, esta disposição freqüentemente ofusca sua 

vista para perceber outros esquemas e dispositivos de imposição, como a abundância, por exemplo. 

Tomemos o caso do sexo. Ele pode se tornar cada vez mais tão acessível e cada vez mais 
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desprovido de significado a ponto de, paradoxalmente, tornar o amor progressivamente difícil ou 

até ilusório. 

 

Como a vontade é incapaz de suportar os bombardeios da abundância que constantemente 

visa sua paralisação num senso de própria impotência, seu último recurso é ou a violência e a 

agressão, ou o frenesi e a excitação. A maioria dos animais, quando se encontram perdidos, na 

imensidão dos campos e das florestas, reduzem seus passos e tentam ao máximo reconhecer o 

terreno onde se encontram. O ser humano atual parece ter adquirido um irônico hábito de correr 

freneticamente mais rápido quando se sente perdido. E passamos a acelerar tudo, a correr mais, a 

investir obsessivamente na aquisição de quantidades e a reificar indefinidamente nossas 

complexidades na esperança de que ela nos leve a algum lugar mais livre, mas nada disso parece 

nos tornar capaz de reconhecer os terrenos por onde percorremos. 

 

A crise da vontade se dá pelo fato básico de não conseguirmos refutar a pressuposição que 

somos apenas joguetes de determinismos de forças, ao mesmo tempo em que também não 

conseguimos alcançar uma integração conosco mesmo e nem implementá-la nas relações concretas 

com o mundo. Sentimo-nos acuados entre duas exigências que se insistem como não só 

irreconciliáveis mas também inevitáveis. Como a vontade tornou-se um problema, a opção 

tentadora é o caminho mais cômodo: melhor é contestá- la, reprová-la ou despedi- la. Podemos no 

máximo falar em desejos. O desejo é mais real e menos pretensioso – é pedido de satisfação. A 

vontade passa a ser apenas um nome engenhoso, uma criação malévola da nossa civilização, cuja 

artimanha visa o controle daqueles mais poderosos sobre os demais. Talvez seja por isso que frases 

como “desejo de poder”, “desejo e representação” não soem bem para aqueles que propuseram a 

pulverização da vontade. É necessário dizer “vontade de poder”, “vontade e representação”. Assim, 

o querer como vontade-à-reintegração foi relegado como relíquia vitoriana que no passado foi 

usada para nos fazer crer que, depois que algo fosse decidido racionalmente, a vontade iria atrás, 

garantindo a realização. Esta vontade tinha que ser desmoronada. Assim, frases como “força de 

vontade”, “livre arbítrio”, que eram tão cruciais aos nossos pais, desapareceram de nossos 

vernáculos cotidianos, a não ser como menções pejorativas. Com a perda da vontade, ficamos 

apenas com o inconsciente e os impulsos. Estes serão nossos oráculos. Daí a importância dada às 

drogas, às receitas, aos produtos e técnicas de decisão, ou melhor dizendo, o acondicionamento 

decisório. Sem estas coisas, nos tornamos totalmente incapacitados e sem razão para viver. Em 

outras épocas, expressões como “técnicas para demonstrar afeto” ou “técnicas de motivação”, 

seriam um completo absurdo, ou provocariam risos. Hoje, no entanto, elas são significativamente 

aceitáveis. 
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Uma vez que a vontade deve entrar no processo de vaporização do “real”, seu processo de 

virtualização na pós-modernidade ocorre no fato de que já não é mais necessário decidir o que 

fazer, mas sim decidir a maneira de decidir,3 como sugere May. O decidir não me pertence, apenas 

o modo de o fazê-lo. O modo de decidir é nosso simulacro de decisão. Retomando nossos 

exemplos, realidades como afeto, motivação, há muito deixaram de ser coisas que existem por si 

mesmas. Elas são produtos obtidos pela maneira como a pessoa se entrega a uma situação. Em 

outras palavras, nossa vontade não se abre à certas realidades humanas como coisas que existem por 

si mesmas. Não dizemos mais a nós mesmos: “O que isto tem a dizer para mim?”, ou, “no quê isto 

me diz respeito?” Ao invés disso, nossa vontade é treinada a fazer a seguinte pergunta: “Com que 

finalidade posso usar esta situação?” Isto pode ser então traduzido nos seguintes termos: “na 

medida em que de fato aceito que minha vontade é expressão impotente e involuntária de minha 

cultura, tudo o que me resta é tirar o maior proveito nos modos como as situações me sobrevêm.”  

 

Em situações de crise, esta atitude não é de todo inadequada. Como vimos, situações 

extremamente estreitas da história a exigiram antes. Afinal, crises podem ser geradoras de novas 

possibilidades. Entretanto, nosso acuamento atual da vontade, ao invés de impeli- la a um recurso 

extra criativo, a impele a um desligamento e mecanização, cujo resultado é sua anulação. A 

premente pergunta da qual não podemos nos furtar em nosso momento chamado pós-moderno é se 

nos encontramos ou não pendurados na tênue linha que se encontra entre a crise e o desespero 

final da nulidade do querer como tal. 

 

Estamos cientes do fato de que há várias explicações relevantes a se considerar. Houve 

prenunciadores que anteviam o tremendo choque do futuro sobre a estrutura humana como um todo, 

não apenas nas suas formas economicamente objetivas. Um deles foi o próprio Marx. Ele já 

anunciava que a transformação radical e constante na qualidade do desenvolvimento dos modos em 

que nos relacionamos com as produções das coisas, se deixada por si mesma, acarretaria a 

inevitável tragédia de produzir nossa auto-desintegração, não só por fora como por dentro. Ou seja, 

o capitalismo não só corromperia o mundo todo objetivamente, mas também acabaria corroendo 

nossos desejos, nossa vontade, a possibilidade de sonhar, nossa liberdade, nossa imaginação e 

nossas formas de sentir e de ser digno. É inerente ao capitalismo fazer com que os laços humanos 

ocorram pelo frio interesse, pelo cálculo egocêntrico; faz com que as várias experiências custosas 

de liberdade convertam-se todas na única e implacável liberdade de comércio. “Em lugar da 

                                                                 
3 MAY, Rollo. Amor e vontade – Eros e repressão. Petrópolis, Vozes, 1992, p. 13 
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exploração velada por ilusões religiosas e políticas, temos uma exploração aberta, cínica, direta e 

brutal.”4 

 

Para Marx, o capitalismo tem o poder de despojar qualquer atividade reputada como 

venerável e respeitosa. Ele corrompe as vontades vocacionais, seja do médico, do jurista, do 

sacerdotes, do poeta, do sábio. Qualquer profissional vocacionado honesta e integramente 

encontrará grandes dificuldades e resistências para ser justo. Esta forma generalizadamente 

lucrativa de investir a vida transmuta até mesmo os sentimentos das relações familiares e os reduz a 

relações monetárias ou, na melhor da hipóteses, ao nível utilitarista dos desejos. “Essa subversão 

contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e 

essa falta de segurança distinguem nossa época de todas as precedentes. Dissolvem-se todas as 

relações sociais antigas, cristalizadas e secularmente veneradas. Em nossa época, as relações que as 

substituem tornam-se antiquadas antes mesmo de ossificar-se.”5  Nada fica imune aos efeitos 

corrosivos do capitalismo, pois nele tudo o que era sólido e estável se esfumaça, tudo o que era 

sagrado é profanado, e este novo modo estranho de vida tem a necessidade de invadir todo o globo, 

criando vínculos, consumos e explorações em toda parte. 

 

Ainda muito antes do “boom” de livros sobre questões pós-modernas, Alvin Toffler foi outro 

prenunciador detalhado quanto aos efeitos que o choque do futuro causaria em nós. Organizou uma 

descrição profeticamente extensiva sobre o que o mundo podia esperar no futuro de forma muito 

mais ampla e mais prática, cujo tom seria mais tarde aprofundado por Baudrillard. Toffler 

conseguiu delinear com detalhes aquilo que já estava anunciado desde Marx e que podia ser 

vislumbrado como a iminente chegada de uma nova era: 

 

“À medida que nos encaminhamos ruidosamente para o futuro, milhões de homens 
e mulheres comuns terão de enfrentar opções prenhes de cargas emocionais tão 
desconcertantes, tão inéditas, que a experiência das situações passadas oferecerá 
pouca valia para a sabedoria das suas resoluções. Dentro das suas vinculações de 
família, assim como em todos os aspectos das suas vidas, serão obrigados a 
enfrentar não apenas a transitoriedade, como ainda o elemento acrescido das 
coisas novas. O equilíbrio  entre a rotina e a não-rotina, entre o previsível e o 
não-previsível, entre o conhecido e o desconhecido será alterado. Portanto, é a 
convergência final desses três fatores – a transitoriedade, a novidade e a 
diversidade – que armará o palco para a crise histórica de adaptação para o 
choque do futuro.”6 

 

                                                                 
4 MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. Manifesto comunista. São Paulo, Ched Editorial, 1980, p. 11 
5 Ibid., p. 12 
6 TOFFLER, Alvin. O choque do futuro . Arte Nova, Rio de Janeiro, 1973, p. 215 
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E o futuro chegou e damos sinais de ainda não estarmos preparados para ele. Os vários 

aspectos envolvidos na questão da crise da vontade continuam urgentes. Urge-nos uma discussão 

mais inclusiva possível, pois toda tentativa pertinente e preocupada de compreensão da condição da 

vontade deve ser bem-vinda. Isto, além de enriquecer o debate e os olhares, pode nos ajudar a 

encontrar formas possíveis de respostas às prementes vicissitudes de nossa era. 

 

 

Vimos que as tendências de abordagem da vontade quase sempre caem numa categorização 

setorial da vontade que não faz jus a toda sua complexidade e dinâmica. Também observamos que 

em nossa contemporaneidade há uma tendência oposta da era racionalista. Nossas culturas passaram 

a apoiar a permissividade como promessa de um resgate da vontade. Mas nem o concretismo pós-

moderno das sensações, nem o cinismo ou mesmo o discurso de tolerância consegue m eliminar o 

mal-estar na estrutura da vontade. O homem visto como sempre sendo-impelido, e raramente 

impelindo, produziu o efeito, a auto-imagem e o sentimento de um homem passivo, impotente e 

dilacerado diante das cruéis realidades complexas que todo o tempo jogam poderosamente com seus 

próprios impulsos psicológicos. A vontade, tanto social quanto individual, parece sofrer de um 

colapso, e com ela, a responsabilidade também. 

 

Assim, por vezes a vontade é vista como uma dimensão passiva a serviço das decisões 

racionais e morais; em outro momento, ela não passa de uma diluição ao mundo dos impulsos 

imediatos que nos impelem. Ambos os casos requerem a submissão da vontade a uma passividade. 

Nenhuma destas opções deveriam sucumbir à setorização da vontade, uma vez que seja admitida a 

presença da vontade em todas as dimensões envolvidas no processo das relações humanas, seja na 

atuação dos agentes ativos, seja na absorção dos agentes passivos. 

 

Nossas atitudes para com a vontade ora a coloca como sinônimo de desejo, ora a situa em 

oposição ao desejo. Ficamos o tempo todo entre a dimensão dionisíaca e a apolínea. Mas a vontade 

abarca as duas dimensões numa complexidade que vai além desta dicotomia. A vontade não pode 

ser reduzida nem ao status do desejo, nem a um mero poder controlador. Esta dicotomia precisa ser 

revista. A vontade é complexa e contém uma dinâmica que envolve não só o desejo ou deliberações, 

mas está inserida  num contexto muito mais amplo de atuação, como vimos. 
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1.1. A VONTADE SEM DESEJO 
 

 

A expressão “vontade sem desejo” não possui nenhum sentido plausível pois indica uma 

situação impossível. Não há como existir vontade sem um desejo como base. Demonstramos isto 

em nosso primeiro capítulo. A vontade sem o desejo não é nada mais que um vácuo emocional ou 

uma operação mecânica. No entanto, esta expressão talvez possa ser útil, não para descrever a 

vontade como tal, mas pode ser utilizada exatamente em seu poder diagnóstico para detectar um 

progressivo esvaziamento de conteúdos na experiência volitiva, um empobrecimento da imaginação 

e o aparecimento de aprendizados formalistas e artificialmente significativos. A “força” de vontade 

que se levanta em detrimento do desejo é menos que uma força. Ela tenta estranhamente considerar 

como sua a força que está presente em todo o processo volitivo e que chamamos de desejo. Mas a 

vontade não é isso. Ela é uma contínua conversa e interação entre todas as suas esferas. A vontade é 

uma contínua conversa com o desejo e um prolongado processo de compreensão mútua de todos os 

elementos nela presentes. Qualquer força de vontade que setoriza o querer pode até resistir como 

força, mas deixa de ser vontade. Tratar-se-á de uma arremetida evasiva disfarçada sob o nome de 

“força”. 

 

1.2. O DESEJO SEM VONTADE 
 

 
A expressão “desejo sem vontade”, apesar de ser  um pouco mais plausível que a “vontade 

sem desejo”, revela no entanto uma contradição em termos. A insistência na setorização a uma 

“vontade sem desejo” desemboca freqüentemente, num estágio posterior, em uma inversão que 

comumente chamamos de “desejo sem vontade”.  Em razão de sua artificialidade, a “força” 

pretensamente conseguida pela “vontade sem desejo”  produz um vazio, um vácuo que é resultado 

de sua fuga dos conteúdos reais presentes na vontade sob a forma de desejos, motivos e afetos. Este 

vazio passa a ocupar boa parte da estrutura do querer a ponto de conduzir a pessoa, por meio da 

exaustão e do cansaço evasivo, à situação de apatia, de entrega, de desistência. Nesta desistência, 

ganha-se novamente a proximidade com os próprios desejos, mas perde-se o senso de força para 

integrá- los e levá- los a sério. 

 

Mas não apenas a mecanicidade da ‘vontade sem desejo’ pode ser a origem do ‘desejo sem 

vontade’, mas a própria busca de valorização excessiva da vazão abundante dos desejos acabam 

produzindo o efeito contrário na forma de ‘desejo sem vontade’. Quando os desejos tornam-se 

cativos de uma atitude que os submete continuamente à condição de nunca adquirirem uma direção 
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definida ou lhes negue a possibilidade de se entregar por inteiro a um alvo concreto, a força do 

desejo sofre um abalo neutralizador. A energia se esvazia, perde suas cores e sua vivacidade – 

torna-se ‘desejo sem vontade’. Tanto o estado de ‘vontade sem desejo’ quanto o estado de ‘desejo 

sem vontade’ padecem de um mesmo problema: a setorização da vontade. 

 

 

2. A CELEBRAÇÃO PÓS-MODERNA DO DESEJO E A “HERANÇA” 
DA PSICANÁLISE 

 
 

Como vimos no capítulo anterior, apesar do seu caráter paradoxal, é um equívoco buscar na 

psicanálise freudiana as bases para a origem do liberalismo do desejo, do prazer e da sexualidade. 

Ao mesmo tempo em que ela ressalta o papel do inconsciente na personalidade, ela igualmente 

invoca a missão última da consciência e da retidão do esclarecimento: 
 

“A psicanálise é um instrumento que capacita o ego a conseguir uma progressiva 
conquista do id.”7 

 

Mas na cultura da era “pós-moderna” é forte a tendência de se desejar obsessivamente uma 

libertação através de mudanças automáticas e repentinas no nível suposto do caráter com a 

prerrogativa de um decréscimo de responsabilidade. Este decréscimo é tornado possível pelo 

artifício de submeter a psiquê aos ditames de qualquer processo técnico sob a efígie da libertação 

psicológica dos impulsos. Sob tal pretexto, a técnica assim buscada, constitui-se no locus do aparato 

dissimulador da falta do homem pós-moderno, como entende Ricoeur. Mas, na verdade, este 

artifício não consegue dar conta de sua missão de libertação pois esta usurpação da psicanálise 

freqüentemente inclui motivos, voluntários ou involuntários, do puritanismo invertido sob a 

roupagem da “livre expressão”  e de seu hedonismo. Temos cada vez mais novas técnicas e novos 

adornos culturais, mas o drama do caráter é o mesmo. 

 

Os processos técnicos, midiáticos e computadorizados ganharam a incumbência de carregar a 

expressão de nosso amor “livre”. Mas todo este aparato nos deixa cada vez mais confusos e 

paradoxalmente insolúveis. É claro que ninguém há de discordar que a liberação sexual ajudou 

muito a dissipar aquela pesada nuvem escura que pairava sobre nossas almas colorindo o sexo, o 

prazer e o gozo como maus. Entretanto, se não temos mais a vergonha e a culpa, temos agora 

fenômenos como o “desejo de rebanho”, a síndrome de “comercializar e barganhar os desejos em 

nome de um ‘acordo de exigências’”, o prazer como centralidade, o desprazer da busca 

                                                                 
7 FREUD, Sigmund. O ego e o id. Rio de Janeiro, Imago, 1975, p. 70 
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incompatível de prazer, o intercâmbio de micro-experiências e até mesmo, na religião, a barganha 

que negocia o desejo humano com o desejo divino. 

 

Dessa forma, existe uma certa tendência curiosa no pensamento contemporâneo, supostamente 

“irracionalista”, de se basear na psicanálise e nos pensamentos freudianos da repressão do desejo. 

Vimos que, de uma forma ou de outra, a psicanálise freudiana contribuiu para o desmoronamento 

da força da vontade e da decisão em nossa era, pois favoreceu o determinismo psíquico às custas da 

perda da determinação na vontade. A tendência de leitura da psicanálise como liberadora só pôde 

ganhar força em razão do “fracasso” da vontade. À medida que a vontade era mais e mais 

instrumentalizada sistematicamente a serviço do recalque e da repressão, crescia o anseio por uma 

hermenêutica antivolitiva ou o que estamos chamando aqui de “setorização da vontade”. O 

resultado foi uma visão psicanalítica na qual a vontade ficou esmagada entre as tensões do instinto e 

a autoridade sob o nome de super-ego. A vontade ficou pequenina porque foi reduzida à mera 

condição de serva impotente diante de três forças poderosas que a subjugam: o id, o super-ego e a 

realidade ou mundo exterior.8 A vontade foi destituída de sua força motriz, gestante e positivamente 

gerenciadora da vida. As fontes motivantes das atividades humanas foram desviadas para as 

“vicissitudes dos instintos” em suas experiências de recalques. 

 

Dito de outro modo, no quadro em que a psicanálise foi moldada, uma escolha nunca é uma 

escolha no sentido real e sim uma função consoante de transformações das vicissitudes históricas às 

quais somos acometidos. O termo “repressão” passou a ser utilizado para qualquer iniciativa da 

vontade que ofereça alguma resistência aos impulsos. Os impulsos tendem a serem “bons”, e as 

formas de resistências aos impulsos tendem a ser identificadas como “más”. O que nos move são os 

desejos e não a vontade. Desejos e vontade deixaram de ser vistos como uma mutualidade 

relacional e adquiriram um caráter de subordinação: são os desejos que põem em ação o mecanismo 

mental – a intensidade libidinal, como vimos em Lyotard. Mas mesmo o desejo e o prazer foram 

rapidamente associados à necessidade de redução de tensão e obtenção de satisfação. 

 

Num certo sentido, a pós-modernidade é herdeira do fracasso da psicanálise em lidar com a 

questão da vontade e da decisão. Isto porque, na prática, se levarmos o determinismo de Freud a 

sério, ninguém pode se curar de fato com a psicanálise, em última análise. Por outro lado, se 

tendermos ao indeterminismo irracionalista como sendo básico na vida mental, supondo uma certa 

facilidade em transformar livremente as realidades da vida por meio de resoluções e decisões 

mentais, ninguém precisaria da psicanálise. O pós-moderno parece ter herdado este contra-senso da 

                                                                 
8 FREUD, Sigmund. An outline of psychoanalysis. New York, Norton & Co., 1949, p. 62 
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psicanálise. Ele acolheu o determinismo em sua crítica do elemento conceitual-analítico da 

realidade na medida em que enfatiza o não-fundamento, a morte do eu e a crítica da liberdade que 

se valha da metafísica. E por outro lado, o pós-moderno acolheu o indeterminismo e a conseqüente 

apoteose apologética da ética imediatista e hiper-realista como lócus da liberdade. Esta tendência já 

havia sido detectada por Lacan: 

 

“Construindo, se posso assim dizer, os instintos, deles fazendo a lei natural da realização 
da harmonia, a psicanálise toma o aspecto de um álibi bastante inquietante, de uma 
tapeação moralizante, de um blefe, do qual não se poderia suficientemente mostrar os 
perigos.”9 

 

Ocorre que os problemas humanos são persistentes e complexos, mas nem por isso deixam de 

ser passíveis de transformação se tivermos uma atitude de integração, exercício e aprendizado 

constante ao lidar com eles. Mas não foi este o caminho tomado. A preferência foi restringir-se à 

proposta ética que libertasse o desejo da repressão a que a sociedade o havia submetido. Esta 

repressão era a causa de psicoses, neuroses, angústias, dor e desespero. O problema é que tal leitura 

está em descompasso com o pensamento freudiano posterior que passou a considerar extremamente 

perigoso meramente liberar o Id, as pulsões e o desejo, visto que a psicanálise havia descoberto 

haver uma possível ligação profunda entre o desejo de prazer e o desejo de morte – a violência 

incontrolável do desejo. Em sua fase posterior, Freud amplia seu aparato psicológico com 

preocupações filosóficas e entra na discussão do sentido da ação, inserindo a psicanálise na 

dimensão da discussão moral. Para Lacan, este era um fim inevitável da psicaná lise porque ela 

desde o início se voltou ao sentido da ação: 
 

“A psicanálise procede por um retorno ao sentido da ação. Eis o que justifica, por si só, 
que estejamos na dimensão moral. A hipótese freudiana do inconsciente supõe que a 
ação do homem, seja ele são ou doente, seja ela normal ou mórbida, tem um sentido 
escondido para o qual se pode dirigir (...) e que pressupõe a catarse como purificação, 
decantação.”10 

 

Como vimos, em toda sua faze naturalista, Freud lutou corajosamente para reduzir o amor à 

libido com um teor quantitativo. Acreditava não haver, na verdade, diferença entre Eros e sexo, 

ambos sendo uma quantidade econômica fixa de libido em cada pessoa e que fazia qualquer espécie 

de amor que não fosse a união sexual um simples recalque da sexualidade por seu ‘objetivo 

inibido’. A conotação de amor como Eros não era sua preocupação. O termo Eros não apareceu em 

sua “Introdução Geral à Psicanálise”. Foi somente com a sua obra “Para além do Princípio do 

Prazer (1920) que o termo apareceu. 11 Quando Freud redescobre a importância de Eros, o 

                                                                 
9 LACAN, Jacques. O seminário. Livro 7: a ética da psicanálise, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1997, p. 374 
10 LACAN, Jacques. O seminário. Livro 7: a ética da psicanálise, Op. cit.,  p. 374 
11 MAY, Rollo. Amor e vontade – Eros e repressão. Op. cit., p. 90 
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reconhece não apenas como um aspecto da experiência humana que deve ser distinguido da libido, 

mas até mesmo a possibilidade de Eros se opor a ela. “É Eros que introduz novas tensões”, 12 admite 

Freud. Eros não se contenta e não se rende com a satisfação. Ele procura a eterna recriação, 

renovação e reunião. Esta guinada freudiana se deu em razão do reconhecimento de que a libido 

plenamente gratificada pode se transpor na via de instinto de morte, conduzindo à auto-destruição. 

É aí que Eros, o espírito da vida, pode restaurar o homem desta situação de anulação da libido 

desenfreada e suas próprias contradições. O conceito de sexo passou aí por uma ampliação, 

incluindo tudo, desde o carinho e a amamentação, até a criatividade e a religião. Além do mais, a 

caracterização freudiana dos conceitos de libido e impulso sexual continha elementos demoníacos 

que transcendem a definição fisiológica de sexo. 

 

Talvez um dado marcante para esta guinada freudiana tenha sido as experiências após a 

Primeira Guerra Mundial. Freud notou que alguns pacientes, vítimas da guerra, não agiam de 

acordo com o princípio de prazer para libertarem-se do trauma. Contrariamente, procuravam reviver 

o drama repetidamente tanto em sonhos como na vida real. Pareciam estarem lutando para fazer 

algo com o trauma recordado, como se, ao revivê- lo, alguma coisa nas relações com o mundo 

pudesse ser amenizada ou reformulada de forma que o trauma pudesse adquirir algum sentido. 

Talvez Freud tenha percebido que o que ocorria ali era algo infinitamente mais complexo que o 

mero alívio de tensão e aumento de prazer. Há algo na libido que vai além da lógica do prazer e do 

alívio de tensão.13 O Eros passou a ser central para Freud como um modo de enfrentar a 

perplexidade. Eros aparece para resgatar o sexo e a libido do elemento de extinção neles presentes. 

 

Há um poder incontrolável no desejo. Curioso Freud dar-se conta tardiamente de elementos 

importantes sobre a dinâmica do desejo que haviam sido há muito preconizados por Aristóteles, 

Agostinho, Lutero e outros. A demonização do desejo não podia mais deixar de ser considerada. 

Mas já era tarde. A liberação do desejo já havia tomado o seu curso na história. E assistimos a um 

longo percurso humano que proclamou a liberdade às custas de um recalque ou despreocupação 

com o poder. E foi esta despreocupação com o poder que propiciou condições favoráveis à pós-

modernidade e a desfazer-se mais e mais da vontade e agarrar-se a seu determinismo teórico, dado 

ao fato de que os efeitos marcadamente demoníacos do determinismo do poder foram 

paulatinamente desviados do palco das decisões concretas e trazidos para a aclimatação da crítica 

conceitual desconstrutivista da racionalidade e seu conseqüente indeterminismo prático.  

                                                                 
12 FREUD, Sigmund. O ego e o id. Op. cit., p. 60 
13 FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud, Vol. XVII, Rio de 

Janeiro, Imago Editora, 1969, pp. 23 a 24; 49 a 50; 53 a 54. Ver também a introdução  de Freud na obra: Psycho-
analysis and the war neuroses. London and New York, 1921. 
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Devido ao caráter ambíguo da contemporaneidade, Paul Tillich sugere que devemos tanto 

eliminar o preconceito para com a libido, vendo-a como fundamental, quanto também devemos ter 

uma aceitação parcial e uma rejeição parcial da teoria freudiana da libido: 

 

“Na medida em que Freud descreve a libido como o desejo do indivíduo para livrar-se de 
suas tensões, ele está descrevendo a forma pervertida de libido, que culmina no instinto 
de morte de uma libido infinita que nunca se satisfaz. Esta descrição perde o sentido de 
libido como o impulso para uma auto-realização vital. É equivocada a interpretação da 
libido que a situa apenas como a busca do prazer pelo prazer.”14 

 

O fato de Freud não mencionar Eros nos primeiros dois terços de sua vida e obras não 

significa que teria concordado com nosso evangelho contemporâneo de livre expressão. Teria 

ficado surpreendido com os debates de nossa cultura relativos a fazer o que ocorre naturalmente. 

Em 1912 escreveu: 

 
“Pode ser facilmente demonstrado que o valor psíquico do impulso erótico torna-se mais 
reduzido na medida da facilidade de sua satisfação. É preciso um obstáculo para 
incrementar a libido; e onde as resistências naturais à satisfação não foram suficientes, 
os homens de todos os tempos ergueram barreiras convencionais, a fim de gozar do 
amor. Isto é exato tanto dos indivíduos como das nações. Nos tempos em que não houve 
nenhum obstáculo à satisfação sexual, como talvez no declínio das antigas civilizações, 
o amor tornou-se sem valor, a vida vazia, e foi necessário vigorosa reação para 
restabelecer os indispensáveis valores afetivos.”15 

 

Assim, para Freud, se o desejo não for controlado pelos valores éticos, ele se torna vulnerável 

aos indeterminismos práticos. Esta dinâmica, na verdade já havia sido detectada por Aristóteles. 

Talvez a contribuição mais notável de Aristóteles tenha sido a de observar que, no homem, não há 

somente o apego ou a inclinação excessiva ao prazer como imprudência. O homem não se detém 

apenas no desejo, ele quer ir além da saciedade. Quando satisfeito e saciado, passa a buscar o prazer 

naquilo que lhe é oposto, no que lhe é mais contrário, como uma espécie de busca de satisfação 

invertida, como a busca do amargo, do ácido, do desagradável e até do amor à própria dor.16 E 

quando isto acontece, o princípio do prazer se transforma numa espécie de busca do princípio do 

desprazer. 

 

Sob o ponto de vista irracional do inconsciente, mentir, matar, roubar, seduzir, destruir, 

temer, invejar, ambicionar são todos intenções amorais, pois o inconsciente desconhece valores 

                                                                 
14 TILLICH, Paul. Love, power and justice. New York and London, Oxford University Press, 1954, p. 29-30 
15 FREUD, Sigmund. A tendência universal para o aviltamento na esfera do amor. In: The complete psychological 

Works of Sigmund Freud, London, Hogarth Press, 1961, xi, p. 187-8. 
16 ARISTOTLE. Nicomachean ethics. Book VII, chapter 12, 4 a 6 – The Basic Works of Aristotle. New York, Random 

House, 1941 
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morais. O problema com este tipo de visão é que o inconsciente é tratado como coisa, como um 

depósito. Mas o inconsciente não é coisa.17 Como vimos no início, o inconsciente não é um mero 

espaço que possa ser descrito como um celeiro cheio de coisas que pertenciam uma vez aos espaços 

superiores, claros e brilhantes da consciência. Toda referência ao que chamamos “o inconsciente”, 

proferida quer pelo senso comum ou pelo mundo conceitual, são sempre indicações indiretas ou 

simbólicas para algo que não pode ser mencionado propriamente. Se pudesse ser mencionado 

propriamente seria um ser com forma ao lado de outros seres. O inconsciente é mera potencialidade, 

e não deve ser pintado com a imagem do “real”18 Não deveríamos dar ao inconsciente um status 

demasiado de realidade pois indica a dimensão de forças potenciais. 

 

Paul Ricoeur sugere a mesma crítica quando alude que a psicanálise parece sofrer de um 

realismo quando se refere ao inconsciente, afeiçoando-lhe como um lugar ou um “algo” que deseja, 

imagina e pensa,19 que possui um modus legislator autônomo que escapa toda experiência subjetiva. 

Ficamos com a impressão de que o inconsciente pertence desde o início àqueles construtos 

objetivos da física mental, quando de fato são metafisicamente precários e metodologicamente 

necessários. Esta compreensão favorece para que o centro do ser humano seja removido da 

consciência e da liberdade na medida em que estas se dão ao inconsciente e ao involuntário absoluto 

dos quais somos ignorantes.20 Mas, para Ricoeur, não se pode falar de uma “física do inconsciente” 

nem tampouco de um geneticismo evolucionista que faz com que a origem das realidades humanas 

tenha como única fonte, ou causa exclusiva, as infra-estruturas instintivas.21 Para Ricoeur, há que se 

combater tanto o dogmatismo da transparência do consciente quanto o dogmatismo do 

inconsciente.22 Tal dogmatismo não faz jus ao senso de cura a que a psicanálise se propõe. “A 

terapia psicanalítica age de forma a transformar o inconsciente em consciente. Isto significa que a 

consciência é muito mais  que uma qualidade adicionada que não muda a essência do psíquico.”23  

 

O inconsciente freudiano está muito carregado de mecanismos de elaboração, de relações de 

tipo associativo cujos mecanismos são ajuntados em funções sem serem conhecidos, e no entanto, 

necessariamente atrelados a um “dinamismo” de repressão. Neste aspecto inconsciente, a 

subjetividade praticamente adquire a forma de uma natureza física, imersa inteiramente a  produtos 

de forças, tornando o esforço humano um empreendimento vazio. A vontade fica destronada, 

impotente e sem escolha. Ao dar-se conta disso, o indivíduo fica a mercê de um “outro” que possa 
                                                                 
17 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Paris, Aubier, 1963, p. 358 
18 TILLICH, Paul. Teologia sistemática. São Paulo/São Leopoldo, Edições Paulinas & Editora Sinodal, 1984, p. 154 
19 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit, p. 361 
20 IDEM. Ibid., p. 362 
21 IDEM. Ibid., p. 362 a 384 
22 IDEM. Ibid., p. 352 
23 IDEM. Ibid., p. 367 
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ajudá-lo a restaurar algum senso de consciência. Se a esterilidade do esforço não é a saída, devo 

reconciliar-me com meu corpo, resignar-me aos poderes involuntários na medida em que passo a 

reconhecê- los conscientemente por meio dos partos propiciados pelas decifrações psicanalíticas. O 

papel da vontade aqui é o de resignar-se e estabelecer concessões. Mas ao fazê- lo, a vontade já não 

pode ser chamada de vontade, mas um brinquedo do inconsciente e seu determinismo. Em última 

análise, o realismo causalista do inconsciente culmina na desconfiança do lugar e papel da vontade 

e da liberdade.24 

 

De qualquer forma, estas considerações são importantes para detectar as influências recebidas 

pela pós-modernidade. Há uma diferença, uma acepção de tratamento, ou algo que poderíamos 

chamar de hermenêutica de duplo tratamento na visão pós-moderna quando lida com as dimensões 

humanas pois, ao acusar as mazelas da razão, passa a não querer mais levar em conta as intenções 

primeiras, potenciais, projecturais delas – despede as intenções da razão como quimeras, ou 

propensões não confiáveis, ilusórias, ou mesmo como falsidade ideológica. O que va le, para julgar a 

razão, não são suas intenções, mas o real realizado e historicamente positivo. Ao fazer isto, o pós-

moderno é realista-positivista. Entretanto, curioso que este positivismo cortante e zeloso não é 

aplicado com a mesma força crítica quando se fala em desejos, impulsos, pulsões, inconsciente. Aí, 

como numa mudança hermenêutica sub-reptícia, o que é mera potencialidade, intenção primeira 

projectural, adquire maior peso de realidade do que o que é  positivamente construído como 

realidade. Aqui, o pós-moderno é subjetivista-romântico. Esta diferença de tratamento indica a 

acepção intencional pós-moderna: as intenções da razão são suspeitas, ao passo que as “intenções 

libidinais” são confiáveis. Temos o pressuposto de que a razão produz uma realidade menor, de 

natureza inferior, secundária, não confiável; enquanto que o que vem do nível do desejo, do 

libidinal, possui um status maior, superior, primário, mais confiável. Numa linguagem metafísica: o 

desejo possui mais “ser” e melhor “ser”. 

 

Para o pós-moderno, os atos moralmente “condenáveis” são psicologicamente necessários. 

Se, no passado, nossas sociedades privilegiaram os atos morais, chegou a hora de proclamar o 

psicológico como primazia. Esta atitude também possui problemas com as indicações psicanalíticas. 

A façanha contemporânea foi tentar obliterar a vontade de uma vez por todas. Entretanto, como a 

obliteração da vontade não é possível de ser realizada, mas somente simulada, foi necessário 

desenvolver o engenhoso artifício no qual os desejos no inconsciente passaram a ser os herdeiros da 

força de vontade. No entanto, se a dinâmica volitiva humana for colocada nos termos de um campo 

de batalha entre desejos e censuras, ninguém sai ganhando se a supremacia for conquistada pelo Id 

                                                                 
24 IDEM. Ibid., p. 376 
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ou pelo Superego. Se o Id for vencedor, ele corre alto risco de violentar e destruir os outros sujeitos. 

Se o superego for vencedor, ele destrói o sujeito. Para a psicanálise, neuroses e psicoses são 

causadas devido ao desequilíbrio entre estas duas potencialidades psíquicas. A saída, para a 

psicanálise, não se encontra na supervalorização de uma em detrimento da outra, mas sim no palco 

do exercício interior que procura trazê- las para o campo da consciência. Esta necessidade ulterior de 

integração foi postulada também por Freud em um dos poucos momentos em que usa o vocábulo 

vontade. A palavra vontade foi utilizada para descrever o fato de que é somente ela que pode dizer o 

que quer, e não o inconsciente. Dizer o que quer requer uma vontade unificada: 
 

“O id não possui meios de demonstrar ao ego amor ou ódio. Ele não pode dizer o que 
quer; não alcançou uma vontade unificada. Eros e o instinto de morte lutam dentro dele; 
vimos com que armas um grupo de instintos defende-se contra o outro. Seria possível 
representar o id como se achando sob o domínio dos silenciosos mas poderosos instintos 
de morte, que desejam ficar em paz e (incitados pelo princípio do prazer) fazer repousar 
Eros, o promotor de desordens; mas talvez isso seja desvalorizar o papel desempenhado 
por Eros.”25 

 
Falar em inconsciente, portanto, não significa menosprezar a consciência ou abandoná- la 

como algo inútil ou ilusório, como muitas vezes o fazemos hoje. Muito mais que uma teoria sobre o 

ser humano, a psicanálise se propõe a ser uma terapia auxiliando a pessoa no auto-conhecimento de 

modo que sua vontade não permaneça como mero reflexo das forças inconscientes do id ou do 

superego ou de qualquer sistema quantitativo de causa-efeito. Neste sentido, nem a transgressão 

violenta dos valores pelos sujeitos reprimidos nem a resignação passiva de uma coletividade 

neurótica que confunde neurose com moralidade são aceitáveis como perspectivas. Sem colocarmos 

perspectivas à altura das possibilidades da vontade, ficamos oscilando entre a violência da 

sociedade com seus padrões descabidos e a violência dos sujeitos contra a sociedade que, em nome 

do que consideram “sobrevivência psicológica”, passam a hipostasiar a transgressão e o desprezo 

dos valores como única forma de sobrevivência e liberdade. 

 

A vontade tem a função de lidar com todas as forças presentes na dinâmica volitiva a menos 

que, por dissuasão, optar por abrir mão de sua função e relevância. Esta opção é extremamente 

paradoxal e merecerá nossa atenção posterior. 

 
O que a pós-modernidade não pode deixar de ver, além de outras coisas, é o perigo que a 

reprodução generalizada e mecanizada da cultura do desejo pode provocar. Ela não pode abandonar 

o mister de uma “decisão social”. A simples soma total das decisões individuais, quando reunidas, 

tornam-se um pesadelo, como se estivéssemos num massivo congestionamento de trânsito. Quando 

em número cada vez maior, indivíduos ou pequenos grupos diferentes são possuídos por desejos 

                                                                 
25 FREUD, Sigmund. O ego e o id. Op. cit., p. 74 
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muito diversos, o resultado será sempre o aumento do conflito e de situações sem saída – ou a 

mediocridade do consenso fácil ou a imposição autoritária de facções. Em tais situações, não se 

busca a integração da liberdade encarnada muito menos suas possíveis sínteses existenciais. Mas no 

entanto, as pessoas vivas e sofredoras ainda estão em toda parte e, para elas, o problema da 

desestruturação da vontade e da decisão torna-se cada vez mais vital. 

 

Na fase inicial da psicanálise, a ênfase no papel do inconsciente tinha um sentido revelador 

que se dava por seu ‘valor de choque’ por não ser tão óbvio, principalmente se lembrarmos que os 

principais casos de pacientes com os quais Freud trabalhou eram de histeria. No contexto da 

histeria, a libido recalcada é relevante pois luta para se expressar. Mas este não é mais o nosso 

perfil na pós-modernidade. Nossa moléstia não é mais a repressão e sim a compulsão e a obsessão, 

agravadas pelo fato de que podemos falar, ver e difundir o sexo e muitos outros prazeres como 

nunca antes na história, não significando com isso que tenhamos adquirido uma estrutura decisória 

evoluída a respeito. Falar demais sobre algo não significa saber tomar decisões. Ao contrário, o 

muito falar, ver e difundir na maioria das vezes revela uma tendência repetitivamente compulsiva 

que não necessariamente pressupõe evolução, aprendizado e auto-integração. Submersa apenas na 

dimensão do desejo, nossa vitalidade perde o senso de direcionamento e desembocamos na 

incapacidade de nos modificar. A compulsão tem como efeito a sensação de vivermos experiências 

novas quando tudo o que fazemos é na verdade uma reprodução contínua de safras de consumo, 

como aponta Baudrillard. Afinal, como vimos, deixada ao seu próprio curso, é a própria satisfação 

de impulsos que conduz o sexo ao beco sem saída do tédio e da banalização. É a vontade que terá 

condição para ampliar a dinâmica volitiva em sua dinâmica integralizadora, impelindo-nos para 

frente, buscando novas possibilidades, integrando a imaginação e a intencionalidade num processo 

mais amplo e rico daquilo que é vivido. 

 

O que temos hoje, então, é o surgimento de uma psicanálise às avessas. Em primeiro lugar, é 

necessário se convencer que não há o “escondido” na psiquê humana. A psiquê e o corpo são 

simplesmente o lócus de conflito, de forças mutuamente opostas e inibidoras e a repressão adquire o 

drama principal. 26 É necessário enfatizar o inconsciente como uma fonte espontânea e aleatória de 

forças naturais e a-morais a fim de que ele fique protegido de qualquer correlação com conotações 

moralizantes. A consciência então passa a ser vista como uma instância que não tem controle sobre 

este “naturalismo” do inconsciente. Ela deve abandonar suas tentativas de compreensão e adquirir 

uma postura mais condescendente, deixando-se levar pelo enlevo que as experiências do gozo 

proporcionam. Se a consciência aceitar tais pressupostos, ela deve crer que há em sua estrutura um 

                                                                 
26 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit, p. 358 
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inconsciente autônomo que, embora não possa ser controlado em sua irracionalidade, pode ser 

admirado. As memórias, as associações e as emoções que oscilam em níveis diferentes da estrutura 

humana, não devem estar a serviço da ordenação dos sentidos, mas promover a “pororoca” dos 

sentidos e das direções. Curiosamente, nesta psicanálise às avessas, há o papel dos analistas da 

“pós- interpretação” que analisam os sintomas da psiquê pós-moderna: quando uma tendência de 

integração de sentidos é detectada, faz-se necessário um tratamento de cura que mostre ao indivíduo 

o caminho da fragmentação a fim de conscientizá- lo que isto lhe será o melhor. 

 

Antes de ser uma resistência à consciência, a pós-modernidade é, ao contrário, uma tendência 

para se estender o campo da consciência por uma vontade de esterilização das contrações afetivas. 

A ética pós-moderna é a vitória do “inconsciente” sobre a memória. Não é almejado um esquecer 

dialético, como aquele proposto no Novo Testamento, no qual tornar-se criança novamente significa 

fazer com que as experiências adquiridas abram espaço à novidade da vida pois o velho deve ser 

fecundado pelo novo. Na psicanálise às avessas, não há nenhum velho a ser fecundado. O anterior 

deve ser terminantemente esquecido, abolido, suprimido, desconsiderado para que só reste o novo 

em forma “pura”, como numa libertação da alma a um eterno presente – uma permanente amnésia. 

É por isso que não se pode ser pós-moderno na integralidade da individualidade. A individualidade 

requer um senso de auto- integração de todos os elementos presentes no indivíduo. Para que ocorra o 

efeito-sinal de forças do inconsciente, devo deixar me levar na fluidez da não-auto-integração, que 

é também aceita pelo outro, na forma em que ninguém é senhor de ninguém e de nada. 

 
Se o desejo for pressuposto como um movimento um tanto cego, involuntariamente 

desvinculado de um impulso a outro ou de um organismo a outro, somos de fato levados à 

inevitável conclusão de que o que nos rege é uma irremediável tendência a voltar ao estado 

inorgânico – ou seja, o equilíbrio final na forma do triunfo do instinto de morte presente no desejo. 

Mas se este for o pressuposto, o desejo passa a ficar circunscrito a apenas uma força, que na 

verdade, não estará em condições muito diferentes da antiga “força de vontade” e sofrerá do mesmo 

mal contra o qual combatia: a frustração. 

 

A submersão ao desejo é perigosa porque pode fazer surgir o círculo vicioso da inabilidade 

ou mesmo da apatia mórbida. Na compulsividade do desejo, a personalidade acanha-se em sua 

própria obsessão, reduzindo seus horizontes e potencialidades de relação com o mundo. Ganha-se 

uma aparente intensidade libidinal, mas perde-se a capacidade integradora da recriação. Com o 

acanhamento progressivo, a compulsividade torna-se extremamente insegura com respeito a 

situações novas e terrenos desconhecidos que estão além do campo delimitado por sua compulsão. 
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Isto faz com que se refugie e afirme ainda mais sua compulsão como mecanismo de auto-proteção 

em razão de sua insegurança e acanhamento. Dessa forma, ficar preso aos desejos de forma 

compulsiva nos torna inabilitados sem ter como escapar da bola de neve dos impulsos entendidos 

como “superiores”. 

 
 

3. A VONTADE COMO RECUSA DA SETORIZAÇÃO DE SI MESMA 
 

 
Como vimos, se antes vivíamos a contradição entre vontade e decisão, hoje vivemos a 

contradição entre vontade e fuga da decisão. Em ambas tendências nossa vontade acaba refém de 

uma estrutura de imposição e já não pode se exercer de forma emancipada nem exprimir-se a partir 

de sua centralidade e seu auto-exercício com respeito a si mesma e ao mundo, pois encontra-se 

carente da plenitude de suas próprias bases.  

 
 

Tanto a fenomenologia de Ricoeur quanto as indicações de Tillich nos apontaram que  a 

vontade não é algo que meramente se induz psicologicamente. Apesar de mover-se mergulhada e 

relacionada com o contingente ou uma possibilidade de opção, ela é um elemento fundamental por 

si, operadora da condição humana. Antes de nos atentarmos para com o ter vontades, é necessário 

abrirmo-nos para o que a vontade faz como realidade fundamental em nossas vidas. Esta também 

foi a inquietação central de Emmanuel Levinas quando apontou que em nossos tempos modernos, 

não temos mais nem ideologia ilusória, nem ciência, a não ser como uma luxação ao estilo da 

“subjetividade” ou de uma generalização da humanidade do sujeito. E tudo o que temos não 

coincide com um caminhar para uma sociedade melhor.27  

 
 

  3.1. EMANCIPAÇÃO: A REINTEGRAÇÃO DA VONTADE 

 
 

A questão da reintegração da vontade não é uma mera questão de cunho conceitual. Ela 

perpassa o mundo das possibilidades reais e fundamentais que estão à nossa disposição, como diria 

Ricoeur. Tomemos o caso da saúde hoje. Os mais variados avanços nas técnicas, equipamentos e 

especializações da medicina forçam cada vez mais o paciente a se sentir mais e mais ignorante dos 

males que possui, a adotar uma atitude passiva e entregue aos profissionais da doença. Um bom 

paciente não é aquele que conhece sobre as doenças e se predispõe a elas, mas sim aquele que saiba 

qual médico procurar e qual o melhor plano de assistência hospitalar. Um bom plano médico-

                                                                 
27 LEVINAS, Emmanuel. De Deus que vem à idéia. Petrópolis, Vozes, 2002, p. 26 
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clínico aliado a bons médicos de especialidades é certeza de saúde garantida. O sistema é construído 

para que se entenda cada vez mais das técnicas e especializações médicas do que do universo da 

doença, sua etiologia e as medidas reais a serem tomadas em nosso estilo de vida para que possa ser 

evitada. 

 

Assim, o paciente é colocado na situação de maior distanciamento e impessoalidade possível 

devido à tecnicidade do processo, a ponto de perder seu senso próprio de responsabilidade. Mas esta 

perda ou entrega do senso de responsabilidade pessoal quanto à própria saúde ocorre exatamente 

numa época em que os males se tornam cada vez mais pessoais. Mas como esperar um engajamento 

da pessoa de forma a se empenhar em sua própria saúde se seu senso de auto- integração foi- lhe 

retirado a ponto de não só se sentir ignorante quanto ao seu próprio corpo, como também o sente 

como se fosse uma máquina sobre a qual não tem nenhum controle? Dessa forma, a vontade de se 

reintegrar com o corpo,  de conversar com ele e se reconciliar, fica desencorajada. Esta perspectiva 

nos foi cortada. Resta-nos desejar ser curado contanto que nos submetamos resignadamente aos 

técnicos da saúde em suas especializações sem fim. Recorremos a eles para que nos digam sempre 

que decisões tomar. 

 

A pós-modernidade favorece a tendência do homem moderno a renunciar à sua autonomia. 

Entretanto, paira no ar a objeção de que há também na pós-modernidade muitos elementos de crítica 

e protesto. De fato, há uma atitude de protesto e negatividade no pós-moderno. Há a denúncia das 

mazelas do racionalismo moderno, da abstração dos conceitos e o niilismo da política e da 

tecnocracia, apesar de acolher obstinadamente os seus benefícios. Ele também rejeita as tentativas 

de compreensões universalizadoras da vida. Até aqui a vontade o acompanha pois protestar é em 

parte construtivo e demonstra estar-se preocupado em relação a algo. Mas ocorre que, se a vontade 

permanecer apenas um protesto, ela sempre dependerá daquilo contra o que protesta. O 

esvaziamento da vontade na pós-modernidade não se deve em razão das mazelas e atrocidades 

conseqüentes da modernidade. Isto talvez poderia ser dito em relação ao mundo objetivamente 

criado pelos projetos modernos, mas não em relação à vontade. A desestruturação da vontade se 

deve à sua dependência da realidade moderna para manter seu ímpeto continuado de rejeição e 

esquizofrenia. 

 

Se é que há de fato protesto, ao permanecer indefinidamente alongado, ele produz o 

esvaziamento do conteúdo da vontade que protesta, além de a acomodá-la à sombra do adversário. 

Ao organizar seu comportamento como reação à estrutura dominante da “modernidade”, o protesto 

pós-moderno acolhe de forma invertida a mesma intenção de demarcações que deseja abolir. 
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Sempre que a ação for reação, ela está condenada a ser reacionária. A reação da “vontade como 

desejo” como meio para fazer frente ao mundo racional é uma tática ruim que frustra a vontade em 

sua criatividade e intenção fundamental. Mesmo quando o racionalismo é vencido ele triunfa na 

medida em que continua sendo o único fator criativo na situação. Este fator já foi-nos alertado por 

Nietzsche e poderia ser apelidado de “a lógica do ressentimento”: 

 

“A revolta, do ponto de vista da moral, começa quando o próprio ressentimento se torna 
criativo e faz nascer valores. (...) Enquanto toda moral nobre brota de um triunfante 
dizer-sim a si próprio, a moralidade do revoltado imediatamente diz ‘não’ para o que 
quer que venha de fora, , para o que quer que não seja ele mesmo: este ‘não’ é seu único 
ato criador. Essa direção necessária para fora, em vez de voltar-se para si próprio – 
pertence, justamente, ao ressentimento. Ele requer sempre estímulos externos contra o 
qual possa reagir – sua ação é, fundamentalmente, uma reação.”28 

 

Quando a ‘lógica do ressentimento’ ocorre, fica-se à espera de que o adversário se mova para 

que ela se mova também. Para que isto não ocorra, o protesto precisa criar uma proposta nova de 

vida a partir de um caráter gestor e utópico, a partir do próprio exercício da vontade que é vasto e 

magnífico e que, em última análise, se funda na capacidade da vida para se recriar em inúmeras 

novas direções. Sem a capacidade de conceber, gestar e sinceramente comprometer-se com o novo, 

a liberdade torna-se apenas “liberdade de” e dificilmente chega a ser criativa como “liberdade 

para.”29 

 

O dispositivo da esquizofrenia ou da “declinação da vontade”, apontada por Baudrillard, não 

é uma boa tática sob a perspectiva da emancipação. Entrega-se silenciosamente a capacidade de 

decisão ao adversário. Culpar a modernidade, a ciência, a racionalidade e o senso de identidade 

apenas reforça ainda mais a convicção de que é o inimigo que tem a liberdade real de escolher e de 

agir, e não nós, e de que somente em relação a ele podemos reagir. A crítica da vontade pós-

moderna entrega tacitamente seu poder emancipador aos seus inimigos para, após isso, tornar-se 

apática. 

 

Se o ego, o inconsciente e o corpo são entidades autônomas e desconexas, temos um ser 

monstrengo, levado por forças parciais pelas quais é dominado e das quais nunca deixará de ser 

apenas reflexo. Mas o homem não é essencialmente isso. Nenhum estado humano de alienação30 e 

desintegração consegue destruir o fato de que sua íntima inter-relação como “um-todo” nunca está 

totalmente obliterada ou indisponível. E a vontade é o resultado dessa inter-relação. A divisão 

psicanalítica da estrutura da personalidade em estratos e compartimentos, intencionalmente ou não, 
                                                                 
28 NIETZSCHE, Friedrich. Para a genealogia da moral. Coleção “Os pensadores”, Abril Cultural, 1978, p. 301 
29 Ver: FROMM, Erich. Medo à liberdade. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1941.  
30 O conceito de alienação utilizado aqui é o mesmo estabelecido em nosso primeiro capítulo. 
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teve como conseqüência não apenas a crítica psicológica do momento histórico de Freud mas 

conseguiu algo muito mais além: provocou o esbugalhamento da auto- imagem e da auto-

compreensão humana do sentido de seu próprio ser, e a partir daí, o problema da vontade 

permaneceu insolúvel para uma terapia que se propôs a ser, antes de mais nada, terapia. 

 

No momento atual, ficamos com  a sensação de que nosso projeto primordial é apontar a 

ausência e a impossibilidade da liberdade em quase todas as dimensões. No corpo, enfatizamos as 

inibições musculares, as couraças, o desequilíbrio bio-energético; no nosso inconsciente, que é 

também fonte rica de recriação de vida, sonhos e aspirações de beleza, enfatizamos o lúgubre, 

tornando-se para nós um depósito mórbido e mal-cheiroso de recalques; no nível social, somos não 

menos que uma desesperança porque somos cegos e sequer conseguimos ver o outro, o próximo. 

Poderíamos nos perguntar se esta insistência a que permaneçamos no discurso de realismo apurado 

não acaba, na verdade, sedimentando mais e mais a opção de ver o homem irremediavelmente como 

estraçalhado, desintegrado. 

 

A liberdade e a autonomia são condições que não ocorrem no domínio de uma parte especial 

do organismo ou em um canto da psique, mas sim é uma qualidade do eu-total, de uma liberdade 

encarnada que sente, pensa, decide e age não com pedaços do seu ser, mas sempre em totalidade, 

mesmo quando suas experiências são apontadas como supostamente parciais. Esta é a pedra angular 

que é decisiva na consideração do pressuposto pós-moderno quanto à condição humana. Já 

apontamos seu caráter na hermenêutica de duplo tratamento. Mas tal incongruência vai mais longe. 

A maioria das expressões pós-modernas de pensamento prima que o homem é um ser aberto e que 

possui a todo o momento um leque de possibilidades que estão muito além das gaiolas preparadas 

pela razão. Heidegger, Nietzsche, Kierkegaard, entre outros são invocados para deixar isto bem 

claro.31 Assim, é assumido que o ser humano é fundamentalmente liberdade, ainda que tenha que 

conviver com realidades limitadoras. Ora, este pressuposto traz também como implicação a 

compreensão de que a falta, a alienação e a escravidão da paixão são condições que acontecem a 

um sujeito aberto, a uma liberdade. Somente quem é livre como um todo pode experimentar 

servidão e livramento. No entanto, em variadas ocasiões, o homem freqüentemente aparece com um 

tipo pormenorizado de liberdade, no qual a alienação torna-se um determinismo destruindo a 

liberdade ao invés de algo que acontece à liberdade por meio de sua auto-degradação em tornar-se 

objeto. 

 

                                                                 
31 Hassan reporta-se a William James e Nietzsche. Lyortard menciona Nietzsche, Wittgenstein e Levinas na Condição 

pós-moderna. Mark C. Taylor utiliza-se de Kierkegaard, Heidegger e Levinas.  John Caputo chama  Nietzsche e 
Kierkegaard de profetas. Vattimo utiliza -se também de Nietzsche e Heidegger. 
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A crítica que deve ser feita a este respeito é que, o apontar a condição de fragmentação na 

própria estrutura do sujeito como um determinismo que corrói e destrói a liberdade, não é um 

procedimento metodologicamente correto para quem insiste no fato de que o homem é um ser 

aberto às possibilidades, não possuindo nenhum “fundamento” a priori que o constranja. Além do 

mais, quando se elege o desejo, a tensão libidinal, o imagético, o visual, o sensual e o sensório 

como a via privilegiada para reconquista da liberdade, ficamos com a impressão de que o fim do 

conhecimento é a opressão, e o fim do desejo é a libertação. Mas o risco à alienação a que o 

conhecimento está sujeito é o mesmo a que o desejo está sujeito. Nada há como se obter uma base 

sobre a qual se erga a suposição de que o conhecimento seja mais (ou menos) propenso à alienação 

do que o desejo. Lyotard enfatiza a relevância do figurativo, privilegiando o imagético, o visual, a 

experiência sensual e sensória. Insiste que é no figurativo que se encontra a força de ruptura e de 

rompimento de estruturas e não no discurso: 
 

“A verdade é negligenciada e encoberta pelo discurso e pelo desejo de conhecimento. 32 A 
verdade se mostra como aberração quando medida pela significação e pelo 
conhecimento. A verdade destoa. Destoar em discurso é desconstruir sua ordem. A 
verdade de modo algum perpassa um discurso de significação, pois seu topos impossível 
não pode ser localizado pelas coordenadas da geografia do conhecimento. 33 O Bem só 
pode ser tocado da parte do inconsciente ou do expressivo, que num único e mesmo 
movimento abre e retém  todo conteúdo. (...) O sentido se torna presente como ausência 
de significação. A construção do sentido é somente, e sempre, a desconstrução da 
significação.” 34 

 

Assim, o conhecimento fica interditado, banido, o causador dos males. Nenhuma mediação 

lhe é permitida exercer. Quando a produzir, deve ser desmontada sem demora. A função do pensar e 

da filosofia, em especial, é a de vigiar e punir as iniciativas de mediação. Deve ser negado ao 

conhecimento qualquer poder real de expressividade, de contribuição criadora. O “Bem” pertence 

ao figurativo (e desfigurativo) e esta força é identificada como pertencente ao reino do desejo – o 

desejo é irredutível à fala e à compreensão; porque o melhor desejo, o desejo de primeira mão é o 

que procede da inconsciência e da incompreensão. Ao invés da possibilidade integradora, a ruptura 

radical. O problema desta acepção é que ela não pode ser assumida como válida para toda e 

qualquer ocasião. Se Lyotard a levasse suficientemente a sério, deixaria de escrever seus livros que, 

utilizando-se do poder dos conceitos, da linguagem (direta ou indireta) e do discurso, ainda espera, 

de uma forma ou de outra, conseguir orientar o olhar para algum aspecto importante que julga 

valioso com respeito à dinâmica da verdade. A tentativa radical de, em nome da liberdade e da 

verdade, optar pela exclusividade setorizada do desejo, na verdade não é a melhor forma de 

                                                                 
32 LYOTARD, Jean-François. Discours, figure – taking the side of the figural. In: CROME, Keith & William, James. 

The Lyotard reader and guide. Columbia New York, University Press, 2006, p. 40 
33 IDEM. Ibid., p. 41 
34 IDEM. Ibid., p. 42 a 43 
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encaminharmos a questão da alienação. Paul Tillich nos adverte quanto ao zelo excessivo em favor 

da vitalidade contra a ameaça de uma forma final. Ele é tão perigoso quanto o zelo excessivo em 

favor das formas contra a ameaça de uma ausência caótica das formas: 

 

“O homem está ansioso pela ameaça de uma forma final na qual sua vitalidade se perca. Por outro 
lado, está ansioso pela ameaça de uma ausência caótica da forma, na qual tanto a vitalidade 
quanto a intencionalidade se perderão.”35 

 

Corre-se ainda o risco de, ao se optar pela renúncia de qualquer  senso de unidade, passar a 

associar a precariedade das construções e estruturas lingüísticas com a precariedade das estruturas 

do sujeito como sendo a mesma coisa: 
 

“Renuncio à loucura da unidade, à loucura do discurso unitário. A unificação da 
diversidade, mesmo na unidade do discurso é sempre repelida, sempre proibida. 
Exatamente a partir desta consideração, é necessário renunciar ao Ego como uma 
instância unitária constituída.”36 

 

Assim, a precariedade do falar coincide com a precariedade que eu sou. Se, ao falar, me 

deparo com a precariedade e a parcialidade, concluo que eu também sou precário. O problema é se 

a premissa de fato leva à conclusão. Além do mais, a intenção parecia ser exatamente oposta – 

enfatizar que somos muito mais que discurso. 

 

No homem, a vontade dinâmica e as formas expressivas de seu ser estão unidas. As formas de 

auto-transcendência da forma são ainda formas, sejam discursivas ou não. A união das formas 

expressivas com a dinâmica do ser – a vontade – nunca se rompe. Não há como efetuarmos uma 

secção aqui em nome da liberdade. Tal ruptura só é possível na condição da alienação e não em 

autêntica libertação e integralização. Sob o controle da hybris, seja pela via do conhecimento ou da 

impulsividade, o homem é arrastado nas mais variadas direções sem qualquer alvo e conteúdo 

definidos. A vontade é transformada em um impulso à auto-transcendência mas sem forma ou 

sentido. Neste estado, não é a nova forma que atrai a auto-transcendência da pessoa; a dinâmica se 

torna um alvo em si mesma. Pode-se falar em tentação do novo, que em si mesmo é um elemento 

necessário em toda auto-atualização criativa, mas quando distorcida, sacrifica o criativo em função 

do novo. Em tais situações, é comum o sujeito insistir no fato de que vive em liberdade enquanto a 

maioria das realidades ao seu redor continua a mesma. Nada de real é criado se falta a forma, pois 

não existe nada de real sem estar implicado com a forma ou sentido.37 Ricoeur também faz a mesma 

                                                                 
35 TILLICH, Paul. Teologia sistemática. Op. cit., p. 170 
36 LYOTARD, Jean-François. Discours, figure – taking the side of the figural. Op. cit., p. 42 
37 TILLICH, Paul. Teologia sistemática. Op. cit., p. 293 
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advertência ao ressaltar que, isoladamente, não há como o voluntário ou o involuntário 

reivindicarem uma autonomia, a não ser em mútua inter-relação. 

 

O que a condição da falta nos ensina é que tanto os pensamentos quanto as sensações podem 

ora nos aprisionar ora nos libertar. A diferença está naquilo que acontece a eles e que lhes dá a 

capacidade para transcender ou não uma realidade dada. A este respeito, Ricoeur nos mostra que 

tanto a consciência quanto o desejo podem operar quer como ruptura quer como integração. “É por 

isso que as estruturas que conectam o voluntário com o involuntário são estruturas de ruptura tanto 

quanto de união. Atrás destas estruturas reside o paradoxo que culmina no paradoxo da liberdade e 

da natureza.”38  A opção lyotardiana pelo desejo como lócus da liberdade deixa de reconhecer que é 

também através do próprio desejo que, começando com a corrupção, a liberdade fica fascinada com 

o sonho de se auto-afirmar, e a partir daí exila-se de si mesma. O desejo, assim como o 

conhecimento, também corre o risco de negligenciar levianamente a necessidade, proclamando-se 

como “liberdade” soberana, mesmo quando usa a necessidade como um álibi justificador para suas 

paixões. 

 

Existe no pensamento de Lyotard a opção de que o desejo tem a possibilidade de fechar-se 

sobre si mesmo, mas não fica claro em que base este fechamento é possível. Lyotard possui uma 

abordagem materialista-naturalista quanto ao pensar. Como vimos, para ele o pensamento é físico, 

uma coisa. Algo que é resultado de dobras e amarrotamentos. Mas como é possível este fenômeno? 

Em que base o corpo humano – a membrana viva – opta por amarrotar-se em pensamentos? Trata-

se de um infortúnio? Um desconcerto biológico? Por que a biologia corpórea, sabendo que o 

estiramento de sua faixa libidinal é o que de melhor possui e a melhor forma de colher a vida, passa 

a enrugar-se uma vez que é a própria energia do desejo que a dobra, a comprime e a enruga? Se o 

desejo é destituído de qualquer forma de compreensão, regularidade e previsibilidade, resistindo a 

qualquer inter-relação cognitiva, como sabe ele operar a dobra naturalista que cria o pensamento? 

Se a função do desejo é a obstrução do discurso, como pode ser ele mesmo aquilo que o cria e o 

estrutura? 

 

Na visão lyotardiana, os eventos e as participações operacionais dos dispositivos libidinais 

são mais magníficos, mais excedentes, mais abundantes que as interpretações e as construções de 

sentido. Isto revela a criação de uma duplicidade qualitativa na medida em que, se houver uma 

                                                                 
38 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit, p. 22 
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interação entre as partes, um elemento torna-se mais importante que o outro.39 Este tipo de 

predileção torna-se ainda mais desconcertante quando Lyotard intenta subordinar a existência 

objetiva dos corpos às disposições libidinais. A noção de que a representação dos sentidos 

conceituais, o senso de isto/não- isto e o senso eu-outro surgem com a desaceleração do movimento 

da faixa libidinal, 40 nos deixa com a impressão de que a unidade, unicidade e individualidade dos 

corpos são realidades que, para existirem, dependem do que acontece no interior das tramas 

libidinais.  No âmbito social, o desconcerto é o mesmo: há a afirmação inicial de que tudo na 

sociedade é libidinal. No entanto, em outros momentos Lyotard se refere aos sistemas, às 

instituições e estruturas sociais exploradoras como sendo de uma ordem extrínseca à ordem 

libidinal, como se possuíssem uma “substância” opositora, marcadamente de tendência 

monopolizadora e que se volta contra a própria economia libidinal da qual é oriunda. Esta análise 

não é um desconcerto se for admitido que não apenas a esfera libidinal é responsável pela gestão 

das realidades. Mas torna-se uma pedra de tropeço se tal exclusividade for mantida.  

 

Sob a perspectiva da alienação e da liberdade, a divisão dicotômica saber-desejar não produz 

diferença significativa. Alieno-me quer no saber quer no desejar. O relevante, para a questão da 

vontade, não é indicar em que modo específico a alienação possa estar mais evidente nesta ou 

naquela situação, mas sim o fato de que a alienação ocorre a um ser total que é uma liberdade 

encarnada. No homem, o conhecimento não se recobra em desejos e os desejos não se recobram em 

conhecimentos, a menos que tal movimento pressuponha a integridade da vontade. O interdito 

mútuo entre desejo e saber reforça ainda mais o caráter desintegrado de uma realidade. Se tais 

opções por parcialidades na estrutura do ser humano fossem uma condição “superior” e 

fundamentalmente determinante, não haveria uma instância outra ao qual a vontade pudesse se 

recobrar. A desintegração passaria a ser a primazia e o recobrar-se uma patologia. 

 

A alienação procede da vontade como um todo e não de um naturalismo que vê as 

intempéries do corpo como um enrugamento em sua da faixa libidinal. Quando em alienação, toda a 

vontade torna-se paixão. As paixões agarram a totalidade humana pela cabeça e a tornam uma 

totalidade alienada. É por isso que nenhuma paixão pode ser colocada entre as funções sintéticas do 

voluntário e involuntário. Cada paixão é uma forma da totalidade humana. Sendo assim, não há 

como experimentar desejos de forma estranha ou extrínseca à totalidade. Este também foi o 

entendimento de Sartre, que apontou a impossibilidade para a má-fé humana de se esquivar de 

nossa condição inescapável de sermos livres. 

                                                                 
39 LYOTARD, Jean-François. Des dispositifs pulsionnels. Paris, Union Generale D’Éditions, 1973, p. 153; Économie 

libidinale. Paris, Les Éditions de Minuit, 1974, p. 30 
40 IDEM. Économie libidinale. Op. cit., p. 25 
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Ricoeur nos mostrou que, na condição da falta, as paixões são distorções tanto do voluntário 

quanto do involuntário e que as alegações de que as paixões estão ligadas a emoções complexas de 

graus elaborados podem ser igualmente usadas com respeito a emoções ligadas à integração e à 

emancipação. “O involuntário e o voluntário funcionam essencialmente de modo a se completarem 

um ao outro dentro da unidade humana.”41 A emoção possui uma natureza de chave comum que 

serve tanto à inocência quanto à falta.42 Mas o mesmo não pode ser dito quanto às paixões. Até 

mesmo o senso de infinito da paixão é qualitativamente diferente do senso de infinito da liberdade: 
 

“A paixão introduz um infinito, um excesso, que é ao mesmo tempo um infinito doloroso.  
Na falta, toda paixão é infeliz. Um nada é projetado e atrai a alma a uma busca 
interminável, inaugurando o ‘mau infinito’ da paixão. É somente o infinito possível à 
liberdade que pode ser experimentado como divino. Somente um infinito autêntico pode 
abraçar sua finitude sem sentir que está negando-se a si mesmo.”43 

 

O nada da paixão não é o nada da negatividade e sim o nada da vacuidade infeliz à qual a 

paixão sucumbe. Nem Baudrillard nem Lyotard fazem tais distinções qualitativas no nível do 

próprio desejo, mas somente no patamar da significação e do conceito. Mas a falta altera o 

homem por inteiro. Ao perverter o involuntário e o voluntário, a falta muda nossa relação 

fundamental com os valores e instaura o verdadeiro drama da moralidade que é o drama de um 

homem dividido – ‘o bem que quero não faço e o mal que não quero, este faço.’ -  É central a 

dependência mútua das paixões e da lei: no contexto da falta, as paixões e a lei formam um círculo 

vicioso da existência atual. As paixões ejetam valores a partir do homem, os aliena numa 

transcendência hostil, porém melancólica, que é a lei no sentido do apóstolo Paulo – a lei 

desprovida da graça, a saber, uma lei que condena sem ajudar. Ela induz à falta pela proibição e 

precipita a própria decadência interna que ela procura impedir.44 

 

A compreensão da vontade como a dimensão integralizada do ser humano nos faz escapar da 

armadilha de ver a vontade solapada no “determinismo” da alienação.45  Experiências parciais 

radicais poderiam ser consideradas como tais e elevadas a uma primazia ontológica se elas tivessem 

a capacidade de serem mônadas inconectáveis. Mas as experiências humanas não são assim. Elas 

estão em constante conexão umas com as outras a todo momento, produzem conseqüências para a 

                                                                 
41 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit, p. 27 
42 IDEM. Ibid., p. 24 
43 IDEM. Ibid., p. 26 a 27 
44 IDEM. Ibid., p. 24 
45Como salientamos no capítulo primeiro, o método empírico seria o unicamente adequado a detectar uma paixão em 

particular, mas ele nada pode dizer ou estabelecer com respeito à questão da falta ser fundamental ou somente um 
acidente nas possibilidades fundamentais do homem. Não pode haver nenhuma compreensão fundamental da vontade 
começando com um acidente, somente uma descrição empírica. 



 

 

216 

pessoa como um todo e não como uma parte, e são sempre experimentadas como tendo sentido ou 

não no seu todo. E quem faz o julgamento quanto ao sentido das experiências é a pessoa como um 

todo e não apenas uma parte dela. 

 

Em Figura e discurso, Lyotard ressalta a importância da negociação entre o elemento 

figurativo, ou seja, o imagético, o visual, a experiência sensual, e o elemento discursivo, que se dá 

na escrita, no texto, na linguagem estrutural, na busca do conceito e no trabalho do pensamento.46 

Apesar de distintos, estes dois elementos estão sempre conectados pois ambos são oriundos do 

desejo. De fato, esta preocupação é importante, mas ainda assim nos será pouco efetiva se ambos 

elementos estiverem cativos na condição de sujeição da pessoa como um todo. Quando nos 

sujeitamos, não nos sujeitamos em parte, nem nos libertamos em parte. Liberdade e cativeiro 

acontecem a nos sempre por inteiro. 

 

A concepção da emancipação como estando restrita à um órgão frágil da estrutura da 

personalidade chamada “ego” torna a própria concepção de emancipação ininteligível ou até mesmo 

impossível. Quase ninguém de nós hoje consegue evitar o riso quando nos deparamos com a 

questão da teoria de Descartes que apontava a glândula pineal, situada na base do cérebro, entre o 

corpo e a cabeça, como sendo a sede da alma. No entanto quase nenhum riso se observa quando se 

aponta que o “ego” é um estrato que se encontra num lugar específico no edifício da mente. 

 

Até agora, quase um século foi gasto para nos fazer crer que o inconsciente tem maior poder 

sobre nós que qualquer outra coisa. Mas esta crença, como vimos, além de possuir a tendência de 

tratar o inconsciente como uma coisa, contém uma opção metodológica que não é de forma alguma 

exclusiva em suas conclusões. Foi isto que mostrou Hoagland em um trecho esclarecedor: 

 

“Suponhamos que eu seja um fisiologista onipotente, com total conhecimento da 
fisiologia, da química e das atividades moleculares do seu cérebro, a qualquer momento. 
Com tal conhecimento posso predizer exatamente o que você fará em conseqüência da 
ação dos mecanismos cerebrais, uma vez que seu comportamento, inclusive o consciente 
e verbal, está totalmente relacionado com as funções neurológicas. Mas isto só se 
aplicaria se eu não lhe revelasse minhas previsões. Suponhamos que eu lhe diga o que 
fará como resultado de meu completo conhecimento do seu cérebro. Ao lhe dizer, terei 
modificado a sua fisiologia cerebral proporcionando-lhe esta informação. Isto poderá 
levá-lo a portar-se de maneira totalmente diferente da minha previsão. Se eu previsse 
antecipadamente os efeitos desta nova revelação, estaria logicamente condenado a uma 
infindável regressão e acabaria correndo atrás de meu próprio rabo, num esforço para 
prever os efeitos da previsão dos efeitos, e assim indefinidamente.”47 

 

                                                                 
46 LYOTARD, Jean-François. Discours, figure – taking the side of the figual. Op. cit.,  p. 34 a 46 
47 HUDSON, Hoagland. Science and the new humanism. In: MAY, Rollo. Amor e vontade. Op. cit., p. 222 
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O que Hoagland está querendo nos mostrar é que o consciente e o inconsciente não estão 

desconectados e nem são tão estanques um ao outro como muitas vezes pensamos. Suas operações e 

reações, por mais que imprevisíveis e diversas, são fruto de um senso total de atividade. O saber, 

tanto quanto o não-saber, introduz no homem elementos imprevisíveis. Nenhuma obstinação ao 

saber consegue nos dissuadir da importância do não-saber. E, por outro lado, nenhuma obstinação 

ao não-saber consegue nos arrancar de nossa insistência em saber. Na dinâmica da vontade e da 

vida, o conhecimento não é um dado estático. Nada é conhecido de uma vez por todas. Tudo o que é 

conhecido precisará ser re-conhecido e re-aprendido mais adiante pois tudo está em constante 

transformação mas sem prescindir aquilo que foi transformado. Para saber cada vez mais, não só 

sobre o mundo, mas acima de tudo, sobre si mesma, o senso de saber da consciência necessita de 

um senso de não-saber. Mas quando desconectados, tanto o saber quanto o não-saber perdem o 

sentido. 

 

É por isso que só podemos falar de emancipação em relação à vontade e não a desejos, pois a 

vontade inclui tanto a interioridade quanto a exterioridade, conferindo a estas total legitimidade mas 

sem concebê- las como realidades radicalmente estanques. Para a vontade, nossa liberdade é 

liberdade em exercício de interação constante e não uma mera capacidade alhures. Como vimos em 

nosso primeiro capítulo, o ser humano não apenas é um ser que possui intenções momentâneas. 

Tampouco pode ser definido apenas como uma compulsiva busca de satisfação imediata de desejos. 

É mais que isso. Possui intencionalidade, possui vontade e poder real de decisão sobre a realidade 

como um todo. Nossa tradição conceitual nunca deveria ter tentado separar aquilo que é inseparável 

– vontade e compreensão. Para a vontade, fatos e sentidos são inseparáveis e a consciência deste 

caráter integrador da vontade é o primeiro passo da emancipação. 

 

Freud, Calvino, Marx , Skinner, e muitos outros foram importantes ao mostrarem o poder do 

determinismo. Mas como vimos, um determinismo completo e radical é impossível e não faz juz à 

condição humana. Se ele fosse tudo o que há para dizer sobre o homem não haveria necessidade de 

demonstrá-lo. É somente na recomposição da vontade que podemos devolver ao desejo sua real 

relevância. O desejo é muito mais que um impulso cego – é abrigo de significados. O desejo é o 

ponto de encontro da força com o significado, pois nenhuma força ocorre-se a si mesma no puro 

vácuo. Por maior e mais livre que seja seu ímpeto originário, logo percebe que se movimenta num 

mundo, num corpo e através de modos distintos de se relacionar ou experimentar-se como força. 
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3.2. O DIVINO E A INTEGRALIZAÇÃO DA VONTADE 
 
“Quando o espírito imundo sai do homem, anda por 
lugares áridos procurando repouso, porém não 
encontra. Por isso diz: ‘voltarei para minha casa 
donde saí.’ E, tendo voltado, a encontra vazia, varrida 
e ornamentada. Então vai, e leva consigo outros sete 
espíritos, piores do que ele, e, ao entrar, passam a 
morar. E o estado deste homem torna-se pior do que 
antes.” 

                                               Mateus 12: 43-45 
 

Celebrar o senhorio da vontade sobre a natureza nos levaria a elogiar falsamente o “fariseu” e 

aquele que se auto-proclama “justo”. Prometer auto-controle prematuramente seria uma promessa 

que não pode ser cumprida.48 O auto-controle é um mister a ser conquistado como fruto de sincera 

disposição e habilidade de exercício e não algo a ser decretado ou assumido superficialmente. 

 
A vontade livre e integralizada volta sua atenção para a importância do desejo puro e do 

exercício no seu caminho de auto-desenvolvimento. É aqui que a vontade deixa de ser apenas uma 

questão de abordagem conceitual e impõe-se a nós numa dimensão de exercício concreto, no 

desenrolar contínuo do viver. 

 

Há no ser humano um deserto interior que nada é capaz de preencher e ele nos acompanha 

onde quer que estivermos. Vários nomes podem ser lembrados para indicar isto: a reserva interior, a 

força de nadificação, o não-ser, o mistério, o divino, a solidão essencial, etc. Muito mais que uma 

expressão, trata-se da experiência da pessoa com o deserto, com o nada, com o vazio tremendo que 

a força a se manter como pessoa e a fundar-se unicamente sobre si e mais nada. Esta experiência 

produz um senso de solidão que nos conscientiza de que somos parte de um imenso universo ao 

mesmo tempo em que garante nosso campo pessoal como algo intransferível. 

 

Os monges iam para o deserto a fim de serem tentados, colocados à prova. Sabiam que, para 

viver, não basta interagir sucessivamente em meio a um turbilhão de desejos e afazeres. A vontade, 

com seus desejos e ocupações, precisa ser colocada à prova. Precisa ser levada à solidão.  A solidão, 

aqui, tem o sentido de depurar nosso ser a fim de trazer-nos de volta a nós mesmos. A solidão tem 

este poder pois é nela que podemos nos reencontrar como um todo, colocando o corpo diante de si 

mesmo. 

 

Somos sensíveis e emocionais em certos momentos. Em outros momentos somos mais 

corriqueiros. E em outros, mais racionalmente distanciados e lógicos. Mas como vimos atrás, 

                                                                 
48 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit, p. 25 
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mesmo com estas variações, nenhuma parte integrante do nosso ser pode ficar totalmente relegada 

ou abandonada. A razão não desaparece quando experimentamos a emoção. Igualmente, a emoção 

não é um corpo estranho no interior da razão. Foi um engano catastrófico de nossa história achar 

que os elementos humanos encontram-se desvinculados dentro do nosso ser. Eles podem ser 

distintos, mas nunca independentes. É a tentativa de rompê- los que cria as prisões da experiência: se 

a emoção ficar fora da razão, teremos um racionalismo infrutífero e cego. Também a emoção 

transforma-se num emocionalismo infrutífero e perigoso se não pressupuser a razão dentro de si 

mesma. 

 

É a dimensão de mistério que dá condições à interioridade humana para integrar-se, e 

conseqüentemente, integrar-se como querer. Mas achar que há algo dentro de cada indivíduo, uma 

luz interior para orientá- lo e plasmar sua vontade, nos dá vertigens. No entanto, esta sensação em si 

já é reveladora:  Por que o mundo rigoroso da ciência não nos causa esta mesma sensação, visto que 

nele encontramos igualmente diversidades de conhecimento que divergem entre si, dando-nos não 

poucas vezes a sensação de estarmos num campo movediço? As divergências e desconcertos 

científicos não nos causam vertigens porque, para além das peripécias científicas, cremos na 

presença de uma “luz exterior” que acabará guiando os olhos. Ora, se podemos nos valer desta 

crença para com as realidades objetivas, nenhum empecilho deveríamos ter para a crença em uma 

“luz interior”. 

 

Para a fé, a Palavra que cria a ação não procede da vontade em si mesma, mas do 

fundamento divino: “No princípio era a Palavra...” (João 1.1ss). É a vontade de Deus que instaura 

as demais vontades. T. S. Eliot expressou isto muito bem em sua poesia: 
 

“Em nosso ritmo de vida terrena nos cansamos da luz. 
Ficamos felizes quando o dia finda, quando a brincadeira acaba; 
E o êxtase (do dia) é muita dor. 
Somos crianças de cansaço fácil; e o dia é longo demais para trabalho ou brincadeira. 
Nos cansamos da distração ou da concentração; dormimos e somos felizes no dormir, 
Controlados pelo ritmo do sangue e do dia e da noite e das estações. 
Devemos apagar a vela, desligar a luz e reacendê-la. 
Sempre extinguir, sempre reacender a chama. 
Assim, Te agradecemos por nossa pequena luz, mesclada com a sombra. 
Te agradecemos pois nos compeles a construir, a encontrar, a criar, 
Pelas extremidades dos nossos dedos e pelos raios dos nossos olhos. 
E depois de termos construído um altar para a Luz Invisível, 
Podemos colocar sobre ele as pequenas luzes para as quais nossa vista mortal é feita.”49 

 

                                                                 
49ELIOT, T. S., The Complete Poems and Plays. London, Faber and Faber, 1990,  p. 167 
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Agostinho escreve de forma semelhante sugerindo que Deus é essa eterna permissão 

silenciosa que funda e sustenta tanto nossa liberdade de vontade quanto nosso regresso a Ele: 

 

“Vedes tudo isso, ó Senhor, e te calas, ó Deus de paciência, de misericórdia e de verdade? 
Porventura ficarás sempre calado? Desde agora arranca deste abismo profundo a alma que te 
procura, que tem sede de tuas alegrias... (...) Vê, Senhor meu Deus, com paciência - segundo 
o teu modo de ver - como são diligentes os filhos dos homens em observar as regras 
convencionais da gramática herdadas daqueles mestres que os antecederam, e como são 
negligentes em relação ao pacto eterno de eterna salvação, recebido de Ti!”50 

 

Lutero chamou de “escravidão da vontade” ao fato de que a existência é sempre uma mistura 

de fato e ato, sendo que nenhum ato a partir da alienação existencial pode superar a alienação 

existencial. Isto não deve ser entendido como fatalismo ou derrotismo, diminuição da liberdade ou 

da autonomia humanas. Ao contrário, como vimos, a doutrina da escravidão da vontade pressupõe a 

liberdade da vontade. “Somente aquilo que é essencialmente livre pode cair em escravidão 

existencial”,51 nos diz Tillich. A possibilidade de realização do nosso ser e da vida não é estranha ao 

corpo. Este a busca continuamente. Contudo, nosso corpo aprende a sabedoria de que tentar superar 

a alienação com o poder da existência alienada exige um esforço desgastante e impossível que 

culmina num fracasso frustrante. Vontade alienada não vem acompanhada de alegria e muito menos 

consegue produzi- la. Nosso corpo aspira por união na forma de sua incessante busca de genuína 

alegria e felicidade. É preciso aprender a ouvir esta voz dentro do corpo. É o corpo afinal a nossa 

grande razão, observou Nietzsche: 
 

“Preferi, meus irmãos, a voz do corpo são; é uma voz mais sincera e mais pura. 
O corpo são, o corpo cheio de ângulos retos, fala com mais sinceridade e mais pureza; fala 
do sentido da terra. (...)  
O corpo é uma razão em ponto grande, uma multiplicidade com um único sentido, 
Uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. (...) 
Os sentidos e o espírito são instrumentos e joguetes; 
Por detrás deles encontra-se o nosso próprio ser. 
Ele esmiúça com os olhos dos sentidos e ouve com os olhos do espírito. 
Por detrás dos seus pensamentos e sentimentos, meu irmão, há um senhor mais poderoso, 
Um guia desconhecido. Chama-se ‘eu sou’. Habita no seu corpo; é o seu corpo. 
Há mais razão no seu corpo do que na sua melhor sabedoria. 
O próprio ser sorri do seu Eu e dos seus saltos arrogantes. 
Quem criou a estima e o desprezo, o valor e a vontade?” 52 

 

 Conversar  com o corpo faz ver que há duas maneiras de falar sobre o sentido da vontade 

humana. Numa linguagem paulina, uma coisa é desejar como escravo, outra coisa é desejar como 

filho. Ou seja, só um Novo Ser pode produzir um novo atuar.  Sem uma dimensão incondicional e 

                                                                 
50AGOSTINHO, Santo. Confissões. São Paulo, Editora Paulus, 1995, p. 37 
51TILLICH, Paul. Teologia Sistemática. Op. cit., p. 305. 
52NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falava Zaratustra. São Paulo, Editora Hemus, s/d., p. 25 a 26. 



 

 

221 

superior da vontade, acabamos caindo num pragmatismo, ou na arbitrariedade, ou no infrutífero 

choque das vontades, ou mesmo nas lutas desintegradoras da vontade dominadora e setorizada. 
 

Há um anseio maior que precede nossas vontades condicionadas e imediatas. Tal anseio já 

está presente antes do ato da vontade. Quando alguém pronuncia a palavra de que é necessário 

obedecer a Deus, tal palavra só tem sentido se for compreendida como um apelo a “ser nada mais 

que aquilo que já se é”53  e que tentar deixar de sê- lo é inútil. Uma palavra assim tem que pressupor 

que o anseio de felicidade precede à vontade e não é a sua conseqüência. Parece que isto foi muito 

bem captado pelo poeta Fernando Pessoa em um de seus odes: 

 

“Só esta liberdade nos concedem os deuses: 
Submetermo-nos ao seu domínio por vontade nossa. 
Mais vale assim fazermos 
Porque só na ilusão da liberdade a liberdade existe.54 
A realidade 
Sempre é mais ou menos do que nós queremos. 
Só nós somos sempre iguais a nós-próprios. 
Suave é viver só. 
Grande e nobre é sempre viver simplesmente. 
Deixa a dor nas aras 
Como ex-voto aos deuses. 
Vê de longe a vida. 
Nunca a interrogues. Ela nada pode dizer-te. 
A resposta está além dos deuses.”55 

 

Não é por acaso que as descrições poéticas mais sublimes da bondade do amor só puderam 

vê- la como uma realidade suprema de contraste que constrange e seduz nossas vontades 

corriqueiras para uma atitude de vontade mais ampla e profunda que mora em nós: 
 

“Aspirai os dons mais altos: 
O amor é paciente, é bom. Não sente inveja ou se envaidece. 
Não se alegra com a injustiça, mas conhece o que é verdade.56 
O amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer; 
É um não querer mais que bem querer; 
É solitário andar por entre as gentes; 
É nunca contentar-se de contente; 
É cuidar que se ganhe em se perder... 
É o estar-se preso por vontade; 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É ter com quem nos mata lealdade.57” 

                                                                 
53TILLICH, Dinâmica da Fé. São Leopoldo, Editora Sinodal, 1970,  p. 28. 
54REIS, Ricardo (Fernando Pessoa). Odes de Ricardo Reis. Mem Martins-Portugal, Publicações Europa-América, s/d., 

p. 107. 
55IDEM. Ibid.,  p. 117. 
561 Coríntios 12.31; 13.4;6. 
57CAMÕES, Luís Vaz de.  Lírico. Rio de Janeiro, Agir Editora, 1974,  p. 19 .  
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A dinâmica da vontade foi bem descrita por Kierkegaard quando delineou as três esferas da 

existência: o estético, o ético e o religioso. No estético, o homem busca um sentido para sua 

existência, permanecendo sob o domínio dos sentidos, dos sentimentos. Tem a sensação de que é 

totalmente livre e vive ao sabor dos impulsos, tentando obter nas sensações o máximo de prazer a 

cada instante da vida. Por isso vive o momento de forma fugaz. Entretanto, em seu íntimo, o 

homem sente que a vontade de agir assim não lhe traz satisfação para sua busca almejada de 

felicidade. Torna-se então melancólico e entediado. Tenta refugiar-se no passado, mas isto de nada 

serve para preencher o vazio que experimenta. Cai no desespero. Para Kierkegaard, o desespero é 

bom pois “somente o homem tem a capacidade de se desesperar”58 e é através do desespero que se 

chega à outra esfera: o ético. Agora aqui, o homem procura deixar a passividade e o marasmo que 

tinha, aprendendo que não pode fazer vistas grossas às exigências do mundo exterior, das normas e 

da obrigatoriedade de ser responsável por seus atos. Ele experimenta agora a liberdade, mas sempre 

nos limites estabelecidos pela sociedade. Mas logo percebe que a ética também não lhe satisfaz 

plenamente. Na estética, tudo era leve, belo, fugidio... No ético, tudo fica duro e fatigante. Este 

segundo desespero o prepara para a terceira esfera: o religioso. É no religioso que o homem pode 

encontrar  uma relação com o Absoluto, onde aprende que há uma dimensão maior que não lhe é 

estranha ou alheia, capaz de ser sua regra e fonte plena de realização. As três esferas não querem 

dizer que a cada avanço o estágio anterior é deixado para trás. Elas se sobrepõem e se penetram 

mutuamente. É importante que nesta delimitação das “esferas” ou “estágios”, o ético culmine em 

arrependimento, assim como o estético culmine em desespero, e estas duas posições estão divididas 

somente por uma linha diante do religioso - “somente uma linha, mas uma linha que podemos 

cruzar somente por um salto.”59 

 

Em outras palavras, “o homem não pode controlar suas compulsões exceto pelo poder 

daquilo que acontece a ele na raiz dessas compulsões.”60 É na reserva da vontade que tais 

percepções são possíveis. É um equívoco achar que outro caminho seja possível. Sem a ajuda básica 

desta reserva é inútil discutir sobre a vontade ou tentar mobilizá- la instrumentalmente para fins 

humanos. O “eu” encontra-se agora não mais no nível meramente social ou psicológico, apesar de 

não abandoná- los É difícil abordar o reino meramente psicológico porque o homem experimenta 

sua autoconsciência em união com a dimensão do espírito. Mesmo no sonho, na intoxicação ou na 

semi-sonolência ocorre somente uma separação parcial, nunca possibilitando uma  descrição nítida 

do psicológico como tal. A psicologia freqüentemente se desinteressa ou dá deficiente atenção às 
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59IDEM. Concluding Unscientific Postscript. Princeton, Princeton University Press, 1974, p. xix. 
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profusas implicações da dimensão solitária da pessoa”, deixando-a praticamente reduzida ao mundo 

das relações sujeito-objeto: 
 

“O indivíduo percebe a si mesmo através da maneira pela qual se liga ao ambiente - os objetos 
que possui, os grupos sociais a que pertence, o status social, os papéis que desempenha e 
a maneira de ser visto por outras pessoas. Tudo isso reunido constitui a sua auto-
concepção. (...) O eu é constituído de camadas sucessivas como uma cebola. À medida 
que, a partir da camada externa, avançamos pelas camadas sucessivas, aproximamo-nos 
da camada mais central, do “núcleo essencial” do eu. E, finalmente, quando a última 
camada foi atingida, o que acontece? Como a cebola, em que não há mais nada depois 
de extraídas todas as camadas, o eu, quando “atingido” não pode continuar a existir. O 
“eu essencial” talvez seja uma ficção.61 

 

Fica desencorajada, assim, qualquer região da pessoa como auto-exercício. Quando muito, 

podemos possuir “estilos” próprios, mas nada pode nos tirar dos ditames do mundo exclusivo da 

relação ambiental. Dificilmente o eu é focalizado como a pessoa cujo ser cria e se exercita de forma 

a contrastar-se a si mesmo. O si mesmo parece ser, no fim, uma ficção. As concepções reducionistas 

do ser humano são lamentáveis e acabam por obscurecer ainda mais nosso auto-desenvolvimento 

como um processo completo de vida. Kierkegaard indignou-se pelo fato de que esta limitação 

acontece até na filosofia. Dizia ele que “este tête-à-tête do homem isolado e de Deus jamais entrará 

na cabeça dos filósofos. Eles não fazem outra coisa senão universalizar imaginariamente os 

indivíduos na espécie.”62 Assim, passamos a conceitualizar tudo, de forma que tudo fique 

desvinculado do homem concreto. Perde-se o exercício e perde-se a polaridade. Desvia-se o foco 

para questões marginais. Teologicamente, isto resultou na invenção incrédula “de que o pecado não 

é senão o pecado, sem que o estar ou não perante Deus lhe acrescente ou diminua alguma coisa.”63 

O perante Deus é levado a segundo plano ou à irrelevância. Assim, Deus perde a condição de ser 

parte do eu e a perspectiva da vontade é afetada pois “o eu aumenta com a idéia de Deus, e 

reciprocamente a idéia de Deus aumenta com o eu. Só a consciência de estar perante Deus faz do 

nosso eu concreto, individual, um eu infinito.”64 

 

Na perspectiva da inter-relação entre solidão, fé e vontade, o eu é, de fato, uma relação. Mas 

é “uma relação que não se estabelece com qualquer coisa exterior a si, mas consigo própria. O eu 

não é uma relação, em si, mas sim o seu voltar-se sobre si própria, o conhecimento que ela tem de si 

própria depois de estabelecida.”65 Não se trata de “ensimesmar-se”, mas sim um dar-se conta de si e 

do próprio querer em relação com tudo o que se encontra. Assim, orientando-se para si próprio, 

querendo ser ele próprio, o eu mergulha, através da sua própria transparência, até ao poder que o 
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fundou. Seguindo linhas semelhantes, Tillich afirma que  “o eu é um ser sob a dimensão da 

autoconsciência e nunca deve ser equivocado com um objeto, cuja existência pudesse ser discutida, 

ou como parte de um ser vivo, mas sim como o ponto ao qual todos os conteúdos da consciência 

estão referidos.”66  O Eu é um centro que opera em movimento duplo: recebe a vida e responde a 

ela. O decisivo na vontade não é propriamente aquilo que se quer, mas antes o próprio querer a que 

estamos condenados  -  a nostalgia de nossa integridade, da disponibilidade de seu próprio 

fundamento. Reside em nós uma carência, uma falta que segreda um desejo de plenitude e 

totalidade que nada pode preencher. Esta é nossa condição paradoxal que pode ser constatada, mas 

dificilmente explicada. 

 

No que se refere ao querer que envolve um outro alguém, a vontade só tem como única 

alternativa de genuína realização a comunhão com um ser que possua esta mesma consciência. A 

maioria das pessoas vivem sob a ilusão de seguir suas próprias idéias e inclinações, de serem 

individualizantes, de terem chegado a suas opiniões como resultado de seus próprios pensamentos 

sem perceber, contudo, que suas idéias são as mesmas da maioria. “A união realizada numa obra 

produtiva”, sugere Erich Fromm, “não é interpessoal; a unidade conseguida na fusão orgíaca é 

transitória; a unidade alcançada pelo conformismo é apenas pseudo-unidade. São todas apenas 

respostas parciais ao problema da existência. A resposta está na realização da unidade interpessoal, 

da fusão com outra pessoa”67 de forma emancipada, consciente e definida. É somente neste sentido 

que podemos dizer que há um impulso fundamental que pode unir a raça humana. 

 

Na vontade aspira-se união; ação que custa e implica não menos que tudo, a mais alta 

atividade de nossa dedicação que só pode ocorrer sob condições relativas, mas reais, de 

independência e liberdade interiores e não como resultado de uma compulsão. Tal consciência tem 

sido mutilada pelo nosso mundo  “deserotizado”, onde já não há muito espaço para a ausência 

delirante dos que ousam penetrar nos terrenos movediços de Eros. Nossa sociedade privilegia 

apenas a linguagem do exame, da análise e da classificação. Vive imersa no feitiço unilateral da 

lucidez. Muitas vezes chegamos ao absurdo de admitir que a verdade última do desejo está em 

poder da ciência. Haverá um dia em que os cientistas chegarão à exaustão e a fadiga de suas buscas 

dará lugar também para que o mistério do erótico encha o conhecimento, o poder e o desejo. A pós-

modernidade está correta quando enfatiza que a busca meticulosa do saber analítico freqüentemente 

desemboca numa compartimentalização não só da consciência, mas lamentavelmente também do 

corpo. A força misteriosa que se aloja em nosso íntimo é um grito contra isso. 
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Muitas são as tentativas humanas de desconsiderar a relação da vontade com o mistério 

divino: a ciência cética; os poderosos com suas mais variadas formas de controle social; os 

guardiões da moral... Todos queremos o controle total do corpo: ora pela “supressão do desejo, 

rigidez biológica, moralismo e ascetismo, que não estão confinados a certas classes ou camadas da 

população, mas encontram-se em toda parte,”68 nos lembra Reich; ora pela busca obsessiva de 

satisfação, bem-estar e prazer. 

 

De uma forma ou de outra, não suportamos a idéia de que nossa vontade possa nutrir-se da 

obscuridade, da sugestão, da meia luz e do mistério. Só admitimos o amor com sol a pino, luzes 

fortes sobre os olhos e sobre o corpo para que nada escape de nosso controle. Nos enganamos ao 

pensar que os profissionais do desejo são os que mais entendem sobre a vontade. Os impulsos 

volitivos parecem estar mais perto das visões alucinadas dos místicos, do canto dos poetas, das 

imagens ainda inarticuladas dos pintores, do silêncio da companhia entre mães e filhos e da solidão; 

lugares de poucas luzes, é verdade, mas que estão a todo momento cercados de beleza, assombro, 

leveza, sedução... 

 

Se vontade é também mistério, ela pode nos arrancar das precariedades dos modelos 

comportamentais. Foi contra tais modelos que Reich se levantou: 

 

“É preciso elevar um protesto energético quando são rotulados como imorais aqueles que 
determinam seu comportamento social tomando por base as leis interiores em vez dos 
códigos externos compulsivos. (...) A lei íntima, e não a lei exterior, é a medida da 
verdadeira liberdade. O fanatismo moralista é o inimigo mais perigoso da moralidade 
natural, que pressupõe o livre desenvolvimento do processo natural da vida. O fanatismo 
moralista não pode ser combatido com outra forma de moralidade compulsiva. (...) A linha 
de compulsão é a linha de menor resistência. É mais fácil exigir disciplina e impô-la 
autoritariamente do que ensinar as crianças a sentirem prazer no trabalho independente. É 
mais fácil vender a própria independência com vistas à segurança material, do que levar 
uma existência responsável e livre, e ser o senhor de si mesmo. É mais conveniente ditar o 
comportamento aos subordinados, do que guiar esse comportamento protegendo aquilo que  
apresenta de singular. É fácil pretender aquilo que é um lugar-comum. É difícil pretender a 
verdade. (...) Quando se ‘distorce’ o processo vital, pode-se apenas engendrar o medo. 
Somente o conhecimento do processo vital pode dissipar o medo. O nosso mundo se tornou 
desconjuntado.”69 

 

Se houvesse mais busca de totalidade nas experiências inter-pessoais, se se pudesse 

experimentar a infinidade da personalidade que na verdade nunca é necessariamente fixa, a outra 

pessoa nunca seria tão familiar, e o milagre de superar as barreiras, descrito por Sartre, poderia 
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ocorrer de novo a cada dia. Mas, o lugar comum é que tanto a própria pessoa quanto as outras 

propiciam a exploração e são logo exauridas pois sua intimidade está sempre reduzida antes de tudo 

pela vontade imediata. Afinal de contas, toda vontade que permanece meramente no imediato 

sucumbe como vontade. Foi o que nos mostrou Reich: 
 

“A pesquisa psicanalítica moderna desaprova a idéia de que as nossas percepções são 
apenas experiências passivas sem qualquer atividade da parte do ego. Toda percepção é 
determinada por uma atitude ativa em direção ao estímulo particular. (...) Enquanto um 
contato delicado em uma região erógena, por exemplo, produz uma sensação agradável 
em uma pessoa, o mesmo não necessariamente se dará com outra pessoa. A última 
apenas sentirá como um toque, um roçar. Essa é a base de diferenciação...”70  

 
 

Ou seja, Reich está se perguntando: há algo no interior do homem que possui a palavra final 

sobre quando um toque, uma ação ou até uma situação toda experimentada pela pessoa será ou não 

expressão de sua vontade. Não sabemos como, mas sabemos que, de forma bem espontânea, nosso 

ser que é corpóreo possui uma referência para determinar o que e quando deverá algo ser 

experimentado como algo bom. O próprio Reich que, perseguido por suas ousadas descobertas na 

área da sexualidade, e que parece ter dedicado sua vida à apreensão científica do fenômeno erótico, 

termina o seu mais importante trabalho reconhecendo nas últimas páginas a persistência do enigma 

do amor.71 

 

A integralização da vontade revela a possibilidade fundamental da unidade do homem. Mas 

esta unidade, como vimos, não deve ser entendida como autonomia radical. Integralização não 

necessariamente implica em uma autonomia enrijecida, não participativa, que é precisamente um 

dos modos de alienação.  A integralização e o sentido de totalidade repousam num elemento de 

mistério que lhes é central. Se a integralização da vontade ocorrer numa existência encarnada, ela se 

reconhecerá como sendo um mistério que eu-corpo sou. A força misteriosa que impele a vontade a 

manter-se integralizada a impele a manter-se una a este mistério, participe dele, e é a partir desta 

força do mistério que a vontade conscientiza o corpo de que ele nunca será mero objeto. Contudo, 

esta integralidade do corpo com a consciência está sempre em constante ameaça de obstrução. 

Assim, “esta união viva deve ser constantemente e ativamente reconquistada”72 não por meio de 

uma força setorizada da vontade, mas no âmbito de sua preocupação existencial. Em termos 

práticos, isto significa que a vontade não pode ser nem transformada num acidente, por um lado; 

nem ser engolfada por nenhuma adequação cognitiva, científica, metafísica, religiosa ou de 
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moralidade generalizante, por outro lado. A união viva há que ser vivida no próprio auto-exercício 

da vontade, como enfatizaremos a seguir.  

 

É a força do poder de ser, misteriosa e divina, que sustenta a vontade em sua coragem de ser e 

de crer. A este respeito, William James observou que o combus tível que sustenta nossa coragem 

para crer e dar sentido à vida, não é queimado na intelectualidade, mas na vontade. Assim, se nos 

propuséssemos a sermos completamente racionais, não poderíamos encontrar uma base para crer 

que possa haver uma verdade, e que nossas mentes e a verdade possam ser compatíveis uma a outra. 

Crer é, de fato, uma apaixonada afirmação da vontade. A busca de restrição ao engano e de 

obtenção da verdade no plano vital são exigências, em primeiro lugar, da vontade para crer. No 

campo do sentido último, “como regra, nós descremos de todos os fatos e teorias que não são úteis 

para nós.”73 Nesta área, nossa natureza não- intelectual de fato influencia nossas convicções. Há 

tendências e volições que ocorrem antes e outras que aparecem depois da crença. Ou seja, se houver 

paixão, vida ou significância vital, a crença torna-se viva. Mas a pura compreensão e a lógica, seja o 

que for que façam idealmente, não são as únicas coisas que realmente produzem crença em nós. 

 

Ora, se é a vontade apaixonada que exige a busca da verdade, a razão não é o único guia nesta 

busca. Assim, a preocupação com a verdade está pressuposta na fé, mas não a verdade como tal, de 

forma independente, mas sim quando ela é ou não fundamental numa realidade ou contexto. Ou 

seja, quando a opção entre perder e ganhar a verdade não é fundamental, podemos nos dar ao luxo 

de retirar o peso da seriedade de ganhar a verdade. Ora, temos então duas situações 

existencialmente e qualitativamente diferentes: a situação da vontade sendo autêntica em sua opção 

para crer, uma opção viva; e uma vontade hesitante, que se julga estar na confortável condição de 

não precisar ser uma opção viva. Uma opção viva é aquela na qual as hipóteses significativas são 

vivas, ou seja, aparecem à pessoa que escolhe como possibilidades reais, e essas possibilidades são 

medidas pelo fato de que a pessoa está disposta a agir.  Quando uma religião não é “uma 

possibilidade viva”, seus argumentos caem por terra: 

 
“Exatamente como o eletricista fala de fios vivos e mortos, podemos falar de qualquer 
hipótese como viva ou morta. Uma hipótese viva é aquela que atrai uma possibilidade 
real para aquele a quem é proposta. Se eu te pedir que creia em Madhi, a noção não faz 
nenhuma conexão elétrica com a tua natureza – ela se recusa a cintilar com qualquer tipo 
de credibilidade. Como hipótese, ela esta completamente morta. A um árabe, contudo 
(ainda que não seja um seguidor de Madhi), a hipótese está entre as possibilidades da 
mente: está viva. Isto mostra que a morbidez e vivacidade em uma hipótese não são 
propriedades intrínsecas mas relações para o pensamento do indivíduo. Elas são medidas 
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pela sua vontade para agir. O máximo de vivacidade em uma hipótese implica em 
vontade para agir irrevogavelmente.”74 

 

A religião, assim, é importante porque com ela ganhamos um “bem vital” quando cremos. O 

decisivo não é a postulação desta ou daquela crença. O decisivo no crer é uma opção de crença ou 

de fé que ocorre antes do estabelecimento desta ou daquela crença. Em outras palavras, o relevante 

é evidenciar qual a nossa opção ou atitude existencial quanto à verdade: nos colocamos realmente 

no caminho de busca da verdade ou não queremos, desde o início, chegar a lugar nenhum? 
 

“Crer na verdade! Evitar o erro! Estas são duas leis materialmente diferentes; e ao 
escolher entre elas nós acabamos por colorir de forma diferente toda nossa vida 
intelectual. Podemos considerar a busca pela verdade suprema, e o precaver-se do erro 
como secundário; ou podemos, por outro lado, tratar a evitação do erro como mais 
imperativa e deixar a verdade ao acaso. Realmente, crer em nada faz com que 
mantenhamos nossa mente em suspense para sempre, ao invés de, ao encerrá-la com 
provas insuficientes, corrermos o risco medonho de crer em mentiras. Mas você, por 
outro lado, pode pensar que o risco de estar em erro é uma questão muito pequena se 
comparada com a bem-aventurança do conhecimento real, e esteja pronto a correr o 
risco de ser tapeado muitas vezes em sua investigação ao invés de adiar indefinidamente 
a chance de solucionar o verdadeiro. Estas são questões que só adquirem sentido quando 
elas estiverem relacionadas com expressões de nossa paixão de vida.”75 

 

O problema é que, como não há uma terceira alternativa, não podemos evitar o ter que 

escolher. Não podemos evitar a questão religiosa permanecendo céticos e esperando que se faça 

mais luz pois, ainda que tal atitude nos resguarde do erro no caso de a religião não ser verdadeira, 

ela nos furta de nossa resposta ativa e abundante à vida – perdemos o bem, se ela é verdadeira. Esta 

pode parecer uma questão insólita. Mas, a este respeito, James argumenta que se nosso intelecto 

fosse infalível, poderia ter algum sentido adotar a posição de esperar até que tivéssemos provas 

mais firmes da verdade, ou falsidade, de uma hipótese de vida. Mas se cremos que a verdade não é 

tão simples assim e que sua certeza não vem fácil e levianamente, tal esperar perde e muito o seu 

sentido. Há tanto perigo em aguardar quanto em crer. Mas, de uma forma ou de outra, nossa 

decisão é feita forçosamente. E ela é importante porque muda nossas vidas: 
 

“Quando a opção entre perder ou ganhar a verdade não for relevante, podemos descartar a 
questão de ganhar a verdade. Podemos nos dar ao luxo de não ter que arriscar nada na fé 
e nos abrigar na espera dos resultados objetivos. Esta é quase sempre a situação da 
ciência. (...) Ocorre que, em nossos lidares com a natureza objetiva, nós somos 
obviamente registradores, e não produtores, da verdade. As questões aqui são sempre 
opções triviais, as hipóteses dificilmente são vivas e a escolha entre crer na verdade ou 
falsidade é raramente forçosa. Não faz nenhuma diferença. A paixões humanas, contudo, 
são mais fortes que regras técnicas. (...) E além do mais, é improvável que a verdade 
esteja assim tão agradavelmente ajustada às nossas necessidades e poderes. Questões de 
valores morais (inclusive a de tê-las ou não) são questões que não podem esperar por 
provas sensatas e, quanto a estas questões, são o coração e a vontade que se tornam 
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nossos oráculos. A questão de ter crenças morais ou não tê-las é decidida por nossa 
vontade.”76 

 

De forma simples e fundamental, o que está sendo dito é que tudo o que podemos ser é ser 

“vontade-de-crer” ou “vontade-de-não-crer”. James quer apontar que a crença é uma prerrogativa 

prévia da vontade em cada um. Para elucidar isto, James faz as seguintes perguntas: “As nossas 

preferências morais são verdadeiras ou falsas, ou são elas apenas fenômenos biológicos ímpares 

tornando as coisas boas ou más para nós, mas em si mesmas são indiferentes? Como pode o nosso 

puro intelecto decidir por sobre esta questão? Se o seu coração não quer um mundo de realidade 

moral, sua cabeça certamente nunca o fará crer em um.”77 Alguns homens são tão naturalmente 

frios que a hipótese moral nunca tem para eles qualquer vida pungente, enquanto por outro lado, na 

presença de uma hipótese moral, um jovem que vive em verdadeira busca de fé, sempre se sente 

estranhamente chamado. Mas o ceticismo moral não pode ser mais refutado ou provado pela lógica 

do que pode o ceticismo intelectual. Quando colocamos a nós mesmos que há a verdade (seja de um 

caso ou de outro), o fazemos com nossa total natureza, e somos nos mesmos que nos levantamos ou 

caímos pelos seus resultados.  

 

Há um campo no espírito humano que precisa estar livre para dar um salto à afirmação da 

vida, sendo que as evidências comprobatórias neste campo nunca possuem a última palavra. O 

mesmo vale para a vontade de não crer. O ceticismo ou cinismo que se recusa a crer, rebaterá com 

negatividade a cada esforço de evidência oferecida pela vontade de crer.  

 

Seja como for, em épocas de crise da personalidade, ou mesmo quando sentida em colapso, 

um novo centro começa a ser gerado a partir do próprio centro pessoal, como se fosse um feto no 

ventre da mãe. Como se novas diretrizes e visões começassem a ser formadas, criando novas 

configurações e ampliando perspectivas. Na descrição de James, quando este “novo centro de 

energia pessoal já foi incubado o tempo suficiente para estar pronto para abrir como uma flor, a 

única palavra de ordem é: ‘Tire as mãos’, a coisa desabrocha sem muita ajuda!”78 James quer 

indicar que a nova perspectiva da personalidade nasce a partir de uma força que está além do 

controle e determinações de tendências. Quando em colapso e em desestrutura, não se pode esperar 

que qualquer ação que se origine dela seja capaz de produzir qualquer coisa diferente da 

desorganização de onde ela emerge. Os tempos de crise são boa ocasião para abandonar velhos 

modelos e permitir que o existencial e a estrutura mental experimentem uma transformação 

                                                                 
76 IDEM. Ibid. pp. 19 a 23 
77 IDEM. Ibid., p. 23 
78 JAMES, William. The varieties of religious experience . New York, The New American Library, 1958, p. 172 
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qualitativa: “Pare de tentar [o controle total] e a coisa parecerá se fazer por si.”79 Esta experiência é 

freqüentemente chamada pela consciência religiosa de revelação. 

 

3.3. VONTADE E EXERCÍCIO 
“O processo de auto-integração é constitutivo para a 
vida, mas o é em contínua luta com a desintegração, e 
tendências integradoras e desintegradoras estão 
ambiguamente misturadas em cada momento dado. Os 
elementos estranhos que devem ser assimilados têm a 
tendência de se tornar independentes dentro da 
totalidade centrada e assim destruí-la.” 

 
                                                 Paul Tillich 

 

Queiramos ou não, a vida é uma questão de saúde; e saúde é uma questão tanto de pureza80 

quanto de disciplina. Saúde e pureza estão intimamente ligadas ao processo de auto- integração, que 

é sempre contrabalançado pelas forças de desintegração. Integração e desintegração são forças 

efetivas de toda situação da vida. Cada situação da vida é um compromisso entre essas forças. Isto 

cria o caráter fundamentalmente dinâmico da vida que não pode ser descrito exclusivamente em 

termos quantitativos. Teologicamente, diz Tillich, “nada na natureza é totalmente uma coisa  −  se  

‘coisa’ aqui significar aquilo que é totalmente condicionado, um objeto sem qualquer tipo de ‘ser-

em-si’ ou centralidade.”81 O processo de auto- integração é constitutivo para a vida, mas o é em 

contínua luta com a desintegração. Isto caracteriza saúde e pureza como um exercício fundamental 

da vida. Assim, a saúde, em seu exercício de auto-integração, depende de duas forças básicas: 

aquela que encaminha para a  auto-identidade  e aquela que encaminha para a auto-alteração. Ou 

seja, a vida adoece (o eu se desintegra) se for incapaz de firmar-se como unidade centrada diante 

dos numerosos estímulos e não resistir ao impacto destrutivo das impressões que o atraem para 

direções múltiplas e contraditórias: 
 

“Vivem em nós inúmeros. (...) 
Tenho mais almas que uma. 
Há mais eus do que eu mesmo. 
Existo todavia indiferente a todos, 
Faço-os calar: eu falo. 
Os impulsos cruzados do que sinto ou não sinto 
Disputam em quem sou. Ignoro-os. Nada ditam a quem me sei.”82 

 

Por outro lado, a vida também adoece se, debaixo de tais impactos, for incapaz de manter 

funções particulares equilibradas com outras. Neste caso, o medo de perder-se a si mesmo pode 

                                                                 
79 IDEM. Ibid., p. 169 
80 A questão da pureza será tratada adiante. 
81TILLICH, Paul. Teologia Sistemática. Op. cit., p. 411. 
82REIS, Ricardo (Fernando Pessoa). Odes de Ricardo Reis. Op. cit., p. 142 a 143. 
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resultar numa indiferença ao ambiente de tal forma que impeça qualquer auto-alteração, 

transformando a auto- identidade numa forma morta. 

 

Chamamos de exercício a uma preocupação fundamental do ind ivíduo com este movimento 

duplo que a saúde ou a qualidade de vida requer. Vimos no primeiro capítulo a importância do 

exercício também para Ricoeur. Chama-o de esforço, uma vez que a vontade, entre outras 

atribuições, procura vencer a inércia corporal. 83 Toda ação é uma expressão e vitória do exercício. 

A vontade sabe que as resistências não são absolutas. A importância do exercício está na capacidade 

que tem para acompanhar as ambigüidades do hábito. Em princípio, o hábito é o órgão que mais 

aumenta a eficácia da vontade, do querer, e livra a vontade da preocupação com os meios, 

capacitando-a para se focar nos fins. Ao dar- lhe este padrão de ação familiar e fácil, o hábito reforça 

a vontade. Mas o hábito é uma faca de dois gumes: pode propiciar a tentação e a oportunidade para 

uma degradação da vontade ativa. Sua espontaneidade pode se tornar em inércias: a vontade fraca 

ou cansada poderá ver neste padrão facilitador não apenas uma ferramenta para a ação efetiva mas 

também uma fuga da responsabilidade, um substituto para tal ação.84 Assim, a significação última 

do hábito (como também das habilidades pré-formadas e da emoção) depende do exercício que 

determina se a vontade faz uso das ações efetivas ou se rende à facilitação do hábito.  

 
Assim, a dialética nunca é a do puro esforço – comumente chamada de força de vontade – 

conquistando a pura emoção involuntária ou o hábito, mas antes é o esforço voluntário usando 

aspectos do involuntário para conquistar aqueles aspectos que se opõem numa situação dada. O 

esforço é um epítome da liberdade encarnada: liberdade apropriando-se de um corpo e de um 

mundo. Tanto na decisão como na ação o involuntário é um involuntário para uma vontade, 

contudo o querer é possível somente por razão do órgão involuntário de que ele se apropria. Apesar 

deste caráter primordial do esforço, Ricoeur aponta que a filosofia do esforço não é a totalidade de 

uma filosofia do homem, 85 pois o exercício da vontade está tanto nas ações como  na parada. Tanto 

no conhecimento quanto na prática. O exercício é uma questão para o homem como um todo. 

 

“O pensador subjetivo existente,” observa Kierkegaard, “é, em sua relação existencial com a 

verdade, tão negativo quanto positivo: ele tem tanto humor quanto sensibilidade essenciais, e ele 

está constantemente em processo de tornar-se, isto é, está sempre em exercício e esforço.”86 Tal 

exercício não é só atenção mas também requer uma consciência e prática de sacrifícios, perdas e 

conquistas: 
                                                                 
83RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit, p. 292 
84 IDEM. Ibid., p. 264 a 272 
85 IDEM. Ibid., pp. 313 a 318 
86KIERKEGAARD, Sören. Concluding Unscientific Postscript. Op. cit., p. 74. 
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“Vida é sempre vida de alguém, de um ser individual. Está incluído na minha vida tudo o 
que me pertence: meu corpo, minha autoconsciência, minhas memórias e antecipações, 
minhas percepções e pensamentos, minha vontade e emoções. Tudo isso pertence à 
unidade centrada que sou. Tento aumentar esse conteúdo mediante a saída de mim e 
tento preservá-lo retornando à unidade centrada que eu sou. Nesse processo encontro 
inúmeras possibilidades, cada uma das quais, se aceitas, significa uma auto-alteração e 
conseqüentemente um perigo de destruição. Em vista de minha realidade presente, devo 
manter distantes de mim muitas possibilidades de meu eu centrado, ou devo sacrificar 
algo daquilo que sou agora por causa de algo possível que pode ampliar e fortalecer meu 
eu centrado. Assim, meu processo vital oscila entre o possível e o real e requer o 
sacrifício de um pelo outro −  o caráter sacrificial de cada vida.”87 

 

Ou seja, a atenção humana deve voltar-se para um profundo exercício existencial constante 

de cura e reunião ou de alterações, sempre na perspectiva da centralidade, desafiada a identificar 

qualquer tendência que se torne em estrutura de alienação e perda desta centralidade. É um agir 

pleno, mas que está sempre desprendido. Abraça-se a realidade, mas não se é tomado por ela. Quem 

se exercita no interior é difícil de ser controlado. É a liberdade que nos empurra a buscar em nosso 

íntimo algo superior que não pode ser acessado com a preguiça, com uma vontade setorizada, 

dividida, com um olhar viciado ou desconcentrado, com o coração inconseqüente, sem uma paixão 

infinita. 

 

Nietzsche dizia que “dois motivos impedem os homens de escutarem a voz do seu 

verdadeiro eu: o medo e a preguiça.”88 Para Heidegger, é exatamente no exercício existencial, 

chamado no alemão de sorge/sorgen89, que o Dasein tem seu fenômeno único e primordial de 

fundamentação ontológica.90 O ser do Dasein revela-se na preocupação e é nela que consegue 

manter-se como um Ser Total, pois estar-no-mundo é essencialmente preocupação.91 Mas não 

aquele “preocupar-se” como uma atitude isolada do eu para consigo mesmo. Sendo uma totalidade 

estrutural primordial, a preocupação antecede qualquer atitude ou situação particular do Dasein. 

Portanto, quando falamos em exercício, não se trata de estabelecer uma prioridade do prático sobre 

o teórico ou vice-versa. “Teoria e prática são possibilidades de ser para uma entidade cujo ser deve 

ser definido como preocupação. A Preocupação em sua totalidade é essencialmente algo que não 

pode ser isolado. Qualquer tentativa de traçá- la como atos especiais ou impulsos como quereres, 

desejos, tendências, vícios, ou construí- la a partir destes, será inútil.”92 

 

                                                                 
87TILLICH, Paul. Teologia Sistemática.  Op. cit., p. 417. 
88GILES, Thomas Ransom. História do Existencialismo e da Fenomenologia. São Paulo, E.P.U., 1989, p. 28. 
89Literalmente, “preocupação”  ou  “cuidado”. 
90HEIDEGGER, Martin. Being And Time. New York and Evanston, Harper & Row, s/d., p. 226. 
91IDEM. Ibid., p. 237. 
92IDEM. Ibid., p.  238. 
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O cristianismo primordial tinha uma preocupação com o exercício, chamando o homem ao 

não-conformismo, a deixar pai e mãe para se aperfeiçoar. Mas o exercício nunca perde seu caráter 

de risco e de ambivalência pois exige sempre a decisão de estar-se sacrificando ora algo real em 

nome do possível, ora algo possível em nome do real. Tillich nos oferece alguns exemplos: 

 

“Devemos sacrificar interesses possíveis em vista daqueles que são ou poderiam ser reais. 
Devemos desistir de um trabalho e de vocações possíveis tendo em vista aquela que 
escolhemos. Devemos sacrificar relações humanas possíveis por causa das relações reais 
ou sacrificar relações reais em função de relações possíveis. Devemos escolher entre 
uma construção consistente mas limitada de nossa vida ou então a quebra de tantos 
limites quantos forem possíveis, mas com a perda de consistência e direcionalidade. 
Devemos decidir-nos continuamente entre a abundância e a pobreza e entre tipos 
especiais de abundância e tipos especiais de pobreza. Há a abundância da vida para a 
qual somos conduzidos pela ansiedade de permanecermos pobres em algum sentido, ou 
em muitos sentidos; mas essa abundância pode ultrapassar nosso poder de fazer justiça a 
ela e a nós, e neste caso a abundância se torna uma repetição vazia. Se, por causa disso, 
a ansiedade contrária (a de perdermo-nos a nós mesmos na vida), conduz à uma 
resignação ou ao completo afastamento da abundância, a pobreza pode se tornar uma 
auto-referência vazia. A unidade centrada do eu pessoal inclui tantas tendências 
diferentes, cada uma das quais tende a dominar o centro.”93 

 

É nesta dinâmica de opções que a qualidade aparece. Tanto o manter como o modificar são 

sempre sacrifícios. O centro de referência é sempre a realidade centrada do indivíduo e não o 

exercício em si, sob pena deste perder sua dimensão qualitativa. O sacrifício deve ser assumido com 

a consciência de que ele é um risco e não algo “bom” sem ambigüidade, sobre o qual uma 

consciência despercebida pode se apoiar. 

 

A preocupação pela qualidade requer as seguintes perguntas: nesta situação, devo sacrificar 

o real pelo possível ou o possível pelo real? O que deve ser sacrificado? O auto-sacrifício pode ser 

inútil se não houver um eu digno de ser sacrificado. Ou pode também ser que seu gesto pode não 

conseguir auto- integração. 

 

No conhecimento positivo, objetivo ou especulativo, o indivíduo aprende muito sobre a 

história e o mundo, mas pouco sobre si mesmo. Aprendemos mais sobre nós mesmos em exercício 

constante, reunindo o subjetivo e objetivo, num saber que só podemos acessar repetidamente. A 

contemplação que não se põe em teste é falseamento, diz Kierkegaard.  “Ao invés de guardar sua 

contemplação para si mesmo e segurar-se nela a fim de penetrar o tempo com ela numa direta, mas 

gradual maneira, a pessoa de vontade dividida deixa que o tempo a corte de sua contemplação.”94 

Desse modo, o preguiçoso sempre tem um poder de imaginação desproporcionado e freqüentemente 
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usa a reflexão e a contemplação como formas de auto-esquiva. Quem prossegue na vida em habitual 

exercício, sabe que o negativo está presente na existência e em todo lugar, preservando- lhe a 

lucidez nas situações que abraça. A constante atitude positiva fecha o interior e, assim, o ser da 

pessoa. O negativo é indireto, abre-o. 

 

Ocorre que o exercitador é tão negativo quanto positivo. E a crítica kierkegaardiana parecia 

também já antever o que se tornaria algo contemporâneo: querer super-valorizar o negativo com um 

discurso e modo positivos. “Entre os assim chamados negativos,” adverte Kierkegaard, “há alguns 

que, tendo vislumbrado de fato o negativo, debandam rápido para o positivo e saem pelo mundo 

como pregoeiros públicos do negativo, para advertir, prescrever e oferecer a venda de sua sabedoria 

de felicidade negativa. Estes são tão insensatos quanto os pensadores positivos pois são positivos 

tanto quanto.”95 

 

O genuíno exercitador é sempre tão negativo quanto positivo. Sabe que a disciplina suprema 

é permanecer assim sempre enquanto existir, pois ama a beleza que é fruto desta disciplina. É 

cônscio de que seu exercício não significa que ele tem, num sentido finito, uma meta para qual ele 

se esforça, e que terá completado quando alcançar sua meta. Ele não cai na tentação de ser um 

exercitador somente em momentos seletos de meditação quimérica, nem faz de seu exercício um 

murmúrio de ter que fazê- lo por obrigações ou convenções. É sensível tanto ao cômico quanto ao 

comovente e triste. Sabe que a tristeza sem o humor transforma-se em doente desilusão, e que o 

cômico que não é assegurado pela presença da tristeza é imatura leviandade. O exercitador é tão bi-

frontal como a própria existência. Em suas conquistas e derrotas, ele as recebe e as vive como 

dádivas, mas em tudo que faz, coloca a finalidade à frente, adiada, sem ser engolido por ela. 

 

Na perspectiva da fé, o exercício se dá no desejo de ter a vontade transformada pelo divino. 

Isto se manifesta, por um lado, como uma abertura à presença do sagrado aqui e agora. O espírito 

humano é fascinado pela presença do divino, que “santifica o lugar em que aparece e a realidade 

onde se manifesta”. 96 Por outro lado, o sagrado é juízo sobre tudo o que é. Suscita santidade na 

prática do amor e da justiça. Representa aquilo que somos essencialmente e também nossas 

possibilidades fundamentais. Em nosso exercício, o divino é a Lei suprema do nosso próprio ser. 

Ela está a favor de nós e contra nós. O símbolo de Deus como Pai expressa este caráter. O primeiro 

elemento ocupa-se com a santidade do ser, o segundo, com a santidade do poder-ser. Em ambos, o 

exercício procura romper o comodismo imposto pela finitude, desafiando e encarando a inanulável 
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tensão entre a incondicionalidade da experiência da fé e a condicionalidade da vida concreta da fé. 

No campo do exercício já não faz sentido entender pecado moralisticamente: “o contrário do pecado 

não é a virtude, mas sim a fé”97, e fé que é exercício perante Deus. Pecado, concretamente, é  “o 

pecado de sonhar em vez de ser, de não manter senão uma relação estética de imaginação com o 

bem e a verdade, em vez de uma relação real, do esforço de criá-la pela sua própria vida.98 Abade 

Agatão, um dos pais do deserto, repetia sempre: “Sem uma grande vigilância, o homem não avança 

nem sequer numa só virtude.”99 Disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza. E ter bondade é ter 

coragem. 

 

A fé contemporânea precisa redescobrir-se como uma preocupação com visões que são fruto 

do auto-exercício e não se restringir à encantamentos de visões alucinantes. “Quando testes e 

tentações atacam dialeticamente, e quando a vitória é também sempre construída dialeticamente, um 

homem sempre terá muito a fazer de si mesmo”, diz Kierkegaard. “Com certeza, neste caso ele não 

estará na posição de fascinar toda a humanidade pelo encantamento delicioso de visões 

incomparáveis.”100 Sua ocupação está em sua própria luta. 

 

Nossa cultura contemporânea privilegia como trabalho aquilo que se mantém no nível 

visível e tecnicamente operacional. A partir disso acabamos crendo que o exercício quanto à 

preocupação maior de nossas vidas restringe-se a este tipo de fazer. Nos tornamos peritos na arte de 

fazer coisas, mas raramente nos exercitamos na arte de nossa preocupação maior. Em nossa 

sociedade quase tudo é mais importante que este exercício. Privilegia-se o sucesso, o prestígio, o 

dinheiro, o poder, a prosperidade. Quase toda nossa energia é utilizada em aprender como alcançar 

esses alvos e quase nenhuma é dedicada a aprender a arte do exercício de forma mais integradora. 

Neste, a motivação de nossas ações é tão importante quanto o seu produto. Visto de um ângulo 

operacional, o exercício parecerá uma prática passiva pois não se está “fazendo” coisa alguma. 

Nada mais equivocado. Ele constitui-se na mais alta atividade que existe, uma atividade da alma, da 

pessoa como um todo que se entende e busca viver como um todo, querendo em sua vontade fazer 

uso dos poderes inerentes, restaurando as condições de independência e liberdade interiores. Tal 

exercício, quando praticado autenticamente, custa ao indivíduo não menos que tudo; mas também 

dá-nos a condição de sermos inteiros em tudo que vivemos. 

 

                                                                 
97KIERKEGAARD, Sören. Desespero - A Doença Mortal. Op. cit., p. 95. 
98IDEM. Desespero - A Doença Mortal.  Op. cit., p. 88. 
99GUY, Jean-Claude (Trad. E Org.). Palavras dos Antigos - Sentenças dos Padres do Deserto. São Paulo, Edições 
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Sob a perspectiva da fé e do exercício, “a parada é também movimento. É o movimento 

interior do coração. Parar é aprofundar-se em interioridade.”101 Aquele que deseja a única coisa 

necessariamente tem seu caminho marcado por contínuas pausas. Somente quem segue o 

desprendimento é que sabe o quanto isto requer de exercício ativo da pessoa inteira, exigindo sua 

totalidade de ser, de concentração e plena dinâmica da vontade. O exercício da vontade é um 

trabalho intenso feito por dentro e por fora. Falar em exercício significa procurar a vida como 

totalidade. Teologicamente, isto se torna crucial, por exemplo, na incrível tentativa humana de 

compartimentalizar o ser de Jesus. “Mas nada de Jesus pode ser separado de seu ser,”102 insiste 

Tillich. Não podemos fazer a separação racional entre as palavras de Jesus e o seu ser. Nem 

tampouco a separação pietista entre os feitos de Jesus e seu ser. Também não é possível a separação 

ortodoxa do sofrimento de Jesus em relação ao seu ser. Devemos entender seu ser como o Novo, 

completo Ser e suas expressões como manifestações daquele que se deu integralmente entre nós. 

 

Os relatos bíblicos sobre Jesus não psicologizam. Na verdade, ontologizam. Falam do 

Espírito divino nele e de sua união com o Pai. Falam de sua resistência às tentações demoníacas, de 

seu amor, paciente mas crítico para com seus discípulos e para com os pecadores. Falam de sua 

experiência de solidão e de falta de sentido e de sua ansiedade com respeito à morte violenta que o 

ameaçava. Nada disso é psicologia ou descrição de caráter. São relatos da presença do Novo Ser em 

Jesus sob as condições da existência, na qual a ansiedade é conquistada. Este poder de ser em Jesus 

não é uma questão de boa-vontade de alguém, mas sim, é um dom que precede ou determina o 

caráter de todo ato da vontade. De forma clara, a vontade se reintegra, não através do esforço para 

produzi- lo, mas somente na medida em que se abre transparentemente para sua integralização. São 

João da Cruz nos dá uma clara imagem disto numa de suas analogias: 
 

“Se o raio de sol vier refletir-se sobre um vidro manchado ou embaçado, não poderá fazê-
lo brilhar, nem o transformará em sua luz de modo total, como faria se o vidro estivesse 
limpo e isento de qualquer mancha; este só resplandecerá na proporção de sua pureza e 
limpidez. O defeito não é do raio, mas do vidro. (...) Se o vidro estiver perfeitamente 
transparente, fica parecendo raio de luz, embora ainda conservando sua natureza distinta. 
Fica sendo raio ou luz por participação. Assemelha-se a esse vidro a alma.103 

 

Esta analogia é um prolongamento da mesma imagem evangelista que descreve 

simbolicamente Deus como “a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem” (João 

1.9). Assim, paradoxalmente, exercício não é a arte de acumular intenções com fim à eficácia, mas 

antes, a prontidão em desprender-se para que cada intenção seja transparecida e tomada pelo 
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verdadeiro poder de ser. A negligência deste exercício pode ser chamada de preguiça. É a preguiça 

que gosta de separar tudo de forma a tornar tudo cômodo e distante do exercício. Os monges iam 

para o deserto para serem martelados na bigorna pelo tes(n)tador. Começaram seu aprendizado 

achando que a solidão era ciência a ser encontrada num lugar. Mas logo aprenderam também que se 

tratava de uma realidade a ser cultivada no interior. Sabiam que era ali que as coisas mais profundas 

da alma, as mais belas e as mais terríveis, afloram. “Somente podem ver as coisas mais belas 

aqueles que têm coragem de olhar para as mais terríveis. O Belo só existe como triunfo sobre o 

Terrível.”104 

 

Para nós hoje, parece uma conclusão muito óbvia. Ocorre que não nos damos conta disso 

puramente com a mente. É necessário o momento em que o corpo esteja só concretamente  −  o 

encontro do corpo consigo mesmo. A grande lição monástica é a de que o lugar de encontrar-se com 

os demônios é no deserto, na solidão  −  o lugar da luta e da possibilidade. 

 

Os nossos movimentos interiores também são responsáveis pela beleza do nosso viver. Os 

sentimentos ficam lá, dentro de nós, o tempo todo batendo uns com os outros numa euforia de vozes 

provindas dos mais diferentes interesses e mundos. Nos tornamos especiais quando levamos todas 

estas vozes para o deserto, para a solidão. Aí chegamos à conclusão de que elas quase sempre não 

querem dizer nada que valha um bom ouvido. Eram ruídos. Ruídos nunca resistem à profunda e 

sincera vontade de silêncio. Diluem-se e dissipam-se. A solidão tem então este efeito de testar as 

nossas vozes. Ficamos lá, desnudos, sendo obrigados a deixar aparecer a voz que realmente fala da 

nossa verdade. É por isso que por vezes não resistimos ao impulso de criticar o mundo, porque o 

mundo foge do silêncio. E ao fazê- lo, torna-se falso consigo mesmo. 

 

Fora do deserto não há a possibilidade, não há luta significativa, não há necessidade de 

confrontar demônios. Nos relatos bíblicos o deserto é o lugar do teste e da batalha. Abraão deveria 

travar a batalha interna sobre o sacrifício de Isaque num lugar retirado. As batalhas interiores de 

Moisés o levaram para o deserto. Foi o deserto o que Jesus procurou para que pudesse ser colocado 

em uma longa prova. Somente depois de enfrentar suas próprias vozes é que estes homens tiveram 

condições para falar algo sobre o mundo. Na maioria das vezes, as possibilidades não começam fora 

de nós. As realidades desintegradoras, estas sim são a todo tempo formadas e refeitas a todo 

momento ao fragor das suas lógicas de desintegração. Mas nossas possibilidades fundamentais nos 

aguardam a partir da centralidade e interioridade da nossa vontade. Furtar-se da integralidade da 
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vontade é recusar-se a ser colocado à prova. Esta “vontade da vontade” é a instância responsável 

pelo nosso controle de qualidade, palco do exercício. 

 

A vontade como dom também foi uma das maiores descobertas de Buda em sua busca da 

felicidade. Percebeu que ela acontece quando descobrimos a arte do caminho do meio. “A verdade 

não está nos extremos: nem no luxo, nem no extremo ascetismo.”105 Somos como uma corda de 

violão - muito esticada, arrebenta; muito frouxa, não produz som. Para ele, vontade só podia ser 

entendida como uma arte de afinação. Agostinho confirma: “Nem o comer traz abundância, nem o 

deixar de comer traz privação. Isso equivale a dizer: nem a abundância me fará rico, nem a 

necessidade me tornará pobre.”106 Ainda na mesma linha, São João da Cruz dizia que “no sentido 

evangélico da palavra, não se é verdadeiramente pobre quando se está privado de bens materiais, 

mas somente quando a vontade desprende-se das coisas de forma lúcida”107, num zelo contínuo de 

manter-se livre. Nossa civilização levou eras para aperfeiçoar a arte do ponto  “preciso” em quase 

todas as esferas da vida. No restaurante, somos os primeiros a reclamar da falta de dosagem correta 

do sal ou do tempero na comida; condenamos quaisquer exageros de tempo gasto em trabalho, 

estudo ou diversão;  no amor, somos requintadamente exigentes quanto aos hábitos mal-dosados 

dos parceiros; enfim, buscamos uma certa disciplina em quase tudo. No entanto temos uma 

resistência para admitir que há também no campo da fé uma arte de dosar ingredientes, cuja prática 

requer atenção, aprendizado e aperfeiçoamento. 

 

Na integralização da vontade, o desejo é sempre ser misturado com o vazio e o exercício. É 

apenas quando a vontade mistura um certo vazio ao desejo que a vontade livre e bela pode ser 

possível, seja no pouco ou na abundância. Se este conceito de vazio misturado ao desejo parece-nos 

místico demais, entrego a palavra para o representante daqueles que acreditamos estarem “longe” 

dos delírios místicos: 

 

“Quando me constituo como a compreensão de um possível como meu possível, devo 
reconhecer sua existência lá no fim do meu projeto e apreendê-lo como sendo eu 
mesmo, aguardando-me já lá no futuro e separado de mim por um nada. Neste sentido, 
apreendo-me como a fonte original de minha possibilidade, e é isto que originalmente 
chamamos de consciência da liberdade.”108 

 

“Efetivamente, não são as coisas desse mundo (em si) que ocupam a alma nem a 

prejudicam, pois lhe são exteriores, mas somente (o modo em que) a vontade da alma se inclina nas 

                                                                 
105ROCHA, Antonio Carlos. O Que é Budismo. São Paulo, Editora Brasiliense, 1988,  p. 28. 
106AGOSTINHO, Santo. Confissões. Op. cit., p. 282. 
107BERARDINO, Pedro Paulo Di. Itinerário Espiritual de São João da Cruz, Místico e Doutor da Igreja. São Paulo, 

Edições Paulinas, 1993,  p. 78. 
108SARTRE, Jean-Paul. Being And Nothingness. New York, The Citadel Press, 1968,  p. 41. 
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coisas.”109 São infindas as sugestões dos sábios, dos místicos, dos pensadores e dos poetas quanto à 

arte do querer. Todos eles querem insinuar que o querer freqüentemente faz a vontade ficar pesada, 

de forma que já deixa de ser vontade e torna-se possessão. Sem o vazio, a vontade não sobrevive. 

Mesmo Hegel dizia que sem uma pitada de vazio não podemos conhecer bem as coisas: “Aquilo 

que é conhecido com a familiaridade não é realmente conhecido, pela simples razão de ser 

familiar.”110 Um certo vão é sempre necessário. 

 

Roland Barthes nos lembra que quando crianças, tínhamos esta sabedoria naturalmente. 

Brincando em torno da mãe, a criança faz movimentos de idas e vindas. Se afasta dela e depois 

volta, para trazer- lhe uma pedrinha, um fiozinho de lã, desenhando assim ao redor de um centro 

calmo toda uma área de jogo, no interior da qual a pedrinha ou a lã importam finalmente menos do 

que o dom cheio de zelo que deles se faz. “Quando a criança age assim”, conclui, “não faz mais do 

que desenrolar as idas e vindas de um desejo, que ela apresenta e representa sem fim.”111 O desejo 

assim, requer idas e vindas. Há um enorme abismo entre vontade e possessão. Quem gosta de 

apropriar entende muito pouco sobre a vontade. O querer tem que ser leve para que seja querer 

integral, do íntimo, e fecunde de beleza a ação. Assim entendem também os poetas: 
 

“Nunca a alheia vontade, inda que grata, cumpras por própria. 
Manda no que fazes, nem de ti mesmo servo. 
Ninguém te dá quem és. Nada te mude. 
Teu íntimo destino involuntário cumpre alto: Sê teu filho. 
No mundo, só comigo, me deixaram os deuses que dispõem. 
Não posso contra eles: o que deram aceito sem mais nada. 
Assim o trigo baixa ao vento, e, quando o vento cessa, ergue-se. 
(...) Do que quero renego, se o querê-lo me pesa na vontade. 
Nada que haja vale que lhe concedamos uma atenção que doa. 
Meu balde exponho à chuva, por ter água. 
Minha vontade, assim, ao mundo exponho. 
Recebo o que me é dado, e o que falta não quero. 
O que me é dado quero, depois de dado, grato. 
Nem quero mais que o dado ou que o tido desejo.”112 

 
“Nunca deixaremos de explorar. 
E o fim de todo explorar será chegar aonde começamos, 
E então conhecer o lugar pela primeira vez. (...) 
Depressa agora, aqui, agora, sempre  − 
Uma condição de completa simplicidade, 
Que custa nada menos que tudo. 
E tudo estará bem, 
E todas as coisas estarão bem.”113 

 
                                                                 
109CRUZ, São João da. Obras Completas. Op. cit.,  p. 147. 
110HEGEL, G. W. F. . The Phenomenology of the Mind. New York, Harper & Row, 1967,  p. 92 
111BARTHES, Roland.  Aula.  São Paulo, Editora Cultrix, 1992,  p. 44. 
112REIS, Ricardo (Fernando Pessoa). Odes de Ricardo Reis. Op. cit., p. 135 a 136. 
113ELIOT, T. S. . Four Quarters. London, Faber and Faber, 1989,  p. 48 . 
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Também Agostinho conclui sua magnífica obra com uma bela visão onde o exercício  

encontra-se a si mesmo como um fim de inquietação: “Também então repousarás em nós, da 

maneira que agora ages em nós. Este repouso será teu por nós, como são essas ações por nós. Tu, 

porém, Senhor, estás sempre ativo e estás sempre em repouso.”114 

 

3.4. VONTADE E DESEJO PURO 
“Felizes os puros de coração, porque verão a 
Deus.“ 

                                                      Mateus 5.8 . 
 
“Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. 
Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois 
de vontade dividida, limpai o coração.” 

                                                              Tiago 4.8  . 

 

A realidade da saúde e sua qualidade, em qualquer área, está intimamente ligada à questão 

da pureza. Pureza, aqui, não entendida como assepsia hermética, porque não é assim que a saúde é 

obtida na vida. Não se trata da pureza de algo, de uma coisa, de um tecido orgânico, mas a pureza 

do exercício, do exercitar da vontade presente na vida. Para ser saudável, preciso exercitar a saúde. 

Como vimos atrás, a saúde é fruto de um exercício diante da tensão de forças e movimentos. As 

forças de treinamento de quem quer aprender a nadar estão em tensão com inúmeras forças que 

resistem a este treinamento. O aprendizado de natação está em relação direta não só com o exercício 

dos músculos, mas também simetricamente em relação direta com a pureza do querer. O exercício 

da vontade requer pureza uma vez que posso simulá- lo sem que de fato esteja em exercício. 

 

Lembro-me da experiência de uma conhecida que por meses conseguiu, assombrosamente, 

simular até para si mesma que estava grávida. Chegou a ter o ventre inchado, quando na verdade 

nenhuma fecundação havia ocorrido. Por mais que exista a alegação de que saúde ou pureza sejam 

entidades relativas, a vida, no entanto, desenrola-se completamente calcada sobre a realidade 

universal da saúde e da pureza. Um psicólogo, por exemplo, se põe a trabalhar numa convicção 

sempre à priori de que existe uma saúde para qual se empenha junto ao paciente. O mesmo fazem 

os médicos, os veterinários, os botânicos, as donas-de-casa, os jardineiros, os agricultores, os 

fazendeiros, os ecologistas, os biólogos, os agrônomos, todos devotos da saúde e da pureza, sem as 

quais, suas atividades perderiam sentido. Saúde e pureza são realidades que precisam ser aprendidas 

e preservadas, pois no seu âmbito mais básico, estão acima de iniciativas ou opiniões particulares. 

Nas sociedades industriais, a saúde e a pureza, por serem escassas, custam caro e são de difícil 

preservação: as matas são devastadas, os vasos sanguíneos são facilmente entupidos, os alimentos 

são pestificados, modificados e artificializados. Vivemos num mundo em que o natural custa caro. 
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De qualquer forma, aceitamos com facilidade o fato de que há uma saúde para tudo na vida. 

Mas quando se trata do desejo, abrimos uma resistente exceção. Alegamos não haver tal coisa como 

“um desejar saudável”. Desejos são desejos e não podem ser submetidos a critérios de pureza. O 

fato é que poucos se dão conta da natureza fundamentalmente mística da saúde. O conceito de 

saúde só pode ser entendido com base num certo misticismo – a presença de uma harmonia superior 

e misteriosa que só podemos constatar e experimentar seja preservando-a ou então desintegrando-a. 

 

Agostinho observou que “não é de admirar se o pão, que é tão agradável ao paladar do 

homem sadio, parece tão detestável ao enfermo, e que a luz, tão cara aos olhos límpidos, seja 

desagradável aos olhos irritados.”115 A vontade, por sua vez, também está relacionada à dimensão 

da saúde. Foi o próprio Agostinho que chamou nossa atenção para o fa to de que o mal  “não é uma 

substância existente em si, mas a perversão da vontade que, ao afastar-se do Ser supremo, esvazia-

se por dentro e pavoneia-se exteriormente.”116 Quando isto acontece, experimenta-se uma amarga 

desintegração da vontade que desemboca afinal nas realidade humanas de terem todas as coisas 

cheias  −  o desejo morto. No desejo morto, falta- lhe a dor da saudade. Kierkegaard nos alertou 

sobre o perigo anti-vida deste revés. A vontade fica encharcada com tantos fascínios externos que 

acaba sendo engolida por eles, perdendo sua auto- integração e solidão essencial que dão condições 

à possibilidade de ser fascinada. Sem o cultivo da saudade, da solidão em contraste com os 

elementos da dimensão do destino, o fascínio do desejo rapidamente dissolve-se em enfado. 

 

Para Kierkegaard, o desejo puro/supremo que gera a vida, tão suprimido no mundo moderno 

(ou pós-moderno), só pode ser gerado/encontrado na integralização da vontade que procura a única 

coisa: “pureza de coração é desejar uma coisa só.”117 O desejo puro só pode ocorrer quando nossa 

mente não está dividida. Há um sem número de fatores que se esforçam para deixar nossa mente 

dividida, impedindo-a de ser pura. Um deles é a ilusão de que a qualidade surge com o acúmulo de 

tempo, de eventos, de experiências ou de conhecimento.118 Este é o mundo dos sofisticados que 

acham que a bondade só pode ser alcançada às custas de muito tempo e muito esforço com estas 

coisas. Santo Antão proferia que “não se deve medir o caminho da virtude, nem a vida em retiro 

com vista à virtude, por meio do tempo, mas por meio da qualidade do desejo e da resolução.”119 

Tempo e esforço são de fato importantíssimos para se conseguir uma coisa, mas não são em nada 

decisivos se esta uma coisa for a bondade e a felicidade. Mais que isto: “A pessoa que deseja uma 
                                                                 
115AGOSTINHO, Santo. Confissões. Op. cit., p. 179. 
116IDEM. Ibid.,  p. 180. 
117KIERKEGAARD, Sören. Purity of Heart Is To Will One Thing. Op. cit.. 
118IDEM. Ibid.,  p. 36. 
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única coisa que não seja a bondade, não pode desejar verdadeiramente uma única coisa.”120 Se o 

fizer, entrará em auto-engano. Sua vontade íntima está dividida e relutante para compreender que a 

bondade121 é a única coisa  que baseia qualquer desejo particular. Prazer, honra, riqueza, poder e 

tudo o que este mundo tem a oferecer somente aparentam ser a única coisa para alguém. Não 

possuem necessariamente, em si, um comprometimento com a bondade e quase sempre exigem uma 

atitude de mente dividida. 

 

Nenhuma destas ou outras coisas podem ser a coisa única pois todas estão em mudança, 

tanto quanto a pessoa que as  deseja também está. Somente a bondade permanece, é acessível 

sempre, e é única em toda idade ou situação. Sem a bondade, nenhum desejo pode adquirir sua 

unidade. Resulta num vazio sem beleza e sem gosto, sempre necessitando da multiplicidade para 

esconder-se. É a bondade que dá unidade ao desejar e proporciona real felicidade a cada ato 

volitivo. Tudo o que desejamos, para ser desejo genuíno desta única coisa, deve ser plasmado na 

bondade, seja na alegria ou na dor. Fora da bondade, experimentamos o desejo dividido, que em sua 

astúcia produz, internamente, fugas, e, externamente, engano. 

 

Tomemos o amor como exemplo. Aquele que realmente ama não ama de uma vez por todas. 

Também não usa parte de seu amor e depois de novo uma outra parte. Não, aquele que ama, ama 

com todo seu amor, que se faz presente em cada expressão. Ele é dado como um todo, como uma 

unidade, pois é mantido intacto na vontade como uma unidade, como pureza de coração. “Se um 

homem em verdade desejar a única coisa, então esta coisa que ele deseja deve ser tal que permaneça 

inalterada em todas as mudanças, de modo que no desejá-la, ele adquira imutabilidade.”122 Caso 

contrário, ele próprio torna-se volúvel, dividido e instável. Estas declarações de Kierkegaard 

parecem ser um escândalo aos ouvidos pós-modernos. Mas o fato é que, apesar de Kierkegaard ter 

enaltecido a importância e concreticidade das particularidades, esta “pós-modernidade” não se 

aplica à vontade. 

 

O amor, num certo sentido, ajuda a pessoa a caminhar para a bondade. Mas o ato de amor, 

em si, não é, num sentido profundo, a bondade. Pode tornar-se um educador importante que leva a 

pessoa, seja pela conquista da coisa amada, seja por sua perda, a desejar verdadeiramente a 

bondade. 

                                                                 
120KIERKEGAARD, Sören. Purity of Heart Is To Will One Thing. Op. cit.,  p. 55. 
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double-mindedness). 
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Outro fator que leva a uma vontade dividida é a tentativa de desejar coisas magníficas e 

grandes, não importando se sejam “boas” ou  “más”. Grandes resoluções, grandes planos e 

intenções para a vida logo perdem sua força inicial e minguam. Freqüentemente são incapazes de 

resistir a oposições e são por demais propensas a perderem sua unidade ao sabor das circunstâncias. 

Outras duplicidades da vontade podem ser o desejar visando algo em troca; o desejar por medo;  

perseguir a bondade por orgulho; desejar a bondade só até um certo ponto ou somente em situações 

de conforto; o desejar apressado e impaciente; o querer relativizar a bondade ou racionalizá- la; não 

buscá- la por inteiro na forma do querer; enfim, qualquer tentativa de fazer dela um meio e não um 

fim. A vontade pura sabe que não é a existência que relativiza a bondade, mas é a bondade que 

relativiza a vida. Objetivamente, por exemplo, um erro é um erro. Mas contrastado com a realidade 

da bondade, um erro é transfigurado como aprendizado e crescimento. Sem a bondade, um erro é 

destruição e desespero. É por isso que não chegamos à compreensão última da vontade 

objetivamente. Só podemos fazê- lo através da bondade, que pode transfigurar a vontade na sua 

totalidade e a partir de seu centro. 

 

A pessoa de vontade dividida possui sim propósitos, intenções, resoluções e planos para si e 

para os outros, mas o principal ficou de fora: ela não acredita que a vontade é e deva ser a coisa 

mais sólida de todas; que ela deva ser tão dura quanto a espada que pode cortar pedras e ainda ser 

tão macia a ponto de embrulhar o corpo. Ela não acredita que é em torno da vontade que deve 

firmar-se, mesmo que tudo falhe. 

 

Agostinho também enfatizava esta mesma sabedoria dizendo que “ir ou chegar junto a Deus 

não é senão um ato de querer ir, mas com vontade forte e plena, e não titubeante e ferida.”123 A 

razão para tantos desarranjos na humanidade, diz Agostinho, não está no fato de que existe um 

poder maligno danificador no ser humano que a princípio o torne em algo defeituoso, e sim, a 

simples, mas reveladora, constatação de que quase sempre não queremos as coisas genuína e 

integralmente. No ato da vontade,  nos dividimos numa forma de querer e não querer. Esta falta de 

pureza da vontade torna-a doente e é responsável por um sem número de sucessivos desarranjos que 

culminam finalmente nas maiores calamidades e monstruosidades: 

 

“Qual a origem desta monstruosidade, e qual a sua razão? A alma comanda o corpo, e 
este lhe obedece imediatamente; comanda-se a si mesma, e esta resiste. A alma ordena 
que a alma queira; e, ainda que se trate da mesma alma, ela não obedece. Por quê? A 
alma ordena o querer; não ordenaria se não o quisesse; no entanto, não executa aquilo 
que ela mesma ordena. Como ela não quer totalmente, também não ordena totalmente. 
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Ela ordena na proporção do querer. E não é executado o que ela ordena, enquanto ela 
mesma não o quer, pois a vontade é que ordena para que ela mesma seja realmente 
vontade, e não outra. De fato, não é a vontade plena que ordena, por isso ela não é o que 
ela mesma ordena. Se a vontade fosse plena, não ordenaria que fosse vontade, pois ela já 
o seria. Portanto, não é um absurdo querer em parte, e em parte não querer. É antes uma 
doença da alma, porque, embora sustentada pela verdade, a alma não consegue erguer-se 
totalmente, por estar abatida pelo peso do hábito. Trata-se portanto de duas vontades, 
mas nenhuma é completa: o que existe numa, falta na outra.124 

 

A integralização da vontade é a condição para se restaurar a saúde e a pureza da vontade de 

forma a tornar a única coisa nítida a nós mesmos. Fugir do senso integralizador da vontade é fugir 

do estar perante Deus como indivíduo. Fugir da vontade é negar-se a ser um indivíduo, e indivíduo 

responsável perante si, perante Deus e perante os outros. No campo da vontade, o senso de solidão 

nos beneficia melhor do que o melhor amigo; melhor que qualquer simpatia humana que facilmente 

leva à duplicidade da vontade. A integralização da vontade não traz o senso de onipotência 

controladora. Na vontade íntegra, todo senso de inteligência, de força, de autocontrole são 

colocados em cheque. Aos olhos da vontade, nenhuma simulação é possível de modo a despertar 

duplicidade. “Aquele que não se sente mais envergonhado diante de si mesmo do que diante dos 

outros”,  diz Kierkegaard, “acaba de uma forma ou de outra se tornando escravo dos homens. E não 

deveria o homem envergonhar-se mais quanto ao que ele é do que quanto ao que ele parece?”125 

 

Aquele que se envergonha de si mesmo em seu recôndito é nisso fortalecido por desejar a 

única coisa. É somente pela bondade que podemos ser nós mesmos e deixar o desejo de ser vários. 

É ela que nos individualiza ao mesmo tempo em que nos torna espontâneos, desprend idos e à 

vontade. É a bondade que nos conscientiza de que o desejo precisa ganhar uma paixão infinita para 

que possa fazer transparecê- la. Quando a vontade se integra, torna-se inabalável companheira pois a 

multidão vive pela duplicidade de coração. Para “os muitos” a bondade é despedida ceticamente 

como idealismo ingênuo, como choro infantil, como uma ilusão enganadora dos sentidos, mas 

nenhum destes rótulos consegue encobrir a realidade dobre de suas palavras, como se a consciência 

da necessidade de integração nunca batesse em suas portas. De fato, a mente doente e dividida, 

reduzida a afazeres, crê que a bondade seja algo remoto e distante. Desconhece de sua prontidão e 

proximidade em cada instante. E no entanto, a transparência da bondade a seu próprio modo faz-se 

natural. Kierkegaard nos dá uma ilustração a este respeito: 
 

“Suponha que haja dois homens: um de vontade dividida, que acredita ter ganho a fé na 
Providência pois experimentou em si mesmo a sua ajuda, muito embora tenha despedido 
friamente um necessitado sem ajuda alguma, a quem poderia ter ajudado; e um outro 
homem cuja vida, por devoção ao amor, é instrumento da Providência em sua ajuda aos 
sofredores, muito embora a ajuda que ele tanto deseja para ele mesmo continua a ser 

                                                                 
124AGOSTINHO, Santo. Confissões. Op. cit.,  p. 208. 
125KIERKEGAARD, Sören. Purity of Heart Is To Will One Thing. Op. cit., p. 89 a 90. 
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negada ano após ano. Qual destes dois está realmente convencido de que existe uma 
Bondade Providencial que se preocupa com os sofredores?  Aquele cuja vida é amor 
sacrificial não terá a confiança na bondade?126 

 

Para a mente dividida esta diferença fica despercebida, pois na pressão da agitação todos os 

homens são colocados no mesmo plano. Não há tempo nem tranqüilidade para obter tais critérios. 

Assim, na pressão das ocupações, mesmo a fé, a esperança, o amor e o desejo da única coisa, 

tornam-se somente palavras soltas e vontade em multiplicidades. Mas quão diferente é aquele de 

desejo puro. Seu desejo é como o fundo do oceano 127, compara Kierkegaard: É nas profundezas que 

o oceano guarda sua pureza. E sua pureza faz haver a transparência. O oceano é puro somente 

quando é fundo, e é transparente somente quando é puro. Se tornar-se impuro é porque já estamos 

em águas da superfície, de pouca transparência. Mas, no fundo, sua pureza é constância e 

transparência. O coração é como o mar. Nenhum temporal pode perturbá-lo em suas profundidades. 

Nenhum golpe de vento, nem qualquer nuvem espessa pode escurecê- lo. 

 

Este é o sentido concreto e direto da vontade que se faz inteira: sua profundidade não é algo 

remoto e inacessível. A superfície das águas só pode existir porque existe uma imensidade 

monstruosamente incontável de águas profundas que a sustenta sempre diretamente. Os 

mergulhadores, devotos das profundezas, sabem muito bem como a profundeza é magnífica e de 

fácil acesso. O verdadeiro cavaleiro da fé também possui esta consciência. Vive a superfície 

cotidiana da vida de modo natural como qualquer um. Busca a felicidade no cotidiano e não na fuga 

dele. Mas a diferença é que ele é apaixonado pelas profundezas tanto quanto pela superfície, e a 

todo momento a transfigura pela transparência das águas profundas. 

 

Perdemos a dimensão da paixão pelo desejo puro que mora na vontade. Albert Schweitzer já 

antevia as graves conseqüências disto para uma era que se formava diante de seus olhos e 

conclamou para que voltássemos nossos olhos para a antiga sabedoria bíblica: “Deve-se conduzir o 

homem para além do desejo de saber tudo e levá- lo ao conhecimento da única coisa que é 

indispensável, ao desejo de estar em Deus, e assim não mais se conformar com o mundo, mas 

levantar-se acima de todos os mistérios como aqueles que são redimidos do mundo.”128 O desejo 

puro nos devolve a harmonia e a saúde mesmo através das ambigüidades da vida e nos conduz à 

condição de estar redimido do mundo. Tal condição não é privilégio para elites, mas dádiva e graça 

a qualquer um. Como vimos atrás, há uma tendência equivocada de se tomar realidades universais 

como se fossem exclusivas de um indivíduo. A exclusividade de que fala o ensinamento bíblico é 
                                                                 
126IDEM. Ibid., Op. cit.,  p. 111. 
127IDEM. Ibid.,  p. 176. 
128SCHWEITZER, Albert. Christianity And The Religions Of The World.  New York, George H. Doran Co., 1923, p.  

89. 
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muito mais que auto-estima ou hybris. Há sim um modo no qual um desejo adquire exclusividade: 

através de sua preocupação infinita para com a saúde, a pureza e a qualidade da vontade que o 

fundamenta. 
 

Esta preocupação é muito mais que um estado mental. Envolve um exercício existencial de 

preocupação que contrasta as atrações da vida em sociedade. Foi pensando nisto que Nietzsche 

declarou a solidão em nós como uma “virtude, uma inclinação sublime e uma necessidade de 

limpeza. E esta virtude prevê o quanto vale o contato com os homens <<em sociedade>> , contato 

inevitavelmente sujo.”129 

 

3.5. QUERER TER E QUERER SER 
“O modo de fazer é ser.“ 
                                                      Lao-Tsé 
 
“O homem deixa de ser e manifestar sua vida 
na medida em que passa a ter e sua vida se 
torna mais alienada.” 

                                                              Karl Marx 

 

Vimos que a busca de satisfação irrestrita de todos os desejos não é garantia de um verdadeiro 

bem-estar. Se fosse, o hedonismo radical nos saciaria. Mas nosso mundo quer sempre mais e mais, 

como enclausurado em uma irresistível compulsão ao ter, esquecendo-se do ser, como sinalizou 

Heidegger. Se a busca do ter nos saciasse não seríamos tão solitários, ansiosos, tensos, deprimidos, 

condicionados, destrutivos, dependentes. As implicações do hedonismo contemporâneo na dinâmica 

da vontade têm seu caráter teológico e filosófico porque não são apenas questões de comportamento 

e extrapolam o nível das opções pessoais, sendo a forma de ser de uma era: 
 

“Significa que eu quero tudo para mim mesmo; que ao possuir, não compartilhando, 
tenho prazer; que me devo tornar cobiçoso porque, se meu objetivo é ter, sou mais na 
medida em que tenho mais; que devo me sentir em antagonismo com todas as demais 
pessoas: meus clientes a quem devo enganar, meus competidores a quem devo destruir, 
meus trabalhadores a quem devo explorar. Nunca posso estar satisfeito, porque não há 
fim para os meus desejos; devo ter inveja daqueles que têm mais e temer aqueles que 
têm menos. Mas devo reprimir todos estes sentimentos a fim de me apresentar (aos 
outros e a mim mesmo) como o tipo de ser humano que todos aparentam ser: sorridente, 
sensato, sincero.”130 

  
 

A genuína realização requer que se dê valor ao querer-ser com a mesma seriedade que se dá 

ao querer-ter. Para isso, temos que recobrar e reaprender nossa faculdade de julgar e avaliar sobre 

novas bases. Avaliar é mais que ter uma opinião. A faculdade de julgar está acima dos benefícios 

produzidos pelas decisões técnicas, porque as decisões técnicas nos trazem para dentro da 
                                                                 
129PIETRAFESA, Luís B. . Aforismos de Federico Nietzsche. Buenos Aires, Santiago Rueda Editor, 1951,  p. 260. 
130 FROMM, Erich. Ter ou ser? Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1980, p. 27 
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reprodução de um querer e não para um exercício mais amplo de ponderação que está conjugado 

em qualquer querer. Com o advento da revolução industrial, a dimensão do ser nos foi mais 

significativamente roubada pois a questão “o que é bom para o homem?” foi substituída pela 

questão “o que é bom para a melhoria do sistema?” Aqueles que rapidamente se agarram na 

convicção de que o homem tem uma “tendência inata” ao egoísmo e à cobiça consumista e 

sistêmica, raramente se lembram de tornar evidente este fato. 

 

Se a questão do querer-ser parece ser metafisicamente esfumaçante em razão de sua 

linguagem, coloquemos então a questão do ser em termos de maior palpabilidade: como é possível 

que o mais forte de todos os instintos, o de preservação da existência e da espécie, pareça ter 

deixado de nos motivar? Vivemos em meio à morte, às maiores atrocidades e catástrofes de forma 

estrutural e continuada, e no entanto continuamos a viver, à consumir e a  brindar nossos dias como 

se nada estivesse em perigo. O que nos faz concluir que a cobiça não só nos submete e nos vicia, 

mas também nos cega. Alguns tentam racionalizar a questão dizendo que o instinto de 

sobrevivência se enfraqueceu a tal ponto porque as mudanças de vida exigidas são tão drásticas que 

as pessoas preferem a catástrofe futura ao sacrifício que teriam que fazer agora.131 Estas explicações 

podem ser bastante elucidativas, porém, apesar de altamente submersas na lógica do ter, só 

confirmam o caráter entorpecido e imobilizante de nossa situação. É como se disséssemos a nós 

mesmos que estamos drogados e que preferimos o fim iminente do que qualquer mudança do 

processo. No entanto, é curioso que o imobilismo não ocorre quando a questão é aumentar ou criar 

novos modos de prazer e espetáculos. Aí grandes mobilismos são facilmente criados e a criatividade 

é acionada. 

 

Querer-ser e querer-ter não devem ser entendidos como uma questão de Oriente e Ocidente. 

Seria mais correto termos em mente se certa sociedade é mais centrada em torno da pessoa ou mais 

centrada em torno das coisas. A variação entre estes dois modos básicos da existência pode ser 

encontrada tanto no mundo ocidental quanto oriental.  

 

Na vontade, a distinção entre querer-ter e querer-ser pode ser percebida no fato de que, 

estritamente, não é correto dizer “tenho a vontade” mas “eu quero”, uma vez que a vontade não é 

um objeto, como vimos. Ocorre que estamos tão marcados pelo ter que as realidades que não são 

objetais adquirem no nível da linguagem expressões de posse. Isto ocorre com as mais variadas 

realidades que não deveriam ser entend idas como objetos: ao invés de dizer “sinto saudade”, 

                                                                 
131 A este respeito ver: SANTOS, Wanderley Guilherme dos Santos. Horizonte do desejo – instabilidade, fracasso 

coletivo e inércia social. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2006 
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dizemos “tenho saudade”; ao invés de “sou feliz no casamento”, dizemos “tenho um casamento 

feliz”; ao invés de “estou amando”, dizemos “tenho grande amor por você”. Mas nada disso é uma 

questão de posse. O amor, por exemplo, não é uma coisa a ser possuída. Para que pudéssemos ter 

amor, ele deveria ser uma coisa, uma substância definida passível de ser adquirida. Mesmo quando 

o entificamos como uma deusa, um deus, ou um ser estranho, não há como possuí- los. Ao querer-

ter amor,  nos surpreendemos como alguém que se apropria, confina, aprisiona, controla aquele que 

se “ama”. Ter não é compatível com o amor. O querer-ter sufoca, debilita, emperra, mortifica, 

esteriliza, desama. Como causa frustração e perda de fascínio, o querer-ter tenta evitar o problema 

de suas dificuldades em amar e buscar a cura de seu tédio com estímulos sempre novos, optando 

pelo aumento da quantidade do querer-ter mais – ter mais amantes. 

  

Só podemos ser amor, pois o que existe é o viver em amor - um processo e exercício. Amar é 

uma atividade, uma entrega e acolhimento, uma interação criadora que envolve cuidado, 

conhecimento, ajuste, afirmação, gozo e fé.132 É querer-ser mais, trazer mais à vida, explorar tanto 

o que se é quanto novas potencialidades. Amar é querer aumentar a vida no seu processo de auto-

renovação. É uma atividade íntima da qual somos o sujeito. Como nossa vida está intensamente 

marcada pelo ter, nosso modo de falar acaba atraindo tudo, por imitação, para as formas lingüísticas 

que indicam posse. Assim, o mundo do ter vai excluindo a subjetividade de tudo aquilo que lhe 

acontece. Nossa linguagem nada mais faz que revelar a profunda alienação da subjetividade em 

nossa cultura, como observa Erich Fromm: 
 

“Nosso estilo mais recente de fala indica a vigência de alto grau de alienação. Ao dizer 
‘tenho um problema’, ao invés de ‘estou perturbado’, a experiência subjetiva é 
eliminada: o eu da experiência é substituído por uma expressão impessoal relacionado 
com posse:’existe um problema que eu tenho’. Neste caso, transformei minha 
experiência, meu sentimento pessoal em alguma coisa que eu possuo: o problema. Mas 
‘problema’ é uma expressão abstrata para todos  os tipos de dificuldades. Não posso ter 
um problema, porque problema não é uma coisa que possa ser possuída; ele, porém, 
pode ter a mim. Melhor dizendo, transformei-me a mim mesmo num’ problema’, e sou 
agora possuído por minha criação. Esse modo de falar revela a condição de minha 
alienação.”133  

 

 

QUERER-TER 

 

Toda vez que se critica o querer-ter, não está sendo criticado o “ter humanizado”, ou o “ter 

existencial”, pois a existência humana exige que tenhamos coisas, que conservemos, cuidemos, 

utilizemos, a fim de sobreviver. Isso pode ser dito quanto ao corpo, aos alimentos, habitação, 
                                                                 
132 FROMM, Erich. Ter ou ser?  Op. cit., p. 60 
133 IDEM. Ibid., p. 41 
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vestuário, enfim, tudo o que nos é necessário essencialmente. O querer-ter existencial deve ser 

contrastado com um querer-ter por acréscimo, caracterizado e formatado pelo molde capitalista, 

que requer intensificação da tendência a reter, conservar e acumular as coisas de forma ilimitada. 

Haja vista que o querer-ter existencial não está em conflito com o querer-ser. O mesmo não pode 

ser dito quanto ao segundo. Mesmo Buda precisou ter no sentido existencial. Mas nas sociedades 

capitalistas, o querer-ter existencial é engolido por um querer-ter descomunal. 

 

Este querer-ter pode ser observado nas mais variadas situações do cotidiano, desde as mais 

simples às mais vultosas. Na escola, os conteúdos das aulas são transformados em acúmulo de 

informações a serem armazenadas para passar em testes ao invés de serem realmente confrontados 

com a realidade de vida do estudante. Quer-se ter conhecimentos, mas quase sempre o estudo e o 

estudante permanecem alheios um ao outro. O querer-ter faz com que a lembrança seja uma 

operação mecânica de acessar dados e nos traz o senso de termos opiniões, que resistimos perder. A 

autoridade é um bem ser possuído, em geral, por parte de uma autoridade maior ou por aquisição de 

aptidões. 

 

O querer-ter nos marca tanto que, ao invés de ver-me como sendo um eu, um alguém, acabo 

crendo que tenho um eu. Isto faz surgir um senso dual esquizofrênico no qual passamos a sentir a 

nós mesmos como duplicados: aquele que possui a si mesmo e o si-mesmo que é possuído. Longe 

de ser um fenômeno na tural, a fonte desta esquizofrenia se encontra em nosso modo cristalizado de 

tornar tudo uma questão de querer-ter, inclusive a nós mesmos. Para que eu queira-ter, na forma 

como nos é imposto no mundo capitalista, tenho que desviar, reduzir, fazer um reduc ionismo ou 

uma setorização do que sou. O “eu sou eu-mesmo” (em minha totalidade), para possuir, deve se 

transformar em “eu sou aquele que tem”, e a partir daí, perco a possibilidade de definir-me a mim 

mesmo em meu exercício de auto- integração e passo a ser definido pela minha propriedade, pelas 

coisas que tenho. Assim, a relação viva entre mim e o que tenho já não é possível porque a esfera 

integralizada do eu e da vontade se perdeu. O Eu e o objeto são convertidos em coisas que se 

possuem mutuamente. Mas esta fusão, muitas vezes exaltada pela pós-modernidade, não se trata de 

comunhão com o mundo ou o universo porque já não é mais um processo vivo e criativo entre o 

sujeito e o mundo, uma vez que só um ser centrado pode entrar em comunhão com algo e não uma 

coisa. A relação não é de fusão de vida, mas de movimento inercial. 

 

O querer-ter inscreve em nosso ser a sensação de que tanto nosso ser como o ser do objeto 

são permanentes. Para que eu possa dizer a mim mesmo “eu tenho algo”, tal relação requer a 

permanência de quem possui e do que é possuído. Mas nem eu e nem o objeto tem esta 
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permanência tão fortemente contida. Não sou imortal, posso perder a posição social que ocupo no 

momento, posso ficar sem emprego; as coisas por sua vez,  não são menos transitórias: podem ser 

destruídas, roubadas, perdidas, depreciadas.134 O melhor seria nos sentir como mordomos das 

coisas. O sentimento de mordomia e de zelo faz mais jus à condição do viver. 

 

O querer-ter faz da fé o desejo de possuir concretamente uma resposta cabal para aquilo que 

não se pode ter prova, acabando por confundir fé com aquisição de certeza. Crer é estar em posse da 

“verdadeira” fé. Fica-se à procura da experiência definitiva, do estado inabalável. Aspira-se ter o 

espírito divino e a lamentar aqueles não têm. O divino é algo a ser apropriado. 

 

Lacan lamentava-se desta resistência em nossa sociedade de viver pelo ter em desprezo pelo 

ser: 

“O Édipo quer nos mostrar onde pára a zona limite da relação com o desejo. Em toda 
experiência humana essa zona é sempre repelida para além da morte, já que o ser 
humano comum regula sua conduta a partir do que é preciso fazer para não arriscar a 
outra morte, a que consiste simplesmente em abotoar o paletó. Primum vivere, as 
questões de ser são sempre rejeitadas para mais tarde, o que não quer dizer que não 
estejam sempre no horizonte.”135 

 

O querer-ter consegue um senso fácil de segurança pois pode imediatamente agarrar-se nas 

coisas que têm. Num certo sentido, este senso é natural da vida pois a sobrevivência depende dos 

instrumentos que fazemos uso para que sobrevivamos. O problema está em acharmos que são eles, 

e não nós, a fonte dessa segurança. Dependemos das coisas que possuímos para sentir segurança, e 

ao perdê-las, nos desintegramos, porque o que se tem pode ser perdido. E, freqüentemente, a perda 

tem uma reação em cadeia. Há muitos casos em que a perda de um proeminente emprego acarreta a 

perda de posições, de propriedades, de crédito, de veículos, de amigos, e em alguns casos, o 

cônjuge, e por fim, a própria vida. O paradigma do querer-ter tem em sua base o seguinte enigma: 

“Se o que sou é o que tenho e se o que tenho se perde, quem, então, sou eu? A resposta é simples: 

um derrotado, esvaziado, patético testemunho de um modo temerário de viver de toda uma 

civilização.”136  Na verdade, o querer-ter, paradoxalmente, ocasiona medo e insegurança, apesar da 

promessa de segurança: o ter desencadeia o medo da perda, o medo do roubo, medo das reformas 

econômicas, das revoluções, da doença, do estresse, do pânico, do amor, da liberdade, da mudança, 

do desconhecido. Ficamos ansiosos, duros, defensivos, tensos e desconfiados. 

 

 

                                                                 
134 IDEM. Ibid., pp. 87 a 88 
135 LACAN, Jacques. O seminário. Livro 7: a ética da psicanálise, Op. cit.,  p. 367 
136 FROMM, Erich. Ter ou ser?  Op. cit., p. 115 
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QUERER-SER 

 

O querer-ser  é uma realidade para o estudante que não se sente como passiva tabula rasa. Sua 

realidade de ser o impede de portar-se como receptáculo passivo de palavras e idéias. Torna-se de 

fato presente, atento. Ouve, recebe, reage e volta à vida em reação ao que recebe e faz da vida o 

centro a partir do qual reage. Quer mais conhecer do que ter conhecimentos. Há inter-esse (ser 

entre) porque o sujeito não se priva de “ser entre” os conteúdos presentes no processo. O querer-ser 

faz com que a recordação seja uma ação re- interativa. O passado não é algo morto, mas um modo 

vivo de conversar com o presente. A pessoa que quer-ser, reage com espontaneidade às opiniões 

das pessoas, não querendo trocar atributos pessoais como se fossem mercadorias, mas está sempre 

pronta a compartilhar o melhor daquilo que é. Sua autoridade não é tanto fruto de bens adquiridos, 

mas de seu grau de auto- integração. Irradia autoridade sem ter que dar qualquer ordem, pois 

demonstra autoridade por aquilo que é e não pelas coisas que tem. 

 

O querer-ser  sabe que a fé não é aquisição de respostas mas um modo de ser, de viver, de ser-

em-exercício. Sabe que sem fé a vida fica sem chance. A criança tem fé que sua mãe a acolherá. 

Temos fé no outro e até em nós mesmos. Se criamos normas, temos fé de que seu cumprimento 

valerá a pena. Sem fé ficamos estéreis, desesperançados, quebrados e desconfiamos do núcleo de 

nosso próprio ser. Como não é fuga ou ilusão, a fé é exatamente a reação humana diante dos fatos 

da vida. Mas a fé do querer-ser não é positivista. É resposta da vontade que quer ser integral e viva. 

A integralização do querer tem como efeito a vontade de sair de si mesma, de abrir-se ao mundo, ao 

amor. O querer-ser nos impele a irmos além das teologias catárticas. Elas não bastam. São 

necessárias teologias que voltem a indicar o amor e o querer-ser. 

 

O chamado primeiro de Abraão não foi o de ter coisas. Foi o de mudar-se para ser: “Sê tu uma 

bênção” (Gênesis 12.2). O povo hebreu depois foi chamado por Moisés a serem livres no deserto. O 

Novo Testamento está repleto de eventos e passagens que alertam quanto às conseqüências 

desastrosas do querer-ter. Na perspectiva bíblica não é o querer-ter que é a premissa para ser, mas 

muito mais o querer-não-ter. Nem mesmo Marx em seu materialismo admitiu o querer-ter como 

viável. Antes da preocupação com o querer-ter, o homem deve preocupar-se constantemente com o 

querer-ser alguém não alienado, nem tampouco alienador. Esta preocupação retira de Marx o mito 

que se criamos querendo vê- lo como historicamente determinista: 

 

“A história nada faz; ela não possui absolutamente tais riquezas; ela absolutamente não 
luta. O homem sim, este é real, o ser humano que age, possui e combate sempre. Não é 
absolutamente a história que utiliza o homem para executar seus fins como se ele fosse 
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uma pessoa à parte; a história nada mais é que a atividade do homem em busca de seus 
objetivos.”137 

 

O mestre Eckhart enfatizava que a vontade que é induzida a se fixar a algo, deixa de ser 

vontade. É claro que a vontade deseja e quer. O problema está neste querer fixar-se, que é nada 

mais que o querer-ter, querer apropriar-se. A grandeza da vontade está no exercício e na qualidade 

do seu querer-ser nas coisas que quer e não na posse daquilo que é desejado.138 A vontade que se 

exercita como querer-ser rejeita tanto o senso de liberdade como livre gratuidade ou como 

arbitrariedade. Os seres humanos, como as demais espécies, têm uma estrutura específica, e só 

podem evoluir em função dessa estrutura. Liberdade não significa buscar isenção de princípios 

norteadores, mas evoluir de acordo com as possibilidades da estrutura da existência humana. 

 

O querer-ter implica em maior independência e em tornar-se ativo. Não no sentido de estar 

atarefado, mas no sentido da vontade estar ativamente em seu auto-exercício e em resposta à 

realidade em que vive. O querer-ser busca renovar-se, evoluir, dar de si, amar, expandir os limites 

do próprio eu ao se interessar e desejar mergulhar em desafios novos oferecidos pela realidade e 

pelo outro.139 

 

Neste sentido, o querer-ser constrange tanto a visão moderna quanto pós-moderna do que 

vem a ser atividade. No sentido moderno, atividade é comumente entendida como uma questão de 

comportamento que aciona efeito perceptível pelo gasto de energia. É o mundo do fazer objetivado, 

técnico, produtor e movimentador de coisas. É socialmente reconhecida pois provoca mudanças 

socialmente úteis. Na pós-modernidade, atividade é algo compreendida no âmbito do evento, da 

fluidez dos acontecimentos, nos quais quase nenhum controle é possível e tudo o que podemos fazer 

é colher a fluidez do que ocorre como quem bebe água à beira de um rio ou até mesmo mergulha-se 

e passa a ser levado por ele. No entanto, o querer-ser não quer se restringir apenas à questões de 

comportamento, pois nelas, a atividade quase sempre acaba não se referindo à pessoa por trás do 

comportamento. Em ambos os casos, não faz diferença se as pessoas são ativas porque são 

induzidas por força externa ou por compulsão interna. Trata-se ou de um interesse 

circunstancializado ou até de uma  ausência do interesse. No fazer do querer-ter, não faz diferença 

alguma se um carpinteiro tem ou não interesse, relação íntima e satisfação com o que faz, se é 

atuante de sua própria atividade. O mais relevante não é a pessoa mas o que é produzido, o 

                                                                 
137 MARX, Karl & ENGELS, F. A sagrada família, ou a crítica da crítica crítica. Vol. 2, Ed. Brás., 1844/5. In: 

FROMM, Erich. Ter ou ser?  Op. cit., p. 104 
138 ECKHART, Mestre.  Meister Eckhart: a modern translation. (Trad.) BLAKNEY, Raymond. New York, Harper & 

Row, Torchbooks, 1941, p. 233 
139 FROMM, Erich. Ter ou ser?  Op. cit., p. 97 
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resultado da atividade. A atividade fica como algo distinto, pairando, acima da pessoa e contra ela.. 

Assim, atividade humana e ocupação são niveladas como sendo a mesma coisa. O querer-ser torna 

a pessoa alguém de sua atividade de forma que a pessoa permanece relacionada ao que é feito.  

 

Quando falamos em desejos, não deveríamos vê-los como tabula rasa, mas inseridos na 

possibilidade de serem ativos ou passivos, conforme a sua relação com a situação em que vive a 

dinâmica da vontade. O modo ativo do querer-ser nos torna cônscios de que a percepção 

concentrada é possível e quase sempre rege nosso modo de ser no mundo e conosco mesmos. 

Sabemos quando encontramos uma pessoa perigosa; sabemos quando estamos diante de quem 

merece confiança; sabemos quando nos mentem, quando nos exploram, quando nos fazem de tolos 

e quando somos transformados em mercadorias. É evidente que esta percepção foi pulverizada no 

mundo pós-moderno. Mas isto só confirma o fato de estarmos mais do que nunca dominados pelo 

querer-ter em detrimento do querer-ser. 

 

Há ainda uma questão a considerar: a crença contemporânea que assume o querer-ter como 

sendo inerente à natureza humana e que nunca conseguiremos mudá- lo. Em primeiro lugar, como já 

apontamos anteriormente, esta posição entra em choque com outro pressuposto contemporâneo de 

que proclama não ser mais possível falarmos em “natureza humana” e que o ser humano é um ser 

aberto, não possuindo nenhuma realidade a priori que o determine. Não há como afirmar que as 

pessoas são basicamente preguiçosas, passivas por natureza, que só agem movidas por incentivo ou 

medo. Estas são sim questões de fato e de realidade sócio-pessoal, mas não podem ser elevadas à 

condição de “natureza” pois tanto o “querer-ter” quanto o “querer-ser” estão enraizados na 

existência e ambos são potencialidades da “natureza humana”.  A ânsia de ser nos toma tanto 

quanto a ânsia de ter. Mora em cada um a vontade de exprimir-se, de fazer uso das próprias 

faculdades, de ser ativo, de se relacionar com os outros, de resistir à cerceamentos e a 

aprisionamentos, etc. 

 

Sob a perspectiva do querer-ser, a passividade é que deve ser explicada e não a atividade. As 

crianças reagem ativamente a estímulos, se alegrando em seus descobrimentos, sem a necessidade 

de recompensas e negociação de incentivos. Há tanto adolescentes que são capazes das maiores 

virtuosidades criativas quanto aqueles que sucumbem em contínua passividade. Há trabalhadores 

que são muito mais motivados pelo seu senso de vocação, curiosidade, imaginação e aprendizado, 

apesar da importância que também dão à busca por melhores salários. Em muitas situações difíceis 

de infortúnios, sofrimento, catástrofes ou guerras, pode ser observado a reação de solidariedade, 



 

 

254 

compartilhamento e sacrifício do que o apropriar-se de coisas e do outro. A Segunda Guerra foi 

exemplo disso, desfazendo o pressuposto unilateral da Primeira Guerra, na qual a reação foi oposta. 

 

O querer-ser com os outros em união está tão enraizado no homem quanto o querer-ter e 

ambos podem motivar nosso viver. O querer-ser pode nos impulsionar a encontrar uma nova e 

autêntica unidade com os outros e com a natureza. Almeja tanto uma auto- integração do eu e da 

vontade da pessoa quanto a busca por melhores estruturas sócio-econômicas que condicionam e 

afetam esta integração. No querer-ser almejamos mais que um auge de excitamento, de satisfação, 

de transe ou estado orgíaco, se estas experiências não forem acompanhadas de alegria, além do fato 

de que para existir, a alegria não necessita do auge. O problema de o prazer e a excitação serem 

desvinculados da alegria é que, depois de experimentar o auge, nossas forças íntimas não aumentam 

nem se tornam mais integradas. Karl Marx ilustra com bastante nitidez a diferença entre a vida 

através do querer-ser em contraste com o querer-ter: 
 

“Suponhamos que o homem seja homem, e que sua relação com o mundo seja também 
humana: aí o amor só pode ser trocado por amor, confiança por confiança, etc. Se 
desejarmos apreciar as artes, devemos ser uma pessoa artisticamente cultivada; se 
quisermos influir em outras pessoas, devemos ser  uma pessoa que realmente tenha um 
efeito estimulador e encorajador sobre os outros. Todas as nossas relações para com o 
homem e a natureza devem ser uma expressão específica, correspondendo ao objeto de 
nossa vontade, de nossa vida individual concreta . Se amamos sem evocar a retribuição, 
isto é, se nosso amar como tal não produzir amor recíproco, se por meio de uma 
expressão viva de nós mesmos como pessoa amante não nos fizermos uma pessoa 
amada, então nosso amor é impotente – uma infelicidade.”140 

 

Igualmente, foi a preocupação pelo ser que fez com que Cecília Meireles identificasse como 

sempre faltando em nós o retorno às questões fundamentais do querer-ser: 

 
“Não temos bens, não temos terra 
E não vemos nenhum parente. 
Os amigos já estão na morte  
E o resto é incerto e indiferente. 
Entre vozes contraditórias, chama-se Deus onipotente: 
Deus respondia, no passado, mas não responde, no presente. 
Por que esperança ou que cegueira damos um passo a frente? 
Desarmados de corpo e de alma, vivendo do que a dor consente, 
Sonhamos falar — não falamos; 
Sonhamos sentir — ninguém sente; 
Sonhamos viver — mas o mundo desaba inopinadamente... 
E marchamos sobre o horizonte: cinzas no oriente e no ocidente; 
E nem chegada nem retorno para a imensa turba inconsciente. 
A vida apenas à nossa alma brada este aviso imenso e urgente? 
Sonhamos ser. Mas ai, quem somos, entre esta alucinada gente?”141 

                                                                 
140 MARX, Karl. Economic and philosophic manuscripts of 1844. Moscow and London, Progress Publisher & 

Lawrence-Wishart, 1981,  pp. 124 a 125 
141 MEIRELES, Cecília. Flor de poemas. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1983, p. 288 
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3.6. VONTADE, SÍMBOLO E IMAGINÁRIO 

 

Nos mitos, o homem efetuava tentativas de espreitar possibilidades que lhe fossem 

fundamentais pois através deles tentava conhecer-se a si mesmo como estando fora da condição da 

falta, perscrutando novas representações, símbolos e imaginários que apontassem mundos e 

caminhos possíveis, onde a obsessividade das paixões e da lei não fossem tudo o que há. Hoje, 

apesar de ser-nos fácil despedir os mitos como meros mundos de ingenuidade, eles revelaram uma 

coragem que hoje carecemos: a coragem do tremendamente possível. A busca de compreensão das 

estruturas humanas não podem prescindir desta coragem. A imaginação, ao chamar de volta 

imagens e aspirações na forma de estórias primordiais, procura ressuscitar com o seu encanto um 

senso difuso de mistério que o corpo sempre segreda em conjunto com nossa própria condição de 

ser livre. O sentido do mito só pode exercer um poder sobre nós em razão do caráter misterioso da 

vida e da condição da liberdade. Sem o senso de mistério e a condição da liberdade, os mitos são 

imediatamente engolidos pelos absurdos de seus paradoxos. A coragem de retomar toda a 

relevância do mistério e aliá-lo à liberdade procede da vontade que, ao invés de segmentar, procura 

unir a experiência imaginária, a auto-compreensão e a compreensão como um todo. Em tais 

experiências, o involuntário e a voluntariedade encontram-se em plena relação e são capazes de 

suplantar a obsessão do círculo que formo em torno de mim mesmo. Quando a liberdade consegue 

promover  experiências que decorrem de uma genuína conversa com seu próprio corpo, ela se torna 

uma liberdade encarnada. 

 

Nossas imagens não nos ajudam a conversar conosco mesmo. Não são emancipatórias. Antes, 

a imaginação tinha o efeito de nos ajudar a causar um descolamento dual a fim de termos espaço 

para conversar e olhar melhor o que estava sendo primordialmente vivido – o vivido tinha que ser 

trazido ao altar da revelação para que adquirisse fecundidade. Hoje, a imagem refletida nas técnicas 

e no consumo duplicam sem revelar. A técnica da duplicação se tornou mais importante do que a 

revelação. Mas o intrigante é que tudo é feito com a promessa de felicidades efêmeras e que serão 

elas que nos farão mais felizes.  

 

A desintegralização da vontade trouxe como conseqüência a amortização da coragem e o 

surgimento de um profundo cansaço. A civilização européia cansa-se em exaustão, e com ela quase 

todo o mundo ocidental. No primeiro capítulo mencionamos a possibilidade de perda da motivação 

profunda na vontade que pode ser causada pela tentativa de fazer com que motivos contingentes, 

setorizados, adquiram a função de nos motivar e nos integrar. Uma longuíssima insistência nesta 
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direção não traz outro efeito senão o de uma agravada situação de impasses e um cansaço 

desestruturador.  A dissipação da vontade nas sociedades das cores, do som, das técnicas e 

tecnologias, das pluralidades esvaziadas, da massiva “comunicação” e informação, pode ser 

facilmente sentida como pujança, mas é uma falsa pujança uma vez que toda esta dissipação não 

possui nada a que se voltar como pujante no centro do querer, nada que possa estruturá-la em 

sentido, força e ampliação real de horizontes ou reencontros. 

 

A coragem por sobre o cansaço da vontade só pode existir, não a serviço de desejos tão 

somente, mas a serviço da vontade em sua busca de exercício de integração. A coragem só pode 

existir com o movimento da vontade em querer reintegrar-se. Não é necessário coragem para 

possuir desejos, mas há muitas coisas que só podemos querer por meio do ato da coragem. Quem de 

nós está disposto a corajosamente quebrar o senso de que somos objetos indefesos das forças 

científicas, econômicas e mercadológicas? Após o terror da bomba atômica, adquirimos a síndrome 

de que somos de fato incapazes, descartáveis e obsoletos. O que é a vontade diante do poder 

inevitável da máquina de fazer a morte? Como competir com a televisão e o computador? A fé de 

que temos a capacidade de influir sobre o que nos acontece se foi. 

 

Com a desintegração da vontade ganhamos o determinismo, mas perdemos a determinação. 

Nosso ativismo “impulsionista” que se entrega ao joguete dos determinismos, apesar de tudo, não 

consegue esconder nosso congelamento e passividade. A passividade e a dúvida nos aplacam 

exatamente no momento da história em que o homem contemporâneo pode fazer qualquer coisa. 

Este paradoxo possui um cunho altamente teológico: Foi necessário matar Deus para que nós 

fôssemos capazes de tomar o seu lugar. Muitos comemoraram euforicamente o funeral divino. Mas 

a divinização do homem teve um gosto amargo: 
 

Somos deuses! Temos vontade de poder! Reescrevamos o gênesis! Demonstrar-nos-emos que temos o 
controle sobre os átomos e sobre as moléculas em nossos laboratórios. Somos nós os verdadeiros 
criadores da vida agora! Também a nós cabe a decisão sobre a morte. Podemos devastar milhares de 
pessoas em alguns poucos segundos! 
 

Nossa auto-divinização caminha na ordem inversa: Deus criou a forma a partir do caos e nós 

queremos criar o caos a partir da forma. Talvez a agudeza do senso de realidade do pós-moderno 

passivo-indiferente repouse no fato de que já não é possível crer nem em Deus nem no homem. E a 

vontade perde seu senso de força e direção. Resta a ela diluir-se nas delícias momentâneas do 

mundo dos desejos excitantes: “Que o sensório nos resgate ou nos console.” Neste nível, as 

possibilidades são ilimitadas e todas elas são modos poderosos para dissimular a passividade, a 

ansiedade, o medo e o cansaço. 
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O pós-moderno passivo pode ser um caso perdido quanto ao mundo das decisões e da 

transformação, mas uma boa parte dos casos de passividade e de indiferença, à semelhança do 

cínico, ocorre baseada num senso de realidade agudíssimo: possui uma convicção quase metafísica 

de que, ainda que exercesse sua vontade, suas ações de nada serviriam absolutamente. Mas o desejo 

oco, indiferente e mortificado, em razão de sua postura tremendamente individualista, não consegue 

perceber que o que diz, na verdade, só é válido para sua própria vontade, esquecendo de perceber 

que a vontade dos controladores do mundo nunca esteve tão ativa, tão funcional e, em sua própria 

ótica, tão bem-sucedida. A passividade não está no mundo – não é cosmologia. O individualismo 

não deixa que seu imaginário conceba visões de uma passividade-indiferença ativa, tremendamente 

poderosa. Mas como seu senso de realidade não vai além das cercas dos seus próprios desejos, o 

indiferente recua a uma passiva impotência que o conduz à apatia e à depressão. 

 

Por outro lado, os magos do poder na era pós-moderna prometem grande poder e liberdade 

aos indivíduos se, e somente se, a vontade se render a um papel passivo de um cidadão receptivo. 

Isto vale não só no caso da propaganda, mas também na educação, na saúde, na alimentação, nas 

drogas, nos eventos sociais e no uso das tecnologias. Tudo é e deve ser feito por nós e por causa de 

nós, para que sejamos cada vez mais livres, se com fé nos aproximarmos de suas mesas eucarísticas 

com devoção, gratidão e submissão. A liberdade é vendida nas lojas das decisões com um nome 

novo: aqui você tem opção: 
 

“Consideremos as pílulas para o controle da natalidade, particularmente as de efeito 
retroativo, que estão sendo agora fabricadas. A nova liberdade – sobretudo a completa 
liberdade de escolha nas relações sexuais – traz à cena exatamente a palavra ‘opção’. Se 
só haverá anarquia, resta agora ao indivíduo escolher os valores de experiência sexual, 
ou pelo menos as razões de participação. Mas esta nova liberdade ocorre justo quando os 
valores que normalmente servem de base à escolha (ou rebeldia, que também supõe uma 
estrutura) estão em pleno caos, quando existe uma confusão que se aproxima do fracasso 
na orientação exterior do sexo pela sociedade, família e igreja. O dom da liberdade, sim; 
mas o peso sobre o indivíduo é na verdade tremendo.”142 

 

Na verdade, o paradoxo da passividade se dá na sensação indelével de que quanto mais me 

sentir poderoso, quanto mais técnico eu for, mais impotente eu serei. Baudrillard crê que a 

passividade pós-moderna é uma reação. Mas a vontade está por demais solapada na técnica sendo-

lhe difícil escapar de seu paradoxo. Ao aceitar desmanchar-se passivamente no mundo técnico, é 

ingenuidade esperar que a vontade possa unir  poder de passividade  com autenticidade 

integralizadora. Não se produz efeito no processo de ser com aceitação passiva do processo de ter. 

  

                                                                 
142 MAY, Rollo. Amor e vontade. Op. cit., pp. 207 a 208 
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Vejamos o que diz uma propaganda de televisão de uma operadora de telefonia celular: 

 

“Já pensou ter o poder de fazer da vida o que você quiser? O poder de decidir quando 
ficar ocupado e quando ficar sem ter o que fazer? Decidir quando ficar rodeado de gente, 
e quando estar com uma pessoa só ao seu lado? O que vale é escolher quando, onde e 
com quem você quer estar. Para isso conte com a ‘Claro” – a vida na sua mão.”143 

 

O anúncio publicitário começa seduzindo o indivíduo a adquirir um senso de poder que é 

conseguido bastando que o desejo pessoal seja conjugado a este senso de poder. A partir daí, passa-

se a descrever as vantagens disponíveis à pessoa quando este senso do poder é adquirido: poder de 

decisão sobre quando me atarefar e sobre quando me tornar ocioso. Posso, a meu bel-prazer, ter 

pessoas que desejo ao meu lado ou posso decidir ficar só. As decisões mais importantes, as que 

‘valem’, são aquelas que pressupõem meu controle sobre o tempo, o espaço ou lugares, e os outros. 

Em outras palavras: o que ‘vale’ é o domínio total. No final, surge o veredicto da sedução da 

propaganda: tudo isso não é mera imagem nem mero desejo: é uma realidade existente, possível a 

qualquer um. Isto se torna evidente na expressão “para isso”, ou seja, a pessoa pode contar com a 

ajuda da operadora para ter o poder de controle da vida que nos é possível. 

 

A tática publicitária é quase sempre a mesma: questões altamente vitais, essenciais e últimas, 

que envolvem um projeto de vida, são transportadas para o plano da mercadoria, do comércio, da 

aquisição, da compra, do imediatismo. Antes, fumar o cigarro “Marlboro” era uma marca daqueles 

que sabiam decidir. Agora, os que sabem decidir e ter o controle fácil da vida são aqueles que 

operam seus celulares através da “Operadora Claro”. O problema é que, no mundo pós-moderno, 

com ou sem celular, o que é menos possível é ter poder de decisão. Hoje, quase nunca podemos 

decidir quando ficar ocupado ou não. Esta decisão parece não mais nos pertencer. Mais difícil ainda 

é decidir se estaremos ou não rodeado de pessoas quando se vive diariamente em centros urbanos 

cada vez maiores. Se o que ‘vale’ é ter o poder de escolher sobre estas coisas, então a vida com 

certeza não está em absoluto em nossas mãos. O aparelho celular, talvez. 

 

Como resultado, mais e mais aparelhos de telefone são vendidos, e mais “comunicação” se 

fará para que, paradoxalmente, mais passivos, imobilizados e sem controle fiquemos. A passividade 

que experimentamos é a passividade frenética – algo que só pode ocorrer pelo super-trânsito dos 

desejos e não pela operação da vontade. Nosso tempo livre, longe de ser utilizado como forma anti-

operacional de resistência, de auto-recriação e reencontros significativos, é quase totalmente 

preenchido no consumo das atrações da civilização. 

                                                                 
143 Esta propaganda publicitária televisiva esteve no ar durante o mês de outubro-2006. 
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Sob a perspectiva da vontade do querer-ser, a apatia e a indiferença não seriam táticas ruins. 

Mas se não puderem ser transformadas em um ímpeto para alcançar um estado mais avançado de 

consciência e exercício, a fim de responder integralmente ao problema em questão, a conseqüência 

inevitável disso será sucumbir na renúncia do querer significativo. Deixa-se de calar por tristeza e 

passa-se a se calar por calar. Mergulhado em tal passividade, o indivíduo deixa de indagar se existe 

algo dentro dele que contribua para sua apatia.  
 

Poderíamos objetar, dizendo que as massas não são tão passivas assim e, com Baudrillard, 

crer que sempre há algo inadministrável no silêncio das massas. Mas se este fosse o caso, as massas 

atuais não seriam levadas com tanta facilidade nas mais diferentes direções e demonstrariam uma 

maior capacidade de auto-avaliação. Além do fato de que, a se olhar a história, as resistências 

freqüentemente não surgem do centro das massas, mas na periferia minoritária. Temos hoje o 

imaginário forte de um público massivo que chamamos de “excluídos”, mas não paramos para 

perceber que eles não são, na verdade, excluídos, mas sim incluídos e controlados injustamente 

ainda mais que os outros. 

 

Somente uma liberdade encarnada tem a chance de trespassar a estagnação, a apatia e o 

feitiço das indústrias dos mitos superficializados, desprovidos de mistério, de coragem e de 

imaginário fértil. A coragem de querer-ser não pode se manter apenas no plano do desejo. Ela exige 

mais. Permanecendo apenas no nível setorizado do desejo, ou apenas na setorização abstraída dos 

pensamentos, o ímpeto de coragem freqüentemente acaba refém da fácil manobra que procura dizer 

a si mesma que seus movimentos setoriais já foram suficientes para superar a falta. A falta fica 

encoberta pela “sensação” de se ter recuperado um certo élan de inocência. Em razão disso é que 

afirmamos que a compreensão da dinâmica integradora da vontade não pode ter como ponto de 

partida nem a falta, nem a inocência. As indicações de Ricoeur nos fazem ver que não há 

‘estruturas inocentes’ na vontade da mesma forma como não há ‘estruturas da falta’”144, pois ambas 

são apenas situações da realidade. A dinâmica da vontade está além da vontade como falta tanto 

quanto está além de um estado original paradisíaco. 

 

A dinâmica da vontade é uma possibilidade comum tanto à inocência mítica quanto à falta, 

adquirindo exercícios qualitativamente diferentes. Mas acima de tudo, as possibilidades 

fundamentais humanas subsistem mesmo no centro da mais completa falta. Ao se tornar cativa, a 

imaginação pode induzir a liberdade a uma escravidão, mas não pode realizar o trabalho de fazer a 
                                                                 
144 RICOEUR, Paul. Philosophie de la volonté – le volontaire et l´involontaire. Op. cit, p. 29 
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liberdade retornar à natureza animal, mineral ou qualquer outra que exija sua aniquilação total. Tal 

intento é impossível porque a falta deixaria de ser falta ou, em outras palavras, a desintegração 

deixaria de ser desintegração. Por mais que vivamos numa era que parece supervalorizar a 

compartimentalização da vida, a desintegração sempre será vivida pelo homem como desintegração 

e não como algo diferente. A superação do senso de desintegração através da desintegração é algo 

impossível à pós-modernidade ou a qualquer outra era. A desintegração só pode ser conquistada na 

vontade em seu exercício contínuo. Os mitos corajosos com suas imagens de reintegrações sempre 

reaparecem, pois o anseio da liberdade é sempre o de manter-se como uma liberdade encarnada e 

não como libido ilimitada. 

 

A imaginação humana tem sim um grande poder diversificador. Ela é muito importante para a 

liberdade. Mas para ser livre, ela precisa de limites. Um avião só pode voar fascinantemente pelo 

céu ao receber uma enorme resistência do ar em suas asas. Não é a retirada dos constrangimentos 

que faz a imaginação voar livre, mas a sua capacidade de ser livre através dos constrangimentos.  O 

mesmo pode ser dito quanto ao senso de pluralidade. Ser plural não é viver como se as diferenças 

não tivessem nada em comum. Sem um mundo onde não caibam todos  não é possível ser plural. A 

pluralidade nunca é a absolutização do particular porque a pluralidade só pode manter-se como tal 

se for pluralidade compartilhada. Nosso imaginário de sociedade plural está marcado pela idéia de 

que para ser plural preciso “ser e deixar-ser ensimesmado”. Muita informação sobre o outro, mas 

pouca vontade de autêntico diálogo e compartilhamento. Sem a imagem de uma pluralidade 

compartilhada, o diálogo é transformado numa farsa. Só podemos ter vontade de dialogar se 

genuinamente acreditarmos que há elementos comuns possíveis entre nós da mesma forma como há 

as diferenças. 

 

Mesmo na natureza há este senso. Uma descoberta química vale para todo o mundo. A 

relatividade é a mesma no mundo todo. A pós-modernidade tem razão quando critica o caráter 

excessivamente argumentativo da modernidade, sugerindo um modo de compreender mais 

narrativo. Mas ela não deve perder a dimensão de busca do outro, de buscar o comum nas diferentes 

narrativas. Perceber a ocorrência da fragmentariedade é diferente de consagrar a fragmentação. 
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3.7. VONTADE E AMOR 
 
“Uma mulher amava muito seu esposo, mas o estranhava quando, 

com um ar professoral e realista, tentava convencê-la de que o que 
concretamente move o mundo e as relações humanas, não são 
sentimentos de amor e ternura e sim o exercício de poder que cada 
um desempenha nestas relações. ‘Um bom exemplo’, dizia, ‘é que 
você não percebe o quanto o seu amor por mim sobrevive do quanto 
você usa meu cartão de crédito!’ Isto a feria muito. Tempos depois, 
ocorreu que a mulher foi promovida no trabalho na mesma época em 
que ele perdeu o emprego. Diante do quadro, ela olhou bem nos 
olhos do marido e perguntou: ‘Que tipo de esposa deverei ser agora 
– a que exerce poder ou a que ama? Seja o que for, ainda prefiro ser 
a que ama!’ Mas mesmo dizendo isto, já não era mais a mesma...”  

 
 

Há a possibilidade da esfera da vontade como entrega, bondade e confiança. Esta esfera 

perpassa a vontade em todos os seus níveis, mas apesar de ser capaz de criar realidades inteiras de 

vida, permanece como possibilidade, como anseio de render-se a uma plenitude no processo de 

todas as suas esferas. A realidade do amar é forte, mas sensivelmente frágil e requer um alto poder 

de exercício da pessoa a aprender, conhecer, se abrir e ampliar a percepção. É esta esfera na vontade 

que está implicada como vontade para crer, ou se quisermos, vontade para amar. Apesar da 

vontade não ser o amor, ela é sua interface, seu loco de acolhimento. Ela é a dimensão 

verdadeiramente relacional do amor. 

 

O amor sempre está totalmente relacionado à dinâmica da vontade. É uma realidade sublime 

possível em cada particularidade do querer. Apesar de sempre estar presente em todas as esferas 

volitivas, não pode ser identificado como exclusivo de nenhuma delas especificamente, nem é 

meramente determinado por elas. Antes, ele é experimentado como uma vontade da vontade, um 

manancial, uma abundância, uma dimensão potencial sempre presente nas suas interações, mas que 

não surge da vontade em si mesma, antes vem a ela. No amor, a vontade é tomada por uma 

potencialidade a integrar-se e exceder-se, em abundar tanto no seu dar-se como no seu acolher. 

 

Tomemos o caso do amor como Eros. Nos dias de hoje, Eros é considerado como sendo a 

mesma coisa que erotismo ou excitação sexual. Naturalmente Eros incorpora o sexo, mas ele é 

muito mais que isto. Ao soprar nas narinas das formas de barro do homem e da mulher, deu- lhes o 

espírito da vida. Eros é então o doador do espírito vital, em contraste com a função sexual como 

válvula de escape da tensão. Eros, entre os quatro deuses originais, é o criador da vida. O sexo pode 

ser definido de maneira bastante adequada em termos fisiológicos como a excitação das tensões 

fisiológicas e sua satisfação. Eros, ao contrário, é a vivência das intenções pessoais e o significado 

do ato. Enquanto sexo é um ritmo de estímulo-resposta, Eros é um estado do ser. O prazer do sexo é 

descrito por Freud e outros como a redução da tensão; no Eros não desejamos ser libertados da 
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excitação, e sim nos agarramos a ela. Nela nos comprazemos e até a aumentamos. A finalidade do 

sexo é a gratificação, o gozo e o alívio da tensão, mas no Eros o que há é o desejo de expandir, 

prolongar, ampliar, esticar o desejo ao máximo que pudermos, aumentando a possibilidade de 

colher dele toda a riqueza e esplendor que formos capazes. Em Eros não procuramos alívio e sim 

cultivo e formação de um mundo. 

 

Como vimos, o caráter infinito da libido pode se tornar uma das marcas da alienação 

existencial. Ela contradiz sua bondade essencial ou criada. Na relação essencial do homem consigo 

mesmo e com seu mundo, a libido não é concupiscência. Não é o infinito desejo de articular o 

universo inteiro à sua existência particular, mas um elemento de amor unido às outras qualidades do 

amor  −  eros, philia e mesmo o ágape. Assim, o amor não exclui o desejo; ele recebe a libido em si 

mesmo. Mas a libido que está unida ao amor não é infinidade à deriva. Ela é dirigida, como todo 

amor, a um sujeito definido com quem o portador do amor deseja se unir. O amor quer o outro ser, 

seja nas formas diferenciadas de epithymia, eros, philia ou ágape. A concupiscência, ou libido 

distorcida, quer o próprio prazer através do outro ser (a intenção narcisista que freqüentemente 

desemboca em uso e consumo), mas não deseja o outro ser. Aqui encontra-se o contraste entre 

libido como amor e libido como concupiscência. Freud não fez esta distinção. No pensamento de 

Freud não existe eros criativo que inclua o sexo. E disso resultou nossa catástrofe. A este respeito, 

Rollo May observa o seguinte: 
 

“Anestesiando os sentimentos para obter melhor desempenho, utilizando o sexo como 
instrumento para provar a própria identidade e perícia, usando a sensualidade para 
ocultar a sensibilidade, castramos o sexo, tornando-o insípido e vazio. Sua banalização é 
sublinhada e favorecida pela comunicação em massa. A pletora de livros e revistas sobre 
o assunto que inunda o mercado tem algo em comum: simplifica ao extremo o amor e o 
sexo, tratando o tópico como um misto de aprender a jogar tênis e comprar um seguro de 
vida. Neste processo roubamos ao sexo o seu vigor evitando eros, e terminamos 
desumanizando a ambos.”145 

 

Esta observação de May quer realçar nossa tentativa de separar sexo e eros, colocando um 

contra o outro, usando o primeiro precisamente para evitar os envolvimentos geradores de 

ansiedade erótica. Assim, fugimos do eros usando o sexo como veículo de fuga, numa duplicidade 

da vontade que deseja, mas não integralmente. May adverte que “o sexo é a droga mais disponível 

para apagar da consciência os aspectos eróticos geradores de ansiedade. Para consegui- lo foi preciso 

definir o sexo de maneira cada vez mais circunscrita: quanto mais com ele nos preocupamos, mais 

                                                                 
145MAY, Rollo. Amor e Vontade  -  Eros e Repressão. Op. cit., p. 70. 



 

 

263 

truncada e restrita se torna a experiência humana a ele relacionada. Nós nos atiramos à sensação 

sexual a fim de evitar a paixão erótica.”146 

 

Sexo, vem do latim sexus, seccionar, significando separação, divisão, distinção. Eros, pelo 

contrário, é desejo ardente, aspiração de amar. Nem os gregos nem os latinos usavam muito a 

palavra sexus. Estava muito mais próxima de um contexto zoológico para expressar o que é 

meramente animal (phylon, ligada a raça). Eros assume as asas da imaginação humana e transcende 

todas as técnicas e modelos, zombando de orientações padronizadas, mecânicas ou banalizadas do 

amor, indo além da mera manipulação do corpo. Participo de formas fisiológicas sim, mas também 

de possibilidades, planos e significados, dimensões estéticas e éticas. Para os gregos, o 

conhecimento e até a bondade tinham o impulso de Eros como base. Eros é o que nos impele à 

união com aquilo a que pertencemos – união com nossas próprias possibilidades, com pessoas 

significativas do nosso mundo, em relação a quem descobrimos nossa auto-realização. Eros não é 

necessidade, é desejo como vontade. 

 

O central na finalidade de Eros não é o orgasmo como centro, mas união com o outro em 

alegria e paixão, busca de novas experiências, de troca que amplie e aprofunde o ser de ambos. 

Após o sexo, nossa tendência é adormecer, mas no Eros desejamos ficar despertos, pensando no 

amado, recordando, saboreando, descobrindo novas facetas, recriações – o que os chineses chamam 

de múltiplo esplendor. Em Eros, rompemos as forças do isolamento tanto interiormente como 

objetivamente. Deixamos de experimentar um contato de indivíduos, mas uma genuína união. Surge 

uma nova gestalt, um novo estado de ser. Em outras palavras, Eros nos impele a nos transcender em 

direção ao outro e em direção ao mundo e à vida. Não é de se admirar que não houve necessidade 

de se transformar o sexo, função natural do corpo, num deus. 

 

Eros não é um Deus no sentido de estar acima do homem e sim a força que une todas as 

coisas e todos os homens. Ele é formador, dá forma interior nas relações, a forma singular da pessoa 

ou objeto amado e une-se a essa forma. É o espírito criador no homem. Dentro do impulso, da 

atração, estão presentes também a ânsia do conhecimento e a busca de relações autênticas. Em Eros 

nos aproximamos da poesia, da invenção e também da bondade ética. A criatividade envolvida em 

Eros é o ponto mais próximo da imortalidade. Os pais da igreja já viam isto. Diziam que o amor era 

o remédio contra a mortalidade.   
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Sem a dimensão erótica, a vontade perde o poder de ser uma importante atividade de 

espiritualidade na recriação da cultura porque Eros é o poder de superação entre o sujeito volitivo e 

o alvo de expressão ao qual se lança e que experimenta como vontade. Com Eros, o poder criativo 

encontra-se no intervalo alquímico que surge da relação entre um e outro. Sem o Eros, perdemos a 

força para o todo, o impulso para ampliar sentidos e nos renovar diante do diferente. Passamos a ser 

tomados pelo disforme, mas não como movimento intrínseco da transformação, mas como ficar 

preso na indeterminação e na não-direção ou mesmo na desintegração. 

 

Nossa cultura quer nos convencer que o erótico é muito mais destruidor do que construtor. 

Mas esta ênfase de que a atração erótica não é para o ajuste, não pode se tornar pretexto para 

minimizar o caráter erótico que, no próprio ímpeto erótico, encontra-se uma força para a contínua 

regeneração de quem ama. Assim pensavam os gregos. Mas eles também já sabiam da tendência 

para reduzir Eros à epithymia, ou em latim, libido ou concupiscência – o simples desejo sexual. A 

epithymia é o movimento do impulso vital, ou a necessidade, em direção àquilo que satisfaz sua 

necessidade. Os gregos insistiam que o biológico não fosse negado e sim incorporado em Eros que 

nos traz de volta para a poesia, o espírito artístico e criador, como vemos no seguinte trecho: 

 
“Os que estão grávidos apenas no corpo procuram as mulheres e geram crianças – tal é o caráter 
do seu amor; sua prole, segundo esperam, conservará sua memória e lhes dará a imortalidade 
que desejam no futuro. Mas as almas grávidas – pois existem com certeza homens mais 
criativos na alma que no corpo – concebem que é correto para a alma conceber ou conter. 
Conseguem ser sábios e virtuosos. E tais criadores são poetas e artistas merecedores do nome 
de inventor.”147 

 
 

Paul Tillich salienta que mesmo no nível da epithymia há um “mal entendido se ela for 

definida como o mero desejo por prazer.”148 Ela deseja comida, movimento, crescimento, 

participação num grupo, união sexual, etc. A satisfação destes desejos é acompanhada por prazer. 

Mas não é somente o prazer como tal que é desejado e sim a união com aquilo que realiza o desejo. 

 

Mas é a dimensão erótica que faz o corpo se mover em totalidade – o biológico em abertura 

para participar, via imaginação e sensibilidade emocional e espiritual. No Novo Testamento, o 

corpo é sagrado não porque ele é o espírito de amor, mas porque é templo do espírito que ama. O 

corpo precisa abrir-se, receber, acolher o a-mais do movimento do amor que vem a ele. Se este a-

mais não é posse, só pode ser a força do divino na vontade, pois ele traz vida nova e bem-

aventurança.. 

 
                                                                 
147 AUDEN, W. H. (Ed.) The portable greek reader. New York, Viking Press, 1948, p. 495 
148 TILLICH, Paul. Love, power and justice. Op. cit., p. 29 
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Em Eros temos a reunião de fato e valor. Ele encontra-se tanto dentro quanto fora da pessoa. 

Mesmo Nietzsche enfatizou a importância de Eros na dimensão do amor fati – ou seja, Eros no 

amor do próprio destino. É ele que nos dá força para que apesar do estado de finitude irremediável, 

ainda assim podemos lutar perenemente com a fraqueza e a morte.149 “Ao tentarmos traçar um 

contraste radical entre agape e eros”, diz Tillich, “nem percebemos que tal contraste pressupõe a 

identificação de Eros e Epithymia. Há epithymia em todo Eros, mas Eros transcende epithymia.”150 

 

De fato, desejo satisfeito é prazer e desejo não realizado é dor. Mas é uma “distorção do 

próprio processo da vida se derivarmos destes fatos o princípio de prazer-e-dor no sentido de que a 

vida consiste essencialmente em fuga da dor e busca de prazer. Quando isto acontece, a vida é 

corrompida. Somente vida corrompida segue o princípio do prazer-e-dor. Na vida como amor há 

uma busca por união com aquilo de que está instaurado no querer. Busca a união com o que está 

separado e ao qual pertence.”151 

 

O dilema que nossa vontade enfrenta em nossa cultura hoje, é similar ao que Freud encontrou 

– a suposição de que o verdadeiro alvo da existência é a satisfação de impulsos que conduzem o 

sexo ao beco sem saída do tédio e da banalização. Eros, arrastando nossa vontade para frente, volta-

se ao reino das possibilidades vitais, ao alcance da imaginação e intencionalidades humanas. Para 

nós, Eros se tornou numa criança doente. Mas nós não somos os primeiros a viver a banalização do 

Eros. Há uma tendência nas civilizações a domesticar Eros para encaixá- lo nas necessidades da 

cultura, transformando o poder que traz à vida num enfraquecimento até tornar-se o objetivo da 

facilidade perpétua, da afluência e finalmente, da apatia. 

 

Notemos como não existe guerra entre sexo e tecnologia hoje. As invenções tecnológicas 

ajudam cada vez mais a tornar o sexo mais seguro, disponível e eficiente. Hoje, acabaram de ser 

inventados os órgãos sexuais artificiais para serem acoplados ao computador. Contudo, a relação 

entre Eros e tecnologia não é tão tranqüila. O amante, como poeta, é uma ameaça para a fabricação 

em série. Eros é irregular e nos arranca da fixação ao objetivismo. A tecnologia exige regularidade, 

previsibilidade e é governada pelo relógio. O Eros luta contra todos os conceitos operacionais e 

limitações de tempo. 

 

Nossa vontade perde Eros a cada dia. E há muitos que aplaudem como sucesso esta perda. 

Rougemont, psicanalista, escreveu: 

                                                                 
149 Citado em MAY, Rollo. Amor e vontade – eros e repressão. Op. cit., p. 88 
150 TILLICH, Paul. Love, power and justice. Op. cit., p. 30 
151 IDEM. Ibid., p. 29 
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“Sem a submissão sexual, que as chamadas tendências puritanas nos impuseram desde que a 
Europa existe, não haveria em nossa civilização nada além do que há nas chamadas nações 
subdesenvolvidas e menos ainda, sem dúvida: não haveria trabalho, esforço organizado, ou a 
tecnologia que criou o mundo atual. Não haveria também o problema do erotismo! Os autores 
eróticos esquecem ingenuamente este fato, comprometidos com sua paixão poética ou 
moralizadora, que com freqüência os aliena da verdadeira natureza dos ‘fatos da vida’ e de seus 
elos complexos com a economia, a sociedade e a cultura.”152 
 
 

O que são os verdadeiros fatos da vida? A submissão da vida a complexos econômicos 

mecanicistas ou à vitalidade de uma cultura? É uma questão de opção. Quando um alívio de tensão 

torna-se tão importante a ponto de que, para sua aquisição, temos que dispor consideravelmente de 

nosso Eros criativo, então está aberto o caminho de declínio da civilização. “Sem a existência de um 

ser auto-centrado,” adverte Tillich, “nem o eros criativo nem o eros religioso é possível. Seres sem 

um centro pessoal estão sem Eros, embora com epithymia. Aquele que não pode relacionar-se como 

um Eu a um Tu, não pode amar um amigo e não pode amar a expressão artística da realidade 

última.”153 

 

O amor nos faz distinguir vontade como quantidade de vontade como qualidade. Ou seja , o 

a-mais do amor tem um movimento diferente do “a-mais” do desejo como epithymia. O “a-mais” 

do desejo como epithymia nunca é satisfeito porque ele se alimenta da própria fome e não 

propriamente daquilo que deseja. Ele aumenta a partir da sua satisfação. Nele, o a-mais é 

dependente do começo e fim da satisfação. É um querer finito que pede a repetição infinita de mais 

outro finito. É fósforo que quer ser queimado. Já o a-mais do amor é de outra sorte. É um a-mais 

que vem do infinito. Este a-mais do amor na vontade não é dependente da satisfação como tal, 

apesar de incluí- la. Jesus recusou fazer tendas no monte da satisfação porque não queria estacionar-

se nelas. O amor não precisa da satisfação para aumentar. A vontade que ama não é fósforo, mas é 

óvulo que fecunda para algo novo a surgir. Ele não tem prazer na mesmice da repetição. Ele é um 

querer infinito que alimenta o “a-mais” do desejo com um outro olhar. Diz-se que falar do amor 

assim é fumegá- lo ou torná-lo fantástico. Ao contrário, é ele a única alternativa disponível ao 

homem para arrancar o desejo de sua auto-escravidão. A vontade como amor é que pode entender a 

frase de Camões de que “o amor é cuidar que se ganhe em se perder.”154 

 

O amor faz a vontade perceber um recuo último dentro de seu próprio movimento. Uma 

reserva interior. Uma vontade da vontade que está conjugada ao poder de ser em tudo o que há – 

uma sobra que parece não ser sua. Sem este a-mais, sem este novo-excedente, a vontade á apenas 
                                                                 
152 ROUGEMONT, Denis de. The myths of love. New York, Pantheon Books, 1963. 
153 TILLICH, Paul. Love, power and justice. Op. cit., p. 31 
154 CAMÕES, Luís Vaz de.  Lírico. Rio de Janeiro, Agir Editora, 1974,  p. 19 
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vontade como desejo. Pode ser querer, pode ser impulso, pode até ser alguma forma de ligar-se, 

pode ser uma resposta, mas já não é amor. Sem o amor, a vontade constrange-se sentindo que lhe 

falta algo. Este constrangimento a conscientiza de sua interdependênc ia potencial com o amor. 

Vontade sem amor pode torna-se manipulação. Amor sem vontade é leviandade, sentimentalismo, 

empolgação, abstração ou alienação emocional. 

 

O a-mais do amor dificulta qualquer compreensão fácil nas expressões do querer porque é 

mistério. Pode ser experimentado, mas não explicado de forma direta. O caráter religioso no 

erotismo é este a-mais do amor. Ele é que seduz a vontade a ter fé. Kierkegaard dizia que alguém 

sem fé, sem este ‘a-mais’ do amor, ao se deparar com os dilemas das relações, pode com suas 

próprias forças usuais, no máximo, exercitar o caminho doloroso e pesado da resignação. Na 

resignação, ou perde-se o finito, ou perde-se o infinito. Mas o cavaleiro da fé, o cavaleiro do amor, 

ganha tanto o finito quanto o infinito num único movimento.155 

 
“Transformar em caminhada normal o salto, exprimir o impulso sublime num passo 
terreno, aí está a única maravilha de que somente o cavaleiro da fé é capaz.”156 

 
 

A vontade não pode ser vista apenas como um movimento isolado, mas em constante relação 

com o movimento da fé. Este a desafia constantemente. Cada ato ou atividade está num movimento 

que pode se por rumo a uma maturidade que se faz sempre possível. O divino está no centro do 

universo e de nós mesmos, insiste Tillich. “Por causa da presença do divino em nós, podemos re-

conhecer no universo o infinito que está em nós. E qual é a chave suprema para entendermos essa 

presença em nós? É o amor. Mas não no sentido ágape, mas no sentido eros. Eros é o amor que nos 

une ao bem, ao verdadeiro e ao belo e que nos leva do finito para o infinito.”157 Aqui encontra-se o 

caráter místico do amor eros. Com isto concorda Octavio Paz, ao concluir que “na experiência do 

sobrenatural, como na do amor e na da poesia, o homem se sente arrancado ou separado de si. E a 

essa primeira sensação de ruptura segue-se outra de total identificação com aquilo que nos parecia 

alheio e ao qual nos fundimos de tal maneira que já não é distinguível a separável de nosso próprio 

ser. Por que não pensar então que todas essas experiências têm por centro algo mais antigo que a 

sexualidade, a organização econômica ou social, ou qualquer outra causa?”158 
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 KIERKEGAARD, Sören.  Fear and Trembling. London, Penguin Books, 1988, p. 67 
156 IDEM. Fear and Trembling. Op. cit., p. 70 
157TILLICH, Paul. Perspectivas da Teologia Protestante Nos Séculos XIX e XX. Op. cit.,  p. 109. 
158PAZ, Octavio, O Arco e a Lira. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1982,  p. 163 a 164. 
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3.8. A QUESTÃO TEOLÓGICA DA “VONTADE DE DEUS” 
 

“Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com 
alegria e bondade de coração, não obstante a 
abundância de tudo.” 

                                          

        Deuteronômio 28:47 
 
 
A abordagem das questões em torno do divino é feita simbolicamente, o que não quer dizer 

que haja menos realidade naquilo que é referido por símbolos. Qualquer proposição concreta sobre 

Deus deve ser simbólica, pois uma afirmação concreta é aquela que usa um segmento da 

experiência finita para dizer algo sobre ele. Ela transcende o conteúdo deste segmento embora 

também o inclua. Assim, o segmento de uma realidade finita que se torna o veículo de uma 

afirmação concreta sobre Deus é afirmado e negado ao mesmo tempo. Ele se torna um símbolo, 

pois uma expressão simbólica é aquela cujo sentido próprio é negado por aquilo para a qual aponta. 

E contudo ela é afirmada por ele. Isto dá à expressão simbólica uma base adequada para apontar 

para além de si mesma. Em outras palavras, a capacidade simbólica do finito poder apontar, ou ser 

base para uma afirmação sobre aquilo que é infinito, só é possível pelo fato de que o infinito é 

presente em tudo e tudo participa dele.159 

 

Deus, então, só pode ser referido de forma simbólica. Por exemplo, o uso literal ou de um 

sentido próprio do elemento dinâmico, como a vontade, colocado em Deus, torna Deus finito, 

dependente de um destino ou um acidente que não é Ele mesmo. – O Deus finito, se tomado 

literalmente, é um deus finito, um deus politeísta – . Mas não é literalmente que as questões em 

torno de Deus devem ser interpretadas. Os conceitos simbólicos “apontam simbolicamente para 

uma qualidade da vida divina que é análoga à que aparece como dinâmica na estrutura da vida. A 

criatividade divina e a participação de Deus na vida estão baseadas neste elemento dinâmico. Este 

elemento inclui um ainda-não que é, contudo, sempre equilibrado por um já dentro da vida 

divina.”160 Não é um absoluto “ainda-não”, que o tornaria um poder divino-demoníaco, nem é um 

‘já’ absoluto. Pode também ser expresso como o elemento negativo presente no poder-de-ser de 

tudo o que há e que é superado como negativo no próprio processo ao qual se insere. 

 
A vontade de Deus assim compreendida, evita qualquer doutrina de Deus que seja não-

simbólica, ontológica, como um hermético, mecânico e interminável vir-a-ser na fluidez do 

universo. Se dizemos que Deus é atual como vida, o elemento de auto-transcendência está óbvia e 

enfaticamente incluído. Mas está incluído como um elemento simbólico em equilíbrio com a forma. 

O ser divino não está em equilíbrio com o vir-a-ser. O ser divino compreende o vir-a-ser e o 
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repouso; vir-a-ser como uma implicação da dinâmica e, repouso, como uma implicação da forma. 

Ora, se dizemos que Deus é, isto inclui tanto repouso quanto vontade, ambos os elementos, o 

estático e o dinâmico. Contudo, falar de um Deus que “vem-a-ser e tem vontade” destrói o 

equilíbrio entre dinâmica e forma, e sujeita Deus a um processo que tem o caráter de um destino ou 

que está completamente aberto ao futuro e tem o caráter de um acidente absoluto. Em ambos os 

casos é minada a divindade de Deus. 

 

O equívoco e perigo de, fácil e inadvertidamente, mergulhar os elementos ontológicos a Deus 

de uma forma não-simbólica, leva qualquer idéia de Deus a conseqüências religiosamente ofensivas 

e teologicamente insustentáveis. Contudo, se o elemento de forma na polaridade dinâmica-forma é 

aplicado simbolicamente à vida divina, ele expressa a atualização de suas potencialidades. A vida 

divina inevitavelmente une possibilidade com realização. Nenhum dos lados ameaça o outro, nem 

existe uma ameaça de desintegração. Em termos de auto-preservação poder-se- ia dizer que Deus 

não pode deixar de ser Deus. Seu sair de si mesmo não diminui nem destrói sua divindade. Ele está 

unido com o eterno descansar em si mesmo. 

 

Duns Scotus foi o primeiro que elevou a vontade em Deus acima do intelecto. Sem dúvida, 

tanto a vontade quanto o intelecto em sua aplicação a Deus expressam infinitamente mais do que 

atos mentais de querer e entender como aparecem na experiência humana. Eles são símbolos para a 

dinâmica em todas as suas ramificações e para a forma como a estrutura significante do divino. 

Portanto, não é uma questão de psicologia metafísica, seja que Tomás de Aquino ou Duns Scotus 

esteja certo. É uma questão da maneira como os conceitos psicológicos devam ser empregados 

como símbolos para a vida divina.161 

 

Assim, Deus não apenas está além de contrastes como essência e existência, mas ele está 

além da essência e existência em si mesmas. Simbolicamente, isto quer dizer que ele não está 

sujeito ao conflito entre as duas. Ele está além da ruptura. Em Deus não há tal ruptura, e assim, é 

mais correto dizer que nele nenhuma distinção pode ser obtida. Deus não é um ser, ele não existe 

como existe o homem. Dizer que Deus é “significa sim que este termo é a expressão da experiência 

real do ser contra o não-ser e, assim, pode ser descrito como o poder de ser que resiste ao não-

ser.162 O símbolo da vontade de Deus quer realçar, antes de tudo, “a inescapável tensão interior na 

                                                                 
161 IDEM. Ibid., p. 209 
162 Termos como “incondicionado” ou a substantivação “o incondicional”, tão recorrentes na teologia, como a de 

Tillich, é a abstração para a experiência humana de uma preocupação última ou suprema. Um exemplo, entre outros, 
de tal ultimacidade encontra-se no mandamento bíblico – amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com 
toda a tua alma e com toda o teu entendimento. O que implica, nesse caso, a não admissão de nenhum amor parcial, 
restrito ou condicional a Deus. Dessa forma, o incondicional não é um ser, mas uma qualidade. Caracteriza nossa 
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idéia de Deus,”163 ou seja, a tensão entre os elementos concretos e o último na idéia de Deus. 

 

O estar-supremamente-preocupado com uma vontade acima da vontade humana aponta para 

uma tensão na experiência humana. É impossível falar em vontade divina cujo alvo não seja algo 

que possa ser encontrado concretamente, seja no reino da ‘realidade”, seja no reino da 

potencialidade desta “realidade”. Tanto a dimensão do “real” quanto a do “querer” só podem se 

tornar objeto de preocupação última mediante seu poder de carregarem experiências concretas. 

Quanto mais concreta for uma coisa mais é possível estar preocupado com ela. Por outro lado, a 

preocupação com a vontade de Deus deve também transcender toda preocupação preliminar, finita e 

concreta. Deve transcender a totalidade do reino da finitude para ser a resposta à pergunta implícita 

na finitude. Mas ao transcender o finito, a preocupação religiosa perde a concreticidade de uma 

relação ser-a-ser. A vontade de Deus corre o risco de se tornar não só inacessível, como também 

abstrata, provocando a reação dos elementos concretos. Podemos dizer que esta é a tensão interna 

inevitável na idéia de vontade de Deus. 

 

A questão da vontade divina, portanto, envolve um duplo sentido – conota o transcendente 

incondicionado, o último, e também, uma dinâmica dotada com qualidades de movimentos. O 

primeiro não é figurativo ou simbólico, mas é no sentido estrito o que dele se diz. O segundo é 

realmente simbólico, figurativo. É o segundo que é o objeto visionado pela consciência religiosa. 

Contudo, a consciência religiosa é também cônscia do fato que, quando a palavra “fazer a vontade 

de Deus” é ouvida, esta idéia é figurativa, que ela não significa uma busca fácil de “receita” ou um 

“preceito estático”, ou seja, que ela deva ser transcendente. A expressão “vontade de Deus” produz 

uma contradição na consciência. Ela envolve algo figurativo que está presente na consciência e algo 

não figurativo que temos realmente em mente e que é representado por esta idéia. 

 

A consciência de algo incondicional é, em si mesmo, o que é – não simbólico. Ela está 

presente na segunda cláusula da expressão – “vontade de Deus” Mas em nossa relação com esta 

ultimacidade nós simbolizamos e devemos simbolizar. Não poderíamos querer estar em co-relação 

com a vontade de Deus se ela fosse somente “cartela de vontade-última”. Mas em nossa relação 

com ela, encontramos os mais altos movimentos de união e diversificação do que aqueles que nós 

mesmos cultivamos. Assim, na forma simbólica de falar sobre a vontade de Deus, temos tanto 
                                                                                                                                                                                                                       

preocupação suprema e, conseqüentemente, incondicional, não importando se a chamarmos de “Deus”, de “ser”, do 
“bem”, da “verdade”, ou de qualquer outro nome. Incorreríamos em crasso erro se entendêssemos o incondicional 
como um ser cuja existência pudesse ser discutida. Só falará a respeito da “existência do incondicional” quem não 
entender o sentido do termo. Trata-se da qualidade experimentada no encontro com a realidade, por exemplo, no 
caráter incondicional da voz da consciência, tanto lógica quanto moral. (Cf. TILLICH, Paul. A era protestante. São 
Paulo, Instituto Ecumênico de Pós-graduação em Ciências da Religião – Traço a Traço Editorial, 1992, p. 63) 

163 TILLICH, Paul. Teologia sistemática. Op. cit., p. 180 
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aquilo que transcende infinitamente a experiência de nós mesmos como vontade pessoal e 

comunitária, quanto aquilo que é adequado querer como pessoa, e poder assumi- lo. 

 

O símbolo religioso usa o material da experiência ordinária para falar de Deus mas de tal 

forma que o sentido ordinário do material usado é ao mesmo tempo afirmado e negado. Todo 

símbolo religioso se nega a si mesmo em seu sentido literal, mas afirma-se a si mesmo em seu 

sentido auto-transcendente. Não é um sinal apontando para algo com o qual não tenha uma relação 

intrínseca. O símbolo religioso requer uma relação existencial, de vida. Ele representa o poder e 

sentido daquilo que é simbolizado através da participação. O símbolo participa da realidade que é 

simbolizada. Portanto, nunca se deveria dizer, é “apenas um símbolo”. Isso equivaleria confundir 

símbolo com sinal. Daí se segue que tudo o que a religião tenha a dizer sobre a vontade de Deus, 

suas qualidades, ações e manifestações, tem um caráter simbólico e também que se perde 

completamente o sentido de “Deus” se a linguagem simbólica for tomada literalmente. Deus só é 

Deus como participação em tudo. Mas esta participação não é espacial ou temporal. Não é 

categórico-lógica e sim simbólica. Participação não quer dizer que existe algo à parte de Deus no 

qual ele participa de fora. Ela quer dizer que Deus cria aquilo no que participa.164  

 

Sendo assim, retornando à questão se existe um ponto em que se deva fazer uma afirmação 

não-simbólica sobre “a vontade de Deus”, esse ponto existe: É a afirmação de que tudo o que 

dizemos sobre Deus é simbólico. Essa afirmação é uma declaração de Deus que em si mesma não é 

simbólica. Caso contrário cairíamos num argumento circular. Por outro lado, se fizermos uma 

afirmação não-simbólica sobre Deus, seu caráter extático-transcendente parece correr perigo. Esta 

condição altamente dialética é um espelho da situação humana com respeito à realidade do divino. 

Embora o homem esteja realmente separado do infinito, ele não poderia estar consciente disso se 

não participasse dele potencialmente. Isso se expressa no estado de estar preocupado de forma 

última com a vontade suprema – um estado que perpassa toda a existência humana, qualquer que 

seja o conteúdo dessa preocupação. Esse é o ponto no qual devemos falar não-simbolicamente da 

vontade de Deus, mas sempre como questão de preocupação existencial. 

 

O símbolo  da “vontade de Deus” desencadeia uma combinação de elementos simbólicos com 

elementos não simbólicos. Se afirmamos que a vontade de Deus é infinita, ou incondicional, 

estamos falando racional e extaticamente de uma só vez. Esses termos designam precisamente a 

linha fronteiriça na qual coincidem tanto o simbólico quanto o não-simbólico. Até esse ponto, toda 

afirmação é não-simbólica (no sentido religioso). Além desse ponto toda afirmação é simbólica (no 
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sentido de símbolo religioso). A questão em si tanto é simbólica quanto não-simbólica. Essa 

situação dialética é a expressão conceitual da situação existencial do homem. É a condição para a 

existência religiosa do homem e para sua capacidade de receber um novo conteúdo de experiência 

revelatória sob o símbolo da vontade de Deus. Como nos lembra Tillich, “é o outro lado da idéia 

auto-transcendente ou extática de Deus, para além de naturalismo e supranaturalismo.”165 Afinal, 

não é na abordagem ontológica que a vida divina se manifesta, mas na revelação. Tanto a 

abordagem ontológica quanto a simbólica são sempre sistematizações ou apreensões da realidade 

revelatória.166 

 

Para os céticos, e talvez para nossa cultura contemporânea secularizada, a expressão “vontade 

de Deus” promove a impessoalidade e a abstração. Mas “suprapessoal não quer dizer impessoal. 

Jesus falou sobre os cabelos de nossa cabeça estarem todos contados, e poderíamos acrescentar, que 

também até os átomos e elétrons que nos constituem. Nesta afirmação existe pelo menos tanta 

ontologia potencial quanto existe ontologia atual em todo sistema de Spinoza. A tendência que visa 

proibir a transformação da esfera potencial em esfera atual, nas questões do círculo teológico, 

reduziria a teologia à uma repetição e organização antológica de passagens bíb licas. Seria então 

impossível chamar o divino como “fazendo-se carne” 

  

A incondicionalidade da vontade de Deus está no pressuposto de que o modo de querer de 

Deus está em contraste com o modo dos seres finitos. Ele não está condicionado pela finitude como 

tal, apesar de estar apto a responder a ela. Esta ultimacidade da vontade de Deus não é uma 

dinâmica ao lado de outras. É o próprio modo da vontade transcorrer na vida e no mundo. A 

vontade humana, juntamente com o não-ser e a angústia que acarreta, são incondicionalmente 

colocadas em Deus, mas esta finitude de maneira alguma limita a perfeição incondicional da 

vontade divina mesmo quando procura recusá- la. Ou seja, a incondicionalidade da vontade de Deus 

encontra-se em correlação imediata com a questão da finitude, pois é somente pela participação na 

incondicionalidade da vontade de Deus que o homem pode tomar para si o não-ser, a angústia e a 

ruptura existencial que está fundada na finitude. A confiança de toda criatura, sua coragem e 

vontade para ser, estão enraizadas na fé em Deus como seu fundamento criativo.167 

 

Com relação às forças desintegradoras que ameaçam a integralização da vontade, a vontade 

de Deus é a unidade de querer que impede a completa e final dispersão dos desejos e das esferas 

estruturais da vontade. Isto está expresso nos símbolos da onipotência e eternidade divina. O 
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problema da vontade humana requer como sua solução a incondicionalidade da vontade de Deus. O 

sentido reintegrador do divino fornece a base pela qual o homem pode viver dentro das tensões, 

conflitos e rupturas existenciais. 
 

O elemento transcendente da vontade divina não permite que compreendamos a relação 

vontade humana e vontade divina como tendo possuído uma unidade ou identidade original. Tillich 

observa que esta identidade por participação só pode ser explicada como uma identidade no poder 

de ser.168 A vontade livre atualizada na finitude é somente possível na base da unidade original no 

poder de ser de Deus que também está no homem. Apesar disso, a liberdade do querer, ao se 

atualizar, ameaça carregar a criatura fora de contato com o movimento divino. Assim, a unidade 

original da vontade divina e humana é qualificada pela auto-diferenciação (ou não- identidade 

parcial). Esta diferenciação, contudo, não deixa a relação completamente rompida, mesmo no 

estado de estranhamento. Mas toda esta compreensão não deriva seu sentido de uma mera dedução 

conceitual. É importante ressaltar sempre essa constante advertência Tillichiana quando insistia que 

falar sobre a relação da realidade finita com o transcendente em sua determinação mais básica só 

pode ser dita na base do próprio poder desta realidade transcendente na qual participa. 

 

É comum encontrarmos na literatura cristã os seguintes diagramas ilustrativos das possíveis 

situações da vontade humana: 

 
 

Dominado pelo querer-ter, o eu se eleva   Abrindo-se à relação com a vontade divina, 
acima do outro e das coisas, numa relação   o eu deixa de exerce-se como centralidade, 
de domínio a partir do seu senso de centralidade.   Permitindo que a vontade divina assuma o  
        seu centro. 

 

Tais diagramas, apesar de bem-intencionados, não são boas ilustrações em torno do símbolo da 

vontade de Deus. A figura posterior, ao querer enfatizar a importância do elemento divino, 

transforma-o numa força que acaba destituindo a vontade humana de sua centralidade, 

transformando-a em uma coisa ao lado de outras. A vontade divina corre o risco de ser entendida 
                                                                 
168 TILLICH, Paul. A coragem de ser. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976, p. 69 
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como uma força de vontade heterônoma por sobre a liberdade humana. Mas a vontade de Deus não 

provoca a destituição da centralidade humana, muito menos reduz o ser humano a uma coisa ao 

lado de outras coisas. Uma melhor ilustração das duas situações poderia ser feita da seguinte forma: 
 

A TENTATIVA DA VONTADE HUMANA DE QUERER CENTRAR-SE EXCLUSIVAMENTE EM SI MESMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vimos em nosso item 3.5., ao ser dominado pelo querer-ter, o eu freqüentemente acaba 
descobrindo-se como estando sujeito às coisas, inclusive, a umas mais do que às outras. 

 
 

A VONTADE QUE TRANSFORMA O SENTIDO DE SUA CENTRALIDADE NO PODER DE SER DO DIVINO 

 
O símbolo da vontade de Deus quer expressar que a experiência da dimensão divina, do querer-ser no 
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poder de ser, acrescenta uma perspectiva nova tanto de auto-integração quanto de inter-relação da pessoa 
com as coisas e com o outro, não mais dominada pelo senso de domínio mas de co-participação e 
resposta. A vontade transcende a condição de estar calcada sobre si mesma sem que com isso tenha que 
abrir mão de sua centralidade. 

 
 

Esta relação fica melhor compreendida quando exemplificada na relação ontológica do amor. 

Mesmo a lógica do estranhamento pressupõe uma unidade original do estranhado: 
 

“Na experiência humana do amor a natureza da vida se torna manifesta. O amor é o 
impulso para a unidade do que está separado. Reunião pressupõe separação daquilo que 
se pertence essencialmente. Seria, contudo, errado dar à separação a mesma 
ultimacidade ontológica que tem a reunião. Pois separação pressupõe uma unidade 
original. A unidade abraça a si e a separação, assim como o ser inclui a si e o não-ser. É 
impossível unir aquilo que essencialmente está separado. Sem uma pertença última, 
nenhuma união de uma coisa com outra pode ser concebida. Um estranho absoluto não 
pode entrar em comunhão. Mas o estranhado luta por reunião. Portanto, o amor não 
pode ser descrito como a união do estranho, mas como a reunião dos estranhados.”169 

 

A intersecção da vontade de Deus e da vontade do homem pressupõe então participação, 

abertura e amor. Isto não significa deixar a vontade romântica ou a ideológica sem crítica quando 

elas usam seus sistemas de categorias para retratar e dar conta de toda a realidade ao invés de ser a 

expressão de um definido e limitado encontro com a realidade. A crítica pós-moderna a este 

respeito está correta. O que se quer salientar, contudo, é que todo ato do querer, no qual o sujeito e o 

objeto estão distinguidos, está fundado em uma dinâmica que não somente pressupõe uma unidade 

original mas que também pressupõe a unidade do querer com aquilo que se encontra além da 

divisão sujeito-objeto. 

 

Falar em vontade de Deus não é abrir mão do próprio destino para sujeitar-se a um outro 

maior. Isto torna a vontade de Deus em nada diferente da nossa, pois ainda carece do mistério, 

daquilo que excede todo destino. Se dizemos que a vontade de Deus está, em seu movimento, 

presente em tudo, apontamos então tanto para o mistério infinito de tudo o que há, quanto para a 

participação de Deus em nossa vontade e, conseqüentemente, na história. Em outras palavras, a 

vontade, como amor, é a busca pela reunião do que está separado. Neste sentido, Deus é o 

pressuposto de uma vontade da vontade de Deus, ou seja, Deus não pode nunca ser encontrado se 

ele for objeto da vontade e não a sua base. “Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.” (1 João 

4.19) 

 

Se a unidade da vontade humana no poder do ser fosse radicalmente quebrada, nada finito 

poderia existir, nem mesmo poderia surgir do não-ser; lembrando que o termo “ser”, quando 
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predicado a Deus significa o poder de resistir ao não-ser. Assim, isto nos traz à possibilidade do 

Novo, do Novo Ser, na qual a unidade do incondicionado com o condicionado pode irromper a vida 

em novas criações. 

 

Na oração ensinada por Jesus, temos a petição: “Seja feita a Tua vontade.” (Mt 6.10)  A 

petição também foi usada no Getsêmani: “Pai, se possível passe de mim este cálice! Contudo, faça-

se a Tua vontade.” (Mt 26.39 e 42). Em ambos os casos, a vontade própria se abre a um θεληµα, 

um  θελω que a contrasta. Em Romanos 12.2, Paulo aponta que é no dispor-se à renovação e à 

transformação que podemos experimentar a vontade de Deus. Este experimentar não é um 

subjetivismo. É δοκιµη - que é colocar à prova, ao teste, distinguir, examinar, fazer experimentos 

com o real. A vontade de Deus não vem magicamente pronta numa prescrição, mas requer nos 

ponhamos no movimento de querer colocar o que está sendo vivido à prova. 

 

O divino deve ser discernido no viver, no exercício, no experimentar da vida, e não na busca 

de respostas prontas e fáceis. “Procurai compreender qual a vontade de Deus”. (Ef. 5.17) Requer a 

transformação e renovação da mente que não se acomoda às formas cristalizadas de organização do 

mundo. A vontade de Deus se inclina para um tempo ainda não chegado. Mescla presenças com 

ausências, desejos com voluntariedade, o si com o fora de si, o tempo com a eternidade, o 

doméstico com o selvagem, a alegria com a saudade, o curso do barco com o olhar que busca as 

estrelas. Em algum lugar dentro do homem existe uma vontade que é sentida como divina. 

 

A vontade de Deus, por ser uma questão existencial, de sentido e espiritualidade, não pode ser 

apreendida de uma vez por todas mas apenas em processo de aprendizado e crescimento. Apesar de 

toda realidade de alienação, a busca da vontade de Deus é o mais importante encalço. Na verdade, 

só está preocupado com a questão da vontade de Deus de forma última, aquele que busca em Deus a 

fonte última de integração à qual nossa liberdade e responsabilidade estão referidas. Todo aquele 

que consegue visualizar um sentido de conexão e independência em tudo acabará levantando a 

pergunta pela vontade de Deus pois sua dimensão abala a tendência de nossa vontade de cercar o 

mundo em torno de si mesma. A pergunta pela vontade de Deus nos puxa de forma a expandir os 

horizontes e novas formas de crescimento. Ela acrescenta algo mais à dinâmica da vontade humana. 

Em primeiro lugar, faz com que não se acomode em si mesma, nem se satisfaça com suas 

setorizações. Nos torna capaz de perceber a diferença entre “ser auto-centrado” e ‘ser 

egocêntrico.” Introduz a desconfiança que, por mais que uma situação de vida, pessoal ou social, se 

mostre fechada, ela ainda não é a palavra final. O final pertence a Deus e deve ser descoberto, 

penetrado, buscado. Por esse motivo, ninguém pode se proclamar como detentor da vontade de 
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Deus. Ela só pode ser discernida passo a passo. 

 

A busca de discernimento passo a passo não significa que não haja horizontes direcionais. As 

literaturas sagradas, as visões concretas dos profetas à uma nova sociedade; os atos, ensinos e 

sacrifício de Jesus e de grandes homens e mulheres; as experiências históricas e pessoais de 

humildade e simplicidade, de luta e reconciliação; o senso de justiça, de sabedoria, de vocação, a 

interrupção do fluxo do tempo e dos acontecimentos por meios dos diferentes modos de oração, a 

recusa de trivialização quanto à vontade de Deus170, as nossas aspirações mais profundas, são todos 

elementos importantes a nosso dispor quando consideramos a questão da vontade de Deus. 

 

Em segundo lugar, a questão da vontade de Deus nos impede de ver a realidade como um dado 

pronto, mecânico, operacional. As coisas que desejamos dia a dia têm a chance de dar espaço a 

possibilidades inusitadas. As retas unívocas dos desejos podem se abrir em novas freqüências, como 

num espectro. É como se fôssemos nós mesmos um laboratório de sentidos colocando-os à prova 

para serem testados, como enfatizou Paulo. Há algo na realidade que será revelado, apontando algo 

novo para o sentido de nossas relações pessoais, sociais, culturais, econômicas ou políticas. Esta 

dimensão é uma possibilidade dada ao homem, quer se considere religioso ou não. 

 

Uma pessoa contemporânea deseja um mundo de coisas em um único dia. É quase impossível 

que ela encerre o dia sem se sentir como um ser que abriga um conflito sem fim de desejos contra 

desejos. Ela deseja comer bolos e doces deliciosos, mas também deseja permanecer magra e 

saudável, ao mesmo tempo em que gostaria de ser capaz de lidar com o fato de uma criança faminta 

a observa enquanto come sua guloseima. Ela deseja estar ativa sexualmente e conseguir atrair um 

número máximo de parceiro(as) ao mesmo tempo em que aspira uma profunda experiência de amor 

e de entrega. Temos então o quadro de uma pessoa que tem o apetite de um animal e a vontade de 

ser um filho de Deus.171 Um tipo ideal pós-moderno dirá que não há problema algum nisso. Mas a 

questão é que a busca da vontade de Deus depende de uma viva busca consciente da importância 

das escolhas que fazemos dia a dia. A pós-modernidade quer dar vazão ao que quer tendemos no 

fazer, mas a perspectiva da busca da vontade de Deus necessariamente requer que indaguemos o 

que na verdade queremos fazer com a realidade de sermos uma convulsão de desejos. 

 

O elemento de discernimento processual, exercício e experimentação existencial presente no 

símbolo da vontade de Deus é importante porque impede que coloquemos qualquer coisa dentro da 

                                                                 
170CHAMPLIN, Russel Norman. Enciclopédia de Bíblia, teologia e filosofia. Volume 6, São Paulo, Editora Hagnos, 

2001, p. 687 
171 PAGE, Kirby. The will of God for these days. La Habra, War Production Board, 1945, p. 34 



 

 

278 

vontade de Deus. Examinemos os seguintes casos172: 
 

“Uma criança morreu sem socorro médico em um hospital. Desolada, a mãe diz: ‘Era a 
vontade de Deus! Mas se ao menos o médico tivesse vindo a tempo, ele poderia ter 
salvo minha filha!’ Mas como não deixar de perceber problemas neste modo de ver a 
vontade de Deus? Se o médico tivesse vindo a tempo, ele seria capaz de subjugar ou 
invalidar a vontade de Deus?” 

 
“Um menino morre de cólera. O pai exclama em tristeza: ‘É a vontade de Deus. Isto é 
tudo que se pode dizer agora – é a vontade de Deus!  

 
Em ambos os casos de extrema dor, abandou-se rapidamente qualquer tipo importante e 

possível de causas para as mortes tão prematuras. Os pais poderiam se revoltar contra o sistema 

público de saúde, contra o descaso dos profissionais, contra a ignorância e acomodação das massas, 

contra a irresponsabilidade da sociedade para com questões essenciais. Poderiam se indignar mais 

do que nunca quanto ao pecado institucionalizado, ou ao descuido comum. No entanto, a opção 

preferida é tornar Deus um assassino cruel. Em momentos de dor, deixamos de ver Deus como o 

Pai que ama, sofre e quer salvar. Mas a boa nova anunciada no Evangelho não é a de um Deus cruel 

e indiferente: “Não é da vontade de vosso Pai que pereça um só destes pequeninos.” (Mt 18.14) 

 

Usamos o símbolo da vontade de Deus como clichê religioso que pode ser aplicado a 

qualquer coisa, inclusive as mais absurdas. Nações invadiram e invadem nações, trazendo morte e 

devastação, sob a alegação de estarem cumprindo a vontade de Deus. As religiões ocidentais 

acompanharam e legitimaram a conquista das civilizações do mundo novo crendo estarem fazendo 

a vontade de Deus. A mesma tendência ocorre quando nós somos os agentes da dor. Aí a “culpa é 

do diabo, não nossa.” 

 

De fato, não há problemas em crer que Deus será sempre tremendo em sua forma de reagir 

aos descaminhos humanos. Tal reação só pode ser entendida como um apesar de, e não como um 

designium fati. Contudo, a grandiosidade divina não pode ser usada para justificar as mazelas da 

alienação humana. O símbolo da vontade de Deus já traz implícito que nem tudo que ocorre pode 

ser considerado como vontade de Deus, mas que, apesar de tudo, nada poderá subjugá- la. 

Weatherhead salienta que a vontade última de Deus não pode ser confundida com vontade 

intencional. A primeira aponta para a grandiosidade e majestade divina de se mover através ou 

apesar dos feitos humanos; a segunda indica seu caráter de amor e bondade, mas freqüentemente é 

associada às maiores atrocidades: 
 

                                                                 
172 Relatos narrados por Leslie Weatherhead quanto às suas experiências pastorais. Ver: WEATHERHEAD, Leslie D. . 

The will of God. New York, Abindon – Cokesbury Press, s/d.  
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“Venha comigo a alguns barracos nas ruas de periferia de uma cidade grande, onde as 
vidas e serviços de homens são meios para outros fins humanos, onde há doença física e 
distorção mental, onde o mal apodrece e cresce em condições sórdidas, onde os homens 
não têm nem mesmo a força para se rebelar mas aceitar sua sorte com indiferente apatia 
que é mais terrível que uma revolução. E se você disser ‘esta é a vontade de Deus’, lhe 
digo que esta é uma blasfêmia maior do que a negação da Santíssima Trindade. A 
opressão industrial, a ganância egoísta de uns poucos, o horror da guerra – estas coisas 
expressam um ateísmo muito mais terrível que qualquer argumento verbal possível ao 
homem.”173  

 
É compreensível que em momentos de muita dor é difícil conseguir conforto senão em Deus. 

Para muitos, as maiores dores só podem ser suportadas como “vontade de Deus”. O problema é que 

não pode haver conforto final em mentiras, realidades opressoras e desintegradoras. Quando Jesus 

curava os doentes, ele estava desafiando a vontade de Deus ou a cumpria? O mal não pode criar a 

bondade, apenas revelá- la ou suscitar seu exercício.  

 
 

                                                                 
173 WEATHERHEAD, Leslie D. . The will of God. Op. cit., p. 15 
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CONCLUSÃO 
 

 
 

Na perspectiva da dinâmica integralizadora da vontade, tanto a atitude tradicionalmente 

cristalizada como racionalista quanto a atitude voluntarista são setorizações. A vontade não é 

apenas apetite racional, como propôs certas tendências racionalistas; nem tampouco se restringe à 

livre determinação ou se resume à atividade espontânea. O racionalismo, ao querer salvar a vontade 

do mundo das coisas, acaba reificando o desejo e a vitalidade. Já o vitalismo, ao querer salvar 

vitalidade e o libid inal para não se tornarem uma coisa, acaba reificando a vontade, despedindo-a 

como mera intencionalidade instrumental. Mas nenhuma esfera da vontade pode ser uma “coisa”. 

Este é o problema básico tanto da cosmovisão moderna quanto pós-moderna. Ambas correm o risco 

de pressupor que existe uma coisa chamada vontade, ou que certas partes da vontade são coisas, que 

podem ter ou não a qualidade de liberdade. Nem um nem outro modelo oferece uma visão capaz de 

lidar com a realidade da alienação humana pois, como vimos, a alienação é justamente a fuga 

contínua da lei ao caos ou do caos à lei, causando-nos uma ruptura1, ou em termo ricoeuriano, a 

falta. 

 

O apetite, a determinação e a ação são dimensões de um mesmo ato: o querer. O querer é uma 

realidade global que caracteriza a vontade como um todo. O homem não é arrastado por suas 

tendências, mas se encontra diante delas. As tendências são pretensões entre as quais pode haver 

preferências. Ao contrário do animal que não prefere, o homem se encontra sobre si mesmo, e por 

isso não somente pode querer algo, como também querer-se a si mesmo. Em outras palavras, pode 

querer realizar-se em algo que quer. A vontade é mais que desejo na medida em que torna o querer 

um elemento integrante de sua própria realização. Esta realização não pode ser rotulada de 

subjetivismo, como se o querido o fosse somente para um sujeito. Todo querer visa um bem – um 

belo pleno. Mesmo o querer-ter tem em sua base a vontade do bem, embora na ilusão de poder 

arregimenta- lo a si próprio. Este Bem pode realizar-se de maneiras diversas, o que possibilita a 

diversidade de preferências. 

 

Concretamente, a natureza física do homem pode modificar-se justamente porque ela inclui 

certamente uma realização física do querer. A continuidade do querer vai construindo um caráter no 

homem. Este caráter desenvolve-se num campo que é divido por uma linha tênue entre “querer 

sempre o que se quer” e “querer o que se pode querer”. Mas estas expressões não são as mais 
                                                                 
1 TILLICH, Paul. Teologia sistemática. Op. Cit., p. 294 
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adequadas para ilustrar o campo do caráter. Elas ainda não conseguem abolir sua forçosidade 

dicotômica. A dinâmica do que determina o “que se pode querer” pode, por um lado, ser cultivada 

no ponto de produzir um “domínio de si mesmo”, ou, por outro lado, no ponto de uma 

“escravização de si mesmo”, tanto no nível pessoal como social. Estas expressões não devem ser 

vistas com teor moralista, mas antes como possibilidades a que o caráter do querer pode estar 

sujeito. Sob o “domínio de si” pode cultivar-se e expandir-se em infinitas possibilidades de querer, 

e todas elas serão expressões da liberdade. Na liberdade que se entende e se exercita como uma 

liberdade encarnada em integralização, as tendências não constituem um obstáculo, mas a 

condição da possibilidade dela. Assim, a vontade é, em última análise, a capacidade que o homem 

tem de recusar qualquer tentativa, espontânea ou imposta, de setorização da dinâmica do querer, 

seja no nível pessoal quanto no nível das tendências culturais e sociais. 

 

Falando de forma prática, as pessoas sempre atuam como se considerassem umas às outras 

como livres e simultaneamente determinadas pelo destino. Ninguém jamais trata um homem seja 

como mero lugar de uma série de ações contingentes, seja como um mecanismo no qual efeitos 

calculáveis derivam de causas calculadas. O homem sempre considera o homem em termos de uma 

unidade de liberdade e destino.2 O fato de que o homem finito é ameaçado pela perda de seu senso 

de integralização só confirma o caráter essencial da estrutura ontológica e a auto-consciência da 

vontade em seu status quando uma vontade se coloca diante de outra. 

 

Se a cosmovisão clássica da vontade como controladora da vida merece submeter-se à crítica, 

não menos suscetível de crítica se encontra o vitalismo contemporâneo. A questão básica que deve 

ficar evidente quando consideramos a pós-modernidade é em que medida ela adota ou não a 

cosmovisão vitalista que especificamente descreve a natureza essencial do homem em termos de 

mera vontade fluida ou em termos de mera forma. Se o homem é entendido essencialmente como 

libido ou como ilimitada expressão da vontade de poder, a base para essa compreensão não é a 

natureza essencial do homem, mas seu estado de alienação. Estamos chamando de “natureza 

essencial” à condição em que a vontade mantém todas as suas esferas em constante operação. Se a 

pós-modernidade não for hábil para lidar com o problema da setorização da vontade, ela oscilará na 

condição existencial prolongadamente, sem chances de superar a condição contra qual se levanta. 

Este é o risco presente na opção de uma cosmovisão fragmentária da vida. 

 

Há uma forte tendência no espírito pós-moderno em querer demonstrar-se consciente e 

experimentado quanto às façanhas embaraçantes de ver a vontade como totalidade. A alegação é 

                                                                 
2 IDEM. Ibid., p. 171 
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que as esferas como “significação intencional”, “decisão”, “responsabilidade”, etc., possuem 

caracteres definidores de alto teor exclusivista. Esta ênfase anti- integradora pós-moderna é firme 

em postular que as experiências humanas estão muito além de nossas gaiolas estruturais cuja pauta 

secreta é o cont role. São os desejos que merecem nosso cultivo e devoção. Eles devem ser 

valorizados porque possuem um poder de negação e contínua transitoriedade. Sob esta ótica, são 

dissipadores e nos escancaram diante dos eventos vividos. Ora, se o desejo é o terreno do inefável, 

devemos nos silenciar e valorizar mais a fluidez como modo privilegiado de estar no mundo. 

 

Esta atitude pós-moderna é um esforço para ser um importante convite a que percebamos os 

excessos das linguagens, das significações, dos conceitos e suas ambições trágicas. Neste aspecto, a 

pós-modernidade é um realismo libidinal. Em muitas situações, “a linguagem deve ser colocada em 

perspectiva, deve ser levada à sua nascente interior, assim como a vaidade.”3 O papel dos desejos, 

então, oscila conforme o modelo paradigmático em questão. Os desejos podem ser buscados como 

se procedessem de um campo sagrado, inonimável, que os imprime com traços eternos e 

incontestavelmente sublimes; o, por outro lado, podem ser vistos como mensuráveis do tamanho da 

cintura de alguém e, portanto, totalmente administráveis, delineáveis e estatísticos. A pós-

modernidade acaba colocando a volição em uma situação de encruzilhada radical:  “Ou  tiramos 

todas as muletas institucionais do mundo dos desejos, para que sejam motores da experiência de 

abertura ao numênico, ao espírito livre, ao transcendente e ao misterioso; ou os enclausuramos no 

mundo das significações domesticas e das crenças sócio-institucionais.” Ficamos entre uma visão 

porosa demais ou apertada demais4 para nossas experiências. 

 

A pós-modernidade quer nos convidar a fazermos frente ao “senso” da vontade pois nele 

mora a vontade de cercar o mundo com grades de categorias e divisões para o fenômeno da vida. 

Nos desejos, há muita coisa que extravasa e escapa por sobre nossas fronteiras e demarcações, além 

do fato de que para eles, saber, conhecer e proceder, não são questões que necessariamente 

dependem de aportes conceituais, lingüísticos, ou classificatórios. Para a pós-modernidade, os 

desejos não carecem de definições claras, mas sim de ser o espaço de nossa disposição a nos 

colocarmos no recomeço, a intuir e se dispor na ação da novidade.  

 

Este convite primordial pós-moderno é tremendamente pertinente e tenta reconfigurar o 

querer novamente àquilo que ele tem de rico na origem. Ocorre, entretanto, que na vontade de 

nossas sociedades pós-modernas, muito pouco há que indique esta disposição ao limite, ao 

                                                                 
3 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1998, p. 205 
4 IDEM. Ibid., p. 208 
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escatológico. Baudrillard é inconteste a este respeito. Ao invés de nos lançarmos verdadeiramente  

ao inusitável do desejo, a grande maioria de nossas rotinas gira em torno de preocupações em como 

fugir do limite e do impossível. Parafraseando Bauman, “antes que tenhamos condições para nos 

abrir ao impossível, à eternidade, a hora de dormir chega e, depois, um outro dia abundante de 

coisas a se fazer ou desfazer começa, com objetos a nos preencher, a nos ocupar ou serem 

reciclados.”5 Mergulhamo-nos na rotina com a vontade de afastar ao máximo qualquer coisa que 

venha perturbá-la, expor seus limites ou apontar dimensões que estão além de suas fronteiras. 

 

É necessário que o pós-moderno deixe claro a si mesmo que tipo de “além” quer valorizar. A 

transcendência que repousa no nível do desejo só pode ser “além” para algo do qual precisa ir além. 

A polaridade do destino torna  inevitável a importância ontológica da significação e seu papel. 

Quem se fecha à questão do sentido de “ir além”, os porquês do “ir além” e em relação a que a 

suplantação se coloca como relevante,  tal pessoa viverá este “além” sem ser “além” algum. O além 

responde a uma situação de concretude que, como tal, guarda significados e compreensões vivas. O 

além não requer como condição a anulação da experiência significativa, caso contrário ele não 

poderá ser resposta a nada absolutamente e muito menos será uma novidade de vida. 

 

Neste sentido, até mesmo a disposição religiosa deixou de ser uma inquietação ou abertura a 

que a concretude integral dos indivíduos seja sacudida. A inquietação ao “impossível” toma a forma 

de uma atitude natural, de uma rotina não interrompida ou não abalada. Estamos entalados no 

seguinte moto: “As únicas coisas que importam aos seres humanos são as coisas de que os seres 

humanos podem tratar.”6 Ao invés de falarmos em limites, falamos em “problemas”, e problemas 

são tarefas a se debruçar com habilidades humanas, destinadas ao “que pode ser feito, descoberto ou 

inventado”. Nossa “vontade de crer” já abarcou tudo o que é possível ser crido, porque o crer só 

pode ocorrer dentro do domínio das possibilidades humanas. O mundo pós-moderno não comporta 

o convite pós-moderno. A redenção prometida pelo desejo se impossibilita pelos próprios termos de 

sua encruzilhada na medida em que priva na vontade seu sentido de integralização na forma do 

querer-ser. Como vimos, uma esfera da vontade não pode ser resgatadora na exclusividade, mas 

somente em integralização. Quando o sentido de integralização na vontade é vivido como 

desnecessário, a vontade torna-se dilacerada e incapaz de prosseguir. O ideal de fluidez libidinal 

acaba se tornando um emperramento. Maior liberdade é confundida com maior impressividade. Mas 

o efeito da impressividade excessiva e da intensidade excessiva não é a intensificação da 

criatividade e sim o colapso : 
 

                                                                 
5 IDEM. Ibid., p. 210 
6 IDEM. Ibid., p. 212 
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 “A estrutura da saúde e enfermidade, da auto-integração bem sucedida ou fracassada na 
esfera psicológica depende da atuação das forças que encaminham para a auto-
identidade e aquelas que encaminham para a auto-alteração. O eu psicológico pode ser 
destruído pela incapacidade de assimilar (isto é, de introduzir na unidade centrada um 
número extensiva ou intensivamente excessivo de impressões), ou por sua incapacidade 
de resistir ao impacto destrutivo das impressões que atraem o eu para direções múltiplas 
e contraditórias, ou por sua incapacidade, debaixo de tais impactos de manter funções 
psicológicas particulares equilibradas com outras. Nessas formas a auto-alteração pode 
impedir ou destruir a auto-integração. O outro transtorno é causado pelo temor do eu 
psicológico de perder-se a si mesmo, resultando daí que ele se torna indiferente aos 
estímulos e alvos em um torpor que impede qualquer auto-alteração e transforma a auto-
identidade numa forma morta. As ambigüidades da auto-integração e desintegração 
ocorrem entre esses dois pólos.”7 

 
 

O pós-moderno acerta quando enfatiza a importância do movimento dissipador, o caráter 

tensor do desejo, seu ímpeto criativo e movente na dinâmica da vontade. De fato, a integralização 

não significa congelamento, aglutinação ou condensação estática. A integralização na vontade é 

dinâmica e viva. Mas o pós-moderno erra quando propõe, em nome da dispersão e da dispensação 

do desejo e em nome da indeterminação, a supressão da reunião integradora. A integralização não 

pode ser identificada como apenas sendo possível em partes volitivas ou em processos setorizados 

de predileções. Quando isto acontece, já não temos mais a indeterminação, mas o seu contrário. A 

determinação reaparece com seus motivos reais, inconfessos e voluntariamente enrustidos. Se o 

caráter pós-moderno na vontade é a resistência à possibilidade fundamental de reunião e 

reintegração na vontade, esta resistência é o nome de seu dogmatismo. Se a porta ao movimento de 

integralização deve ser fechada no interior da vontade em nome da novidade do evento, o que se 

experimentará não é o novo, mas o novo in simulacra. A “tentação do novo” tornou-se a 

absessividade compulsiva de nosso século, que nega à subjetividade a fecundidade, a concepção e o 

acolhimento de criações reais de vida na medida em que quer apenas o sair-de-si, mas rejeita o 

retornar-a-si. 

 
Ainda que o pós-moderno queira fugir dos conceitos ou mesmo das intenções, ele não pode 

fugir da vontade. Mesmo a tentativa de não ter vontade é ainda vontade. O pós-moderno quer algo, 

mesmo quando não quer. Quer o quê? Não quer o quê? Após toda esta trajetória da pós-

modernidade, a vontade ainda nos bate à porta. Ela sofreu e sofre enormes impactos. É preciso 

voltar a conversar como uma vontade integralizadora. 

 
Ao olhar para trás, revendo os principais aspectos e expressões da trajetória pós-moderna, 

somos chamados a fazer de novo as mesmas perguntas iniciais: como podemos ver a pós-

modernidade? O que ela segreda em sua força inerente? Que natureza de vontade crítica, 

                                                                 
7 TILLICH, Paul. Teologia sistemática. Op. cit., pp. 413 a 414 
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perspectivas ou expectativas engendra? Até aqui foi importante notar a diversidade das vontades, 

expectativas e olhares que pairam sobre os ares criados pela pós-modernidade em suas contradições, 

desequilíbrios e complexidades. 

 
Muitos olhares são possíveis. Os revolucionários vêem a pós-modernidade, na melhor das 

hipóteses, como acanhado reformismo. Para os iluministas ela não passa de mais um exemplo de 

tentativa de rebelião irracionalista anárquica. Um profundo modernista a verá como uma nova 

expressão modernizadora de novas conquistas. Mas o que poderá ser a pós-modernidade aos seus 

próprios olhos? Haveria uma imagem que a pudesse contornar grosseiramente sobre si mesma? Se 

colocada sob a perspectiva de suas próprias expressões, podemos dizer que a pós-modernidade é 

uma vontade anti-totalitária e voluntariamente fragmentadora. É uma vontade com esmerilhos 

grossos, prontos a afiar a inteligência para o heterogêneo, o marginal, o periférico; perseguindo o 

que está em andamento; privilegiando o cotidiano, o local, a pequena sociabilidade e a precária 

autenticidade, a fim de que novos objetos e novas possibilidades possam saltar aos nossos olhos, à 

nossa apreciação e compreensão. 

 
Mas isto já seria um olhar muito “teoricamente correto” do pós-moderno. O fato é que uns 

querem que o pós-moderno seja isto, outros querem que seja aquilo. Outros querem que ele não seja 

isto, e outros querem que não seja aquilo. Uns não querem o pós-moderno como querer, outros o 

querem como não-querer – o que quase dá no mesmo, mas não para estes. Outros ainda o querem 

como o querer do que não pode ser no possível. Mas o que é que não pode ser afinal? O que-é-que-

não-é-que-não-pode-ser? Depende. Na pós-modernidade, de forma alguma as coisas dependem do 

que se pensa. Tudo sempre depende do que se quer. 
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