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Este liyro apresenta uma visao especulativa e prescritiva da perso
nalidade, do ponto de vista de urn problema, que permeia a nossa ex
periencia: nosso desejo de sermos aceitos uns pelos outros e de nos 
tornarmos, por meio dessa aceita~ao, mais livres para nos rein
ventarmos. Precede o ensaio sobre a personalidade uma Introduc;:ao 
que elucida e justifica o estilo do discurso em que se exprime a vi
sao. Segue-o urn Apendice que liga a descri~ao do eu ao trabalho da 
psiquiatria cientifica. 

0 livro tern duas preocupa~6es principais: uma substantiva e outra 
metodol6gica. A preocupa~ao substantiva e oferecer uma critica e uma 
reformula~ao modernista da imagem cristao-romantica do homem, que 
forma a tradi~ao central do pensamento sobre a natureza humana no 
Ocidente. A preocupa~ao metodol6gica e reconceber e reconstruir a pra
tica, antiga e universal, de atribuir for~a normativa a concep~6es da per
sonalidade ou da sociedade, para que possa suportar melhor as criticas 
que lhe foram dirigidas pela filosofia, desde Hume e Kant. 

Alguns dos leitores que come~arem pela Introdu~ao poderao per
der o interesse numa discussao abstrata das dificuldades que devem ser 
encaradas no processo de tentar desenvolver teorias prescritivas da iden
tidade humana, sem terem urn exemplo pormenorizado de tal teoria 
diante dos olhos. E aconselhavel que esses leitores passem diretamen
te ao corpo principal do ensaio, retornando mais tarde a Introdu~ao, se 
desejarem considerar a abordagem ao pensamento normativo que oar
gumento a respeito da personalidade implica. Outros leitores, contudo, 
que levem mais em conta os ensinamentos da filosofia moderna, senti
rao tamanha repulsa por muitos tra~os do ensaio principal - a rapida 
passagem do descritivo para o prescritivo, a disposi~ao para generalizar 
sobre as pessoas sem aten~ao para com as diferen~as entre sociedades 
e culturas historicamente localizadas, e o uso de uma linguagem auto
reflexiva, nem cientifica nem metaflsica -, que fariam melhor se come
~assem o'livro pelo inicio. 
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A visao da personalidade elaborada aqui tern sua contrapartida 
numa teoria de sociedade organizada em torno de alguns poucos prin
dpios. Nossos envolvimentos praticos e passionais desenvolvem-se or
dinariamente dentro de situa~oes institucionais e imaginativas que to
m amos como dadas. Podemos, contudo, rebelar-nos contra tais 
estruturas, transformando a rebeldia numa maquina para destruir os 
sistemas e os roteiros a que a hist6ria supostamente nos predestinou. 
E embora jamais possamos, como agentes individuais ou coletivos, for
mar contextos institucionais ou imaginativos que fa~am justi<;;:a a todas 
as nossas aptidoes, podemos inventar contextos que nos capacitem, nem 
que seja pela facilidade com que podem ser reconhecidos e reformados 
em meio a vida cotidiana. 

Talvez fosse melhor apresentar as visoes da personalidade e da 
sociedade como argumento unico, indivisivel, e com isso desencorajar 
as leituras equivocadas a que, uma vez divididas, estao mais facilmen
te sujeitas. Espero que essa interpreta~ao e defesa truncadas da concep
~ao modernista possam, contudo, justificar certas ideias simples: ja 
possuimos os elementos com que formular explica~ao melhor de nos
sa identidade como seres humanos do que as disponiveis ate agora; o 
significado das descobertas ressalta com mais clareza quando tomamos 
cuidado para nao exagerar as diferen~as entre elas e certas ideias sobre 
a natureza humana e o julgamento prescritivo ha muito conhecidas; ain
da ha fogo em alguns dos antigos e implausiveis compromissos de nossa 
civiliza~ao- 0 projeto de uma etica que ve seu ideal maximo antes no 
amor do que no altruismo, a confian~a em nossa capacidade de pensar 
e agir resistindo as formas de vida e discurso de que participarrtos para 
nos tornar mais plenamente senhores delas, a convic~ao de que a liber
ta~ao da sociedade de estruturas rigidas de divisao e hierarquia esta vin
culada ao exito de nossos esfor~os de colabora~ao pratica, apego 
passional e auto-expressao -; a ideia de que para manter tais compro
missos devemos continuar a desvincula-los de premissas injustifi
cadamente restritivas sobre as formas possiveis de experiencia pessoal 
e vida social; e a cren~a de que essa desvincula~ao oferece mais uma 
oportunidade de redescobrir que o pensamento s6 fala com autoridade 
sobre quem somos e como devemos viver quando submete nossos ideais 
e auto-entendimentos a chama do cetico, correndo 0 risco do niilismo 
para o bern do discernimento. 

RMU 
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Queremos viver no mundo como pessoas que nao se enganam so
bre suas identidades individuais, (micas. Nao desejamos nos sentir
nem estar- desvinculados de nossas a~oes, como se elas conviessem 
melhor a outra pessoa. E, quer nos tornemos plenamente conscientes 
disso, quer nao, tambem nos importamos com nossa identidade co
mum como seres humanos. 

E clara, pode ser que nao exista nada a que a ideia de uma 
identidade humana fundamental possa se referir, a nao ser a soma in
completa de nossas circunstancias, cren~as e desejos. Se a concep
~ao da natureza humana merece ser levada a serio, ela depende, em 
parte, de sabermos setal concep~ao pode ser desenvolvida para ilu
minar nossa experiencia imediata e sobreviver as surpresas do discer
nimento cientifico, da inven~ao social, do desapontamento ou do exi
to pessoais. 

Suponhamos que tal identidade comum existisse de fato e que 
nao pudesse ser reduzida a parametros biol6gicos fortes, mas inde
terminados, nem a tra~os culturais precisos, mas triviais. Ainda assim, 
poderiamos nao estar persuadidos a lhe dar qualquer peso ao esco
lhermos urn modo de vida ou advoga-lo para a sociedade. Poderiamos 
simplesmente nao nos importar e, ainda que nos importassemos, po
deriamos nao ter uma boa razao para faze-lo. Uma tese deste ensaio 
e que, de urn modo ou de outro, n6s nos importamos: a atribui~ao de 
for~a normativa a concep~oes da identidade humana fundamental e 
tao persistente quanto qualquer outra pratica de nossa experiencia. Os 
escrupulos da filosofia ocidental moderna colocaram na defensiva as 
mais agressivas expressoes intelectuais dessa pratica, mas nao a extir
param da controversia politica e moral ou de nossos momentos de 
auto-escrutinio mais reflexivo. Embora nao haja argumentos definiti
vos em favor da continua~ao dessa pratica, tampouco ha razoes con
clusivas para repudia-la. 
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Quando come~amos a formular uma visao de nossa verdadei
ra identidade, somos inevitavelmente for~ados a tomar posi~ao em dois 
problemas sobre nossa situa~ao. Embora os dois pontos sejam irredu
tiveis urn ao outro, mostram-se ligados. Uma questao diz respeito a 
nossa rela~ao com os cenarios de nossa a~ao - as institui~6es e os pre
conceitos coletivos e rotineiros, os habitos pessoais estilizados em for
ma de carater e os metodos e concep~6es fundamentais empregados 
na investiga~ao da natureza-, que normalmente aceitamos sem dis
cutir. N6s nos definimos, em parte, por nossa atitude para com esses 
cenarios: suas origens, sua capacidade de sofrer transforma<;;:6es e os 
padr6es pelos quais devem ser avaliados. E o problema da con
textualidade. A outra questao em que devemos assumir uma posi~ao, 
quando definimos uma concep~ao da identidade humana, diz respeito 
a nossas rela~6es mutuas. Em particular, devemos lidar com a quali
dade ilimitada de nossa dependencia mutua e do risco em que nos 
colocamos mutuamente, e com a ten den cia desses do is tra~os de nossa 
experiencia de nos empurrar em dire~6es opostas. Eles fazem isso 
conosco em todas as esferas da vida pratica, da emo~ao e do pensa
mento. E o problema da solidariedade. 

Os problemas da contextualidade e da solidariedade nao podem 
emergir plenamente ate que o individuo adquira uma percep~ao de 
sua individualidade limitada e perca a conviq:ao de que ocupa o cen
tro do mundo; uma cren~a a que renuncia apenas lenta, relutante e im
perfeitamente. Os elementos dessa convic~ao continuam a marcar to
dos os aspectos de nossa vida consciente, do incomparavel imedia
tismo de nossas percep~6es ao quase irrefreavel egoismo da vontade. 
As quest6es da contextualidade e da solidariedade representam dois 
!ados do mesmo conflito: o conflito da particularidade perturbada. Des
tituido da confians;:a inicial em sua propria centralidade, o eu ainda 
discerne corretamente nessa pretensao abandonada urn elemento de 
verdade distorcido. 

Essa verdade foi algumas vezes descrita como a ideia de urn 
infinito aprisionado dentro do finito. Pode ser caracterizada menos 
contenciosamente como a cren~a de que as capacidades e exigen
cias do eu sao desproporcionais as suas circunstancias. De certo 
modo, descobrimos essa despropor~ao quando reconhecemos o ca
rater parcial e provis6rio das rotinas sociais e pessoais, que exigem 
justifica~ao especial porque sao particulares e n6s, relativamente a 
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elas, nao somas. Redescobrimos a mesma falta de equilibria quan
do nos vemos como seres que, por fazerem solicitat;;:6es pr<iticas e es
pirituais potencialmente ilimitadas uns aos outros, correm sempre o 
perigo de coexistir como proverbial casal infeliz, sem conseguir vi
ver junto nem viver separado. 

Considere primeiro o problema da contextualidade. Nossa vida 
mental e social geralmente tern uma qualidade estruturada ou molda
da: movemo-nos entre limites aceitos, que influenciam ou restringem 
nossas ideias e at;;:6es habituais enquanto resistem as perturbat;;:6es que 
essas at;;:6es ou ideias podem produzir. Esse contexto formativo pode 
ser social. Representa entao urn conjunto particular de arranjos 
institucionais e preconceitos imaginativos que vern a ocupar 0 lugar 
das oportunidades mais indefinidas da associat;;:ao humana. Ou, entao, 
o contexto pode consistir em uma estrutura explanat6ria ou argu
mentativa - uma ontologia basica, uma agenda de pesquisa ou uma 
serie de interesses condutores e padr6es de sentido, validade e veri
ficat;;:ao -, que urn curso comum de investiga<;:ao ou discussao tern por 
certo. A fort;;:a relativa de urn contexto de atividade ou investigat;;:ao 
repousa em sua resistencia a ser abalado pelas at;;:6es nao-excepcionais 
que ajuda a moldar. Quanta mais firmemente estabelecido urn contex
to, mais clara a distint;;:ao entre a rotina eo extraordinario, entre as ma
nobras dentro do contexto e os choques ao redor. A distint;;:ao perma
nece sempre precaria: os atos que reproduzem esses contextos, em 
circunstancias mutaveis, geram uma torrente infindavel de conflitos 
mesquinhos que podem ascender, a qualquer momenta, a disputas 
mais fundamentais, ameat;;:adoras ao contexto. 

Qual e a nossa verdadeira relat;;:ao com os contextos de nossa 
a<;:ao? A resposta mais simples, mais confiante e, talvez, mais duravel 
dada a essa questao, na hist6ria de nossas opini6es sabre nos mesmos, 
e que nossas atividades mentais e nossas relat;;:6es sociais possuem urn 
contexto natural ou absoluto. Natural e o contexto de investigat;;:ao que 
permite aos que trabalham dentro dele descobrir tudo sabre o mun
do que lhes seja possivel descobrir. Naturale o contexto de vida em 
sociedade que torna disponivel todas as formas de colaborat;;:ao ou 
encontro que tenhamos boas raz6es de querer. 
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0 objetivo do COntexto natural e revelar OS termos do equilibria 
entre o eu que se esfon;;:a e as formas de discurso e associa~ao que esse 
eu assume. 0 expoente desse contexto pretende descrever a verda
deira face da razao ou da sociedade: o modo do discurso (au conjunto 
de tais modos) que acomoda todas as nossas possiveis descobertas e 
o modelo de associa~ao humana (ou conjunto de tais modelos) que 
leva em conta todas as formas pnlticas ou passionais de liga~ao huma
na que justificadamente tenhamos o desejo de estabelecer. Embora o 
contexto natural possa sofrer corrup~ao e regenera~ao, e embora possa 
se realizar mais ou menos plenamente, nao pode ser fundamentalmen
te reinventado. 

A busca pelo contexto natural caracteriza, em uma ou outra ver
sao, a maior parte das doutrinas marais, politicas e epistemol6gicas que 
exerceram a mais ampla influencia sabre as civiliza~oes do passado. 
Mas a hist6ria do pensamento moderno sabre a sociedade e a ciencia 
pode ser escrita em grande parte como uma rebeWio cada vez mais fe
roz, embora raramente total, contra a premissa naturalista e como uma 
procura de alternativas a ela. 0 repudio a visao naturalista foi refrea
do pelo temor de que seu completo abandono nos deixasse sem uma 
base para criticar formas de vida ou de pensamento. 

Assim, alguns negaram que exista urn contexto absoluto de in
vestiga~ao ou associa~ao, mas qualificaram sua tese afirmando a exis
tencia de leis ou principios de ordem superior. Essas regras suposta
mente governam a evolu~ao da sociedade e do pensamento, ou espe
cificam uma lista de possiveis cenarios alternativos de investiga~ao ou 
de associa~ao. Outros assumiram uma posi~ao mais relativista, de que 
devemos escolher nossos contextos arbitrariamente (au, entao, que se
jam escolhidos para n6s, a for~a) e, entao, "jogar" segundo suas regras. 
Mas tais pensadores verificaram certa dificuldade de explicar como es
sas estruturas sao ou podem ser revistas. Outros ainda menospreza
ram inteiramente o problema da contextualidade, enfatizando o carater 
vago de todos os contextos e a fraqueza de sua for~a de coer~ao. Mas 
aqueles que adotaram essa posi~ao tiveram problemas para distinguir
se dos partidarios da tese naturalista. Pais dizer que voce pode ter urn 
contexto natural a sua disposi~ao e negar que haja qualquer proble
ma especial na constru~ao de seu contexto podem significar a mesma 
coisa. A abundancia de meios para conceber nossa rela~ao com nos
sos contextos e ampliada ainda mais par nossa capacidade de adotar 
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teses distintas para aspectos diferentes de nossa atividade. Podemos, 
por exemplo, atribuir as estruturas explanat6rias da ciencia uma au
toridade mais forte se comparada a que estamos dispostos a conceder 
aos cenarios formativos da vida social ou mesmo aos pressupostos de 
modos nao-cientificos do pensar e do conversar. 

Mas, alem das varias;oes que resultam da combinas;ao de dife
rentes teses ou da escolha de diferentes explicas;oes para areas distintas 
da experiencia, temos ainda outra ops;ao. 0 desenvolvimento dessa al
ternativa adicional representa uma das conquistas mais importantes do 
pensamento moderno; na verdade, chama-la-ei posis;ao modernista, 
embora o referente preciso do termo modernista surja apenas poste
riormente nesta Introdus;ao. As paginas seguintes discutem em deta
lhe essa tese modernista sobre os contextos, informando, ainda que 
indiretamente, a conceps;ao particular de identidade humana a ser ela
borada no corpo principal deste ensaio, e fornecendo urn elo crucial 
no argumento a favor da visao de que conceps;oes de personalidade 
ou de sociedade podem ter fors;a normativa. 

A explicas;ao modernista de nossa relas;ao com os contextos de 
nossas ideias e as;oes e definida pela coexistencia de tres teses. A pri-

. meira eo proprio prindpio da contextualidade: a crens;a de que nos
sa vida mental e social geralmente e moldada por assuns;oes insti
tucionais ou imaginarias que ela toma como dadas. Nao ha contexto 
incondicional - nenhum conjunto de estruturas que possa fazer jus
tis;a a todas as nossas oportunidades de discernimento e associas;:ao -
nem mesmo nas areas da experiencia em que mais poderiamos esperar 
encontr:i-lo. Tampouco e possivel, contrariando os que rejeitam a se
riedade da contextualidade, uma atividade prosseguir sem selecionar, 
na gama indefinidamente ampla de possiveis estruturas, a que ela 
provisioriamente tomara como certa. Essa escolha de estruturas esta
belece pelo menos urn contraste provis6rio entre rotinas preservadoras 
e transformas;oes revisoras de contexto. 

A segunda tese dessa visao modernista da contextualidade e a 
ideia de que podemos sempre romper todos os contextos da atividade 
pr:itica ou conceitual. A qualquer: momento, as pessoas podem pensar 
ou associar-se de forma a transgredir os limites dos mundos condicio
nais em que ate entao se moviam. Voce pode enxergar ou pensar de ma
neiras que entram em conflito como contexto estabelecido de pensa
mento, mesmo antes de te-lo revisto deliberada e explicitamente. Pode 
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ser impassive! verificar, validar ou mesmo compreender uma descoberta 
sua dentro das formas disponiveis de explanas;:ao e discurso; ou ela pode 
se chocar com as imagens fundamentais da realidade incorporadas nes
sas formas. Ainda assim ela pode ser verdadeira. Na colisao entre o 
discernimento incongruente e a estrutura estabelecida, a estrutura pode 
ruir e os proponentes do discernimento podem descobrir retrospectiva
mente os termos que justificam a ideia proibida. 

0 que e verdade para diferentes areas do pensamento, tomadas 
isoladamente, e tambem verdade para o trabalho da mente como urn 
todo. Junte todas as formas de discurso na ciencia, na filosofia e na arte. 
Defina seus contextos formativos como quiser. Enquanto voce os de
finir com precisao suficiente para salva-los da vacuidade, os poderes 
da mente jamais serao explicados completamente por esse catalogo de 
modos de discurso ou de investigas;:ao. Continuarao a existir discer
nimentos que nao se ajustam a nenhum membra do catalogo- e nao 
apenas discernimentos isolados, acomodados por ajustes casuais aqui 
e ali, mas linhas inteiras de crens;:a, explanas;:ao ou expressao. Nenhum 
equilibria final pode ser atingido, na vida da mente como urn todo ou 
em qualquer segmento dessa vida, entre o que poderiamos descobrir 
ou comunicar e os meios disponiveis para faze-lo; a oportunidade de 
descoberta e auto-expressao excede, em qualquer tempo dado, todas 
as molduras do pensamento ou conversas;:ao que possamos tornar 
prospectivamente explicitas. 

0 mesmo prindpio se aplica aos contextos de associas;:ao huma
na. As pessoas sempre serao capazes de ordenar suas relas;:6es mutuas, 
das formas mais praticas de trabalho coletivo as mais desinteressadas 
formas de envolvimento comunitario, de maneira que entram em con
flito com os termos de acesso mutua estabelecidos. A maior parte desse 
desvio sera tao fragmentaria a ponto de parecer uma mera penumbra 
de perturbas;:ao e incerteza em torno dos fundamentos da ordem so
cial. Mas intensifique os desvios o bastante - generalizando ou 
radicalizando OS experimentOS locais - e VOCe se vera lutando em 
torno do basico. 

0 que e verdade para qualquer dada sociedade tambem ever
dade para todas as sociedades reunidas, seja qual for a sua perspecti
va hist6rica. Nao existe nenhum catalogo de mundos sociais, passa
do, existente ou enunciavel, que consiga incorporar todas as relas;:6es 
praticas ou passionais que as pessoas possam, razoavel, realista e cor-
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retamente, querer. Assim, o poder de fazer a sociedade sempre vai 
alem de todas as sociedades que existem ou que existiram, assim como 
o poder de descobrir a verdade sabre o mundo nao pode se manter 
dentro das formas de discurso que sao seus vekulos. 

0 segundo elemento na imagem modernista sabre a atividade 
humana - a ideia de que todos os contextos podem ser rompidos -
pode parecer incompatfvel com o primeiro elemento - a ideia de que 
toda atividade e contextual. Se, ao romperem o contexto em que se 
encontram, as pessoas realmente pudessem permanecer fora de qual
quer outro, a tese de que toda atividade e contextual seria derrubada. 
Mas o paradoxa e apenas aparente. A ruptura de contexto permane
ce tanto excepcional quanta transit6ria e, ou ela falha e deixa o con
texto preestabelecido no lugar, ou gera outro, que pode sustenta-la e 
as cren\=aS ou relacionamentos aliados a ela. Urn discernimento pode 
entrar em conflito com criterios estabelecidos de validade, verifica<;:ao 
e sentido, ou com uma concep<;:ao assentada da realidade fundamental. 
Mas, se ele merece o minima de credito, entao havera criterios que po
dem ser retrospectivamente construfdos para preserva-lo. Da mesma 
forma, uma associa\=ao pratica ou passional pode ser incompatfvel com 
os termos estabelecidos de mutua acesso. Mas, a menos que ela vio
le irremediavelmente uma demanda inflexfvel da existencia pessoal ou 
coletiva, havera urn mundo social refeito e reimaginado no qual po
dera figurar. No contexto da associa<;:ao, como no da representa<;:ao, 
todo ato de ruptura de limite ou falha ou se torna urn incidente no 
rapido movimento rumo a urn mundo condicional alterado. 

A condicionalidade nunca e vencida, mas pode ser relaxada, 
pais os contextos de representa<;:ao ou relacionamento diferem quanta 
a severidade dos limites que impoem sabre nossa atividade. 0 reco
nhecimento dessa diferen<;:a e 0 terceiro elemento na imagem moder
nista da atividade humana. 

Urn contexto conceitual ou social pode permanecer relativamen
te imunizado contra atividades que o coloquem em questao e o expo
nham a revisao e conflito. De acordo com a extensao da imunidade, 
urn contraste agudo aparece entre dais tipos de atividade: as ativida
des normais, que se movem dentro do contexto, e os atos extraordi
narios transformadores, que mudam o contexto. Esse contraste e tanto 
verdadeiro como falso. Embora ele descreva uma realidade, tambem 
.esconde a qualidade provis6ria da distin<;:ao entre as atividades 
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preservadoras e as causadoras de ruptura de contexto. Os ajustes ere
visoes, requeridos em pequena escala no primeiro caso, sempre po
dem se converter nos conflitos mais incontidos, implicados no ultimo. 
Uma vez que se despreze a fragilidade da distin\=ao entre rotina e trans
forma\=ao, torna-se f:icil esquecer a condicionalidade dos contextos. 
Pode-se entao, equivocadamente, tomar os modos estabelecidos de 
pensamento e de associa\=ao humana como formas naturais da razao 
ou do relacionamento: esse plano ilimitado em que mente, desejo e 
constru\=aO da sociedade poderiam vagar livremente sem encontrar 
nenhum obst:iculo a seu exerdcio ulterior. 

Mas e possivel imaginar 0 cen:irio da representa\=aO ou do re
lacionamento progressivamente aberto para oportunidades de visao e 
revisao. 0 contexto estaria entao permanentemente exposto para ser 
avaliado e tratado pelo que ele e: urn contexto, e nao uma ordem na
tural. Para cada urn de seus aspectos corresponderia uma atividade que 
o roubaria de sua imunidade. Quanta mais a estrutura de pensamen
to ou relacionamento prepara as ocasioes e os instrumentos de sua 
propria revisao, menos e preciso escolher entre mante-la ou abandon:i
la por causa das coisas que exclui. Pode-se simplesmente refaze-la ou 
reimagin:i-la. Suponha, por exemplo, uma sociedade cujo sistema 
formativo de poderes e direitos seja constantemente conferido, nao 
estando nem invisivel nem protegido contra conflitos ordin:irios; uma 
sociedade em que a experiencia coletiva de assentar os termos da 
coexistencia passe crescentemente para o curso da vida cotidiana; uma 
sociedade que, portanto, se liberte da oscila\=ao entre o modesto e o 
extraordin:irio; uma sociedade na qual as pessoas na.o tratem o con
dicional como irtcondicional, caindo de joelhos como id6latras do 
mundo social em que habitam. Imagine uma representa\=aO cientifica 
ou artistica que estenda nosso poder de inovar na pr:itica do dia-a-dia 
da visao cient1fica ou artistica. Imagine, ainda mais, que essa extensao 
se de por tornar as pr6prias formas e metodos de representa\=ao 
crescentemente aparentes, controvertidos e revis:iveis. 

A mudan\=a cumulativa nas condi\=6es da razao ou do relaciona
mento nao esconde nem abole a qualidade condicional de nossos 
contextos. Ela reconhece com toda intensidade essa qualidade e, as
sim fazendo, altera sua natureza. Viver e se mover no mundo condi
cional e, entao, ser constantemente lembrado de sua condicionalidade. 
Ganhar uma liberdade maior em rela\=aO ao contexto e tornar o con-
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texto acessfvel a vontade e a imagina~ao transformadoras, e nao traze
lo para urn ponto universal de repouso. Assim, o terceiro elemento da 
imagem acerca da atividade humana confirma a complementaridade 
dos outros dois elementos - as teses de que tudo e contextual e de 
que todos os contextos podem ser rompidos. 

0 carater distintivo da doutrina modernista dos contextos pode 
ser mostrado pelo contraste com outra concep~ao tipicamente moder
na. Essa visao alternativa encontrou express6es tao diversas quanto a 
filosofia tardia de Wittgenstein e a teoria da hermeneutica. Como a 
explica~ao que acabamos de esbo~ar, ela tambem come~a com a des
crens;:a em contextos naturais enos mais equivocados substitutos da 
tese naturalista, mas o faz de urn modo que combina ceticismo 
cognitivo e dogmatismo social. 

De acordo com essa tese, a condis;:ao para sentido e valor e a 
participa~ao numa forma compartilhada de vida social ou numa tra
di~ao compartilhada de discurso, e nao a referenda a aspectos espe
dficos do mundo. Assim, nao podemos seguir uma regra sem saber se 
estamos usando as palavras do mesmo modo em dado momento e em 
outro, nem podemos saber se estamos usando-as assim, exceto obser
vando a resposta do grupo ao uso individual. 0 apelo a criterios de se
melhan~a pressup6e consenso; nao e o que torna o consenso possf
vel. Aquilo que se aplica para o sentido, aplica-se com certeza para os 
val ores. 

Essa doutrina pode parecer o maximo do ceticismo: ela rejeita 
toda esperan~a de objetividade para alem das comunidades humanas 
e suas hist6rias contingentes. Dessa pincelada de niilismo, contudo, a 
doutrina facilmente passa para a complacencia, pois ensina que deve
mos deixar as comunidades de sentido e de valor mais ou menos como 
as encontramos. Precisamos escolher urn mundo social e mental e agir 
conforme suas regras, sob pena de nao termos nenhuma regra e de so
frermos o caos cognitivo ou social. 

Em contraste, a d9utrina modernista sobre contextos, descrita 
antes, mantem a promessa de que e possfvel modificar 0 carater das 
comunidades de sentido e de valor (uma nos;:ao vagamente equivalente 
a ideia de contextos de atividade). Tornando-as crescentemente aber
tas a revisao, tambem qualificamos ou transformamos a for~a de nos
so comprometimento para com qualquer uma delas. Mas a abertura 
para revis6es nao significa necessariamente urn dispositivo para a 
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corre<;;:ao. A doutrina modernista sobre contextos deve, portanto, ser 
suplementada por ideias acerca dos aspectos que fazem uma pn1tica 
explanat6ria ou de constru<;;:ao social melhor que outra. E essas ideias 
devem, por sua vez, ser tiradas de urn estudo das realiza<;;:oes e falhas 
dessas mesmas praticas, observando como elas vieram as nossas maos. 
Nao temos outro Iugar onde procurar ajuda. 

Quando a vi:Sao modernista sobre contextualidade e combinada 
com certas cren<;;:as, percebe-se que ela tern importantes implica<;;:6es para 
a constru<;;:ao de teorias e ideais sociais, assim como para o entendimento 
de nosso Iugar na natureza. Essas implica<;;:oes, por sua vez, demonstram 
o quanta, na visao da nossa identidade fundamental, dependem em ul
tima analise de cren<;;:as sobre o status de nossos contextos. 

A inven<;;:ao de contextos de vida social, crescentemente aber
tos a revisao, e requerida por uma variedade de formas mais especi
ficas de desenvolvimento pratico, moral e cognitivo. Assim, n6s cres
cemos por meio do desenvolvimento de capacidades praticas, que nos 
libertam de priva<;;:oes e, com isso, permitem-nos ampliar o alcance e 
aumentar o efeito de nosso empenho. 0 incremento dessas capacida
des exige que as rela<;;:oes entre pessoas no trabalho ou em intercam
bio nao sejam predeterminadas por nenhum canon r!gido de transa
<;;:6es possiveis. Dessa maneira, tais rela<;;:oes podem vir crescentemente 
a dar corpo a incansavel intera<;;:ao entre a defini<;;:ao de problemas e 
sua resolu<;;:ao. Para esse fim, nao e suficiente que as pessoas tenham 
liberdade para recombinar fatores de produ<;;:ao: elas devem tambem 
ter liberdade para rearranjar e renovar as praticas que definem o con
texto institucional de produ<;;:ao e troca. 

A grande plasticidade da vida economica pode ser assegurada 
pelo efeito traumatico de uma vontade centrale coerciva sabre a tex
tura densa e resistente das rela<;;:oes sociais. Ela pode ser atingida por 
uma multiplica<;;:ao de agentes economicos, cujos neg6cios e empre
endimentos geram novas rela<;;:oes, bern como novas tecnicas e produ
tos. Do ponto de vista implacavel do desenvolvimento de capacida
des praticas, o importante nao e escolher entre comando e mercado, 
nem encontrar uma mistura ideal entre eles - como urn obtuso de
bate ideol6gico sugeriria -, mas inventar formas institucionais de 
economias de mercado que minimizem os impedimentos a plas
ticidade. Num dos casos, o obstaculo e a tendencia do poder estabe
lecido de subordinar seu plano ao interesse de autoperpetua<;;:ao. No 
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outro caso, e a tendencia de agentes economicos descentralizados de 
converter vantagens transit6rias em direitos consagrados, incorpora
dos no controle absoluto e permanente de pon;:oes divisfveis do ca
pital social. Porem, quanta mais uma forma institucional de vida eco
nomica se torna aparentada a inova~ao permanente, melhor ela 
exemplifica o ideal modernista de urn contexto tao aberto a revisao 
que o contraste entre movimentos de rotina dentro de urn quadro de 
referenda e o embate revolucionario sobre ele perde a for\=a. 

Outro modo de crescimento humano consiste em diminuir o 
conflito entre a necessidade de participar da vida social, na busca por 
sustenta\=ao material, emocional e cognitiva, eo impulso de evitar su
jei~ao a outras pessoas. Como nao podemos superar esse conflito, 
temos de escolher entre o nao-crescimento pessoal devido ao isola
menta e o nao-crescimento devido a submissao. De todas as circuns
tincias que agravam esse choque entre os requisitos de auto-afirma
~ao, o mais influente na sociedade e o entranhamento de mecanismos 
de dependencia e domfnio, que convertem todos os envolvimentos so
dais em amea\=as de subjuga~ao. Para interromper esses mecanismos 
e necessaria, embora possa nao ser suficiente, evitar que qualquer 
aspecto da ordem institucional e im~ginativa da sociedade ganhe imu
nidade efetiva contra desafio, conflito e revisao, ou seja, e necessaria 
desempenhar o ideal modernista como forma de vida social. 

Finalmente, desenvolvemo-nos libertando da supersti~ao nos
so entendimento de sociedade. 0 proprio discernimento e uma for
ma de crescimento pessoal que, por sua vez, torna possfveis outros 
tipos de crescimento. A falsa necessidade e a tfpica manifesta~ao de 
supersti~ao: confundimos as restri\=6es impostas por urn contexto for
mador da vida social com os imperativos psicol6gicos, organizacionais 
e economicos inerentes a sociedade. Tao profunda e esse preconcei
to que, tao logo parecemos rejeita-lo, ja o restabelecemos sob urn novo 
disfarce. Assim, podemos negar a necessidade de uma dada forma de 
vida social, apenas para redescreve-la como urn est~gio inevitavel na 
trajet6ria da evolu\=ao hist6rica, ou como urn dos mundos sociais pos
siveis. A tenacidade do preconceito nao deveria causar surpresa, pois 
ele esta envolvido com o modo como tradicionalmente entendemos 
e praticamos a generaliza\=ao te6rica. Somas levados a ver essa hi
p6stase de restri~6es locais como lei profundamente assentada, como 

. 0 unico instrumento do pensamento social em geral. 
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A visao modernista da contextualidade pode servir de base para 
uma teoria social que se generalize sem essa hip6stase. Tal teoria nao 
negaria a qualidade estruturada da vida social - a influencia dos con
textos formativos institucionais e imaginativos - nem recorreria a ideia 
de urn conjunto de leis hist6ricas que governa a evolw;;:ao ou o con
junto dos tipos de organizas;ao social. Seus temas centrais seriam as 
condis;oes e as consequencias das modificas;oes na relas;ao de agen
tes individuais ou coletivos com seus contextos, especialmente quando 
uma modificas;ao consistisse na afirmas;ao de urn dominio maior dos 
agentes sobre esses contextos. 

Formas de vida social que incorporam o ideal modernista de 
grande plasticidade podem serinventadas, as vezes por razoes que 
nada tern a ver com a devos;ao a esse ideal ou com o entendimento 
de seus requisitos. Mas o repetido desenvolvimento e a bem-sucedi
da operas;ao de tais experimentos sociais pedem a arte da incessante 
recombinas;ao social. Uma teoria social construida segundo linhas mo
dernistas deve, entre outras coisas, ser o refazer dessa arte no discur
so sistematico. 

Mesmo depois que essa teoria fosse elaborada, ela continuaria 
a carecer de fors;a normativa, ate que justificassemos a autoridade do 
ideal da conquista de poder e estabelecessemos o sentido em que con
ceps;oes substantivas da personalidade ou da sociedade podem exercer 
autoridade normativa. Mas e importante entender desde o inicio que 
a teoria modernista sobre contextos representa menos uma visao dos 
meios rumo a realizas;ao da auto-afirmas;ao individual e coletiva, do 
que uma tese sobre o proprio sentido da auto-afirmas;ao. 

Qual seria nosso Iugar na natureza, de acordo com a tese mo
dernista? Consideremos tres tipos de ordem que podem ser encontra
dos na natureza. Embora participemos dos tres, somente o terceiro nos 
distingue, e sua descris;ao equivale a uma reapresentas;ao da doutri
na modernista da contextualidade. Assim, esse argumento serve a 
varios prop6sitos: enfatiza a visao da nossa relas;ao com nossos con
textos, permite-nos reformular a visao adiantada nas paginas preceden
tes e sugere como essa visao pode ser reconciliada com o guadro da 
realidade apresentado pela ciencia de nossos dias. 
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Imaginemos, ent:ao, que algumas maneiras como as coisas po
dem ser ordenadas na natureza estao sobrepostas. Sempre que uma 
ordem e dissipada, outra emerge para ocupar seu lugar. Cada uma des
sas variedades de ordem natural requer urn estilo diferente de expli
ca~ao. Cada ordem superveniente apresenta oportunidades de expli
ca~ao que compensam as dificuldades criadas pelo enfraquecimento 
das ordens anteriores. Essas descontinuidades nos tipos de ordem e 
de explica~ao nao coincidem com as fronteiras entre a materia inani
mada e a materia viva, ou entre o biol6gico eo social; nem as formas 
supervenientes de ordem e explica~ao substituem inteiramente as for
mas anteriores enfraquecidas. 

No curso da superposi~ao de formas de ordem e explica~ao ha 
urn desvanecimento da distin~ao entre o que deve ser aceito como 
dado (por meio de condi~oes iniciais ou do valor das variaveis) e o que 
pode ser racionalmente explicado. 0 contraste entre ordem e desor
dem e atenuado, juntamente com o contraste entre a natureza da or
dem na teoria e nos fen6menos que a teoria explica. Nossa concep
~ao de rela~oes inteliglveis torna-se cada vez mais sutil e ampla. 

Uma teoria cientlfica faz abstra~oes a partir dos fen6menos, fo
calizando certos aspectos de uma regiao da realidade. Dentro da area 
em estudo, ela distingue o que pode ser determinado pela explica~ao 
daquilo que deve ser aceito como meramente dado e simplifica uma 
realidade complexa expondo seus aspectos estruturais e funcionais. 
Urn processo semelhante, em opera~ao na propria natureza, gera urn 
tipo de ordem naquilo que, de outro modo, seriam fen6menos desor
ganizados e ininteliglveis. 

0 tra~o que distingue esse primeiro tipo de ordem e 0 apare
cimento de urn esquema restritivo que simplifica a materia e, por in
termedio dessa simplifica~ao, permite que estruturas sejam espe
cificadas e fun~oes sejam coordenadas. Com isso, ele tambem da 
oportunidade para futuras transformas;:oes. Restris;:ao, coordenas;:ao e 
emancipas;:ao (see que o termo pode ser usado para descrever a cri
as;:ao de oportunidades de desenvolvimento) aparecem juntas, atrela
das. A ligas;:ao qulmica, por exemplo, pode ser entendida como uma 
estrutura simplificada desse tipo, com relas;:ao a descris;:ao microsc6pi
ca, quantica da materia. Qualquer que seja a razao dinamica ultima 
para a emergencia dessas restris;:oes, seu efeito sobre a organizas;:ao e 
a hist6ria da natureza e inconfundlvel. 
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Para desempenhar urn papel de coordena~ao em niveis "mais 
elevados", uma estrutura simplificadora pode requerer uma quanti
dade espedfica de detalhes. Ela nao pode especificar detalhes demais 
(como urn crista!) nem de menos (como urn gas). A medida que se 
avan~a rumo ao ambito da materia viva, verifica-se que os atributos 
simplificadores adquirem certas caracteristicas das quais eles tinham, 
antes, apenas tra~os e que prenunciam algumas das fei~oes defini
doras do simbolismo humano. Uma dessas caracteristicas e a cone
xao arbitraria entre a constitui~ao flsica da materia, selecionada pela 
estrutura coordenadora para desempenhar certo papel (as aloca~oes 
de aminoacidos no mecanismo genetico, por exemplo), e esse pro
prio papel: o elo entre o que significa e o que e significado. Outra 
caracteristica e a capacidade da estrutura restritiva de se referir a si 
propria, de cooter mensagens acerca de sua propria ordem, capaci
dade essa indispensavel a auto-replica~ao e a regula~ao do desen
volvimento da materia viva. Estruturas simplificadoras com esses dois 
atributos - significancia arbitraria e auto-regula~ao - tern tantas 
propriedades comuns entre si e criam tantas dificuldades e oportu
nidades peculiares para o processo de explica~ao, que podem ser 
justificadamente consideradas urn segundo tipo de ordem na natu
reza, superveniente ao primeiro tipo. 

A emergencia dessas novas estruturas de restri~ao-coordena~ao
emancipa~ao e paralela a crescente importancia da historicidade, isto 
e, da qualidade de urn evento de estar mergulhado em muitas sequen
cias causais, vagamente ligadas entre si, que resistem a redu~ao a urn 
processo dominante (mico. Essa vagueza pode aumentar antes que tais 
estruturas coordenadoras emerjam plenamente. Assim, a historicidade 
pode ir longe, em alguns casos, com urn modesto desenvolvimento de 
estruturas coordenadoras: por exemplo, os fenomenos geologicos mais 
dependentes de historicidade, como a produ~ao e transforma~ao de 
rochas sedimentares. 

Esse segundo tipo de ordem abre possibilidades de explica~ao 
que compensam as dificuldades causadas pela marcha da his
toricidade. Processos deterministicos ou probabilisticos operam em 
e por meio das estruturas simplificadoras, e nao diretamente. (Lem
bremos, por exemplo, a influencia da sele~ao natural sobre progra
mas geneticos.) 0 que, a primeira vista, parece puro acaso e parti
cularidade e, em parte, consequencia da imposi~ao do nivel inter-
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mediario da ordem entre as fors;:as probabilisticas ou deterministicas 
do mundo fisico e os resultados finais dessas fors;:as, como o organis
mo e sua vida. Na cH~ncia contemporanea, as operas;:oes desse nivel 
intermediario - as estruturas coordenadoras ou "programas" - tern 
sido encaradas mediante analogias, convenientemente ajustadas e 
reinterpretadas, com nos;:oes de prop6sito e programas;:ao tiradas do 
cenario humano. No estudo dessas estruturas auto-reguladoras, di
minui o contraste entre o que e arbitrariamente dado, na qualidade 
de condis;:ao inicial, e aquila que e explicado racionalmente, por 
enunciados na forma de leis. Projeto e acidente aproximam-se urn do 
outro, como na relas;:ao entre o que significa e o que e significado. 
As ocasioes e dispositivos da estrutura limitadora e da oportunida
de de de~envolvimento se interceptam. 

Pode ser tentador imaginar que o segundo modo de ordem -
eo estilo de explicas;:ao nele fundado- se estende para a socieda
de e para a hist6ria. Nossos contextos mentais e sociais parecem se
melhantes a esse tipo de ordem natural na maneira como determi
nam a conduta, mas nao na identidade das fors;:as determinantes. 
Porem ha uma objes;:ao basica a essa analogia. As pessoas agem como 
se seus pensamentos e as;:oes fossem governados por estruturas 
liberadoras-coordenadoras-restritivas do tipo descrito (como por urn 
residua de influencias materiais nao-assimiladas ou nao-submetidas 
por essas estruturas), mas tambem agem como se seu proprio pen
samento e conduta nao fossem regulados por alguma estrutura. Cada 
vez urn dos aspectos se sobressai, mas nunca urn deles esta inteira
mente ausente. Sobretudo como agentes individuais ou coletivos, 
podemos alterar o carater das estruturas que formam nossos contex
tos, inventando variedades de discurso e de vida social sabre as quais 
exercemos urn dominio sem precedentes, atenuando progressiva
mente com isso, o contraste entre os atos rotineiros dentro da estru
tura e os atos revisionarios com relas;:ao a ela. 0 poder de operar 
tanto dentro quanta fora de urn sistema restritivo-coordenador, e de 
diminuir o contraste entre estar dentro e estar fora dele, define urn 
terceiro tipo de ordem. 

Os quadros de referenda para o pensamento, que sao torna
dos como certos numa dada linha de investigas;:ao ou conversas;:ao, 
ou os conjuntos de arranjos institucionais e preconceitos imaginati
vos que permanecem relativamente nao-perturbados no curso das 
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atividades rotineiras que eles ajudam a moldar, assemelham-se ao 
segundo tipo de ordem. De fato, esses quadros de referencia do 
pensamento e esses contextos institucionais e imaginativos da vida 
social possuem, num mesmo grau, as propriedades de auto-referen
cia e livre simbolismo, que caracterizam a segunda variedade de or
dem na natureza. Mas o poder que tais estruturas discursivas ou tais 
contextos sociais exercem sabre a atividade humana e limitado de 
duas maneiras. 

Urn dos limites e a existencia de for\;aS de origem independente, 
que incluem o equipamento biol6gico da humanidade e os fatos da 
escassez material. Elas tambem abrangem a totalidade dos eventos que 
a humanidade atravessou, quer considerada uma (mica especie, quer 
uma cole\;ao de na\;6es e classes separadas. Essa hist6ria meio esque
cida molda as disposi\;6es e esperan\;as das pessoas, mesmo quando 
suas cren\;as e praticas manifestas deixam flagrantemente de refletir sua 
influencia. 

Ha ainda outro limite para a influencia das estruturas explicativas 
ou dos contextos formativos da vida social: a habilidade de agir demons
trando nossa capacidade de descobrir e fazer, mais do que tudo, que 
fosse relacionado numa lista definitiva dos sistemas mentais e sociais 
possiveis. Essa capacidade tanto de sofrer como de ignorar a influencia 
das restri\;6es, que representam a contrapartida social do segundo tipo 
de ordem, eo terceiro modo de ordem. A doutrina modernista da nos
sa rela\;aO com os contextos da nossa a\;ao pode agora ser reconheci
da como a descri\;aO desse terceiro tipo de ordem; o (mica que, sendo 
exclusivo do ser humano, esta ligado mais de perto aos pontos aos quais 
nos reportamos quando buscamos uma autoconcep\;ao. 

Paradoxa especial surge no momenta em que lidamos uns com 
os outros: o problema da solidariedade. 0 modo como procuramos 
resolve-lo representa, juntamente com a visao que adotamos de nos
sa rela\;ao para com os contextos de nossa atividade, urn elemento pri
mordial na concep\;ao de nossa identidade fundamental. Cada urn de 
n6s representa para os outros tanto uma necessidade ilimitada quan
ta urn perigo ilimitado, mas os recursos pelos quais buscamos satis
fazer a necessidade agravam o perigo. 
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Para obter nosso sustento material, precisamos ocupar urn lu
gar na divisao social do trabalho. Quando assim fazemos, as formas 
institucionais de produs;:ao e troca ameas;:am nos enredar nos las;:os da 
subjugas;:ao e do dominio, pois nenhum esquema de divis6es e hierar
quias pode ser tido como seguro antes de ser suficientemente repro
duzido e refors;:ado pelas pequenas transas;:6es da vida cotidiana. 

Para satisfazermos nosso anseio por aceitas;:ao e reconhecimen
to, para sermos intimamente assegurados de que ocupamos urn lugar 
no mundo e para sermos libertados por essa garantia para uma vida 
de as;:ao e encontro, devemos abrir-nos para associas;:6es pessoais e 
compromissos comunitarios, cujos termos nao podemos predefinir e 
cujo curso nao podemos controlar. Cada aventura numa vida de an
seio por outras pessoas ameas;:a criar uma dependencia medrosa e fa
zer submergirem nossos eus individuais sob identidades de grupo e 
papeis sociais. 

Nao podemos formar as ideias que nos permitem descrever nos
sa situas;:ao e refletir sobre n6s mesmos, a menos que participemos de 
tradis;:6es de discurso historicamente condicionadas, das quais nenhum 
de n6s e individualmente autor. Sem essas ideias a imagina~ao nao 
pode trabalhar; mas com elas nao podemos evitar facilmente de nos 
tornarmos reprodutores inconscientes de uma imagem compartilhada 
do mundo. Se nos afastamos para longe demais, ou rapido demais, do 
roteiro coletivo, ficamos sem urn meio para conversar. 

Essas experiencias apresentam menos urn conflito entre a afir
mas;:ao da individualidade e a participas;:ao da vida social do que urn 
choque entre as condis;:6es que permitem a auto-afirmas;:ao. Pois nossos 
esfors;:os de auto-afirmas;:ao - de demarcas;:ao de uma presens;:a sus
tentavel no mundo - podem ser frustrados tanto pela falta de 
envolvimento social quanto pelos pr6prios envolvimentos. 

0 embate entre esses dois conjuntos de condis;:6es de habilita
s;:ao tern implicas;:6es claras para o pensamento e a pratica social? Ou 
sua conceps;:ao e tao vaga e seu alcance tao indeterminado que ele 
pode suportar diferentes conclus6es para a critica e a justifica~ao dos 
arranjos sociais e da conduta pessoal? Existe uma relas;:ao inversa rigi
da entre esses dois requisitos de auto-afirmas;:ao, de tal modo que urn 
ganho na escala de urn equivale a uma perda na do outro? Ou ha for
mas de encontro pessoal e organizas;:ao social que intensificam o con
flito entre aqueles requisitos, enquanto outras o diminuem? Podemos, 
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em outras palavras, criar para n6s mesmos situa~oes que sao melho
res que outras no que se refere a satisfa~ao das condi~oes de auto-afir
ma~ao? As respostas implicitas ou explicitas que damos a essas ques
toes definem nossa solu~ao para o problema da solidariedade; e a visao 
sobre a solidariedade, quando combinada com uma tese acerca de 
nossa rela~ao com os contextos de atividade, nos fornece uma imagem 
de n6s mesmos. 

Este ensaio aposta na ideia de que podemos desenvolver uma 
explica~ao de nossa identidade humana basica, que nao e nem trivial 
nem fatalmente devida a preconceitos de uma cultura particular. Ele 
assume que podemos, num grau limitado, justificar a pratica de imputar 
consequencias normativas a visoes substantivas da sociedade e da 
personalidade, ainda que somente depois de termos sujeitado essa 
pratica a revisoes primordiais. 

A concep~ao da identidade humana e aqui desenvolvida sob a 
perspectiva limitada e limitante do problema da solidariedade, numa 
discussao que enfoca os aspectos emocionais, e nao os praticos ou 
cognitivos, desse problema: a experiencia de mutuo anseio, e nao a 
de participa~ao numa divisao do trabalho ou tradi~ao de discurso com
partilhado. Mas esse aspecto do tema da solidariedade e tratado de 
maneira que implica outros aspectos. Eo argumento integral desse li
vro pressupoe, elabora e em certa medida suporta a tese rnodernista 
sobre o status de nossos contextos. 

Nao deveria causar tanta surpresa ver a concep~ao de nossa re
la~ao com os cenarios da ayao depender tao profundamente de nos
sa ideia de solidariedade. Nossas suposiy6es sobre o grau eo modo 
como as demandas da auto-afirmayao, conflitantes, podem ser recon
ciliadas sao influenciadas pela forma como vemos nossa capacidade 
de escapar dos quadros de referenda sociais e imaginativos, ou revisa
los, dentro dos quais lidamos uns com os outros. Assim, a crenya num 
contexto natural para a vida social provavelmente acompanha a con
vic~ao de que existe urn balanyo fixo, ideal, entre as alega~oes de 
engajamento e de solidao, e de que urn conjunto especifico de arranjos 
sociais - quase invariavelmente uma versao idealizada da presente 
sociedade - realiza esse balanyo. Quanto mais nos afastamos dessa 
tese naturalista rumo a uma visao modernista da contextualidade, e 
mais provavel que vejamos a relayao entre as duas condiyoes de auto
afirmayao como transformaveis. Nao e de espantar que a abordagem 
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modernista a qualidade contextual da experiencia ajude a moldar, 
embora nao possa definir inteiramente, uma visao da solidariedade. 

A conceps;:ao acerca da identidade humana, elaborada no cor
po principal deste ensaio, pode ser lida como uma interpreta~ao e urn 
desenvolvimento de duas tradis;:oes diferentes - e mesmo antagoni
cas -, que as vezes nao sao sequer encaradas como tradis;:oes coeren
tes. Uma dessas tradis;:oes e a cristao-romantica. A imagem do homem, 
produzida por essa tradis;:ao, constituiu ate recentemente a conquista 
central de nossa civilizas;:ao. A outra fonte imediata da visao sabre a 
identidade humana que defenderei e 0 modernismo, inaugurado pe
los artistas e pensadores revolucionarios do inicio do seculo XX. A par
te da conceps;:ao modernista que lida como carater de nossos contex
tos ja foi descrita. 

De urn lado, o modernismo e urn momenta na transformas;:ao -
e mesmo purificas;:ao, como argumentarei - da ideia cristao-roman
tica do eu. A imagem modernista da personalidade pode ser melhor 
comparada a etica feudal-aristocratica do cavalheirismo e a etica bur
gues-sentimental da devo~ao ao trabalho pratico e a legitima vida 
domestica, pais, como elas, representa uma transas;:ao entre os indis
tintos, mas poderosos, impulsos da tradis;:ao cristao-romantica e as pre
ocupas;:oes autojustificadoras e autodefensivas de classes particulares 
em sociedades particulares. 

Mas o modernismo tambem desempenha outro papel. Ele serve 
como portador de urn certo tipo de ceticismo, implicado na doutrina mo
dernista dos contextos: ceticismo sabre os muitos dispositivos evasivos 
por meio dos quais tentamos ocultar de nos mesmos as implicas;:oes ple
nas da nao-existencia de contextos naturais para a vida e o discurso. 
Nesse segundo papel, o modernismo testa conceps;:oes recebidas acer
ca da personalidade e da sociedade, fors;:ando-nos a purga-las de supo
sis;:oes arbitrariamente restritivas sabre os limites da experiencia pessoal 
e social ou sabre os modos como podemos moderar o conflito entre as 
circunstancias habilitadoras da auto-afirmas;:ao. 

Ha uma notavel correspondencia entre a qualidade da base so
cial original de cada urn dos grandes movimentos de sentimento e opi
niao, que sucessivamente remodelaram a visao cristao-romantica do 
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homem e o grau em que a visao moral dominante de cada movimento 
dependeu de pressupostos naturalistas a respeito da sociedade. A 
descomprometida e periferica intelligentsia tinha uma posi~ao social 
menos claramente definida do que a classe burguesa, assim como essa 
classe tinha uma identidade mais indistinta e urn papel social menos 
institucionalizado do que a casta dos guerreiros e donas de terras da 
Europa pre-burguesa. E preciso vermos enfraquecer diante de nossos 
pr6prios olhos a tirania que as categorias sociais de divisao e hierarquia 
exercem sabre a vida e sentirmos em n6s mesmos uma identidade que 
nao pode ser esgotada par nossa posi~ao social, antes de estarmos re
almente aptos a adotar uma atitude modernista para com a sociedade. 

Ha duas raz6es para tratar as vis6es modernista e cristao-roman
tica como continuas: uma explanat6ria e outra admonit6ria. Estudan
.do essas vis6es como complementares, e nao como antagonistas, des
cobrimos fatos sabre elas que de outro modo poderiam facilmente nos 
escapar. Alem disso, quando as ideias modernista e cristao-romantica 
da personalidade sao vistas dessa maneira, ficam mais protegidas con
tra as enganos a que estao sujeitas, par sua natureza: o modernismo, 
sem essa base, e a visao cristao-romantica, sem essa critica. De fato, 
o sentido no qual podemos cometer enganos nessas materias nao fi
cara preciso enquanto nao for elucidado e justificado 0 estilo do ar
gumento que atribui forp normativa aos modos de entender a perso
nalidade e a sociedade. 

Dais grandes temas estabelecem a unidade da tradi~ao cristao
romantica de pensamento acerca da personalidade: a primazia do en
contra pessoal e do amor como seu momenta de reden~ao, eo com
promisso com urn iconoclasmo social que expressa o nao-erradicavel 
estar-sem-lar do homem no mundo. Esses temas sao aqui apresenta
dos, primeiramente, com enfase na sua forma especificamente crista, 
e depois deixando patente que eles possuem paralelos pr6ximos na 
visao similar que chamarei de romance. Embora o elemento cristao e 
0 romantico se sobreponham nessa tradi~ao, eles nao sao identicos. 

N6s crescemos em autocompreensao e bondade abrindo-nos 
para a vida integral do encontro pessoal, e nao procurando comunhao 
com uma realidade impessoal, nao-humana. Mesmo o trato da huma
nidade com Deus, nas vers6es explicitamente teol6gicas dessa ima
gem, e concebido como urn face-a-face entre individuos. Nossas re
la~6es uns com os outros deveriam assumir a qualidade descrita pelo 
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conceito de amor e pelas ideias a ele relacionadas de fe e esperans;:a. 
Amor, fe e esperans;:a distinguem-se das virtudes pagas da coragem, 
prudencia, moderas;:ao e honestidade, tanto por urn impulso caracte
rfstico quanta por uma ideia animadora. 0 impulso e a disposis;:ao para 
expor as ligas;:oes pessoais e sujeita-las a expectativas e riscos extraor
dinarios, quase do mesmo modo como a escalada da mobilizas;:ao co
letiva abre os enrijecidos termos da vida social para experimenta
s;:ao e revisao. A ideia e que por meio de tais aventuras podemos 
oferecer e receber atos de mutua aceitas;:ao. Esses atos reconciliam os 
requisitos conflitantes de auto-afirmas;:ao, ampliando assim a esfera da 
as;:ao individual, pois nos livram da solidao sem nos entregar a opiniao 
coletiva. De modo mais geral, seu apelo sabre n6s deriva de nossa 
incapacidade de encontrar satisfas;:ao em algum lugar que nao na pre
sens;:a de outros seres prontos para transcender o contexto e insacia
veis como n6s mesmos. Nossa busca por urn bern impessoal nos di
minui e nao nos emancipa, pois tudo que e impessoal e tambem 
contextual, enquanto o fato basico sobre uma pessoa e que ela jamais 
se enquadra completamente nos cenarios concretos de sua existencia. 

0 segundo grande tema dessa imagem cristao-romantica do 
homem e sua atitude iconoclasta para com as ordens sociais particu
lares. A identidade mais profunda de uma pessoa nao e definida pe
las posis;:oes e divisoes sociais que ocupa. A 16gica das reivindicas;:oes, 
que qualquer conjunto dado de categorias sociais estabelece, deve ser 
sobrepujada sempre que se chocar com uma oportunidade de esten
der mais, como expressao pessoal ou pratica social, as qualidades que 
sao plenamente realizadas na fe, na esperans;:a e no amor. Alguns es
quemas de vida social podem se comportar melhor que outros a esse 
respeito. Mas santificar uma versao especifica da sociedade e transfe
rir para urn objeto secular limitado - urn ideal de civilizas;:ao - uma 
lealdade que deve ser devotada apenas ao outro humano ou divino 
e ao principia da personalidade em si mesmo; e confundir o que a 
linguagem do idealismo filos6fico e da teologia moderna descreve 
como a despropors;:ao entre infinito e finito. Quanta mais urn plano 
social se torna firme contra a revisao, mais ele decreta e impoe uma 
imagem intoleravelmente restrita de nossa identidade fundamental e 
de nossas oportunidades de ligas;:ao pratica ou passional. 

0 iconoclasmo social da tradis;:ao cristao-romantica pode ser 
melhor entendido como uma varias;:ao da ideia de que o homem nunca 
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esta em casa no mundo: que nada senao outra pessoa sem lar pode 
satisfazer as ilimitadas necessidades de seu espirito. 0 conceito de pri
va~ao de lar e simplesmente o !ado reverso do medo da idolatria, o 
temor de que o homem possa aceitar urn objetivo limitado mundano 
como meta adequada de sua busca. Esta apreensao, contudo, e 
contrabalanpda na doutrina crista pela cren~a de que devemos res
ponder a nosso chamado sobrenatural, tornando nossa habita~ao 
mundana mais aberta ao amor. A ideia de priva~ao de lar e o compro
misso de modificar o mundo nao deveriam ser vistas como urn con
junto especializado de cren~as marais. Eles simplesmente extraem as 
implica<;;:oes, para o dominio do encontro pessoal, da interven<;;:ao de 
Deus na hist6ria, culminando como evento decisivo da Encarna~ao. 

A rela<;;:ao entre os temas do amor e do iconoclasmo pode ser en
tendida perguntando-se como o mundo deve ser modificado para tor
nar-se plenamente aberto ao amor. No minima, e preciso cuidar das 
necessidades basicas das pessoas que, assim supridas, estarao pron
tas para a atitude indefesa que fe, esperan~a e amor demandam. Duas 
diferentes dire~oes, contudo, podem ser tomadas se quisermos enten
der o que e necessaria para que o mundo seja mais aberto ao amor. 
Essas alternativas nao recorrentes dentro da hist6ria do ensinamento 
cristao reaparecem como uma das muitas diferen<;;:as entre o roman
ce dos primeiros tempos e o mais tardio. 

Numa dessas dire~oes, o requisito basico e a adesao da socie
dade a sua forma canonica: urn sistema legitimo de hierarquias e po
si~oes claramente definidas. 0 individuo, inserindo-se nessa ordem 
e acatando as responsabilidades que ela estipula, liberta-se da 
hipertrofia do desejo e da ambi~ao auto-obsessivos, que minam sua 
capacidade de amar e ser amado. A segunda dire<;;:ao que a transfor
ma~ao da sociedade pode seguir e a dissolu~ao de todos os papeis, 
divisoes e hierarquias sociais fixos. A melhor ordem social e aquela 
que, fazendo-se mais acessivel a desafios reais, impede a petrifica~ao 
dos esquemas de papeis, divisoes e hierarquias rigidos. Desse modo, 
as pessoas pod em rna is prontamente lidar umas com as ou tras como 
individuos concretos e nao como pe~as substituiveis no grande sis
tema de contrastes nacionais, de classe, comunitarios ou de sexo. 
Como resultado, a reconcilia~ao humana pode tambem ser preser
vada contra os perigos que surgem sempre que lealdades pessoais 
ficam enredadas em dependencias sociais. Pois tais enredamentos in-
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variavelmente poem estratagemas de controle e resistencia no lugar 
da busca de mutua aceita\;::10. 

A escolha de uma dessas respostas a questao "Como pode a so
ciedade ser mais aberta ao amor?" depende de suposi\;:6es factuais sa
bre a sociedade e a hist6ria; suposi\;:6es essas que nao formam uma 
parte intrlnseca da fe crista. Mas s6 quando exploramos aquele segun
do caminho, 0 da subversao da autoridade, e que 0 tema do icono
clasmo social assume sua plena dimensao e sua rela\;:ao com a primazia 
do encontro pessoal fica clara. 

0 papel do elemento cristao na tradi\;:ao cristao-romantica pede 
urn comentirio adicional. As mesmas ideias basicas sabre encontro e 
iconoclasmo podem ser encontradas em duas religioes vizinhas: o ju
dalsmo e o islamismo. Mas e fato hist6rico que foi principalmente em 
sua forma crista que essas ideias serviram, primeiro, de inspira\;:ao e, 
depois, como interlocutor para o romance secular: outro elemento pri
mordial de nossa tradi\;:ao dominante. 

Mais importante, a adesao a essa visao cristao-romantica do ho
mem nao exige nenhuma fe religiosa. Reconhecer que certas cren
ps devem muito de seu desenvolvimento original aos ensinamentos 
do cristianismo, do judalsmo e do islamismo nao e afirmar que a jus
tifica\;:aO dessas cren\;:as inclui a aceita\;:ao da revela\;:ao, pois a mes
ma imagem de nossa identidade compartilhada pode estar sujeita a 
duas leituras. 

Numa das leituras - assode-a com Feuerbach -, falar sabre 
Deus representa uma maneira estendida e distorcida de falar sabre o 
homem. 0 uso de linguagem teol6gica pode ser melhor explicado pela 
procura de metaforas capazes de expressar a qualidade infinita, 
intratavel e transbordante que distingue subjetividade e intersub
jetividade das formas particulares de vida social em que estao mergu
lhadas. Uma vez realizada a tradu\;:ao que associamos ao nome de 
Feuerbach, a origem religiosa da cren\;:a passa a ser irrelevante, exceto 
como aviso para que nada seja deixado sem tradu\;::10 e para que os 
reslduos intraduzlveis sejam postos de lado. 

Numa leitura alternativa- chame-a de anal6gica -, a psicolo
gia do encontro pessoal prefigura a teologia da reden\;:ao. Nossas con
fronta\;:6es com Deus e com outros seres humanos nos dao pistas para 
a compreensao do significado do ser humano e recursos para seu "pre
enchimento". Dentro da hist6ria do cristianismo, a ideia de uma rela-



34 Paixao 

~ao analogica entre os niveis secular e sobrenatural de nossa expe
riencia da personalidade representa a sequela da concep~ao tomista da 
razao natural como capaz de chegar independentemente a algumas das 
verdades da revela~ao. Mas essa sequela substitui a razao natural, que 
e, paralelamente, o primeiro passo rumo a urn discernimento mais ele
vado, pelo conhecimento pessoal - uma altera~ao que apenas esten
de a epistemologia a ascendencia normativa do pessoal sobre o im
pessoal. 

Porem, para uma visao secular da identidade humana, nos nao 
temos de escolher entre a leitura a la Feuerbach e a analogica da pre
sen~a crista dentro da tradi~ao cristao-romantica. Essas leituras nao fa
zem uma diferen~a crucial, a nao ser nos extremos da especula~ao e 
da conduta - assim como duas teorias cientificas podem convergir em 
suas conclusoes, enquanto suas aplica~oes permanecem confinadas 
dentro de determinadas ordens de grandeza. Nem mesmo o crente tern 
razao para objetar contra essa equivalencia limitada, em que a fe e vista 
mais como orienta~ao do eu do que profissao de cren~a. 

Considere agora o elemento romantico da visao cristao-roman
tica. 0 termo romantico, como ele e usado aqui, nao se refere ao mo
vimento Romantico do seculo XIX, a nao ser pelo valor ilustrativo que 
tern para minha exposi~ao aquilo que, em historia da literatura, se 
convencionou chamar o romance tardio. Romantic a designa, em vez 
disso, o romance secular, talvez o modo de visao moral mais influen
te na historia de nossa cultura. Com rafzes tanto pagas como cristas, 
o romance tern seu proprio carater, e nao pode ser entendido como 
mera seculariza~ao da cristandade. Sua afinidade como ensinamento 
cristao e, porem, inequfvoca. 

Pode parecer estranho citar a literatura ao mesmo tempo que a 
religiao como fonte para a defini~ao de ideais existenciais. Ha, porem, 
poucos outros lugares em que podemos achar tao claramente expressa 
a disposi~ao de tratar a mente como deposito de conhecimento secre
ta, conquistado em meio a densidade do encontro pessoal, e nao como 
agente conceitual que procura, na especula~ao abstrata, esquecer urn 
pouco as necessidades pessoais. 

Ha uma distin~ao a ser tra~ada entre o romance primitivo e o tar
dio - tenhamos em mente que a versao primitiva do romance sobre
viveu, pelo menos na cultura popular, ate muito depois do apareci
mento da tardia. 0 mais familiar protagonista do romance primitivo e 
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o jovem aventureiro, ao mesmo tempo super-homem e homem co
mum, que tenta remover determinado obstaculo a felicidade humana, 
o qual, em geral, obstrui o caminho da sua propria felicidade e, mais 
especificamente, de seu casamento com a mulher que ama. Seu auto
conhecimento e sua autotransforma~ao dependem de confrontap3es 
pessoais que escapam dos limites de qualquer calculo instrumental. 

0 heroi (ou herofna) pode ser vftima de uma usurpa<;;:ao ou de 
urn infortunio, que o lan~a num mundo de identidades confusas e po
deres negros, de fors;:a e fraude. Ele luta com o que e representativo 
desse mundo e finalmente escapa. Nas vers6es mais paganizadas do 
romance, sua fuga e conseguida por meio da paciencia e da astucia, 
com as quais ele faz os dispositivos do mundo inferior voltarem-se con
tra esse mundo, e tambem por intermedio de uma providencia favo
ravel; isto e, 0 heroi recebe ajuda ou surge alguma oportunidade, fa
tos que fluem para as pessoas que tern talento e vibra~ao da vida. Nas 
vers6es mais cristianizadas do romance, a boa vontade do heroi cola
bora com a gra~a, representada pelo amor divino ou humano, que res
ponde a seus esfor~os. 

A confronta~ao com a violencia leva, por meio de uma fuga uni
ca ou de uma serie de momentos transformadores, a urn estado mais 
elevado de ilumina<;;:ao ou 'de reconcilia~ao. Identidades verdadeiras 
sao reveladas, casamentos celebrados e novas ordens de vida social 
estabelecidas. 0 heroi esta apto a fazer da Terra renovada urn lar. A 
severa prova que suportou, mais que urn lapso de sofrimento inutil, 
habilita-o a aceitar mais plenamente o mundo e, ao mesmo tempo, a 
olhar atraves do que nele existe de mau e ilusorio. Ele tern de avan
s;:ar cambaleante em meio a confusao, ao conflito e as falsas restri<;;:6es 
a visao e a a~ao. Somente entao sua sabedoria e seu amor estao ap
tos a aceitar outras pessoas e a propria realidade sem supersti<;;:ao ou 
su bserviencia. 

Os tropos caracterfsticos do romance primitivo sao o amor ver
dadeiro e a jornada enobrecedora: o pre~o do primeiro confirmado 
pela dignidade do segundo. 0 protagonista luta e ama dentro da sua 
propria esfera social. Uma aparente mudan~a de classe pode ser mais 
tarde esclarecida pela descoberta de que a posi~ao alcan~ada e de fato 
- embora ele, o heroi, ignorasse- aquela para a qual ele havia nas
cido. E essa reverencia com respeito a ordem hierarquica na socieda
de acompanha uma desenvolta confian~a na moralidade convencio-
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nal, com sua hierarquia de valores. Gras;a ou destino imperam sobre 
essa ordem mundana e espiritual. E essa providencia que elege o he
r6i, escolhe sua companheira, estabelece sua prova e assegura sua re
compensa. 

0 romance tardio e a transformas;ao sofrida pelo romance pri
mitivo, sob a pressao da ansiedade acerca da existencia do amor ver
dadeiro ou !uta que valessem a pena. Tudo o que era garantido tor
na-se agora incerto. A preocupas;ao com a aventura e o encontro 
permanece, mas a questao agora nao e tanto saber se essas coisas te
rao sucesso em determinada instancia, e sim se elas serao de fato pos
siveis em alguma instancia. (Flaubert, por exemplo, e urn autor que 
mostra tal preocupas;ao.) A crescente perda da fe na existencia de urn 
contexto natural para o pensamento e a vida social e provavelmente 
a fonte da ansiedade que controla o romance tardio. 

0 romance tardio representa, talvez, o ramo mais importante da 
prosa de fics;ao e da poesia do Ocidente, de meados do seculo XVII 
ate hoje. Ele sempre coexistiu, entretanto, com expressoes elevadas e 
populares de seu antecessor. Assim, eo romance primitivo, carrega
do de ambivalencia para com os prindpios da sociedade burguesa do 
seculo XIX, que encontramos em grandes, vulgares ou generosos ar
tistas como Verdi ou Victor Hugo, enquanto urn poeta como Pushkin 
pode as vezes apresentar uma versao mais pura, mais infantil dessa 
mesma tradis;ao, combinada ou justaposta a uma antecipas;ao ironica 
dos temas do romance tardio. 

Assim como o romance primitivo, o romance tardio se alimen
tou da cultura popular proporcionando-lhe uma sobrevida, porque o 
periodo em que essa visao moral emergiu foi tambem urn tempo em 
que a cultura popular independente deixou de existir, vitima da mesma 
confusao nas divisoes sociais e hierarquias que ajudou a minar os pres
supostos sociais do romance primitivo. 

Apesar de ter sofrido influencia de seus antecedentes, o romance 
tardio tern origens literarias espedficas. Uma de suas maiores fontes 
e a elegia pastoral, gradualmente destacada de sua forma e situas;ao 
classicas. 0 elo entre a visao mais ampla e seu molde estritamente li
terario fica patente no motivo da perda de urn paraiso arcadico, epi
s6dio tipicamente precipitado ou exemplificado pela perda do com
panh~iro verdadeiro, cuja presens;a sustentava o agora perturbado 
protagonista em sua !uta. A imagem do Eden secular e facilmente re-



Introdu~ao 37 

conhedvel como uma varia~ao da ideia do contexto natural. E e cor
reta a intuis;ao de que seu desaparecimento prenuncia urn tempo de 
dolorosa incerteza em nossas relapSes uns com os outros. 

Na circunstancia de separas;ao que sucede a dissolus;ao do jar
dim mundano, 0 heroi e exposto a uma longa serie de infort:Unios e 
ilus6es. A interpretas;ao do mito arcadico como descris;ao de urn pas
sado recuperavel, e nao como expressao fantasiosa de uma restri~ao 
ou uma insuficiencia no presente- que ocupou mais o pensamento 
politico que a literatura -, encoraja as fantasias antimodernistas de 
integras;ao comunitaria e militancia dvica permanente, que simples
mente invertem a realidade, a qual sao incapazes de reimaginar ou re
construir com credibilidade. A contrapartida literario-psicologica da 
politica do suposto retorno ao contexto natural e o esfor~o de recu
perar o momento do imediatismo visionario. Mas mesmo quando an
corado mais firmemente em biografia do que seu analogo politico o 
e em politica, esse momento acaba sendo ou insustentavel ou esteril, 
exceto como uma memoria no conto de seu proprio fracasso. 

Outra resposta a nossa expulsao do para!so arcadico desempe
nhou urn papel mais proeminente na literatura, pois !ida diretamente 
com os problemas do encontro pessoal. Em sua circunstancia de alie
nas;ao, o protagonista procura uma tarefa digna dele, digna acima de 
tudo de sua identidade, que transcende seu contexto, e de suas capa
cidades transformadoras desse contexto. Mas na busca da tarefa que 
valha a pena - que e tambem a procura de uma comunidade mere
cedora de confians;a -, o heroi e perseguido por uma duvida persis
tente. Cada atividade candidata pode, de fato, derivar sua aparente ex
celencia dos preconceitos infundados de uma cultura; ou ela pode ser 
nada mais do que urn s!mbolo arbitrario da necessidade de uma as;ao 
justificada. 

Tanto no amor como em sua a~ao, o protagonista do romance 
tardio busca escapar dos perigos do solipsismo e da auto-obsessao. 
Mas em nenhum momento consegue saber com certeza se a amada 
que ele ve e realmente outra pessoa ou se e apenas uma parte 
segregada de sua propria personalidade, urn fragmento que se colo
ca, com uma imagem ilusoria, entre ele mesmo e o aparente objeto de 
seu amor. A relas;ao entre o amor verdadeiro e a procura digna sofre 
aqui uma alteras;ao radical. Nao encontramos mais a ideia de uma pro
cura que e empreendida para mostrar que 0 autor da procura e me-
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recedor de amor, que a fe numa tarefa impessoal e como urn apren
dizado para a fe num indiv!duo; em vez disso, o amor passa a ser urn 
embate para sair do eu e se sustentar nos outros, em meio as decep
~oes e opressoes da sociedade. Mas o mundo social nao-redimido 
contra-ataca, embotando as faculdades das pessoas e negando-lhes os 
meios com os quais podem imaginar o outro. 

A execu~ao de uma tarefa que valha a pena, tendo em vista o 
amor verdadeiro, e substitu!da pela exposi~ao voluntaria a uma pro
va severa, que consiste precisamente na incerteza sabre a existencia 
de urn amor alem do narcisismo e numa tarefa que nao seja ilusao: que 
possa tirar o indivlduo de si mesmo e converter sua autodivisao em 
crescimento. A complexidade moral e epistemol6gica do romance tar
dio resulta de sua falta de disposi~ao para resolver claramente esse 
ponto por urn !ado ou por outro. Mas, tal como a perspectiva moder
nista que de tantos modos ele ajudou a moldar, o romance tardio so
fre a tenta~ao de escapar dessa busca de acesso pessoal e atividades 
transformadoras para cair numa fascina~ao por arte e artefatos. 0 pa
lacio de espelhos e ilusoes e glorificado por ter a autoridade do que 
e real, em contraste como mundo desagradavel e resistente que ja nao 
nos sentimos capazes de reconstruir ou mesmo imaginar. 

Por causa da conexao expllcita que estabelece entre a prima
zia do encontro e o sentimento de nao ter urn lar, o romance tardio 
chega mais perto que o romance primitivo do elemento distintamente 
cristao da tradi~ao cristao-romantica. Ele o faz, contudo, de modo que 
enfatiza a indisponibilidade de urn contexto natural para a vida so
cial e a falta de ordena~oes precisas de valor e emo~ao que acompa
nham tal contexto. Esse modo de descrever a tradi~ao mostra a con
tinuidade entre as visoes crista e modernista da solidariedade; 
continuidade a qual o polemico conceito de seculariza~ao nao pode 
fazer justi~a. 

Considere agora o modernismo e sua rela~ao com a visao cris
tao-romantica do homem. Modernism a e modernista sao a qui empre
gados para designar urn movimento especlfico de opiniao e sentimen
to, e nao urn vago sensa de contemporaneidade. 0 modernismo que 
tenho em mente foi inaugurado pelos gran des novelistas e poetas de 
me ados do seculo XX - escritores como Proust, Joyce e Virginia 
Woolf, Karl Krause Samuel Beckett, Bely, Kafka, Musil e Celine, Eliot 
e Montale. As manifesta~oes mais discursivas da visao modernista par 



Introdw;;:ao 39 

fil6sofos como Heidegger e Sartre sao frequentemente menos 
abrangentes e mais voltadas para a versao extrema do modernismo, 
que logo descreverei. (Uma manifesta~ao mais equilibrada da visao 
modernista pode ser encontrada em Kierkegaard, no tratamento de 
Hegel do problema da autodivisao, ou ate mesmo em Pascal.) 0 mo
dernismo parece, portanto, ainda menos capaz do que a tradi~ao cris
tao-romantica de produzir uma imagem coerente do homem. A ideia 
modernista da personalidade parece inseparavel das obras literarias 
que a exprimem. 

Contudo, o carater distintivo da visao modernista torna-se claro, 
uma vez com para do com as tradi~oes de reflexao sabre a personalida
de contra as quais ela se rebelou. Uma dessas tradi~oes era a psicolo
gia mecanicista e dnica que, ja articulada por Hobbes, foi absorvida na 
psicologia cientifica, no naturalismo literario e nas teorias sociais pro
gressivas ou revolucionarias do seculo XIX. Outra perspectiva, contra a 
qual o modernismo se rebelou, foi a versao sentimentalizada do 
ensinamento cristao e do romance secular, que alardeava sua confian
~a na possibilidade da reconcilia~ao humana e do conhecimento de 
outra pessoa, ao mesmo tempo que tratava as conven~oes e arranjos da 
sociedade burguesa europeia como urn inobjetavel pano de fundo a vida 
emocional. Aos olhos do modernista, essas duas tendencias de pensa
mento - a inecanicista e a sentimental - deixaram de reconhecer que 
a personalidade se faz e se descobre por meio da experiencia de nao 
se ajustar aos cenarios dados em sua existencia, e mesmo por meio do 
fracasso em escapar inteiramente do isolamento cognitivo e emocional. 
Nao admira que modernistas frequentemente considerem seus precur
sores romanticos autores como Holderlin ou Stendhal, que provaram o 
ordalio da autodivisao e do desafio a sociedade. 

0 modernismo deixou, ha tempos, de levar uma mera vida 
livresca; em vez de ler sabre ele, podemos encontra-lo a nossa volta em 
toda parte. Ele refletiu, esbo~ou e ajudou a moldar a pratica cultural-re
volucionaria de nossos dias: a politica de rela~oes pessoais que procu
ra recombinar as formas de experiencia tradicionalmente ligadas a pa
peis sociais e sexuais distintos. Assim, as ideias centrais do modernismo 
converteram-se numa cultura popular mundial. Nessa forma populari
zada, elas se tornaram a ideologia da politica cultural-revolucionaria. 

Nem as variedades bombasticas nem as populares desse 
discernimento modernista desenvolveram uma visao de sociedade 



40 Paixao 

reconstruida. Ambas pagam por sua falta de imaginac;ao politica. Fa
cilmente confundem as deficiencias da ordem social com as limitac;oes 
inerentes a sociedade e, repetidamente, descobrem que a busca de ex
perimentac;ao e autopreenchimento pessoais acaba em desapontamen
to, quando nao esta ligada a uma maior solidariedade social ou a urn 
projeto hist6rico mais amplo, que possam resgatar o individuo de seu 
obsessivo e futil auto-interesse. Entretanto, radicais modernistas e es
querdistas compartilham pelo menos uma ideia basica: a crenc;a de que 
todo sistema arraigado de divisao e hierarquia social representa uma 
restric;ao desnecessaria e injustificavel sobre as possibilidades de vida 
social e existencia individual. 

0 primeiro tema que distingue 0 modernismo e pouco mais que 
uma extensao da classica doutrina do encontro pessoal. Os modernis
tas enfatizam que nossas relac;oes com outros individuos tern primazia 
sobre a procura de uma realidade ou de urn bern impessoal. E, entre 
todos os encontros, atribuem importancia especial aqueles que colocam 
em questao a relac;ao entre os requisitos da auto-afirmac;ao. Seu ceticis
mo sobre a possibilidade de amor e, de modo geral, sobre a possibili
dade de acesso de uma mente a outra resulta, como logo veremos, de 
seu incansavel empenho no tema iconoclastico- a outra grande preo
cupac;ao da visao cristao-romantica da natureza do homem. 

Urn segundo elemento do modernismo e a visao de nossa re
lac;ao com os contextos nos quais agimos. Em sua forma mais mode
rada, essa visao e a propria doutrina da contextualidade esboc;ada an
tes, que da uma forma secular, precisa e geral ao tema iconoclastico 
da tradic;ao cristao-romantica. Sua expressao social especifica e a cren
c;a de que nenhuma ordem institucional e nenhuma visao imaginati
va das variedades de associac;ao humana possiveis e desejaveis podem 
esgotar inteiramente aqueles tipos de ligac;ao humana que temos ra
zoes para desejar e possibilidade de estabelecer. As anomalias do en
contra pessoal pratico ou passional fornecem pontos de partida para 
ordens sociais alternativas. A inaptidao de instituic;oes e dogmas para 
dar forma as relac;oes entre individuos constitui a condic;ao basica para 
o refazer da sociedade. 

Observe que nessa doutrina da contextualidade existe uma ten
sao entre o poder subversivo de formas desviantes de associac;ao hu
mana e a necessidade de acordo quanto a uma ordem especifica de 
vida social. Oportunidades emergentes de ligac;ao humana pratica ou 
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passional nao podem ser plenamente exploradas, a menos que encon
trem urn cenario institucional e imaginativo estavel que as reconhe<;;:a 
e sustente. Mas, embora esses cenarios difiram em sua abertura are
visao, nenhum pode nos garantir que satisfara a proxima oportunidade 
para emergir, nem pode moldar plenamente nossa experiencia direta 
de rela<;;:ao pratica e anseio passional. 

Raramente os modernistas se contentaram em deixar a doutri
na da contextualidade nesse ponto. Sua diviniza<;;:ao do eu frequen
temente os levou a passar da convic<;;:ao de que a pessoa transcende 
seus contextos a intoleriincia a qualquer limite, sejam as restri<;;:6es do 
corpo, sejam as da sociedade. Ao mesmo tempo, a falta de imagina
<;;:ao polltica dos modernistas -urn nefasto produto secundario da se
para<;;:ao entre os caminhos do romantismo e do esquerdismo - ne
gou-lhes a visao de formas instituidas de vida social, que de fato 
pudessem ser mais adequadas a urn eu revisor-de-contexto. Muitas ve
zes, o resultado dessas tendencias foi converter a doutrina modernis
ta da contextualidade na cren<;;:a de que o individuo nao pode espe
rar urn progresso real da revisao de seus contextos. Ele s6 afirmara sua 
independencia por meio de uma perpetua guerra contra a contex
tualidade, guerra reconhecidamente invendvel, mas que ele deve con
tinuar a travar. 

Do ponto de vista da tradi<;;:ao cristao-romantica central, essa ver
sao da abordagem modernista a contextualidade e uma heresia: exa
gera certos elementos da tradi<;;:ao e suprime outros. Quando a cren
<;;:a na primazia da pessoa, que o modernismo compartilha com a 
tradi<;;:ao cristao-humanistica, e combinada em alguns pontos com a 
doutrina modernista da contextualidade e, em outros, com a versao 
extrema, heretica dessa doutrina, ela produz as ideias que mais 
frequentemente associamos ao pensamento modernista. 

A atitude dos modernistas para com os contextos da vida huma
na leva-os a repudiar a autoridade de qualquer sistema social fixo de 
papeis, posi<;;:oes e identidades coletivas; o que provoca neles descon
fian<;;:a com rela<;;:ao ao repert6rio convencional de simbolos e cerimo
nias para expressar a experiencia subjetiva. E, portanto, tambem os en
coraja a enfatizar a fluidez e a ambivalencia das paixoes e a perigosa 
parcialidade de todas as hierarquias fixas de julgamento moral. Eles 
veem amor no 6dio e 6dio no amor enos mostram como uma opor
tunidade de maior reconcilia<;;:ao humana pode surgir da amargura, do 
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desapontamento e do antagonismo. Esses discernimentos apoiam-se 
na visao de que nenhum quadro de referenda da sociedade e da cul
tura pode dar plena expressao as oportunidades advindas da ligas;ao 
pratica ou passional. 

Juntamente com essa enfase na ambivalencia e no dinamismo 
das paixoes, os modernistas mostram urn fasdnio especial pelas pai
xoes anomalas do desespero e da luxuria. Embora essas emos;oes pas
sam comes;ar como eventos dentro do jogo de solicitas;oes e pressoes 
proprio da interas;ao pessoal, elas logo evoluem para urn ataque a au
toridade e a auto-suficiencia da ordem social e cultural. Em certos mo
mentos, esse ataque vern de cima - da falta de fe da razao - e, em 
outros, de baixo- da rebeliao do desejo. Raramente e passive! dizer 
ao certo em que medida o ataque e dirigido contra mundos sociais par
ticulares e em que medida pretende rejeitar o apelo que qualquer 
mundo social tern sobre nossa imaginas;ao e nossa disposis;ao de ade
sao. A descrens;a na autoridade do contexto social em que nossas vi
das estao inseridas passa a urn agnosticismo mais geral quanta a nossa 
capacidade de dar sentido a atividade humana. Nos nos desesperamos 
quando acreditamos que criterios de sentido e valor podem vir ape
nas de mundos sociais particulares e que nao temos nenhuma razao 
para levar urn desses mundos mais a serio que outro. Assim tambem 
a experiencia subjetiva de luxuria pode comes;ar numa insurreis;ao lo
calizada contra as proibis;oes particulares das quais a logica do paren
tesco depende; mas termina como a incapacidade de ver o outro in
dividuo como uma pessoa, com suas proprias reservas de intimidade 
e vontade. Ela corresponde, portanto, a uma negas;ao daquela imagi
nas;ao de alteridade sabre a qual toda a vida da sociedade esta firma
cia. 0 efeito incerto da luxliria e do desespero simples dramatiza, como 
uma provas;ao pessoal, uma ambiguidade na moderna doutrina da 
contextualidade. 

Ha pelo menos mais uma crens;a proxima do centro do pensa
mento modernista. Mas, diferentemente das visoes ja discutidas, ela 
surge da doutrina extrema, heretica, sobre contextos, e nao da versao 
padrao da doutrina. Frequentemente os modernistas combinam reco
nhecimento da import'incia suprema do amor pessoal com ceticismo 
quanta a possibilidade de atingi-lo, ou mesmo ter acesso a outra men
te. A descrens;a na redens;ao politica ou religiosa enos ensinamentos da 
moralidade convencional intensifica as expectativas de reden<;;:ao depo-
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sitadas no amor pessoal. Mas ambas, a obsessao de urn eu quase-divi
no, transcendente, e a conviq:ao de que todas as formas institucio
nalizadas de vida social significam a morte de nossa liberdade espiritual, 
minam a confianc,;:a em nossa capacidade de atingir outra pessoa em pen
samento e emoc,;:ao. A variante heretica do modernismo nos ensina a 
armar uma guerra interminavel contra todos os cenarios concretos de 
nossa existencia. Mas como pode a conduc,;:ao dessa guerra ser com
patibilizada com a esperanc,;:a de desenvolver urn meio social de conver
sac,;:ao e pratica que nos tome mais plenamente acess!veis uns aos ou
tros, afrouxando as amarras que categorias coletivas predefinidas de 
papel, posic,;:ao e expressao convencionais estendem sabre nossa expe
riencia? Dever!amos antes esperar que o amor fosse finalmente reconhe
cido como narcisismo refinado ou como uma tentativa rutil de escapar 
de nossa solidao: a imagem da pessoa amada sendo simplesmente a fan
tastica proje~ao de nossbs anseios interiores. 

Se minha caracterizac,;:ao das visoes cristao-romantica e moder
nista da personalidade e defensavel, ela permite considerar esta ulti
ma urn momenta na transformac,;:ao da primeira. A doutrina moderna 
sabre contextos extrai o significado social do tema iconoclastico e, ao 
faze-lo, clarifica sua relac,;:ao com o tema cristao-romantico do amor. 
Somente quando adotam a visao extrema e heretica da contextualidade 
e que OS modernistas chegam a Conclusoes desafiadoras da tradit,;:ao 
cristao-romantica central. 

Essa analise, esquematica e polemica, ja sugere a relac,;:ao 
ambivalente do ceticismo modernista para com a imagem do homem 
por n6s recebida. A crftica cetica pode reforc,;:ar essa imagem, ao livra
la de suposic,;:oes arbitrariamente restritivas sabre as poss1veis formas 
de ligac,;:ao humana passional ou pratica, suposic,;:oes que constantemen
te ameac,;:am degradar a visao classica da natureza humana com sua 
conversao numa apologia da subjugac,;:ao e do fatalismo. Mas nao te
mos nenhuma garantia de que, permitido o livre desenvolvimento da 
crftica cetica, alguma concepc,;:ao substantiva da personalidade sabre
viva. Talvez fique clara que todas as visoes do eu nada mais sejam que 
preconceitos infundados de sociedades ou culturas particulares, e tal
vez a abordagem ultramodernista de contextos seja retrospectivamente 
justificada como alternativa her6ica a urn relativismo desesperante. A 
questao real para n6s nao e se essa consequencia da hist6ria de nos
sas opinioes marais e pollticas e poss1vel, masse ela e inevitavel. E so-
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mente poderernos responder a essa questao esclarecendo o carater da 
pratica coletiva que produziu diferentes irnagens do hornern e atribuiu 
a cada urna delas urna for<;:a norrnativa. 

A discussao das paginas precedentes pode parecer incapaz de 
conduzir a outra coisa que nao urna hip6tese sabre a hist6ria da cul
tura: alega<;:oes sabre as tendencias de desenvolvirnento de urna par
ticular tradi<;:ao de pensar sabre a natureza hurnana. Oferecer essa dis
cussao como urn lance prelirninar na elabora<;:ao de urna irnagern 
prescritiva de nossa identidade cornpartilhada e assurnir, e nao de
rnonstrar, a validade da atribui<;:ao de for<;:a norrnativa a concep<;:oes do 
eu ou as visoes da sociedade ern que essas concep<;:oes estao envol
tas; e ignorar, e nao refutar, a distin<;:ao entre asser<;:oes norrnativas e 
factuais que constitui o ponto de partida da rnaior parte da rnoderna 
filosofia moral e politica. 

Tomar abertarnente a irnagern deterrninante do hornern do pan
to de vista de urna tradi<;:ao hist6rica espedfica parece apenas agravar 
o carater suspeito de nosso procedirnento. Pois, para proceder dessa 
rnaneira, devernos fazer urna dentre duas suposi<;:oes irnplausiveis. De 
urn lado, podernos pensar, de rnaneira relativista, que toda tradi<;:ao 
tern, e rnerece ter, autoridade norrnativa para aqueles que pertencern 
a ela. Mas essa visao estripa a norrnatividade ate o esgotarnento e pres
supoe que podernos e devernos evitar a escolha de deterrninada tra
di<;:ao. De outro !ado, podernos estar sirnplesrnente alegando que a tra
di<;:ao historicarnente espedfica a qual escolhernos seja a que rnais se 
aproxirna de urn ideal independenternente justificado. Mas entao esse 
ideal e os argurnentos que o fundarnentarn deveriarn ser nosso proble
ma real. Sao essas as unicas alternativas? 

Proponho defender a pratica da atribui<;:ao de for<;:a norrnativa 
a concep<;:oes substantivas da personalidade ou da sociedade, mas 
faze-lode urn modo que requeira a revisao da pratica. Essa revisao aca
bara por reconhecer o fato que, rnais do que qualquer outro, rninou 
a confian<;:a nesse estilo de pensarnento norrnativo: a necessidade de 
se fiar ern concep<;:oes geradas pela cultura ou aprovadas pela socie
dade. Urna versao revista da pratica da atribui<;:ao de autoridade 
prescritiva a visoes da personalidade ou da sociedade e a base do 
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amaJgama de asserc;oes normativas e factuais nesse ensaio. Ela tambem 
exemplifica a doutrina moderna de nossa rela~ao com os contextos de 
nossa atividade; uma doutrina que, por sua vez, molda toda a expla
na~ao da identidade humana apresentada neste trabalho. 

Considere primeiro que o metodo de atribuir for~a normativa a 
concep~oes da personalidade representa o mais difundido e persisten
te de todos os tipos de discurso normativo - ele bern poderia ser 
chamado de estilo padrao ou classico de argumento normativo. Carac
teristicamente, apresenta certa imagem do homem como auto-evidente 
ou como apoiada na verdade revelada ou em urn quadro rnetafisico 
da realidade nao-humana, mas, em qualquer dos casos, como uma 
perspectiva transcendente a partir da qual julgamos todas as tradi~oes. 

Precisamos de uma concep~ao da nossa rela~ao com nossas 
praticas que nos ajude a entender e julgar esse estilo classico de pro
cedimento. Idealmente, ela deveria tanto permitir a abordagem mo
dernista dos contextos aqui desenvolvida, quanto se prestar a uma 
avalia~ao independente como descri~ao de urn efetivo argumento 
normativo. 

Podemos recorrer a urn numero limitado de praticas conceituais 
e institucionais basicas. Cada uma delas emprega categorias e suposi
~oes distintas- pressupostos que dao sentido a pratica e oferecem 
orienta~ao aqueles que nela se engajam. Em boa parte essas praticas 
basicas representam artefatos com uma hist6ria acidental. N6s nao te
mos razoes para supor que todos os pressupostos de todas as nossas 
praticas fundamentais se encaixem num unico esquema coeso, mas 
temos alguns motivos para suspeitar que nao o fazem. Afinal de contas, 
desenvolvemos essas praticas para lidar com problemas particulares, e 
nao como passos na execu~ao de urn programa te6rico unificado. 

Aqueles que insistem para rejeitarmos o estilo classico, porque 
ele desconsidera a distin~ao entre asser~oes normativas e factuais, es
quecem que a distin~ao entre eles e menos urn fato acerca do mun
do, ou uma propriedade da linguagem e dos julgamentos, do que urn 
pressuposto de certas praticas conceituais, especialmente a ciencia na
tural. Esse pressuposto e irrelevante para muitas outras praticas e in
compatfvel com pelo menos uma outra. Os criticos fil6sofos, com efei
to, sugerem que abandonemos uma pratica - o estilo classico de 
argumento normativo- por respeito as ideias implicitas de outra. Por 
que deveriamos? 
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Em qualquer tempo considerado, somos em grande parte a soma 
de nossas praticas fundamentais. Mas somos tambem a permanente 
possibilidade de revisa-las. Ocasionalmente, podemos abandonar uma 
delas e inventar outra. Nao existe nenhuma distin~ao precisa entre 
alterar uma pratica e repudia-la porque, como artefatos hist6ricos, essas 
praticas nao possuem essencia. 

Convidados a modificar ou revisar uma pratica como o estilo clas
sico de argumento normativo, tudo o que podemos fazer e consultar as 
preponderancias em nossos discernimentos e ambi~oes, estudar as 
op~oes disponiveis e refletir sobre as li~oes de esfor~os passados. Po
demas verificar se a pratica em questao nao considera verdadeiro algo 
acerca do mundo e~erno ou de nossas pr6prias capacidades, que o 
conhecimento gerado pelas outras praticas torne implausivel; tao 
implausivel que s6 poderiamos continuar a professar esse algo como 
exce~ao. E, tendo feito tudo isso, temos ainda que decidir se podemos 
encontrar uma alternativa a essa pratica ou se devemos desprezar as ne
cessidades que ela deixa de atender. 0 complemento para a observa
~ao de William James- "As pessoas creem em tudo aquila que podem" 
- e: "As pessoas creem em tudo aquila que devem". 

Inevitavelmente, devemos aceitar urn pressuposto conservativo. 
Questionar a legitimidade de nossas praticas fundamentais e quase 
como perguntar por que deveriamos continuar a ser n6s mesmos. Uma 
resposta razoavel frequentemente fica entre "For que nao deveriamos?" 
e "Nao podemos evitar". 

Criticar o estilo classico de argumento normativo com esse es
pirito e examina-lo mais ou menos a maneira de cientistas comparando 
estrategias de pesquisa alternativas, embora os padroes de sucesso e 
falha sejam aqui menos certos que na ciencia. E abandonar a esperan~a 
de deduzir uma resposta a partir dos principios, ou de uma analise da 
linguagem ou dos julgamentos, ou da paciente e conclusiva investiga
~ao da realidade externa. E considerar de mente aberta as alternativas 
disponiveis, extrair li~oes de erros passados e procurar possibilidades 
nao tentadas. 

0 que podemos aprender com as tentativas passadas de subs
tituir o estilo classico? A mais influente dessas tentativas foi empreen
dida pela corrente principal da moderna filosofia morale politica, exa
tamente a mesma corrente de pensamento que tao diligentemente 
mantem o severo contraste entre asser~oes normativas e factuais. Ao 
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decidirmos entre continuar essa linha no desenvolvimento do pensa
mento ou, em vez disso, tentar alguma coisa diferente, deverfamos le
var em conta a hist6ria do pensamento moderno sabre ideais da per
sonalidade e da sociedade. 

0 percurso da moderna filosofia social e politica pode ser me
lhor entendido como urn esfor~o para nao basear conclusoes pres
critivas em concep~oes substantivas da personalidade e da sociedade. 
As distintas maneiras pelas quais fil6sofos tentaram faze-lo definem 
diferen~as entre as escolas filos6ficas dominantes. As vezes, a tecni
ca preferida para evitar o embasamento do prescritivo no factual foi 
buscar urn metoda de inferencia que ensinasse uma forma de combi
nar as preferencias de diferentes individuos, ou de generalizar a par
tir de suas intui~oes, quando nem as intui~oes nem as preferencias 
compoem uma imagem distinta da natureza humana. Outras vezes, a 
saida foi procurar as restri~oes sabre a a~ao, que sao de algum modo 
inerentes ao ponto de vista moral, definido como o compromisso de 
considerar as pessoas agentes livres, responsaveis e iguais, sujeitos a 
maximas que podem ser justificadas impessoalmente e aplicadas uni
versalmente. E outras vezes, ainda, tentou-se eliminar a necessidade 
de se depender da imagem substantiva da natureza humana, alegan
do-se (lembre-se dos pragmatistas) que nao existe urn problema filo
s6fico definido acerca da justifica~ao das ideias normativas; existem 
simplesmente razoes particulares para se preferir uma posi~ao a ou
tra. Nenhuma base especial e possivel, muito menos necessaria. 

Mas OS resultados dessas alternativas ao estilo classico foram 
desapontadores, pais cada uma das abordagens acaba por ser 
inconclusiva. Arrisca ficar sujeita a confusao toda particular. 0 meta
do de extrair inferencias de vontades e intui~oes, as restri~oes do ponto 
de vista moral impessoal e as razoes pragmatistas sao sempre vazios 
demais ou muito contradit6rios para fornecer orienta~ao. Eles s6 se tor
nam determinados quando continuam, veladamente, a invocar uma 
imagem substantiva da natureza humana, que determine a quais von
tades e intui~oes dar credito, como desdobrar os conteudos das res
tri~oes da moral impessoal eo que conta como argumento em favor 
de urn curso de a~ao. 

Antes de tirar uma li~ao desse continuo desapontamento, con
sidere os motivos que originalmente fizeram com que a filosofia mo
derna embarcasse nessas tecnicas de evitar uma base substantiva para 
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o normativo. Urn motivo foi especificamente filos6fico; o outro tinha 
a ver, de modo geral, com a hist6ria da cultura. A razao especificamen
te filos6fica foi a rejei~ao da teleologia de Arist6teles. A maior parte dos 
fil6sofos do passado acreditava, como muitos ainda acreditam, que os 
pressupostos de diferentes praticas humanas devem ser verdadeiros 
ou falsos, sobretudo com respeito a uma visao (mica coerente do 
mundo. (Essa cren~a foi algumas vezes chamada de realismo meta
fisico.) Uma justifica~ao realista-metafisica do estilo classico de argu
menta~ao normativa nao precisa aceitar o esquema categ6rico da 
metafisica aristotelica, mas dificilmente poderia evitar se assemelhar 
a filosofia de Arist6teles nos aspectos cruciais da afirma~ao de que as 
coisas tendem a urn prop6sito que lhes e natural, e a realizac;;:ao des
se prop6sito e seu bern. Tal posi~ao ocorrera a qualquer urn que de
seje justificar, nos termos do realismo metafisico, o estilo classico de 
argumento normativo, pois foi independentemente formulada nas mais 
diversas circunstancias hist6ricas, no Ocidente e fora dele, por fil6sofos 
preocupados em elucidar a conexao entre as alega~oes factuais e as 
normativas. Como essa conexao forma a parte central de todas as eticas 
religiosas ou baseadas na religiao, o esfor~o de estabelece-la sempre 
pareceu importante. 

A teleologia aristotelica mostrou-se incompativel com uma den
cia nascente, preocupada em explicar for~as mecanicas eo acaso por 
meios que poderiam produzir verdades contra-intuitivas e matematica
mente formalizaveis. A rejei~ao da metafisica aristotelica, por sua vez, 
parecia desacreditar a pratica para cujo esclarecimento essa filosofia fora 
tradicionalmente usada. Mas, uma vez que ponhamos de !ado o precon
ceito, segundo o qual uma pratica requer o tipo de justifica~ao que sa
tisfa~a o realismo metafisico, estamos livres para preservar o estilo clas
sico de argumento normativo, rejeitando ao mesmo tempo o seu fami
li\lr suporte metafisico. Podemos par no lugar do realismo metafisico a 
concep~ao sobre a pratica, sugerida antes e desenvolvida ao longo desta 
Introdu~ao, segundo a qual talvez devessemos reorientar ou mesmo 
abandonar nossos esfor~os em buscar orienta~ao a partir de imagens da 
personalidade ou da sociedade, ainda que nao seja por nossa incapa
cidade de reconciliar os pressupostos dessa atividade com os de todas 
as nossas outras atividades, incluindo a explica~ao cientifica do mundo. 

A rebeliao contra a teleologia aristotelica nao e o (mico impulso 
subjacente ao esfor~o da filosofia moderna de evitar urn compromisso 
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com a conceps;:ao substantiva da personalidade ou da sociedade. Aver
sao padrao do argumento normativo, com seus muitos paralelos em 
jurisprudencia e teoria moral, floresceu em sociedades cujos arranjos 
institucionais basicos e pressupostos imaginativos permaneceram larga
mente imunes aos efeitos desestabilizantes de conflitos ordim'irios. Em 
tais sociedades, as pessoas continuaram a professar uma visao natura
lista dos contextos de sua atividade. A sujei~ao real de areas cada vez 
maiores da vida social a conflitos transformadores foi a principal respon
savel por desacreditar a ideia de urn modelo canonico da personalida
de ou da sociedade. Pode ser que as pessoas continuem implicitamen
te a contar com conceps;:oes da natureza humana mas, para o critico
aquele que reflete sobre essa confians;:a em visoes sobre identidade 
humana -, qualquer imagem do homem parecera ser pouco mais que 
o preconceito de uma sociedade e de uma cultura. Contudo, assim como 
a abordagem classica ao argumento normativo pode passar sem 
teleologia aristotelica e realismo metafisico, pode tambem sobreviver a 
rejeis;:ao da visao naturalista dos contextos, embora talvez apenas atra
ves de uma grande mudans;:a de metodo e significado. 

Dadas as desapontadoras conseqtiencias da tentativa da filoso
fia moderna de eliminar uma visao do eu ou da sociedade como base 
para a visao normativa, parece razoavel mudar de rumo: poderiamos 
tentar alterar a versao padrao do argumento normativo a partir de seu 
interior, submetendo-a a uma critica completa. Mas, ao faze-lo, preci
samos contar com a possibilidade de nao restar nada, se o ceticismo 
for Ionge demais. 

No entanto, e saudavel considerar que o pior que poderia nos 
acontecer, ao perseguirmos essa alternativa a corrente principal da fi
losofia moral e politica moderna, seria acabar onde ja estamos. Pois 
e provavel que o ceticismo total, resultante de tal mudans;:a de rota, afe
tasse menos nosso modo real de pensar e agir do que uma transfor
mas;:ao do estilo classico. Embora possam nos dizer que nossas prati
cas de investigas;:ao e invens;:ao fazem suposis;:oes injustificadas sobre 
o mundo e que nenhuma versao dessas praticas poderia ser menos im
perfeita, n6s nao desistiremos facilmente das solicitap3es da vida. Ten
do visto o destrutivo resultado cetico, provavelmente continuariamos 
a fazer o que faziamos antes, com os "Lmicos meios disponiveis para 
n6s, aqueles fornecidos por nossos modos usuais de proceder. Preci
samente por causa de seu extremismo, o ceticismo total e tambem 
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ineficiente: ele nos permite unir uma reserva agn6stica a uma pratica 
nao-reformada. (0 tratamento de Hume a causa~ao fornece, numa area 
diferente, o mais familiar exemplo dessa ironia conservadora.) 

Qualquer critica do estilo classico deve incluir tanto uma criti
ca da pratica de atribuir for~a prescritiva a concep~oes substantivas da 
personalidade e da sociedade (ou do sentido com que atribufmos essa 
for~a), quanto uma crftica das pr6prias concep~oes substantivas. 0 re
sultado dessa dupla critica seria oferecer urn modo de proceder (uma 
versao revisada do estilo classico), bern como urn ponto de partida 
substantivo (o momento modernista da visao cristao-romantica). 0 ar
gumento para tais propostas coloca uma teoria sobre nossa rela~ao 
com nossas praticas fundamentais no lugar do realismo metaflsico, re
conhecendo francamente que os materiais inicialmente disponfveis 
para a critica consistem nas visoes da natureza humana, produzidas por 
determinadas tradi~oes culturais e que muito nessas visoes e tacitamen
te pressuposto, e nao explicitamente articulado. 

Urn mundo social nao se torna estavel ate que suas regras legais 
ou de costumes sejam entendidas e elaboradas como expressoes, mes
mo que fragmentarias e imperfeitas, de urn esquema imaginativo da 
coexistencia humana, e nao apenas como itens de uma tregua provi
s6ria num conflito brutal e amoral. Tal esquema descreve as formas de 
associa~ao humana desejaveis e realistas - de colabora~ao pratica ou 
envolvimento passional-, que merecem ser realizadas em diferen
tes areas da vida social. Essa visao imaginativa da vida social e, ao 
mesmo tempo, causa e consequencia do desenvolvimento da imagem 
do homem, da concep~ao de nossa rela~ao com nossos contextos e 
de nossa rela~ao uns com os outros. 

Uma imagem fundamental do homem gera projetos existenciais, 
bern como esquemas imaginativos da vida social. For projeto existen
cial entendo a visao de urn indivfduo sobre como ele pode viver, dando 
a sua vida certa dose de significado, unidade e valor. Uma imagem do 
homem oferecera orienta~ao para a vida toda de urn indivfduo, e nao 
para urn conjunto de rela~oes sociais. Esta Introdu~ao eo ensaio que 
a segue lidam com imagens do homem menos como visoes sociais do 
que como projetos existenciais. 
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Os mais importantes reposit6rios de visoes sociais estabelecidas 
sao as ordens normativas- especialmente os sistemas legais e astra
di~oes da doutrina legal -, que fazem do mundo social algo mais que 
uma arena de disputas. A mais significativa articula~ao de projetos 
existenciais se encontra nas principais religioes e eticas de inspira~ao 
religiosa da hist6ria do mundo. Muito mais que as doutrinas abstratas 
de fil6sofos marais e politicos, essas tradi~oes legais e religiosas incor
poram visoes e projetos que resistiram ao teste da experiencia, permi
tindo a urn grande numero de pessoas, durante longos periodos de 
tempo, dar sentido a suas experiencias. 

Uma vez que vemos concep~oes da personalidade ou da socie
dade como a base das visoes sociais e dos projetos existenciais, pode
mos tambem perceber o que significa creditar for~a normativa a essas 
concep~oes. 0 termo julgamento normativos6 pode sera nomina~ao 
estenografica de uma pr:itica hist6rica espedfica, nao o nome de uma 
faculdade humana inerente, distinta e imut:ivel. Nossa visao da natu
reza, bern como da base da normatividade, deve mudar de acordo com 
nossas cren~as sabre essa pr:itica, quer reconhe~amos a conexao, quer 
nao. Assim, uma pessoa que considere o julgamento normativo, em 
larga medida, apenas como prindpios gerais usados para criticar ou jus
tificar atos particulares ou que o veja meramente como urn meio 
fantasioso de redescrever a devo~ao a urn desejo, tern uma concep~ao 
da pr:itica diferente da teoria desenvolvida aqui. Tern tambem, portan
to, uma visao urn pouco diferenciada do que significa dizer: "Voce 
deve". 0 devedo projeto existencial ou da visao social significa: "Exe
cute esse projeto e estabele~a essa visao, ou encontre uma visao e urn 
projeto melhores, ou entao fracasse em sua auto-afirma~ao". Em lin
gua gem kantiana, esse deve e hipotetico, e nao categ6rico. Mas a re
jei~ao de sua hip6tese - o esfor~o de auto-afirma~ao - envolve algo 
muito mais drastico que o repudio de determinada meta do esfor~o: 
e 0 repudio do proprio esfor~o em si. 

A doutrina modernista da contextualidade sugere urn criteria 
de fortalecimento da pessoa - economico, moral e cognitivo- para 
preferir determinadas visoes sociais ou determinados projetos exis
tenciais a outros. Mas esse padrao pode ser suplementado por mui
tos outros criterios, entre os quais a estabilidade. Urn esquema so
cial deixa de ser est:ivel quando nao leva em conta predisposi~oes 
comportamentais ou restri~oes materiais que agem para rompe-lo. A 
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instabilidade sera especialmente seria quando 0 esquema for, ele pro
prio, responsavel pela severidade das restri~6es e predisposi~6es sub
versivas. Urn projeto existencial pode sofrer de instabilidade psico-
16gica, se ignorar ou subestimar urn aspecto recorrente de nossa 
experiencia. E comum que o aspecto subestimado seja a nossa de
pendencia diante das outras pessoas. A dependencia ou o enga
jamento que negamos dao uma dire~ao inesperada ou indesejada a 
nossas a~6es, confrontando-nos com anseios que nao podemos re
conhecer e com obstaculos que nao podemos suplantar. Isso nos 
for~a eventualmente para dentro da nossa consciencia e destr6i a 
confian~a no projeto existencial ao qual aderimos. 0 projeto insta
vel e, contudo, incorrigivel: ele nao pode dar espa~o para a depen
dencia negada sem perder suas caracteristicas especificas ou aban
donar os interesses que o distinguem. 

Quando criticamos, por meio desses padr6es, urn conjunto de 
vis6es sociais ou projetos existenciais historicamente (micos, podemos 
chegar a duas conclus6es diferentes, sugerindo urn grau maior ou me
nor de poder para justificar nossas escolhas entre as imagens do ho
mem e as vis6es sociais e os projetos existenciais que incorporam essas 
imagens. Vamos chama-las de conclusao mais cetica e conclusao me
nos cetica. Cada urn desses dois possiveis resultados transmite uma 
mensagem diferente sobre o sentido em que concep~6es da identidade 
humana fundamental tern forp prescritiva. A diferen~a entre essas 
mensagens descreve a maxima firmeza ou 0 maximo relaxamento do 
elo entre o factual e o normativo, dentro de uma versao devidamen
te corrigida do estilo classico de argumento normativo. 

No quadro mais cetico, doses sucessivas de critica de concep
~6es historicamente dadas da identidade humana desacreditarao todas 
essas concep~6es ou produzirao outras que divergirao entre si de 
modo crescente. Tudo dependera de nosso ponto de partida; e nao se
remos capazes de justificar nosso ponto de partida com base no su
cesso com que ele resistiu ao ataque cetico. No quadro alternativo, 
mais racionalista, a critica existencial mostrara que alguns projetos exis
tenciais (ou as concep~6es da identidade humana que os inspiram) sao 
instaveis. Mas, quando a critica nao mina essas vis6es, ela as purifica 
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e fortalece. As visoes sobreviventes convergirao, embora talvez nao 
para uma posi<;:ao coesa. Consequentemente, nossa necessidade de 
iniciar com uma visao historicamente especifica torna-se relativamente 
menos importante. Qualquer come<;:o pode ser retrospectivamente 
justificado por seu relativo sucesso em sobreviver ao ataque critico. 
Certamente o resultado final continuani antropocentrico - a verdade 
a partir do nosso ponto de vista, e nao de urn referendal que nos trans
cende. Mas temos bern menos motivos para nos preocuparmos com 
essa barreira especulativa do que com certa incapacidade de alcan<;:ar, 
mediante argumento e experiencia, urn minimo grau de acordo. 

Nao podemos saber antecipadamente qual quadro e mais cor
reto: o mais cetico ou o menos cetico. Uma razao para isso e que eles 
representam limites distantes, idealizados, de processos correntes. Ou
tra razao e que nenhum fato localizado acerca do mundo ou de nos
sas capacidades nos diz qual dos quadros e acurado. Dificilmente te
mos outra alternativa senao apostar na decisao de revisar o estilo 
dissico de argumento normativo em vez de abandona-lo: mesmo ore
sultado mais cetico da revisao ainda aproveita as falsas e quebradas 
promessas da filosofia moderna. 

0 contraste entre as duas conclusoes possiveis pode parecer fal
so; o resultado menos cetico mostra-se tanto improvavel quanta in
compativel com a tese modernista sabre contextos. No entanto, argu
mentarei que temos razoes para levar a serio a possibilidade de uma 
versao especifica do resultado mais racionalista. Essa versao seria rea
lizada com a satisfa<;:ao de tres condi<;:6es. A primeira e a existencia de 
urn numero limitado de concep<;:6es fundamentais da identidade hu
mana, ou de projetos existenciais, que mere<;:am ser consideradas as 
candidatas principais a critica. Essas candidatas sao primariamente con
cep<;:6es e projetos fundamentados nas principais religioes do mundo 
e doutrinas marais a elas associadas. A segunda condi<;:ao para o resul
tado menos cetico da critica e que essas imagens do homem sejam di
vididas entre aquelas que a critica destr6i e aquelas que ela fortalece. 
Algumas visoes, por exemplo, resultam psicologicamente instaveis, 
enquanto outras nao. A terceira condi<;:ao e que as visoes que sobre
vivam ao ataque critico estejam pr6ximas umas das outras. 0 moder
nismo representa nao o foco hipotetico dessa convergencia, mas uma 
abordagem que aponta para ela a partir da dire<;:ao particular da con
cep<;:ao cristao-romantica da identidade humana. 
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Essas condi<;:oes estao conectadas. Se, por exemplo, houvesse 
urn numero indefinidamente grande de explica<;:oes para a nossa 
identidade compartilhada que merecessem ser consideradas seria
mente, jamais poderiamos saber com seguran<;:a se a proxima con
cep<;:ao de nossa identidade compartilhada a ser estudada nao seria 
corrigivel ou nao-convergente. De fato, mesmo que o numero de 
contestadores passados e presentes seja pequeno, nao podemos ex
cluir a possivel emergencia de uma visao corrigivel e nao-convergen
te, a menos que apelemos a uma doutrina de restri<;:oes a priori so
bre as possibilidades de experiencia moral. Mas essa doutrina nao 
poderia ser conciliada com a teoria sobre a nossa rela<;:ao com nos
sos contextos e praticas, defendida e desenvolvida aqui. Essa teoria 
deve nao apenas reconhecer tal possibilidade supreendente, mas 
ainda insistir em que sua emergencia modificaria quem n6s somos. 
A diferen<;:a entre as situa<;:oes de uma lista de op<;:oes curta, mas 
aberta, e as de uma lista apenas parcialmente aberta equivale a nao 
mais que uma distin<;:ao entre graus de garantia. 

Note que, mesmo na explica<;:ao mais cetica do impacto da cri
tica sobre visoes da natureza humana, ainda temos padroes com que 
criticar essas visoes. Ainda podemos perguntar em que medida deter
minada concep<;:ao e bem-sucedida em nos ajudar a dar sentido a nossa 
experiencia. Os testes de sucesso sao variados e seus resultados, in
certos. Mas nao e por essa razao que os testes precisam ser arbitrarios. 
Todas as nossas formas de autoconhecimento, da psicologia cientifi
ca e psiquiatria a introspec<;:ao corroborada, entram nessa considera<;:ao. 
(No Apendice deste livro, discutimos a tese de que, em principia, nao 
pode haver nenhuma ruptura clara entre a auto-reflexao ordinaria e urn 
estudo cientifico da mente.) 

0 carater inconclusivo de nosso autoconhecimento e agravado 
por uma dificuldade que foi sublinhada por uma forma moderna de 
ceticismo. N6s modificamos nossa situa<;:ao a medida que tentamos 
compreende-la. Tornamo-nos aquilo que pensamos que somos e, en
tao, interpretamos 0 exito na transforma<;:ao como se fosse exito na 
descoberta. Embora esse problema coloque urn senao no pacote do 
argumento normativo, seu significado nao deve ser exagerado. Ape
sar de sua influencia sobre a experiencia que interpretam, concepc;;:oes 
da identidade humana podem diferir em sua capacidade de resistir a 
critica e de sobreviver as recombinac;;:oes da experiencia que o conflito 
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social real produz. Essa diferenp e o principal ponto da distinr;;:ao entre 
visoes corrigiveis e incorrigiveis. 0 significado da convergencia nao e 
assinalar uma ordem moral subjacente que existe de algum modo hi 
fora, mas dar conteudo a ideia aparentemente vazia de formas de li
gas;ao humana, que nao dependem de quaisquer pressupostos arbi
trariamente restritivos sobre as possibilidades pessoais ou coletivas. 

Nesse ponto alguem pode objetar que mesmo o resultado me
nos cetico oferece pouca possibilidade de justificar uma escolha en
tre conceps;oes da identidade humana. Jamais poderiamos saber com 
certeza o quanto viajamos ao longo do caminho de critica e conver
gencia. Mas fazer tal objer;;:ao e como debater sutilezas da alta cozinha 
na presens;a de urn faminto. A questao nao e se podemos estabelecer 
afirmar;;:oes morais numa base metaflsica segura, mas se conseguimos 
escapar do ceticismo mais devastador. 

As paginas seguintes exemplificam o quadro menos cetico do 
efeito da cr!tica sobre algumas das mais influentes imagens do homem, 
concebidas como projetos existenciais. Embora nada nos autorize a 
escolher esse quadro, e nao o seu rival mais cetico, muito pode ser 
aprendido usando-o como ponto de referenda privilegiado, a partir do 
qual consideraremos aquelas prestigiadas imagens da personalidade. 
As tradir;;:oes a serem discutidas nao devem ser tomadas como mem
bros de uma lista de ops;oes morais para a humanidade, que estives
sem aguardando para ser descobertas desde o prindpio da hist6ria. 
Elas apenas estao entre as mais sedutoras e ferteis conceps;oes da 
natureza humana que ja apareceram. Cada uma resultou de uma his
t6ria relativamente acidental e, pressionada pelo desejo de ajudar as 
pessoas a dar sentido a suas experiencias, cada uma sacrificou a coe
rencia em prol da plausibilidade e foi marcada por ideias irreconcilia
veis - compromissos provis6rios sao mais facilmente tolerados do que 
dolorosas exclus6es. 

Contudo, nao deixemos deter em mente as caracteristicas mais 
distintivas e gerais dessas tradir;;:oes: os prindpios que sugerem uma 
dires;ao (mica a nosso pensamento sobre identidade humana. Meu ob
jetivo nao e oferecer urn esbos;o fragmentario da hist6ria das opini6es 
morais, mas enfatizar a largueza dos pontos de partida a nosso dispor. 
Com esse fim, nao levo em conta a tendencia de cada tradis;ao de in
corporar as caracteristicas de todas as outras, apresentando-se assim 
como s!nteses da parcialidade fanatica. 
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A atens;ao a essa critica de visoes recebidas sabre a identidade 
humana pode parecer excessiva como ilustras;ao de urn ponto 
metodol6gico controvertido ou como argumento para uma imagem do 
homem que ainda nao foi apresentada. Mas seu prop6sito principal e 
aprender como e onde falhamos em nossos esfors;os de pensar de 
modo prescritivo sobre n6s mesmos. 

A primeira familia de projetos existenciais e imagens do homem 
a ser descrita e a etica her6ica. Embora tenha aparecido mais proemi
nentemente nos momentos militares e de barbarie da hist6ria do 
mundo, e uma posis;ao que repetidamente atrai, em todas as culturas, 
aqueles que combinam devos;ao a uma tarefa coletiva com ceticismo 
sabre a possibilidade de discernimento moral. 

0 foco definidor da etica her6ica e a relas;ao do her6i com a co
munidade a qual ele serve, mas da qual esta a parte. Como projeto 
existencial, a etica her6ica oferece ao her6i uma tarefa- mas para a 
sociedade dos nao-her6is ela fornece apenas urn beneficia. Nao ha 
mensagem para o homem comum, e para o proprio her6i tern somente 
uma mensagem de separas;ao. As consequencias dessas limitas;oes logo 
se tornarao claras. 

0 pano de fundo conceitual da etica her6ica e a visao ironica 
da existencia humana: o individuo se eleva num periodo de vitalida
de moral e fisica, e entao comes;a a cair. Esse declinio zomba de sua 
pretensao, nunca inteiramente abandonada, de estar no centro do 
mundo e de existir para sempre. Ao Iongo do caminho ele sofre a 
interas;ao entre suas mesquinhas imperfeis;oes - o inevitavel produ
to de sua natureza encarnada e discordante - e as grandes fors;as da 
necessidade e do acaso que agem sobre ele e aceleram seu declinio. 

Mas a visao ironica da existencia e o compromisso com limites 
de ruptura nao sao suficientes para definir a etica her6ica: 0 her6i deve 
saber quais limites romper, deve ter uma tarefa. Ele e a sociedade nao
her6ica a qual serve devem acertar urn neg6cio. 0 her6i recebe dos 
nao-her6is a missao espedfica que da conteudo a ideia de romper-li
mite, de outro modo vazia. Frequentemente e urn trabalho que deve 
ser desempenhado a margem da sociedade estabelecida e violando 
suas normas. Assim, o isolamento do her6i, ao mesmo tempo que 
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enfatiza seu orgulhoso desengajamento da textura das interdepen
dencias sociais normais, tambem isola a sociedade dos efeitos polui
dores de suas atividades. 0 soldado mata para proteger uma ordem 
civil fundada sabre a proibi~ao de violencia. E os intelectuais e artis
tas contestadores tipicamente tentam resgatar alguma coisa da suspeita 
de que nossa experiencia nao tern sentido e nossos ideais nao possuem 
fundamentos e que, portanto, tudo e permitido. Para faze-lo, eles de
vern viver proximos a urn ceticismo subversivo: as pessoas querem suas 
sociedades e culturas defendidas. 

0 heroi recebe dessa transa~ao uma tarefa que o capacita a res
tabelecer o ritual de romper-limite e, com isso, vingar-se ele proprio 
das aviltantes restri~oes sabre o eu. Sua elei~ao para essa tarefa, pela 
sociedade e pelo destino, coloca-o a parte das outras pessoas. Tal su
perioridade com rela~ao a humanidade comum dota-o de razoes adi
cionais para acreditar que nao e 0 homem pequeno, fragil e contin
gente que as circunstancias elementares da vida parecem indicar que 
todos nos somas. 

Tambem a sociedade nao-heroica ganha em suas rela~oes com 
o heroi. Em primeiro Iugar, ela Iuera com a realiza~ao de urna tare
fa que os nao-herois encaram como uti! ou vital, mas que eles pro
prios nao podem desempenhar, pelo menos nao sem abdicar de 
aspectos prezados de sua vida social. Os nao-herois tambem ganham 
outra vantagem, menos tangivel. Como os espectadores da a~ao 
heroica num drama tragico, percebern que as rotinas da vida cotidi
ana sao energizadas e enobrecidas quando sentem que elas tern Iu
gar na fronteira dos esfor~os extremos que o heroi empreende e dos 
conflitos violentos que ele enfrenta. A historia do heroi conta ao es
pectador, no teatro ou na sociedade, que a vida nao e tao rnediana 
quanta pode parecer, porque suas pequenas provas se transformam 
ern desafios sobre-humanos. E nao apenas isso: e apresentada aos es
pectadores a imagem mais ampla das possibilidades humanas, isto 
e, a imagem de alguma coisa no interior do proprio eu. Esses bene
ficios materiais e espirituais podem persuadir os nao-herois a tole
rarem a arrogancia do heroi. 

Como projeto existencial, a visao heroica sofre de dais defei
tos cruciais. Ambas as falhas resultam da mesma cegueira para com 
o verdadeiro carater da dependencia cognitiva e emocional entre 
urna pessoa e outra. 
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0 primeiro defeito e a incapacidade do heroi de lidar com 0 pa
pel e a origem social espedficos de sua tarefa. A missao heroica nao 
desce do ceu. Seu conteudo reflete ideais e arranjos que foram eles 
proprios produzidos por conflitos particulares, praticos ou imaginati
vos. Contudo, o heroi espera que seu trabalho !he confira uma digni
dade inquestionavel, como se esse trabalho nao estivesse infectado por 
suas origens limitadas e relativamente casuais. 

Enquanto permanece inconsciente da qualidade atabalhoada e 
historicamente determinada de sua missao, 0 heroi e v!tima patetica 
de uma ilusao, atribuindo valor incondicional a urn ideal condicional, 
fazendo urn servis;o transitorio que ele imagina ser exemplo eterno. 
Mas, tao logo se torna consciente da natureza equ!voca, terrena de sua 
tarefa - e em alguma medida ele sempre estara consciente disso -, 
percebe-se a si proprio em uma ironica relas;ao com sua fa~anha. Per
ceba que nao escapou, afinal, da situas;ao descrita pela visao ironica 
da ascensao e queda do homem. Para tornar mais elevada sua tarefa, 
para faze-la mais digna de seus esfors;os, o heroi teria de transformar 
a sociedade e a cultura. Ele tambem precisaria, portanto, lans;ar-se no 
cotidiano da vida social, e nao permitir que seja inteiramente domina
do pela pretensao de desengajamento. 

A medida que o heroi se torna mais plenamente sens!vel a nature
za contingente e controvertida de seu empreendimento, o outro defeito 
da visao heroica fica patente. Ele percebe que perdeu as vantagens e des
cobertas do encontro pessoal por causa de uma tarefa que, se nao e indig
na desse sacriflcio, jamais pode ser suficientemente digna para justifica-lo. 
Enquanto o heroi continua a cultivar a postura heroica, ele toma conheci
mento da interdependencia pessoal de uma forma peculiarmente infeliz. 
Assim como esta escravizado por urn ideal social contingente, ao qual ele 
impropriamente confere urn valor transcendente, o heroi almeja a apro
vas;ao das mesmas pessoas as quais ele se supoe em absoluta superiorida
de; se elas se recusam a renovar seu certificado, as duvidas e os ressenti
mentos do heroi so podem aumentar. Aceitar seu desejo por outra pes
soa, admitir que outra pessoa possa deixar de se revelar ou de se entre gar 
e reconhecer sua propria dependencia de comunidades de sentido e afe
to frageis, historicamente fundadas: isso 0 heroi nao pode facilmente re
conciliar com sua autoconceps;ao ou com sua pose. 

Como OS espectadores nao-heroicos nao podem dar ao heroi 0 

que implicitamente prometeram, ele tambem nao pode manter sua 



IntrodU<;;ao 59 

parte no neg6cio. 0 trabalho do her6i pode ser util e surpreendente. 
Mas os nao-her6is estao se ludibriando ao confundir seu proprio ar-

. tefato - o her6i e sua tarefa - com a representa~ao de urn crescimen
to humano ultimo. Eles teriam feito melhor buscando esse crescimento 
por meio da cdtica e da revisao de experiencias, cren~as e institui~6es 
ordinarias. 

As deficiencias da etica her6ica sao incorrigiveis, porque elas s6 
poderiam ser corrigidas por uma visao que negasse os aspectos dis
tintivos dessa etica. Tal visao - o heroismo do homem comum e da 
vida ordinaria- afirmaria a importancia extrema das liga~6es pessoais. 
A inspira~ao seria a fe, e nao o orgulho, e se veria a fe, que deposita
mas em nossas tarefas e em defesa de formas particulares de vida, 
como uma sempre dubia extensao da fe que temos uns nos outros 
como individuos viventes, aos quais nenhuma tarefa ou forma de vida 
pode satifazer inteiramente. A base intelectual dessa reorienta~ao e a 
tese de que esquemas de associa~ao humana representam vers6es 
melhores ou piores do campo mais incipiente de possibilidades que 
n6s sempre podemos redescobrir em nossa pratica direta ou em nos
sas transas;6es passionais. 0 heroismo inspirado por tal cren~a nao 
pode ser reconciliado com confians;a irrestrita numa tarefa impessoal, 
nem pode se perceber a si mesmo como uma alternativa para os pe
rigos e desapontamentos da efetiva solidariedade humana. 

A segunda familia de ideias marais de que tratarei e a chamada 
etica da fusao com 0 absoluto impessoal. 0 hinduismo e 0 budismo 
deram-lhe sua afirmas;ao intelectual mais clara, embora as tendencias 
compensadoras no interior dessas duas religi6es tenham sido tao nu
merosas e poderosas que nehhuma delas poderia ser justificadamente 
identificada com essa visao. Como esse projeto existencial se benefi
ciou (ou padeceu) de uma defesa especulativa muito elaborada, vale 
a pena come~ar com uma descris;ao de seu pano de fun do. conceitual 
geral. Esse pano de fundo e o contraste entre o ilus6rio mundo feno
menal - embora talvez ilus6rio apenas numa profundidade ultima 
-, em que o principia de individuas;ao rege, e urn plano de absoluta 
realidade, no qual as distins;6es entre individuos e entre coisas se dis
solvem. 
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0 monismo e a mais familiar expressao filos6fica desse contras
te. Mas a visao monistica pode ser substituida, como no tipo Samkhya 
de hinduismo, por uma cren<;;:a na irredutivel multiplicidade das almas 
individuais, sendo cada uma encarada individualmente como urn abso
luto. A questao especulativa da unidade ou diversidade do absoluto im
porta menos para essa orienta<;;:ao existencial do que o contraste dilui
do entre o mundo ordinaria da a<;;:ao ou intera<;;:ao humana e a realidade 
que se eleva para alem dele. Do ponto de vista dessa realidade, os in
teresses de nosso mundo ordinaria parecem desimportantes, corruptores 
ou absurdos. 

0 cora<;;:ao da etica da fusao com 0 absoluto e 0 compromisso 
de conseguir emancipa<;;:ao dos vinculos de sofrimento, falta de paz, 
ambi<;;:ao e confusao mental e de fundir o individuo autoconsciente 
com o principia de realidade absoluta, seja ele o espirito unificado, seja 
a alma individual. A hist6ria e rebaixada a urn espetaculo de violen
cia e confusao que obscurece a verdadeira voca<;;:ao do individuo. Atos 
de compaixao ou obediencia ao dever, entretanto, podem ajuda-lo a 
escapar, nessa vida ou em outra, das restri<;;:oes do seu eu fenomenal. 

Nas versoes mais puras desse projeto existencial, a procura do 
absoluto assume uma de duas formas, aparentemente opostas mas na 
verdade complementares. 0 individuo pode se for<;;:ar para fora da so
ciedade, tornando-se urn recluso. Ou pode aceitar obedientemente sua 
sina social, cultivando ao mesmo tempo seu alheamento interior. 
Mesmo preso aos encadeamentos do mundo, segue cantando, como 
eles dizem, e 0 proprio fato de nao conferir uma importancia ultima 
a seus envolvimentos mundanos capacita-o a aceita-los cada vez com 
menos embara<;;:o. A resposta escapista e a resignada compartilham da 
premissa de que a vida social nao pode ser reformada para espelhar 
plenamente a realidade absoluta: nenhuma reconstru<;;:ao do mundo 
social pode superar os fatos da individualidade e do encontro pesso
al e a miriade de anseios terrenos a que dao origem. 

Sempre que emergiu como elemento principal em cren<;;:as re
ligiosas, a fusao como absoluto foi contrabalan<;;:ada por ideias e com
promissos que qualificavam e mesmo revertiam seu sentido pratico, 
mant~ndo ao mesmo tempo (embora nao sempre) seu pano de fun
do conceitual. A presen<;;:a dessas tendencias contrastantes pode ser 
vista mais dramaticamente na hist6ria do hinduismo e do budismo. De 
urn lado, urn papel central pode ser dado a a<;;:ao movida por compai-
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xao no processo pelo qual o individuo se liberta do dominio das preo
cupas;:oes e distins;:oes ilus6rias. 0 devoto pode personalizar o absoluto 
e conceber seu confronto com a divindade pessoal por analogia com 
seus envolvimentos, vendo ambas as situas;:oes como marcadas pelo 
mesmo insaciavel desejo de aceitas;:ao. (Lembre-se, por exemplo, de 
Sa iva Siddhanta e do surgimento tardio de devos;:ao pessoal dentro do 
hinduismo, que atende pelo nome de bhakti.) De outro lado, tao logo 
a busca de fusao com o absoluto se torna central em uma doutrina, ela 
se depara com a pressao para adaptar-se a sociedade real: aos arran
jos institucionais e pressupostos imaginativos basicos em que esta fun
dada uma ordem social e as divisoes e hierarquias que essa estrutura 
formativa gera. 0 sistema de posis;:oes sociais (por exemplo, o sistema 
de castas) pode ser vista como divinamente comandado. E se, supos
tamente, as posis;:oes sociais atuais sao principalmente recompensas ou 
punis;:oes pelo grau de adesao aos deveres da posis;:ao social ocupada 
numa existencia previa, o resultado pode ser emprestar a ordem total 
do universo uma amedrontadora autoridade. A aceitas;:ao indiferente e 
distante de urn papel social converte-se numa obediencia prostrada, 
atormentada e mesmo obsessiva dos atributos sociais. 

Desse modo, o contraste metaflsico entre a realidade fenome
nal e a realidade absoluta pode ser levado a coexistir com preocupa
s;:oes que nao podem ser reduzidas as ops;:oes marais do recluso ou do 
alheado. Inversamente, essas atitudes existenciais podem ser assumi
das contra o pano de fundo de conceps;:oes metaflsicas ou religiosas, 
que direcionarao diferentemente a conduta. Assim, a etica do escape 
e da resignas;:ao frequentemente se mostrou sedutora como uma 
rrioralidade para o sensivel e o privilegiado, numa sociedade de cren
ps cristas superficialmente mantidas. 

Embora a conexao entre moralidade e metaflsica, implicada nes
sa caracterizas;:ao da busca da fusao com o absoluto, possa ser vaga, 
ela e real. A metaflsica do fenomenal e do absoluto ensina ao indivi
duo que a salvas;:ao esta em sua capacidade de fazer contato com uma 
realidade - espirito impessoal ou alma desencarnada -, que promete 
urn modo de passar ao largo do mundo dos encontros, anseios e con
flitos humanos comuns. Nao admira que os ramos misticos do judais
mo, do cristianismo e do islamismo combinem uma tendencia para o 
monismo especulativo com certa suscetibilidade as atitudes de esca
pee resignas;:ao. 
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Como a etica her6ica, o projeto de fusao com o absoluto e psi
cologicamente instavel, e as fontes de sua instabilidade se assemelham 
muito as responsaveis pela auto-subversao daquele projeto existencial. 
0 individuo precisa continuar vivendo no mundo. Ele deve encontrar 
no mundo uma manifesta~ao parcial e imperfeita da realidade abso
luta, para a qual orienta seu esfor~o. Sem tal prefigura~ao, nao pode
ria sequer come~ar a compreender esse absoluto ou sentir a fors;:a de 
sua autoridade; o absoluto deixaria de ter conexao com a vida humana. 
0 individuo precisa encontrar alguma coisa em sua experiencia pre
sente que encarne, em parte, a qualidade decisiva da realidade abso
luta, o contexto de todos OS contextos. Essa qualidade e a capacida
de de nao estar confinado a urn estado de coisas arbitrariamente 
limitado ou rigido, ou a suas regras e distins;:oes constitutivas. 

0 elemento de nossa experiencia que mais de perto correspon
de a essa descris;:ao e a propria personalidade: uma gama indefinida 
de formas de investigas;:ao e argumentas;:ao, que suplanta modelos par
ticulares de explicas;:ao e conversas;:ao; as possibilidades de experien
cia subjetiva que vao alem da versao rotineira do eu, reduzida a uma 
funs;:ao social, e as oportunidades de novas formas de relas;:oes prati
cas ou passionais que nao podem ser assimiladas pelas instituis;:oes 
estabelecidas e pelos dogmas dominantes na sociedade. 0 devoto do 
absoluto impessoal (ou da alma isolada e desencarnada, que procu
ra se retirar da escola do encontro) nao compreende a impottincia cen
tral da personalidade real, encarnada, e de suas transas;:oes praticas ou 
passionais. Ele se afasta daquilo que poderia trazer para a sua expe
riencia uma dose maior da qualidade que atribui ao contexto de todos 
os contextos. Ele deprecia e evita os experimentos pessoais ou cole
tivos que poderiam mover o pensamento e a sociedade rumo ao ide
al de acelerada auto-revisao, descrito pela doutrina modernista da 
contextualidade. A medida que aumenta a lacuna entre a vida ordinaria 
e o absoluto imaginado, o individuo pode se ver cada vez menos ca
paz de apreender o incondicionado e de experimentar seu poder. Ou 
pode responder da maneira oposta e tratar rituais inconsequentes, 
arranjos sociais estabelecidos ou estados mentais vazios e evanescentes 
como epifanias do absoluto, convertendo com isso uma sublime es
perans;:a numa comedia de equivoco de perceps;:ao e servilismo. 

Justamente quando se torna clara 0 carater autofrustrador da 
tentativa de identificas;:ao com o absoluto impessoal, o outro obstaculo 
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desestabilizador desse projeto existencial ganha proeminencia. 0 
devoto do absoluto impessoal ve-se constantemente importunado ou 
ameas;ado pelos irreprimiveis desejos e necessidades da pessoa real, 
encarnada, que tern urn anseio ilimitado pela ajuda e pela aceita~ao 
das outras pessoas, e mesmo por seus corpos. Certamente ele pode 
atingir algum sucesso em sua tentativa de encontrar serenidade pelo 
desengajamento. Mas s6 o consegue mantendo uma distancia dos 
outros, que o priva do principal meio de realizar experimentos com 
seu proprio papel pessoal. 0 aprisionamento no int.erior de uma ver
sao enrijecida de seu eu e confirmado pela constante necessidade de 
reativar uma apatia estudada mediante uma desajustada obsessao. 

Essas falhas de visao nao podem ser corrigidas sem abalar as ca
racteristicas que definem esse projeto existencial. A distin~ao entre o 
absoluto impessoal e 0 ambito fenomenal de individuos encarnados, 
que seguem trope~ando atraves de urn ilus6rio mundo material e his
t6rico, deve ser substituida pela distin~ao entre a pessoa revisora-de
contexto e os contextos de discurso, papel ou vida social nos quais ela 
habitualmente se move. Para o crente, esse contraste secular vai pre
parar, e nao deslocar, o contraste entre Deus e suas criaturas. Tanto 
crentes como descrentes agirao com a convic~ao de que a nossa liber
ta~ao da prisao dos nossos contextos passa pelo esfor~o de alterar a 
qualidade de nossos contextos, embora nao seja esgotada por ele. Eles 
tratarao o dominio de rela~oes pessoais e conflitos hist6ricos como de
cisivo para seus destinos espirituais. A busca do absoluto que seguiu 
essa mudan~a esti no caminho da convergencia com a versao moder
nista da ideia cristao-romantica. 

A etica da devocao her6ica e a etica da fusao como absoluto fa
lham pelas mesmas razoes. Elas representam respostas semelhantes 
para a descoberta do individuo de que nao esta no centro. Em ambas 
as instancias o nucleo da resposta e a busca de desengajamento. Essa 
busca inclui tanto urn elemento afirmativo quanto urn negativo. 0 afir
mativo e a tentativa de fazer contato com o prindpio de significa~ao 
e autoridade que se eleva acima do ambito ordinaria, confuso, da 
intera~ao humana: a tarefa incontroversa do her6i ou a realidade 
superadora-de-distin~oes do monista especulativo. 0 elemento nega-
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tivo nessa busca e o esfon;:o de se tornar invulneravel aos outros e ao 
desapontamento que pode resultar de nao se manter sob controle. 

A esta altura talvez se torne mais facil apreender a ambivalente 
posi~ao do modernismo. Muitos, talvez os mais importantes, elementos 
da visao modernista podem ser vistos como a critica e o apro
fundamento da imagem cristao-romantica do homem. Mas o moder
nismo freqiientemente tambem flertou com a versao extrema, hereti
ca, da doutrina modernista dos contextos, segundo a qual o eu nao 
pode ter esperan~a de modificar a qualidade de seus contextos de 
modo que eles forne~am-lhe urn ambiente mais congenial, no qual o 
eu desenvolva e estenda suas capacidades de produzir e transcender 
contextos. Repetindo o principia da via negativa, doutrina caracteris
tica dos misticos na tradi~ao das religioes semiticas de salva~ao- ju
daismo, cristianismo e islamismo -, esse modernismo ensina que o 
individuo s6 pode afirmar sua verdadeira natureza por meio de urn 
permanente trabalho de nega~ao de toda forma estavel de subjetivi
dade, intersubjetividade ou vida social. 

A consequencia dessa atitude, para a politica, e urn incansavel 
utopismo, que denuncia todos os arranjos institucionais e sistemas de 
direitos, tendo por referenda urn padrao inatingivel de completa liber
dade com rela~ao a qualquer forma de vida social instituida. A conse
quencia da via negativa secular para a abordagem das rela~oes pes
soais e a visao de que a emo~ao sobrevive somente quando se opoe 
a agrupamentos humanos reais, pois esses agrupamentos, do casal ate 
grupos maiores, requerem uma presen~a social, uma ordem contingen
te e mesmo uma rotina diaria. 

Essa variante extraviada do modernismo difere dos projetos exis
tenciais incorrigiveis, ja discutidos, por identificar a fonte incondicio
nal de sentido e autoridade com a personalidade eo encontro pessoal, 
e nao com uma realidade ou tarefa impessoal. Porem, ela se asseme
lha aqueles projetos na nao-aceita~ao do mundo real da hist6ria e da 
personalidade. Nesse mundo toda visao desafiadora deve se extinguir 
ou encontrar urn novo contexto de ideias, habitos ou institui~oes. 0 
modernista extremo responde a esse fato tornando-se urn espirito em 
a~ao. Ele nao pode entrar, de cora~ao aberto, em rela~oeas sociais 
duradouras; nao pode, portanto, experimentar os perigos e oportuni
dades da aceita~ao da vulnerabilidade. Nem mesmo pode imaginar 
completamente a alteridade das outras pessoas, pois tende a ve-las 
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como ve a si proprio - como urn individuo desencarnado e nao como 
uma pessoa definida em grande parte, embora nao totalmente, pelo 
fato de ser membra de grupos particulares de sentido e afeto, que por 
sua vez dependem de estruturas institucionais e imaginativas, por meio 
das quais se reproduzem. 

Mas o pior de tudo, para esse modernista, e sua incapacidade 
de repetir com frequencia suficiente o romper-contexto ou de fazer tal 
ato durar o suficiente, para purgar a vida social de seu aspecto mol
dado e repetitivo. Seu programa empurra-o cada vez mais para os ex
tremos, na tentativa de destruir e negar o contexto. Mas, ainda que esse 
fanatismo da negas;:ao possa consumir todas as suas energias, nao pode 
afinallibera-lo da sociedade real na qual ele vive. 

Pelo menos duas outras familias de ideias desempenharam papel 
central na hist6ria das opinioes marais. Elas tambem excluem ou dimi
nuem certos aspectos importantes da experiencia e, como resultado, 
expoem-se a mesma instabilidade psicol6gica que caracteriza os dois 
conjuntos de ideias marais descritos. Agora, porem, as deficiencias de 
visao podem ser corrigidas sem privar os projetos existenciais de seus 
tras;:os distintivos ou a imagem do homem que lhes e subjacente. 

Certamente a diferens;:a entre corrigir uma visao e abandonar 
suas caracteristicas distintivas sera sempre controversa e pouco clara. 
Afinal de contas, essas posis;:oes representam uma serie de tradis;:oes 
hist6ricas contingentes e nao urn sistema bem-ordenado das possiveis 
ops;:oes normativas abertas a humanidade. Mas, a menos que todas as 
ideias gerais marais e politicas sejam como slogans livremente 
manipuh1veis, devemos ser capazes de avaliar o grau em que uma dada 
ideia se presta a ser desenvolvida em certa dires;:ao. 

0 quadro relativamente menos cetico, que resulta da critica das 
visoes da identidade humana que recebemos, pressupoe o contraste 
entre projetos corrigiveis e incorrigiveis. Ele tambem depende de acre
ditarmos que existe mais de urn projeto corrigivel e que, quantos quer 
que existam, convergem para a mesma posis;:ao que a versao moder
nista da ideia cristao-romantica procura. Essas propostas sao implau
siveis, se nao contra-intuitivas. Assim, e mais divertido descobrir que 
temos razao de leva-las a serio, embora nao possamos esperar excluir 
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a possibilidade de que o quadro mais cetico, afinal, venha a se mos
trar verdadeiro. 

Hi pelo menos urn grande exemplo historico da visao do homem 
que, como a propria imagem cristao-romantica, nao sofre de nenhuma 
instabilidade psicologica fatal. Esse exemplo e a concep~ao da identi
dade humana elaborada pelo confucionismo. A tradi~ao confucionista 
pode ser tomada como a mais clara e bern desenvolvida instancia de 
todas as que combinam enfase central no problema da solidariedade 
humana com aquila que anteriormente chamei de "abordagem natura
lista aos contextos de nossa a~ao". (A visao cristao-romantica, em con
traste, une a enfase na solidariedade a uma atitude iconoclasta quanta 
a sociedade e a historia.) 0 confucionismo prega a adesao a uma lista 
canonica de rela~oes sociais exemplares, bern como a ordena~ao inti
ma das emo~oes e a ordena~ao maior da sociedade que sustenta essas 
formas exemplares de associa~ao humana e delas recebe sustenta~ao. 
Caracteristicamente, as rela~oes sociais canonicas que conectam o 
macrocosmo da organiza~ao social ao microcosmo das paixoes huma
nas requerem que poder desigual, intercambio pratico e lealdade red
proca sejam combinadas nas mesmas rela~oes humanas. 

A ordem das emo~oes e os arranjos da sociedade, ensina a dou
trina, sao interdependentes. Quando essas duas ordens convergem 
para o mesmo esquema regulador, moderam a oposi~ao entre as con
di~oes antagonicas de auto-afirma~ao e geram comunidades prospe
ras e felizes. Mas, uma vez que os arranjos publicos da sociedade ou 
as emo~oes intimas de seus membros se afastem desse ideal, pode ser 
iniciado urn drculo vicioso de egoismo, desconfian~a e conflito, que 
somente atos de excepcional talento politico, na vida publica, ou de 
sacrificio pessoal, na vida privada, serao capazes de reverter. 

Embora os proponentes desse ensinamento possam fazer criti
cas a determinados estados em que se encontre a sociedade, sua fide
lidade a tese naturalista requer que eles acreditem que mesmo a pior 
situa~ao social representa uma versao corrupta do verdadeiro mode
lo da vida civilizada. As formas da sociedade e da subjetividade nao 
podem ser reinventadas. 

0 confucionismo que tenho em mente e o ensinamento ch1ssico 
do proprio Confucio e de seus primeiros seguidores, e nao o neo
confucionismo que emergiu durante a dinastia Sung e subordinou, em 
algumas ocasioes, essa concep~ao de solidariedade a uma metaflsica ou 
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cosmologia especulativa e, em outras, a urn programa detalhado de refor
ma social. A visao que o confucionismo exemplifica representa o tema 
mais comum na hist6ria das opinioes marais e politicas. As varia~oes so
fridas par esse tema podem em grande parte ser entendidas como conse
quencia do relaxamento da premissa naturallstica. ·O representante mais 
familiar dessa visao na hist6ria das controversias normativas e o compro
metimento com a responsabilidade mutua em pequenos grupos e com os 
arranjos institucionais e predisposio;:oes psicol6gicas, que suportam esses 
engajamentos redprocos. 0 exemplo politico modemo mais proximo da 
doutrina seria urn programa que combinasse comprometimento com o 
bem-estar social com aceita~ao da desmobilizao;:ao polltica. De acordo 
com esse programa, as necessidades basicas das pessoas seriam providas 
- se passive! par suas pr6prias comunidades e seus pr6prios empreen
dimentos, se necessaria pelo governo central. 0 modo de zelar par essas 
necessidades minimizaria as ocasioes de conflito acerca dos fundamentos 
da vida social e evitaria a interferencia da disputa entre ideologias sabre a 
busca de maior eficiencia e harmonia. 

0 confucionismo classico oferece urn discernimento do proble
ma da solidariedade que nunca foi suplantado par outra tradio;:ao de 
influencia comparavel. Primeiro, ele esta certo ao enfocar o relaciona
mento entre o social e o pessoal. 0 confucionismo reconhece que mo
delos de relao;:oes diretas entre pessoas formam os elementos dos es
quemas totais da vida social, os quais nao sao realizados nem podem 
ser julgados enquanto nao forem permutados pela moeda corrente do 
encontro e da experiencia pessoal. 

Segundo, o preceito confucionista enfatiza o valor pessoal afir
mativo ou destrutivo do outro como o fundamento sabre o qual toda 
a vida da paixao se desenvolve. 0 individuo que e auto-reflexivo na 
preseno;:a de outras pessoas e como urn homem celebrando urn oflcio 
religioso. Quanta mais profundos seu discernimento e sua perfeio;:ao 
marais, menos ele entende ou experimenta o encontro pessoal em ter
mos puramente instrumentais. 

Terceiro, o ensinamento reconhece o dinamismo da vida das pai
xoes. Ele enfatiza a rapidez com que paixoes aparentemente diferentes 
transformam-se umas nas outras e a subordina~ao coerente de todas elas 
a urn impulso construtivo central. Na doutrina confucionista essa for~a 
relativizadora e orientadora e ]en: a qualidade de auto-expressao e 
autoforma~ao que se manifesta na simpatia e no desapego. ]en permi-
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te aperfeis;:oar os relacionamentos sociais por meio do dominio sabre 
conflitos e desejos que poderiam causar perturbas;:ao e cisao interior. 

Em seu percurso para se tornar urn ensinamento inoral e poli
tico concreto, contudo, o discernimento confucionista inicial combi
nou-se e contaminou-se com implicas;:oes da visao naturalista. Por essa 
razao, sofre de uma conceps;:ao defeituosa da sociedade e da pessoa. 

Como abordagem da sociedade, o confucionismo confunde urn 
sistema espedfico de divisao e hierarquia social com o esquema de vida 
social que melhor poderia reconciliar as condis;:oes conflitantes de auto
afirmas;:ao. Ele desconsidera as restris;:oes que tal sistema impoe sabre 
o desenvolvimento de formas alternativas de produs;:ao e troca e modos 
alternativos de subjetividade e solidariedade. Sua tolerancia para com 
essas restris;:oes transparece quando defende relas;:oes pessoais que su
avizem a dominas;:ao, nelas infundindo elementos de interdimbio e le
aldade. 0 resultado e 0 desperdicio de oportunidades de progresso pra
tico e reconcilias;:ao humana. 0 confucionismo deixa de reconhecer o 
multifacetado crescimento produtivo, emocional e cognitivo que pode 
advir quando privilegios estabelecidos ou emergentes sao constante
mente desafiados, quando diminui o contraste entre movimentos de ro
tina dentro da ordem social e conflitos revolucionarios a respeito des
sa ordem e quando a tirania das categorias coletivas de sexo, classe ou 
nacionalidade sabre a circunst1ncia individual e derrubada. 

0 ponto fraco da doutrina do confucionismo classico como vi
sao do eu e sua concep~ao ingenua e empobrecida da subjetividade 
e do encontro pessoal. Ao canon dos papeis e convens;:oes sociais cor
responde, segundo essa doutrina, uma ordenas;:ao das emos;:oes. E a 
combinas;:ao das ordens coletiva e psicol6gica e a base sabre a qual a 
sociedade pode ser coerente e prosperar e as individuos podem es
tar seguros e felizes, cada urn, separadamente, em sua posis;:ao. 

Com o abandono da crens;:a numa forma canonica de vida social 
que fornes;:a urn meio transparente de acesso mutua, a relas;:ao de todas 
as variedades de auto-reflexao e comunicas;:ao com as convens;:oes re
cebidas e os arranjos estabelecidos se tornara provavelmente incerta e 
problematica. Nossa participas;:ao em comunidades humanas historica
mente dadas e imperfeitas nos fornece os (micos padroes de sentido e 
valor que temos, os quais formam a inevitivel base da comunicas;:ao e 
da auto-reflexao. Mas, a menos que constantemente pressionemos nos
sos experimentos de auto-reflexao e colaboras;:ao pratica ou envol-
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vimento passional para alem do que a sociedade estabelecida ou o dis
curso disponivel podem sancionar, incorremos numa dupla perda. Nao 
apenas deixamos de fazer inumeras descobertas sobre n6s mesmos e 
sobre o mundo e de encontrar modos mais bem-sucedidos de conciliar 
as condis;:oes de auto-afirmas;:ao conflitantes, mas podemos nos encon
trar cadavez mais reduzidos a uma servidao inconsciente. Comes;:amos 
a agir e a pensar como se nossos pensamentos e as;:oes pudessem de fato 
ser governados por uma estrutura sujeita a leis, e como se f6ssemos im
potentes para escapar dela ou revisa~la. 

Desafiar essas restris;:oes, porem, tern urn pres;:o. Parte desse pre
s;:o e certa confusao que havera quanto a avalias;:ao de formas emergen
tes de subjetividade e intersubjetividade. Outra parte sao OS antago
nismos que podem ser suscitados e as deslealdades que podem ser 
cometidas na tentativa de achar uma solus;:ao melhor para o problema 
da solidariedade. 

Embora os defeitos da visao confucionista que resultam de sua 
associas;:ao com a ideia naturalista sejam serios, eles podem ser corri
gidos. A visao da solidariedade que esta no nucleo dessa conceps;:ao 
pode ser cumulativamente transformada pelo abrandamento da tese 
naturalista sobre contextos. Os estagios iniciais da revisao se basearao 
em versoes diluidas dessa tese. Mas a corres;:ao nao estara completa ate 
que seja concluida a rebeliao contra o naturalismo, com adesao a con
ceps;:ao modernista de nossa relas;:ao com os contextos de nossa ativi
dade. Minha critica sucinta das implicas;:oes do confucionismo classi
co para a conceps;:ao da sociedade e da personalidade ja sugeriu em 
que dires;:ao se moveria esse confucionismo reformado. 

Muito antes que o ensinamento confucionista fosse reformulado 
segundo essas linhas, alguns de seusadeptos poderiam rejeita-lo, ale
gando: "Nao era isso o que queriamos dizer". Mas nada na doutrina 
reformada seria incompativel com o discernimento confucionista cen
tral sobre a personalidade e o encontro pessoal que descrevi antes. E 
nada nela seria anatema para uma retomada modernista da visao cris
tao-romantica da identidade humana. 

A imagem cristao-romantica do homem e tambem uma visao 
corrigivel. Seus principios distintivos ja foram definidos. 
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Onde reside o seu ponto fraco? A discussao anterior sugeriu uma 
resposta. A visao cristao-romantica foi frequentemente ligada, se nao 
a atitude naturalista, a uma variante mais branda dessa atitude. 0 re
sultado foi o de encorajar a identificas;:ao dessa conceps;:ao da perso
nalidade com a perspectiva caracteristica das classes sociais que pro
duzem ideias morais de maior influencia na sociedade de seu tempo, 
como a etica aristocratica cavalheiresca ou a etica burguesa da vida do
mestica controlada, embora sentimentalizada, e da zelosa devos;:ao ao 
trabalho. Mas se essa facilidade de cometer equivocos praticos resu
misse os defeitos a que nossa principal conceps;:ao ocidental da iden
tidade humana esta sujeita, essa conceps;:ao estaria numa posis;:ao muito 
melhor que a do confucionismo classico. 0 tema do iconoclasmo so
cial e hist6rico, que juntamente com o tema do amor reside proximo 
de seu nucleo, ja a predispoe a rejeitar as pretensoes absolutas de 
formas particulares de vida social. 

Na verdade, porem, a explicas;:ao anterior sobre como a visao 
cristao-romantica da maus resultados permanece tao incom12leta que 
parece enganadora. A fraqueza adicional daquela visao consiste numa 
ambivalencia em relas;:ao a simples vitalidade humana sob todas as suas 
formas, desde a vaga tenacidade que move as pessoas de urn afazer 
a outro ate a soberba magnificencia, o regozijo na capacidade exor
bitante, que o aventureiro ou o reformador podem exibir. 

A visao cristao-romantica e marcada por duas posis;:oes que se 
acham numa relas;:ao que usualmente permanece incerta, e mesmo pa
radoxa!. A visao sugere que o constante retorno do eu a seus costu
mes representa uma forma e uma causa essenciais de falha na vida 
moral. As religioes que buscam a salvas;:ao temem que essa vasta iner
cia espiritual nos impes;:a de estabelecer contato com a personalidade 
humana e a divina: o eu humano, que sempre transcende seu mun
do, e o Divino Criador, que transcende o mundo. De modo semelhan
te, o romance secular- ooutro ramona tradis;:ao ocidental central
ve nessa atordoada aceitas;:ao a falta de tomada de posse de n6s mes
mos pela transformas;:ao dos fatos ao nosso redor. Quer seja retratado 
em termos religiosos, quer em seculares, a rendis;:ao para o habito e 
reconhecida como intimamente ligada a ruina da imaginas;:ao: o com
prometimento inabahivel com urn modo particular de dividir o mun
do, que se fecha a perceps;:oes e argumentos que possam ser exclui
dos por essa classificas;:ao. Congelados em meio a urn conjunto de 
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categorias ilusoriamente auto-evidentes, perdemos nosso contato com 
a realidade. Nosso senso comum satisfeito consigo mesmo torna-se 
uma alucina,;:ao, quando nos congratulamos uns com os outros pela 
mentirosa transparencia e fixidez desse senso comum. 

Mas a campanha contra a inercia e contrabalan,;:ada por uma du
vida constante quanto ao prazer proporcionado pela propria capaci
dade e auto-afirma,;:ao. Quanto mais exagerado o brio da realiza,;:ao 
pessoal, mais determinada e a hostilidade com que ele se confronta. 
0 ramo religioso na tradi,;:ao considera de imediato a exibi,;:ao de 
magnificencia uma nega,;:ao da finitude, uma rebeliao contra o Cria
dor e uma recusa de auto-sacriflcio em prol de outras pessoas. Embora 
a hostilidade do romance secular para com essa gloria mundana pos
sa ser menos obvia, ela nao e menos real. 0 deleite no desenvolvimen
to e exerdcio de urn poder amea,;:a desviar o protagonista do roman
ce secular da sacrificada busca de autoconhecimento e servi,;:o que 
representa a sua verdadeira voca~ao. 

0 orgulho da auto-afirma~ao e a hostilidade para com a quali
dade obstinada, repetitiva, de nossa vida ordinaria parecem em con
flito. 0 escape das rotinas da existencia ou da imagina~ao acaba por 
conduzir a celebra~ao daquela capacidade da qual a nossa tradi~ao 
predominante tao intensamente suspeita. Dizer simplesmente que a 
busca de crescimento pessoal merece credito quando a servi~o de fins 
altru1stas ou benevolentes e colocar uma distin~ao moral conclusiva 
no lugar de uma explica~ao psicologica persuasiva. 

Na raiz dessa ambivalencia reside uma duvida quanto ao que 
pensar eo que fazer com respeito a tudo aquilo que em nossa natu
reza expressa o apego a vida e a felicidade do crescimento pessoal. En
quanta persistir essa incerteza, nossa concep,;:ao da personalidade per
manecera v1tima das conclusoes mais exorbitantes. Algumas vezes ela 
incluira a obsessao moralista por regras ou catalogos fixos de virtudes 
e v1cios, movendo guerra contra as inclina~oes do cora~ao mais sim
ples e fr1volas, que apenas exaltam a vida. Outras, passara para o ex
tremo oposto, apresentando o exemplo fabuloso da auto-realiza,;:ao do 
super-homem, que desafia todos os obstaculos ao desenvolvimento de 
suas faculdades e a afirma,;:ao de sua vontade. 0 compromisso teori
co de aceitar a pessoa encarnada real foi raras vezes acompanhado, 
em nossa tradi,;:ao central, por uma capacidade correspondente de 
mostrar justamente quallugar deveria ser ocupado pela busca de cres-
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cimento pessoal em nossas visoes sociais e projetos existenciais. Como 
essa busca tern urn papel muito importante na visao modernista, a 
reformula<;;:ao modernista da imagem cristao-romantica do homem 
pode fornecer ocasiao de fechar essa perigosa brecha no nosso pen
samento sobre n6s mesmos. 

Com essa finalidade, devemos realizar duas tarefas interligadas: 
o desenvolvimento de uma psicologia do crescimento pessoal e a 
analise das condi<;;:oes sociais das quais depende esse crescimento. 
Uma psicologia da auto-realiza<;;:ao deve fazer justi<;;:a a rela<;;:ao 
ambivalente entre a atra<;;:ao de faculdades altamente desenvolvidas 
e a banalletargia da existencia ordinaria. Alcan<;;:ar o grande empreen
dimento e a a<;;:ao surpreendente significa enaltecer a mesma aceita
<;;:ao da vida, que aparece de modo menos grandioso no movimento 
determinado e sem gra<;;:a das atividades cotidianas e na vontade do 
homem simples de seguir em frente em meio a dor, ao insucesso, a 
repeti<;;:ao e a fadiga. 0 crescimento pessoal representa o movimen
to da vitalidade voltado para a alegria: embora ele possa envolver 
uma dolorosa arrancada para longe dos objetos habituais de nossos 
anseios, pode tambem gerar desejos e satisfa<;;:oes que sao cada vez 
menos suscetiveis a rapida sacia<;;:ao. 0 espectro total de formas de 
vitalidade, do modesto ao magnificente, deve receber uma posi<;;:ao 
central em uma versao mais defensavel da visao cristao-romantica da 
identidade humana, se e que vamos levar a serio 0 compromisso de 
aceitar a pessoa encarnada real. 

Uma psicologia do crescimento pessoal deve tambem dispor 
da rela<;;:ao ambivalente do crescimento com as experiencias trans
formadoras do amor, da fe e da esperan<;;:a, que desempenham uma 
parte tao grande em nossa concep<;;:ao classica do eu. A busca de 
crescimento pode resultar em orgulho espiritual, em ostenta<;;:ao da 
vontade: urn deleite de narcisismo na auto-afirma<;;:ao que exclui sa
criflcio e autodoa<;;:ao. No entanto, o heroismo na vida cotidiana tam
bern presta servi<;;:o as paixoes do sacrificio e da autotransforma<;;:ao: 
evita que sejam confundidas como moralismo ressentido e hip6crita 
do fraco. Vale ressaltar uma posi<;;:ao varias vezes defendida aqui: a 
diminui<;;:ao da domina<;;:ao e da dependencia evita a identifica<;;:ao 
equivocada entre apego e submissao. 0 mesmo processo que en
coraja o desapaixonado culto a uma nao-sacrificada magnificencia 
da auto-afirma<;;:ao tambem ajuda a erradicar as fontes da confusao 
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entre as formas de experiencia moral mais escravizantes e as formas 
mais elevadas. 

As pessoas podem estabelecer as mais apaixonadas adesoes em 
meio a circunstancias absolutamente tranqi.iilas. E podem, pelo contra
rio, ser atiradas pela incerteza na pequenez da desconfian~a, do deses
pero, da descren~a. Mas o desenvolvimento das paixoes transfor
madoras e enobrecedoras que constituem o oposto dessas fraquezas 
marais e a capacidade dessas paixoes de penetrar na crosta da percep
~ao e do habito cotidianos parecem depender de perda e sacrificio. Isso 
sempre foi reconhecido pelos pr6prios ensinamentos que apresentam 
a fe, a esperan~a eo amor como apice da vida moral. A forma prima
ria de perda e sacrificio e o sacrificio e a perda de nosso lugar estabe
lecido, num mundo estabelecido. E esse o evento que nos permite dis
tinguir o ouro de sua imita~ao: as oportunidades de conexao humana 
das formas da sociedade estabelecida e as descobertas de discer
nimento incongruente ou desejo desobediente da distra~ao e da nar
cose do habito. 

A contribui~ao que o crescimento pessoal traz para a fe, a espe
ranp e o amor pode ser descrita de outra maneira. Essas paix6es s6 flo
rescem em urn clima de confian~a, e o que acontece e preserva a con
fian~a e o perdao. No curso da vida social, as pessoas lan~am umas nas 
outras, voluntariamente ou nao, uma interminavel rajada de flechas en
venenadas com maldade. A acumula~ao desses danos, reais ou imagi
nados, reduz progressivamente a area de movimento livre na vida so
cial; as pessoas se sentem limitadas nas iniciativas que poderiam tamar, 
par sua hist6ria anterior de animosidade e ressentimento. Dai se veem 
impedidas de correr os riscos de vulnerabilidade que tornam fe, espe
ran~a e amor possiveis. A experiencia de crescimento pessoal torna mais 
facil extrair as setas envenenadas. Ela enfraquece a for~a daquelas 
concernencias pequenas baseadas no medo e na baixa auto-estima, ca
pacita a pessoa a se imaginar ligada de novas maneiras - ainda nao ten
tadas- a outras pessoas, mesmo aquelas que lhe causaram dana ou as 
quais ela causou dana. A transfigura~ao imperfeita, fragil, reversivel da 
vitalidade ordinaria por meio do crescimento pessoal e do crescimen
to pessoal par meio do amor sacrificado e a mais elevada reden~ao se
cular que estamos autorizados a esperar. 

Compreender e atingir o crescimento pessoal ajuda a sustentar 
urn projeto existencial que trata amor, fe e esperan~a como aspectos 
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do ideal culminante no dominio do intima e do nao-instrumental. As
sim tambem as ideias e atitudes subjacentes a tal projeto impedem que 
a meta do crescimento pessoal sofra uma perversao a qual esta pecu
liarmente sujeita nas condi~oes da vida e da cultura modernas. 0 mo
vimento rumo a uma reconcilia~ao mais completa entre as condi~oes 
que permitem a auto-afirma~ao - urn movimento cuja forma inter
pessoal a tradi~ao cristao-romantica descreve como amor e cujos efei
tos pervertedores-de-hierarquia concernem a ideologias eman
cipat6rias como liberalismo e socialismo - representa nossa expe
riencia central de liberdade. Inversamente, o sentido de nossa incapa
cidade de alterar a rela~ao entre essas condi~oes de auto-asser~ao 
constitui a experiencia basica de restri~ao sabre nossa vontade e ima
gina~ao. Esse sentido de incapacidade come~a como desapontamen
to e termina como desespero. 

Uma resposta familiar a esse desespero e a versao particular e 
autodestrutiva do ideal de crescimento pessoal. Tal versao poderia ser 
estudada como uma das muitas transforma~oes recentes da etica he
r6ica, se nao tentasse tao deliberadamente romper a fe ou mesmo os 
fracas elos entre o pretenso her6i e a sociedade nao-her6ica. Na qua
lidade de rna consciencia da tradi~ao cristao-romantica, ela marcou 
muito a cultura superior e a popular. Na cultura superior, aparece como 
o culto a auto-suficiencia vibrante e enaltecida. 0 individuo autocon
fiante supostamente se torna livre de suas dependencias e atinge uma 
radiancia de afirma~ao, que combina uma quase semidivina supera
~ao de restri~oes com uma riqueza de individualidade muito humana. 
Encontramos essa concep~ao da realiza~ao pessoal afirmada, com 
grande extravagancia, em Emile, em Emerson e em Nietzsche. Na 
cultura popular contemporanea urn ideal semelhante ressurge como 
a procura de aventuras que podem compensar o individuo das rotinas 
humilhantes de sua mon6tona existencia. 

Mas, qualquer que seja sua forma espedfica, essa visao da auto
realiza~ao nao pode fornecer a felicidade que promete. Ela nao ensi
na a perdoar OS outros porque e cega para 0 imperativo do auto
perdao. Deixa de reconhecer e de aceitar o individuo real, exposto, 
inseguro, habitando urn corpo mortal e dependente de outros indivi
duos - os quais ele nao controla - para todo apoio, tangivel e in
tangivel, de que necessita em sua vida. A busca de realiza~ao pessoal 
que surge do desespero com rela~ao a nossa capqcidade de alterar a 
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qualidade de nossas rela<;;:6es pessoais e sociais provavelmente acabara 
numa reversao de seu objetivo. 0 indivlduo desperta para a descoberta 
de que ainda e a mesma precaria pessoa encarnada e que, ao perse
guir uma miragem de auto-suficiencia, abandonou as formas de a<;;:ao 
e encontro que poderiam ter de fato fortalecido a sua liberdade. 

Uma variante psicologicamente realista e estavel do ideal de 
crescimento pessoal deve observar a transforma<;;:ao cumulativa das re
la<;;:6es pessoais e sociais. Seus inimigos sao aqueles que perdem a es
peranp em tais mudan<;;:as ou as encaram com uma superficialidade 
devaneadora, que esta fadada a terminar em desencantamento. Seus 
paladinos sao os que buscam descobrir a dupla raiz do crescimento 
pessoal na revisao da sua vida Intima de relacionamentos e na recons-

. tru<;;:ao dos arranjos institucionais. 
A contrapartida indispensavel da psicologia de auto-realiza<;;:ao 

seria uma teoria social capaz de descrever as maneiras de vida social 
que promovem as formas praticas, passionais e cognitivas de cresci
mento pessoal. Tal teoria mostraria como essa promo<;;:ao surge da ate
nua<;;:ao do contraste entre os conflitos quanto a ordem social e os con
flitos internos a ela, e do enfraquecimento da influencia que a posi<;;:ao 
de urn indivlduo dentro das categorias da divisao e da hierarquia so
dais exerce sobre sua experiencia e suas oportunidades. Essa teoria 
tambem ensinaria como imaginar e explicar a mudan<;;:a nos contextos 
institucionais e imaginativos da vida social, sem supor que tal mudan<;;:a 
fosse governada por urn sistema de leis preestabelecidas. Pois fosse
mos n6s assim governados, nao poderlamos ter nenhuma esperan<;;:a 
de conquistar maior domlnio sobre os contextos de nossa atividade; 
ainda no momenta de maior liberdade aparente, permaneceriamos sob 
o jugo de compulsoes invis!veis. 

A elabora<;;:ao de tal teoria social esta alem do objetivo do pre
sente ensaio. Sem a sua ajuda, contudo, a corre<;;:ao da imagem cris
tao-romantica do homem permanece necessariamente incompleta. Se 
nao formos capazes de dizer que o conjunto de rela~oes sociais 
poderia reconciliar melhor o ideal de realiza<;;:ao pessoal com as for
mas de coopera<;;:ao e envolvimento que uma vigorosa rela<;;:ao com 
o crescimento parece amea<;;:ar, nao poderemos levar o ideal da per
sonalidade ate sua conclusao. Continuaremos a arriscar a identifica
<;;:ao desse ideal inacabado com uma forma de vida social que desde
nha nossa liberdade, converte-nos em seus fantoches e torna a 
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cooperas;:ao pratica e o envolvimento passional refens das praticas de 
dominas;:ao e dependencia. 

As partes precedentes desta Introdus;:ao sugerem urn ponto de par
tida substantivo e metodol6gico para o desenvolvimento de uma con
ceps;:ao normativa de nossa identidade humana fundamental. 0 ponto 
de partida substantivo e a reafirmas;:ao e a reconstrus;:ao modernistas da 
visao cristao-romantica do hom em. Essa reformulas;:ao resulta, em grande 
parte, da aplicas;:ao de uma conceps;:ao modernista de contextualidade 
a uma doutrina da solidariedade mais antiga. 0 ponto de partida 
metodol6gico e uma versao revisada da forma padrao de argumento 
normativo, que atribui fors;:a prescritiva a conceps;:oes substantivas da 
identidade humana. Essa pratica reformada fixa o sentido no qual ima
gens do eu - ou as visoes sociais e projetos existenciais que elas ani
mam- podem guiar a condus;:ao da vida ou a organizas;:ao da sociedade. 

Temos de reconhecer uma gama de possiveis medidas de auto
ridade prescritiva, da mais forte a mais fraca, sem sermos capazes de di
zer com certeza quais dessas medidas nossas conceps;:oes fundamentais 
de identidade humana podem de fato possuir. Se a visao relativamen
te mais cetica e a que prevalece, podemos pretender que apenas 0 mo
menta modernista da visao cristao-romantica represente uma descris;:ao 
de nossa tradis;:ao central de pensar sabre a natureza humana, que seja 
menos dependente do que as precedentes de pressuposis;:oes injusti
ficavelmente limitadas sabre as formas possiveis de experiencia pessoal 
e organizas;:ao social. Se o quadro relativamente menos cetico esta cor
reto, podemos esperar alguma coisa a mais: que as implicas;:oes existen
ciais da visao cristao-romantica nao sofram de nenhuma instabilidade 
psicol6gica fatal e que, uma vez corrigidas pelo ceticismo modernista 
e complementadas pelas preocupas;:oes modernistas com a realizas;:ao 
pessoal, convirjam para as lis;:oes de outras tradis;:oes beneficiadas por 
uma reforma similar. Nem mesmo na visao mais confiante, porem, po
demos apresentar a tradis;:ao cristao-romantica como a unica perspecti
va leg!tima sabre a natureza humana. 

Mesmo depois que os pontos de partida substantivo e meto
dol6gico foram escolhidos, ainda precisamos estabelecer urn modo de 
falar e de escrever. Nenhuma das maneiras existentes atende inteiramen-
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te nosso prap6sito. Alguns dos modos tradicionais de discurso se ajus
tam a abordagem classica, pre-modernista da argumenta<;:ao normativa, 
enquanto outros refletem a tentativa filos6fica moderna de ignorar in
teiramente concep<;:oes sobre a identidade humana como base para 
argumentos normativos. Praponho adotar uma contrapartida estilistica 
para a estrategia metodol6gica que se buscou nas piginas precedentes. 
Assim como a pratica classica de argumenta<;:ao normativa pode ser 
revisada par uma prolongada exposi<;:ao a critica modernista, tambem 
o paralelo estilistico dessa pratica pode lucrar com corre<;:ao semelhante. 

0 ultimo grande genera a servir de veiculo para uma explica
<;:ao te6rica e moralmente ambiciosa de nossa identidade fundamen
tal foi o tratado especulativo sabre a natureza humana. Esse genera re
teve bern sua popularidade ate a parte inicial do seculo XIX, quando 
o surgimento da psicologia cientifica e dos precursores idealistas do 
modernismo come<;:aram a minar suas premissas. Embora ele tenha as
sumido formas tao diversas quanta as obras sistematicas de Hume e 
Adam Smith e as reflexoes fragmentarias de Pascal, p6de sempre ser 
identificado pela coexistencia de tres caracteristicas, que revelavam 
individualmente urn conjunto distinto de pressuposi<;:oes. Urn modo de 
escrita especulativa capaz de expressar o momenta modernista da vi
sao cristao-romantica e a versao revisada do estilo normativo classico 
deve remodelar essas caracteristicas e pressuposi<;:oes. 

Urn primeira tra<;:o distintivo do genera foi simplesmente a con
fian<;:a com que ele atribuiu consequencias normativas a concep<;:oes 
do eu e, especialmente, a descri<;:oes da vida emocional. A confian<;:a 
vinha tao facilmente que afetou ate mesmo Hume, o autor a quem n6s 
mais devemos o contraste polemico entre afirma<;:oes factuais e 
prescritivas. Ela explica a continua passagem do ensinamento moral 
ou politico a analise social ou politica que encontramos ao longo de 
toda essa tradi<;:ao de escritos sabre a natureza humana. Esta Intradu
<;:ao ja sugeriu o amalgama espedfico de ceticismo e esperan<;:a que de
veria substituir a atitude anterior. 

Uma segunda marca do tratado especulativo sabre a natureza 
humana era sua disposi<;:ao de tratar nossa identidade fundamental 
como alga que poderia ser pensado a parte das versoes da humani
dade que cada cultura articula e cada sociedade estabelece. Os auto
res daqueles tratados sentiam-se seguros para dizer coisas sabre a per
sonalidade que nao eram nem triviais nem falsas. A consciencia 
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hist6rica, tao importante para o modernismo, roubou-nos essa segu
rans;:a. Ela nos fez reconhecer que mesmo as mais intimas experiencias, 
par exemplo, de ciume ou amor, diferem em cada situa~ao hist6rica. 
Ensinou-nos a abandonar como futil a esperan~a essencialista de dis
tinguir na natureza humana urn nucleo significativo, imutavel, e uma 
periferia variavel. 

Como pode urn ensaio especulativo sabre a personalidade ab
sorver o discernimento modernista quanta a especificidade hist6rica 
de todas as nossas formas de consciencia e sensibilidade? 0 vocabu
lario do auto-escrutinio e da valora~ao apresentado aqui desenvolve 
uma tradi~ao reconhedvel, e seu objetivo primeiro e nos capacitar para 
darmos sentido a nossa experiencia imediata de envolvimento ou iso
lamento numa circunstancia hist6rica particular. Mas nessa circunstan
cia a vida social tera sido sujeita, numa medida sem precedentes, a 
instru~ao do conflito. A sociedade presenciou uma atenua~ao do plano 
estabelecido de divisao e hierarquia social e urn embaralhamento das 
variedades de atividade e consciencia que poderiam ter ocorrido a 
qualquer na~ao, classe, comunidade ou individuo. 

Os modernistas advogam uma incansavel recombina~ao das ex
periencias tradicionalmente identificadas com diferentes papeis, sexos, 
classes ou na~oes e denunciam suas sociedades pela continuada sub
missao a restri~oes de uma falsa necessidade. Mas a mensagem mo
dernista nao seria persuasiva, e nem sequer inteligivel, a menos que 
U!lla boa dose de embaralhamento ja houvesse ocorrido- o suficiente 
para sugerir quanta poderia ser ganho, em oportunidades de auto-afir
ma~ao, pela supera~ao das restri~oes remanescentes. Na medida em 
que o modernismo e a teoria de uma experiencia embaralhada, de uma 
experiencia de associa~ao projetada para alem dos limites de uma so
ciedade e de uma cultura altamente definidas, ele representa mais do 
que a auto-imagem ampliada de urn mundo social. Urn dos tra~os que 
tornam particular a vida social com que 0 modernismo !ida e precisa
mente o espa~o reduzido que ela da a limita~oes particularizadoras da 
produ~ao e troca ou da subjetividade e envolvimento. E essa relativa 
liberdade com rela~ao a particularidade, a dadiva do conflito cumula
tivo, pode ser adicionalmente fortalecida pela imagina~ao, antecipando 
a obra dos conflitos que ainda nao chegaram a exaustao final. 

0 dogma servil de urn certo historicismo insiste em que o uni
co discurso que podemos manter a respeito de nossa experiencia sub-
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jetiva da vida social e urn discurso particularizador: 0 empenho para 
explicar e elaborar as pressuposis;:oes que distinguem uma dada cul
tura de todas as outras. Esse estilo de pensamento qualifica qualquer 
discurso menos auto-referendal sobre a vida social como identifica
s;:ao ingenua e ilegitima de determinada sociedade com leis universais 
da organizas;:ao social. Mas tal proibis;:ao impoe uma restris;:ao arbitra
ria sobre o principia da historicidade, porque deixa de reconhecer que 
o grau em que nossos contextos nos aprisionam e nos reduzem a 
passividade compulsiva e ele proprio uma das coisas que permanece 
em aberto na hist6ria. 0 limite nao-hist6rico da variabilidade hist6ri
ca ilustra a versao indefensavel da visao modernista de nossa relas;:ao 
com nossos contextos: a versao que combina ceticismo com rendis;:ao, 
ao ensinar que tudo o que podemos fazer e escolher urn mundo so
cial ou uma tradis;:ao de discurso e agir conforme suas regras. 

A variante da doutrina modernista da contextualidade esbos;:ada 
no inicio desta Introdus;:ao engloba tanto urn discurso particularizador 
quanta urn discurso universalizador sobre nossa experiencia de vida 
com outras pessoas. 0 ponto aqui nao e escolher urn ou outro, mas 
modificar a maneira como os compreendemos e praticamos. 

0 discurso particularizador validado por uma abordagem mo
dernista dos contextos mostra como uma tradis;:ao de auto-reflexao e 
refeita ao ser aplicada por classes e comunidades particulares, na me
dida em que seus membros se empenham em encontrar um sentido 
em sua experiencia. 0 sabor modernista do discurso particularizador 
vern de sua crens;:a de que entendimento e possessao e possessao e 
reinvens;:ao. Vern tambem de sua preocupas;:ao com a dialetica entre os 
dogmas de uma cultura prestigiosa e as experiencias sociais que tais 
dogmas simultaneamente sugerem, proibem e escondem. 

0 discurso universalizador consiste no empenho para se apos- . 
sar daquelas partes de nossa tradis;:ao de auto-reflexao individual e co
letiva, que sao comparativamente menos manchadas por ilusoes de 
falsa necessidade. Tentamos corrigir nossa conceps;:ao de associas;:ao 
possivel e duravel submetendo-a, no pensamento e na pratica, a urn 
exercicio negativo e urn afirmativo. 0 exerdcio negativo e o empenho 
para refazer nossas ideias sobre a sociabilidade, diminuindo sua de
pendencia de urn sentido de possibilidade associativa historicamente 
situado. 0 exerdcio afirmativo e o esfors;:o de imaginar a ordenas;:ao da 
vida social que mais plenamente nos realiza, dando maior liberdade de 
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opera~ao as duas grandes dinamicas da realiza~ao pessoal- as dina
micas da paixao e da resolu~ao pratica de problemas; cada uma delas 
requer que as rela~6es entre uma pessoa e outra sejam mantidas num 
estado de alta plasticidade. 0 discurso universalizador que pratica esse 
exerdcio negativo e afirmativo e o sentido revisado dado pelo moder
nismo a antiga ambi~ao de universalidade em teorias prescritivas acerca 
da natureza humana. 

Adotar urn discurso universalizador sob pressuposi~6es moder
nistas nao e negar que as categorias e posi~6es de uma tradi~ao 
normativa tenham uma origem historicamente localizada. Assim, uma 
visao modernista da contextualidade fracassara em gerar uma imagem 
do homem, a menos que interaja com uma solu~ao para o problema da 
solidariedade. Embora essa solu~ao possa ser corrigida pelos dispositi
vos negativo e afirmativo mencionados, provavelmente ela sempre trara 
as marcas de sua genese hist6rica espedfica. Nao podemos afirmar 
quanto do resultado composto deveria ser atribuido a descobertas des
truidoras-de-particularidade e inven~6es do modernismo e quanto ao 
distintivo tratamento cristao-romantico da solidariedade. Nao podemos 
dizer: "Ate este ponto a visao revisada de nossa identidade compartilha
da reside numa experiencia particular, depois deste ponto ela traduz a 
autoridade da experiencia universal". Defender o poder de tra~ar tal 
distin~ao seria pressupor urn Iugar fora da hist6ria, a partir do qual 
pudessemos avaliar a influencia da especificidade hist6rica. 

A pratica modernista de urn discurso universalizador implica 
uma loteria. Apostamos que, ap6s termos levado o ataque cetico o 
mais Ionge possivel, alguma coisa sera poupada, e esse residua de 
discernimento mais confiavel podera emergir passo a passo de expe
riencias e ideias que ja possuimos. Nossas (micas alternativas a essa 
loteria sao urn ceticismo radical em que nao podemos agir ou urn fa
talismo cultural que subverte a seriedade de nossas a~6es e confun
de sua rela~ao com os contextos em que elas ocorrem. 

Uma terceira caracteristica do tratado especulativo sobre a na
tureza humana, ao !ado de suas alega~6es prescritivas e universalistas, 
foi o apelo ostensivo a uma linguagem natural da razao, em que ho
mens e mulheres educados poderiam conversar sobre sua experien
cia. Era uma linguagem que nao seguia o padrao da ciencia empirica 
(embora muitos sonhassem em converte-la numa ciencia) nem preten
dia derivar suas conclus6es de urn quadro metafisico da realidade como 
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urn todo (embora alguns tenham tentado estende-la em metaflsica). Da 
perspectiva altamente autoconsciente do nosso tempo, uma linguagem 
de auto-reflexao pode parecer fantasia. Ela carece de base num estu
do cientifico do comportamento. Ela nem sequer pretende exemplificar 
verdades gerais acerca do mundo. 

Contudo, pode haver fors;a nessas aparentes fraquezas. Qual
quer ciencia comportamental introduz uma perspectiva limitada e 
limitante, que afeta 0 seu objeto de estudo e e invariavelmente tenta
da a estudar apenas aquila que espera elucidar com seus presentes 
metodos. Ja a metaflsica, que pretende tirar conclus6es acerca dana
tureza humana a partir de verdades alegadamente fundamentais sabre 
o mundo, costuma fazer exatamente o oposto: projeta uma visao da 
subjetividade e da intersubjetividade sabre urn quadro da realidade 
ultima, e entao deriva dessa projes;ao a imagem do mesmo homem que 
originalmente inspirou a explicas;ao metaflsica. Desse modo, meta
flsicos modernistas do seculo XX (Heidegger e Sartre, por exemplo) 
tentaram as vezes "rededuzir" antropologia modernista a partir de uma 
historia ultrametaflsica sabre a natureza do ser. 

Alem de tudo, a imagem do homem desenvolvida neste ensaio 
e a visao social com a qual essa imagem esta conectada sugerem uma 
razao especial para lutar por uma versao defensavel da velha lingua
gem da auto-reflexao cultivada. Lembremos que urn tema central des
sa imagem eo interesse na realizas;ao pessoal, definida de modo que 
inclui tanto o crescente dominio sabre os contextos de atividade 
como o exito em diminuir o conflito entre as condis;oes de auto-afir
mas;ao. Apenas incorporando urn ideal de crescimento pessoal, a 
imagem cristao-romantica do homem podera ser resgatada das falhas 
de conceps;ao e perversidades de enfase a que esta peculiarmente 
exposta. Mas o crescimento na experiencia pessoal, como na vida da 
sociedade, requer que as pessoas sejam capazes de falar sabre o que 
esta mais proximo delas e e mais urgente para elas. Fora a pressao 
das necessidades materiais, nada pode ser mais importante para as 
pessoas do que compreender sua propria identidade. Ser capaz de 
falar apenas sabre o que e menos significativo, sentir que os interes
ses mais importantes sao inexprimiveis - isso equivale a uma defi
nis;ao de empobrecimento pessoal. 

A arte pode nos resgatar dessa condis;ao ao fornecer expressao 
precisa para aquila que mudamente sentimos. Mas ela seria suficiente 
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apenas caso tivesse se tornado o meio cotidiano de conversa~ao e auto
experimenta~ao. E clara que s6 excepcionalmente a identidade pessoal 
sera articulada como teoria sistematica. Mesmo o pensamento discursivo 
pode ser desnecessario. No minima, porem, o individuo que procura 
crescer deve ser capaz de contar hist6rias sabre a sua experiencia. Por 
meio dessas hist6rias ele pode imaginar as coisas que lhe ocorreram em 
sua vida de encontro como partes de uma gama mais ampla de opor
tunidades de rela~ao, e as coisas que sentiu como sugestoes de formas 
de subjetividade ainda nao experimentadas. Ele deve igualmente ser 
capaz de passar, por etapas, desse contar-hist6ria para a auto-reflexao 
e a delibera~ao discursivas. S6 entao a linguagem do autoconhecimento 
pode se tamar uma modalidade de experiencia do dia-a-dia, e nao uma 
exce~ao no cotidiano e uma compensa~ao mitica para as limita~oes de 
discernimento. 

De que pode consistir essa linguagem geral? Nao pode ser me
ramente a extensao de metodos cientificos particulares ou inter
pretativos extraidos de disciplinas especificas. As versoes de teoria so
cial que herdamos diluiram mas nao abandonaram a ideia de uma 
l6gica profunda, uma metaestrutura ou urn contexto de todos os con
textos que determina o carater e a evoluc;ao de formas de organiza~ao 
social ou estabelece limites externos para mundos sociais possiveis. E 
as principais tradi~oes da psicologia ligam a generaliza~ao psicol6gi
ca a metodos que enfatizam as mesmas duas variedades legisladas de 
restri~ao. Urn discurso baseado em tais premissas jamais poderia ser
vir para desenvolver uma imagem do eu que aceita a visao modernista 
de contextos e, portanto, abandona a ideia de uma metaestrutura. Tal
vez nenhuma teoria social alternativa ou psicol6gica jamais supere 
completamente essas limita~oes; as pretensas alternativas podem ser 
para sempre tentadas a enfatizar o que sao capazes de apreender mais 
facilmente, a transformar rotinas em leis e a procurar generalidade pela 
vindica~ao da necessidade. Todos os dispositivos por meio dos quais 
o pensamento social se torna impermeavel a essas tenta~oes pode 
renova-las sob novas disfarces. 

Urn substituto interino para a teoria social e a psicologia, que 
ainda nao possuimos e talvez jamais venhamos a possuir plenamen
te, e uma versao simplificada do contar-hist6ria: urn contar-hist6ria com 
a austeridade do pensamento discursivo, e nao o exuberante par
ticularismo da arte literaria; urn contar-hist6ria a respeito do individuo 
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exemplar surpreendido na trama de dependencias e encontros pes
soais; urn contar-hist6ria que tira sua inspirar;:ao principal das expe
riencias de rompimento de contexto- de violar;:ao da ordem institu
cional e imaginativa da vida social ou das rotinas do carater e da 
imaginar;:ao - que a teoria social e a psicologia atuais tern menos exito 
em explicar; urn contar-hist6ria que se nutre portanto de restos ere
jeir;:oes das pretensas ciencias do homem. Esse contar-hist6ria descreve 
o sentido revisado, qualificado, que quero dar a ideia arcaica de uma 
linguagem universal de auto-reflexao. 

Como podemos saber que tal hist6ria e melhor que outra? A di
ficuldade reside na superabundancia, e nao na ausencia de razoes de 
preferencia. Essas razoes podem ser, grosso modo, divididas entre 
aquelas que enfocam a veracidade de uma concepr;:ao subjacente do 
eu e aquelas enderer;:adas ao projeto existencial que essa concepr;:ao 
inspira. 

A versao revisada do estilo classico de argumento normativo da 
forr;:a prescritiva a ideias da personalidade ou da sociedade. Ja descrevi 
o espectro de visoes sabre o sentido dessa forr;:a - do mais forte ou 
mais racionalista para 0 mais fraco ou mais cetico -,que sao compa
tfveis com pressuposir;:oes modernistas. Mas, independentemente do 
grau e do modo da autoridade normativa que uma explicar;:ao de nossa 
identidade humana compartilhada possa ter, essa explicar;:ao pode ser 
avaliada com toda a pan6plia de argumentos empfricos relevantes para 
a avaliar;:ao de ideias sociais ou psicol6gicas mais espedficas. 

Primeiro, podemos julgar a fecundidade explanat6ria de tal teo
ria: o grau em que ela sugere ideias mais prontamente verificaveis ou 
falsificaveis em disciplinas particulares. Assim, o Apendice deste livro 
mostra como essa teoria das paixoes pode inspirar uma abordagem aos 
problemas explanat6rios e terapeuticos da psiquiatria. 

Segundo, uma concepr;:ao de nossa identidade pode ser avaliada 
par sua incompatibilidade com uma teoria social potente. Embora nao 
possamos esperar deduzir visoes do eu a partir de uma visao da socie
dade e vice-versa, elas estao tao intimamente conectadas que adotar 
uma posir;:ao de urn lado limita drasticamente nossas opr;:oes de outro. 
Sabemos que uma visao do eu e indefensavel se nenhuma teoria so
cial defensavel pode te-la como extensao ou pressuposir;:ao. Mantenho 
que ha uma afinidade entre a hist6ria da personalidade desenvolvida 
neste ensaio e urn programa social-te6rico. A teoria visualizada por esse 
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programa leva as ultimas consequencias a ideia de que a sociedade e 
feita e imaginada, e nao dada. Ela separa o esfor\=O para generalizar 
sabre a sociedade e a historia do apelo a restri\=6es psicologicas, eco
n6micas e organizacionais supostamente subjacentes a superf1cie da 
vida social e historica. E ela combina reconhecimento da qualidade mo
delada da vida social - a importancia do contraste entre atividades de 
rotina dentro de urn contexto imaginativo ou institucional eo confli
to a respeito desse contexto- com descrenc;;:a numa ordem superior 
que gera uma historia necessaria de contextos ou uma lista de possi
veis contextos. De todas as formas tal teoria mostra como imaginar a 
sociedade e a historia no espirito da doutrina modernista de nossa 
relac;;:ao com os cenarios de nossa atividade. Com isso, ela nos liberta 
da necessidade de escolher entre uma variante eviscerada e apatica e 
uma ciencia social positivista, cuja reticencia teorica disfar\=a sua ten
tativa de tratar rotinas, que dependem da contenc;;:ao de conflitos, como 
se incorporassem leis gerais de organiza\=ao social. A historia do eu 
apresentada aqui pode ser julgada pelos resultados do programa so
cial-teorico ao qual esta ligada. 

Urn terceiro teste empirico da teoria de nossa identidade hu
mana compartilhada e uma introspecc;;:ao qualificada. Podemos con
sultar nossa propria experiencia e aferir o grau em que a historia vai 
direto ao ponto. Mas nem toda experiencia subjetiva pode ser con
siderada com o mesmo peso. Tendo julgado a fidelidade da historia 
quanta ao que conhecemos, baseados em nossa memoria, sabre en
contra pessoal e associac;;:ao coletiva, tambem precisamos considerar 
a autoridade desse conhecimento. Devemos faze-lo avaliando tanto 
o grau em que nossa experiencia resiste a ordem dada da socieda
de e da cultura, quanta o grau em que essa cultura e essa sociedade 
superaram o agudo contraste entre a rotina preservadora-de-contexto 
e a reinven\=ao revisora-de-contexto. Desse modo, uma introspec\=aO 
informada extrai li\=6es de urn conflito acumulado, que ampliam o 
ambito das possibilidades reconhecidas, e recorre a ajuda da imagi
na\=aO, que antecipa como visao aquila que o conflito ainda nao pro
duziu como fato. 

A historia de nossa identidade humana incorpora tanto urn pro
jeto existencial quanta uma visao empirica da personalidade. Ela tam
bern pode, portanto, ser submetida a urn teste pratico que enfoque 
suas implicac;;:oes sabre nossa conduta. Uma forma desse teste ja foi 
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ilustrada no curso da comparas;:ao entre projetos corrigfveis e incorri
gfveis. Uma hist6ria pode vir a se mostrar psicologicamente instavel 
justamente no sentido indicado anteriormente. A relevancia avaliativa 
da estabilidade psicol6gica pode ser generalizada para urn ponto mais 
basico acerca da auto-afirmas;:ao. 

Urn projeto existencial define o sentido da auto-afirmas;:ao; ele 
nao oferece somente uma hip6tese sobre os meios para atingir urn 
crescimento pessoal independentemente definido. Mas, embora nos
sas opinioes sobre o crescimento deem forma a experiencia que dele 
temos, nao o fazem completamente. A recalcitrancia dessa experien
cia e instrutiva. Levar adiante urn projeto existencial e correr o risco 
de, com sua execus;:ao, virmos de fato a ser e a nos sentir diminufdos, 
em vez de experimentarmos urn crescimento pessoal: o projeto pode 
de muitos modos acabar bloqueando nossos esfors;:os de afirmas;:ao, in
dividual e coletiva, de uma presens;:a no mundo sustentada. E possf
vel encontrar incontaveis desculpas para nossos desapontamentos e 
atribuf-los a deficiencias em n6s mesmos ou a defeitos da condis;:ao hu
mana. As desculpas, no entanto, nao sao sempre persuasivas. 

Nao ha nenhuma razao previamente determinada para que to
dos esses padroes de avalias;:ao da hist6ria sobre n6s mesmos apon
tem para a mesma dires;:ao. Mas o fato de que isso pode nao aconte
cer representa uma fors;:a metodol6gica, precisamente porque e muito 
provavel que essa nao-convergencia seja uma fonte de dificuldades. 
Se viessemos a descobrir que as razoes para preferencia entram repe
tidamente em conflito, terfamos de concluir que o tipo de conceps;:ao 
da identidade humana compartilhada aqui descrito nao e capaz dear
car como peso que queremos que suporte. Assim como a variedade 
de padroes para julgar uma dada conceps;:ao do eu oferece muitas 
chances de crftica ou justificas;:ao da conceps;:ao particular, tambem a 
propria possibilidade real de que esses padroes sejam capazes de pro
duzir regularmente conclusoes discordantes poe a prova a utilidade de 
qualquer dessas conceps;:oes. 

Uma (mica estrategia de investigas;:ao e argumentas;:ao inspira 
esta Introdus;:ao. Torno, de cada vez, uma certeza herdada, relativamen
te irrefletida e portanto deficiente, e procuro corrigi-la, submetendo-
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a a urn estilo particular de critica cetica. As certezas que receberam esse 
tratamento fornecem pontos de partida para o desenvolvimento de 
uma concept;,:ao moralmente ambiciosa da personalidade: a tradit;,:ao 
cristao-romantica (uma perspectiva substantiva), a pratica antiga e 
universal de imputar fort;,:a normativa a imagens do homem (urn me
todo de pensamento) eo tratado especulativo sobre a natureza huma
na (urn genero de escrita). 0 ceticismo que fizemos apontar para es
sas certezas tern seu corat;,:ao na visao modernista de nossa relat;,:ao com 
os contextos de nossa as;:ao. Esse ceticismo enxerga as comunidades 
humanas concretas e suas hist6rias, e nao uma ordem supra-humana, 
como a (mica fonte de sentido e valor possivel. 

Submeter tais certezas a esse ceticismo disciplinado pode 
aniquih1-las completamente. A impressao de que algo sobrevive delas 
pode ser devido apenas ao fato de nao levar a analise critica tao lon
ge quanto poderia. Mas, seas crens;:as puderem emergir transforma
das, e nao destruidas, do ataque do ceticismo modernista, elas se mos
trarao menos arbitrarias e dogmaticas do que antes, menos passiveis 
de servir de apologia imaginaria para privilegios e preconceitos. 
(Nietzsche: "Aquilo que nao me mata me torna mais forte".) 

Mas mesmo essa explicat;,:ao da estrategia pode dar uma impres
sao enganadora dos riscos e oportunidades do nosso empreendimento. 
A conclusao mais subversiva - a alternativa do ceticismo total -
acaba sendo ordinariamente o resultado mais conservativo. Anuncian
do que criterios de sentido e valor dependem de comunidades hist6-
ricas particulares e de seus acidentes hist6ricos, e negando que pos
sa existir qualquer outro fundamento, o critico encontra nessa falta de 
base uma nova razao para reafirmar sua fidelidade para com essas 
comunidades hist6ricas, tais como existem correntemente. "Pois o que 
mais pode haver?"- ele nos pergunta. E assim da uma reviravolta no 
ceticismo historicista e utiliza-o para justificar a autoridade de arran
jos institucionais existentes ou de modos de discurso predominantes. 

Assim e o outro resultado, aparentemente menos cetico, da con
frontas;:ao entre certeza e criticismo, que possui as implicas;:oes mais 
subversivas, porque carrega a promessa de que nossas praticas podem 
ser modificadas, e nao apenas reafirmadas com uma clausula au
todepreciativa. N6s descobrimos a possibilidade dessa opt;,:ao mais 
transformadora numa visao que enfatiza nossa capacidade de alterar 
a qualidade tanto quanto o conteudo de nossos contextos: o sentido 
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em que eles excluem o que excluem e o grau em que nos sao dispo
niveis para uma revisao. Essa visao e aqui ilustrada com respeito a uma 
de nossas praticas mais fundamentais: a pratica de obter orientac;;:ao 
existencial a partir de imagens de nossa identidade compartilhada. 

A filosofia concebida nesse espirito e simplesmente a atividade 
de romper-contexto continuada para alem do ponto ate o qual e nor
malmente prudente conduzi-la, como algumas vezes acontece na 
poesia ou na politica, tendo em vista o futuro, o que significa: tendo 
em vista certo modo de viver o presente, como pessoas nao inteira
mente definidas pelas formas presentes de sua existencia. Se alguem 
nos perguntasse por que queremos viver o presente desse modo, res
ponderiamos: primeiro, porque esse e 0 tipo de ser que n6s realmente 
somos e, segundo, porque vivendo dessa maneira n6s crescemos, 
individual e coletivamente. Mediante urn estudo da fina textura de 
nossa experiencia subjetiva do encontro, o ensaio que se segue defen
de a verdade e a pertinencia dessas duas respostas, argumentando que 
elas expressam a mesma tese sob nomes diferentes. 
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0 mundo e real, e denso, e escuro. Mas cada pessoa e uma realida
de no limiar de se recolher em si mesma: as outras coisas e as outras 
pessoas existem para alimentar desejo, memoria e imagina~ao. 

Em indiz!vel horror, urn homem e arrancado dessa visao. Ele 
precisa sair de si para uma natureza e uma sociedade das quais nao 
entende senao uma pequena parte e sobre as quais nao tern quase ne
nhum controle. Ele precisa aprender que nao eo centro e logo nao 
sera mais nada. 

Acontece que, ao entrar cambaleante num mundo que nao lhe 
pertence, ele descobre que as pessoas vivem ali ansiando umas pelas 
outras e representando urn risco, umas para as outras. Essa descober
ta - que e o come~o da paixao - parece tanto urn atestado da neces
sidade que impulsiona o homem para fora de si mesmo quanto a pro
messa de urn antldoto contra isso. 

Nao ha fim para o que as pessoas desejam umas das outras. Elas 
querem nao apenas utilizar o trabalho e conquistar a confian~a umas das 
outras, mas tambem possuir umas as outras, numa vontade inesgotavel 
que se mostra tanto na for~a da sensualidade e no ciume da fidelidade 
exclusiva quanto no anseio pela auto-entrega e auto-revela~ao por parte 
do outro. No amor, o desejo de possessio e atenuado, transformado ou 
substituldo pela aceita~ao total da outra pessoa, mas a aceita~ao conti
nua sendo uma necessidade imperativa: a existencia do outro e experi
mentada como de algum modo necessaria a nossa propria, e nada do que 
ele possa fazer satisfaz inteiramente essa necessidade. 

Mesmo nas mais puras instancias do amor pessoal, o anseio in
saciavel que uma pessoa tern por outra sofre de uma tensao caracte
rlstica. 0 desejo pela expressao tanglvel de aceita~ao mutua- da uniao 
sexual ao elaborado desenvolvimento de uma vida em comum - en
tra repetidamente em conflito com o consentimento por parte da per
sonalidade distintiva da outra pessoa, pois tal consentimento requer 
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muito mais que absten~ao de ciume e domina~ao: ele deve se ajustar 
a interioridade essencialmente secreta de outra pessoa e se mostrar 
capaz de se manter ~irmemente fiel, ao longo do tempo e da auto
transforma~ao, a la~os, pretens6es e compreens6es mutuas. 

0 carater ilimitado de nossa necessidade da outra pessoa equi
vale a isto: tudo o que obtemos das outras pessoas, ou o que elas nos 
dao, ou o que elas representam para n6s simplesmente por sua exis
tencia passada ou presente, parece uma amostra, urn adiantamento de 
uma transa~ao espiritual que somas incapazes de completar. 0 cara
ter irrestrito da necessidade e confirmado por nossa incapacidade de 
especificar exatamente o que setia preciso para preenche-la: tao logo 
ela parece, em certa defini~ao de seu carater, ter sido preenchida, jul
gamos que, numa defini~ao ligeiramente diferente, ainda esta por ser 
satisfeita. Para entender por que todas as defini~6es de nossa carencia 
redproca uns dos outros provam ser incompletas, precisamos abordar 
a experiencia da infinita necessidade mutua a partir do ingulo opos
to e complementar: o infinito medo mutuo. 

E: inerente a vida social o perigo de que todas as formas de tro
ca e comunidade sejam usadas para sedimentar o exerdcio do poder 
vigente, inexplicavel e nao-redproco. Os dispositivos para a permuta 
de trabalho e dos produtos do trabalho podem ajudar a moldar e a per
petuar uma hierarquia de poder e riqueza sedimentada. Os termos nos 
quais homens e mulheres podem assegurar reconhecimento como 
membros de grupos, que permitem uma elevada (embora desigual) 
vulnerabilidade e uma lealdade comum, enredarri-nos em rela~6es de 
poder. 0 engajamento em formas compartilhadas de vida nos amea
~a tanto com a despersonaliza~ao quanta com a servidao. 0 indivfduo 
pode ser reduzido - e ele sera, em maior ou menor grau - a uma 
mera posi~ao social ja definida, e transformado, impotente, numa pe~a 
funcional dentro do triturante contraste de sexos, classes, comunida
des e na~6es. 

A conversao de engajamento em sujei~ao encontra sua expres
sao mais clara no constante reaparecimento de relacionamentos do tipo 
patrono-cliente e nas vis6es marais que procuram policia-los e justifica
los. 0 relacionamento patrono-cliente eo ponto de convergencia en
tre troca, comunidade e domina~ao, o qual as doutrinas que procuram 
purificar e enobrecer o clientelismo tratam como a propria base da ci
viliza~ao. Mas mesmo os que acreditam nesse ideal temem que cogtrato 
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e comunidade acabem subordinados a domina<;:ao, como seus orna
mentos e desculpas, e nao como elementos que podem ser usados pelo 
fraco para despojar o forte de suas posses ou mesmo para subjuga-lo. 

0 risco de que confian<;:a e interdependencia gerem domina<;:ao 
e dependencia nao esta confinado ao cenario das trocas ecodomicas e 
das comunidades tangiveis. Ele reaparece de forma diluida, mas reconhe
civel, nos mais elementares fatos da participa<;:ao num universo de dis
curso comum. Cada universo desses- uma cultura nacional, uma tra
di<;:ao literaria, uma ciencia aceita- contem uma indica<;:ao de troca (urn 
contexto para transa<;:6es de informa<;:ao e argumenta<;:ao) e uma indica
<;:ao de comunidade (uma oferta de filia<;:ao conjunta num ambito valo
rizado da civiliza<;:ao). De acordo com isso, ele tambem da origem a urn 
problema de poder. Onde quer que as pessoas aceitem e compartilhem 
certos criterios de persuasao e sentido, as conven<;:6es de discurso po
dem suprimir percep<;:oes e raciocinios que subverteriam as ideias e sa
cudiriam os poderes e rotinas que ela considerava indiscutiveis. 

A recorrente confusao entre contrato, comunidade e domina<;:ao 
nao consegue explicar o medo ilimitado que as pessoas sentem umas 
das outras, apesar de ser sua causa mais 6bvia- assim como a depen
dencia da troca economica e a expressao mais visivel da necessidade 
mutua. Dar conta de todas as variedades desse medo reciproco reque
reria generalizar as concep<;:6es de troca e de comunidade, ate que elas 
perdessem qualquer tra<;:o de seu significado comum. 

As pessoas temem umas as outras de urn modo que vai alem do 
horror da submissao e da despersonaliza<;:ao, porque elas nao reque
rem apenas uma troca de vantagens particulares e urn reconhecimen
to de que pertencem a comunidades bem-definidas, mas tambem uma 
aceita<;:ao mais radical de seu proprio eu. Querem urn indicia de que 
ha urn Iugar para elas no mundo, onde possam realizar certos experi
mentos limitados de autoconhecimento e auto-reconstru<;:ao sem cor
rer o risco de urn desastre material e moral. 

A mais profunda necessidade de aceita<;:ao e aquela que diz: 
"Aceite-me por aquilo que eu sou, independentemente de minhas cre
denciais para ser membro de comunidades particulares e do que eu 
possa oferecer a voce por meio de troca material ou moral". Para re
ceber urn indicia de tal aceita<;:ao, a pessoa deve de algum modo abrir 
sua guarda, ou alguem deve abri-la em seu Iugar; deve se envolver em 
relacionamentos que imponham urn grau de vulnerabilidade ainda 
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maior que aquele exigido em comunidades preexistentes- maior par
que mais experimental e menos dependente de pretensoes e expecta
tivas estabelecidas de mutua apoio e reconhecimento. Mas o gesto de 
auto-exposi~ao nao da sempre o mesmo resultado. Pode falhar com
pletamente: a alta vulnerabilidade pode encontrar rejei~ao ou, se aceita, 
pode, no entanto, levar ao desapontamento. 

0 nosso problema em conseguir uma aceita~ao que nao seja 
redutivel a uma posi~ao dentro do sistema publico de trocas e lealda
des, e que, portanto, toque mais diretamente ao nosso proprio eu, e 
paralelo ao nosso problema em nos libertarmos, nao importa em quais 
circunstancias, de uma domina~ao total por parte de nosso proprio ca
rater. 0 poder de tratar 0 carater como alga mais que destino, de abri
lo a revisao, e em grande parte responsavel pela determina~ao daqui
lo que podemos esperar da vida. 0 carater, se deixado imperturbado, 
prende o individuo a urn repertorio limitado de transa~oes com os ou
tros, bern como com ele mesmo. Se o seu carater e, de fato, urn dado 
irrevogavel do destino, entao nao podemos esperar nenhuma inova
~ao radical no nosso entendimento com as outras pessoas e com a 
nossa vulnerabilidade material e moral diante delas. 

Mas essa revisao de carater, por sua vez, deve ser levada a efei
to por meio de uma sujei~ao do eu a situa~oes e encontros que sacu
dam as rotinas da vida externa e a expressao rotineira das paixoes. Se 
a reinterpreta~ao e reconstru~ao do carater sao mesmo possiveis, en
tao 0 sao se expusermos 0 eu a surpresa e a pressao das circunst1ncias 
em que nossos habitos de conexao pessoal e de apresenta~ao diante 
de nos proprios estao em jogo, quer sejam essas circunstancias vividas 
em episodios reais de conflito e reconcilia~ao, quer sejam representa
das na memoria e imagina~ao. 0 movimento do carater em dire~ao ao 
reconhecimento de uma maior possibilidade de auto-expressao e re
concilia~ao depende dos resultados desses experimentos, deliberados 
ou involuntarios, de aceita~ao e aumento da vulnerabilidade: as respos
tas das outras pessoas, bern como as li~oes que extraimos dessas res
pastas, e que fazem a diferen~a. 

Sempre que as transformadoras experiencias de fe, esperan~a e 
amor assumem uma forma estritamente secular, sua base comum se 
torna esse sentido expandido de aproveitamento da associa~ao. Nin
guem pode libertar a si proprio: a senda para essas experiencias pas
sa necessariamente pelas situa~oes de risco agravado na vida das pai-
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xoes, e o sucesso nessa busca requer que os outros nao ataquem o in
dividuo no seu momento mais indefeso, isto e, requer das outras pes
soas atos de gra<;a, de gentileza. Se esses atos estao ausentes ou se sao 
deficientes, outra gra<;a deveria compensa-los. 

Assim, tanto o empenho para obter dos outros aceita<;ao total 
como o esfon;:o para libertar a si proprio, ainda que parcialmente, da 
tirania do carater obrigam a pessoa a passar por circunstancias em que 
os outros podem lhe fazer urn mal maior do que qualquer outro que 
ela possa esperar encontrar no curso normal da vida social. Esse fato 
acrescenta outro nivel de profundidade e indefini<;ao ao medo mutuo. 
Pois, por sua propria natureza, o risco que acompanha a busca de acei
ta<;ao e a inven<;ao moral inclui a possibilidade de fracasso. 0 fracas
so perturbaria as coisas que, em ultima analise, mais importam as pes
soas - pelo menos aquelas capazes de estender sua visao para alem 
dos imperativos minimos de sobrevivencia e seguran<;a. 

Alem disso, as respostas que o curso das rela<;oes entre as pes
soas da a essas questoes de aceita<;ao mutua sao sempre inconclusivas, 
tanto quando a aceita<;ao e concedida como quando e negada. Uma 
razao para isso e que a ultima experiencia as vezes lan<;a duvida sobre 
todas as anteriores. Outra razao e que existe uma despropor~ao mui
to grande entre o peso da questao e a natureza de quaisquer respos
tas que poderiam ser dadas a ela durante uma vida. A aceita<;ao que urn 
individuo oferece nao deixa de ser o ato de urn ser, como nos mesmos, 
apenas imperfeitamente capaz de reconcilia<;ao e auto-revela<;ao. A aju
da que torna possivel a reconstru<;ao do carater esta somente em par
te sujeita a delibera<;ao e entendimento: ninguem - nem os que ofe
recem auxllio, nem os que o recebem- pode apreender ou controlar 
completamente a rela<;ao do carater com a realiza<;ao, ou o desapon
tamento, na vida da paixao. 

0 drama visivel da opressao e da despersonaliza<;ao acontece 
contra o pano de fundo da penumbra de perigos que acompanha nosso 
esfor<;o para obter o apoio dos outros, quando tentamos ser donos de 
nosso proprio sere, ao mesmo tempo, nos libertarmos da escravidao 
diante de nosso proprio carater. Tanto as amea<;as do primeiro plano 
como as do pano de fundo nascem da necessidade de entrar na so
ciedade a procura de coisas que sao indispensaveis: OS meios de sobre
vivencia e de identidade, num caso; apoio para o eu, acima e para alem 
de posi~ao e carater, no outro. Nas duas instancias, a forma espedfica 
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de perigo e que esses meios podem nos ser negados, ou podem nos 
ser dados de maneiras que nos reduzem a uma impotencia, da qual nao 
teremos muita esperans;a de escapar. Mesmo quando de fato nos ofe
recem os meios, a oferta e provis6ria e seu valor, incerto. 

Nunca poderemos nos sentir suficientemente seguros nessas ques
toes. Nenhuma defesa contra a exploras;ao e nenhum acumulo de van
tagens adquiridas nos garantem contra frustras;ao e deprecias;ao nos nos
sos futuros experimentos envolvendo contrato, comunidade e domi
nas;ao. Nenhuma vulnerabilidade permanente diante dos outros pode nos 
dar a certeza de reconcilias;ao na sociedade e de corrigibilidade no ca
niter. Tememos os outros tanto pelo que eles podem nos negar quanto 
por aquila que, mesmo nas melhores circunstancias, eles nao podem nos 
dar, e o medo que sentimos deles nao tern limites. 

0 problema de nossa necessidade e medo mutuos e resolvido 
na vida das paixoes, que assinalam as modificas;oes nas relas;oes entre 
o anseio redproco e infinito que temos uns pelos outros e nosso red
proco e infinito terror. Essas modificas;oes sao o assunto da doutrina das 
paixoes aqui apresentada. 

Pode-se desenvolver uma conceps;ao da paixao por meio da cri
tica de duas visoes familiares, mas enganadoras, acerca de sua natureza. 
Cada uma dessas visoes implica uma conceps;ao inadequada da loucu
ra. A primeira abordagem ve a paixao como ameas;a a razao; a segun
da, como risco a sociedade. Ambas as conceps;oes, contudo, tambem 
entendem a paixao como uma fors;a que fundamenta e complementa 
o proprio objeto - razao ou sociedade - que ameas;a. 

De urn ponto de vista, a paixao e definida por sua ambivaH~ncia 
em relas;ao a razao. Ela e tanto a grande destruidora de nosso entendi
mento da realidade como o impulso que sustenta esse entendimento. 

As paixoes levam as pessoas a agir de maneiras que elas pr6-
prias, em momentos de maior reflexao, rejeitariam como irrealistas ou 
arriscadas demais. Elas incitam as pessoas a violar seus pr6prios pa
droes de auto-interesse e a abalar os criterios que definem o que sao 
esses interesses. Elas nos envolvem em relacionamentos que vao muito 
alem daquilo que normalmente e tido como possivel por nossos pres
supostos acerca do mundo. Mas, mesmo com toda a sua capacidade 
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de surpreender, as paixoes dificilmente poderiam ser defendidas como 
expedientes de urn projeto ut6pico- como sinais externos e instru
mentos de urn esfor~o deliberado para mudar o mundo estabelecido. 
Elas parecem mais urn ofuscamento recorrente da vista do que uma 
visao alternativa. 

0 outro lado da paixao, neste enfoque, e seu servi~o como ener
gia elementar, sem a qual a razao seria impotente e sem objetivo. Embora 
a razao nos de conhecimento do mundo, ela nao nos diz, no final das 
contas, o que querer e o que fazer. Ela nao pode prover o envolvimento 
permanente que deve estar subjacente ate mesmo nas mais desinteres
sadas atividades da mente, ou principalmente nelas. De acordo com essa 
concep~ao, no entanto, a paixao constantemente amea~a sobrecarregar 
a maquina mental cuja opera~ao ela torna possivel. 

Para aqueles que abra~am essa imagem, a loucura e a condi~ao 
em que o senso de realidade sucumbe diante da paixao. Todo epis6-
dio em que seve a emo~ao escapar do controle e insultar nossa capa
cidade de apreender os fatos de nossa situa~ao e urn prenuncio de lou
cura ou, no minimo, de sanidade precaria. 

0 elemento irredutivelmente verdadeiro nessa concep~ao da 
paixao, da sanidade e da loucura e que ela reconhece ser o senso de 
realidade de urn individuo suscetivel de ruptura, quer por experiencias 
internas fortemente impulsivas, quer pela resistencia e transforma~ao 
do ambiente em que esse senso age. Ha, porem, varias obje~oes de
cisivas contra essa explica~ao das emo~oes. 

Primeiro, a paixao, mesmo do modo como e entendida por aque
les que a contrastam com a razao, jamais bloqueia urn quadro singu
lar, unificado e transparente da realidade- nao, pelo menos, da rea
lidade social. Ela suspende temporariamente, e as vezes mesmo 
desorganiza permanentemente, arranjos particulares de ideias sobre o 
eu e a sociedade mais ou menos convencionais, nao testadas e obsti
nadamente mantidas. Frequentemente se torna dificil saber com o que 
nos maravilhamos mais: a tenacidade com que tais pressupostos sao as 
vezes mantidos ou a rapidez com que outras vezes sao abandonados, 
sob as pontadas de impulsos que ainda nao se tornaram, ou jamais se 
tornarao, ideias. Podemos ser incapazes de dizer se uma imagem do
minante da realidade pessoal ou social da urn insight melhor dos fatos 
e possibilidades de uma situa~ao hist6rica, do que as emo~oes que rom
pem essa imagem. 
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A segunda obje<;ao a visao da paixao como nega<;ao da razao e que 
ela deixa de enfatizar a variedade de maneiras como a emo<;ao pode 
obedecer a razao ou se rebelar contra ela. Tratamos uma pessoa como 
mais ou menos humana, mais ou menos sa e virtuosa, dependendo de 
seu domfnio sobre impulsos cegos, mas tambem dependendo das for
mas e dire<;oes que esses impulsos tomam. Tanto por meio de socieda
des, culturas e perfodos historicos, como em nossa propria experiencia 
introspectiva, reconhecemos que nossas predisposi<;oes e anseios podem 
estar tao equivocados quanta nossas ideias. A teoria da paixao deve dar 
sentido a essa cren<;a, tao amplamente compartilhada, ou refuta-la. 

0 terceiro problema na visao da paixao como servo rebelde da 
razao e que ela implica a nega<;ao daquilo que todos nos comumente 
experimentamos: hi algumas revela<;oes dentro de nossa propria hu
manid~de e de outras pessoas, que somente atingimos mediante expe
riencias de paixao. Alem do mais, a vida emocional de urn indivfduo 
e informada por suas cren<;as; o modo como ele ama, por exemplo, e 
influenciado pelo que ele pensa que pode esperar de si mesmo e dos 
outros. Uma doutrina das emo<;oes que trate as paixoes como se elas 
simplesmente obedecessem a razao ou a perturbassem deve mostrar 
que essas insinua<;oes de uma interdependencia mais rica entre tais re
vela<;oes e impulsos sao ilusorias. 

Uma concep<;ao alternativa da paixao enfoca o seu relaciona
mento ambivalente com a aceita<;ao das conven<;oes sociais e do pre
domfnio de interesses do grupo sobre os desejos individuais. Em cer
to sentido, a paixao e a experiencia de urn impulso que leva 0 indivfduo 
a desafiar essas conven<;oes, subordinando-as a suas vontades imedi
atas. Em outro sentido, contudo, ela e a deferencia, tornada rotina, para 
com essas normas sociais. 

Nessa visao, a paixao, no que tern de melhor, representa a 
transmuta<;ao do dever, reconhecido como tal, em impulso de sacrifl
cio. Nossos feitos de paixao podem demandar sacrifkios que vao desde 
os interesses mais estreitos ate a propria vida do indivfduo. Dessa pers
pectiva, 0 trabalho das paixoes e suplementar, no nfvel do habito, 0 es
for<;o de tantos ensinamentos marais: diminuir o contraste entre von
tades individuais e necessidades sociais por meio da enfase em uma 
categoria mediadora, ados interesses marais. Em tal visao, as paixoes 
sao variantes dos grandes temas do egofsmo e do altrufsmo, e nao da 
ilusao e da realidade. 
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A essencia da loucura e entao definida como a falta de submis
sao as restri~oes da vida social - uma defini~ao se assemelha, am
pliando-a, a interpreta~ao da paixao como adversaria do entendimen
to, na medida em que conven~iSes sobre realidades, possibilidades e 
probabilidades humanas estao entre aquelas que terao a deferencia da 
pessoa sa. Mas esta teoria difere daquela outra, porque nao toma como 
certa a disponibilidade da verdade objetiva como corretivo para a ilu
sao. Ela esta disposta a tratar toda proposi~ao factual acerca de rela~iSes 
sociais como aberta ao questionamento, exceto a necessidade de uma 
submissao ultima do indiv!duo a uma au tori dade coletiva. Essa defini
~ao da loucura apela, em ultima analise, para a adapta~ao social, e nao 
para o esclarecimento pessoal. 

0 elemento verdadeiro nessa visao e a inevitavel dependencia 
dos criterios individuais de senso e contra-senso da participa~ao num 
consenso. As palavras e ideias com as quais o indiv!duo se examina ti
ram sua for~a e significado de tradi~oes coletivas de vida e discurso; 
toda mudan~a de sentido opera por analogia e contraste com outros 
sentidos, cuja estabilidade nao e contestada e e fantasticamente exa
gerada. De modo similar, a confian~a do indiv!duo em seu valor e iden
tidade pessoais nao pode ser inteiramente desvinculada do seu exito 
em conseguir aceita~ao e aprova~ao de outras pessoas, o qual, por sua 
vez, depende em parte de que ele nao viole muito seriamente ou sem 
justificativa especial rotinas estabelecidas de comportamento. 

No entanto, e igualmente central, para a experiencia do indiv!
duo de ser urn eu com plena sanidade, que ele seja capaz de deixar oca
sionalmente de lado algumas das formas compartilhadas de conduta e 
expressao; mesmo que, de fato, ele nao o fap, a possibilidade de faze
lo jamais deve estar muito afastadade sua consciencia. Na realidade
mesmo que nao seja capaz de articular esse conhecimento-, ao usar 
as formas canonicas de discurso e comportamento, ele deve faze-lo do 
modo que lhe e proprio, peculiar. Ele tern acesso a essas formas me
nos como urn sistema de normas bem-definidas do que como uma mas
sa de instancias amb!guas, incoerentes de poss!vel existencia e comu
nica~ao. 

Dadas essa necessaria sobreposi~ao, essa incongruencia perma
nente e esse conflito potencial entre o eu e a sociedade, nao e razoa
vel for~ar o papel da paixao para que caiba nos moldes gemeos da 
salida deferencia ou da contesta~ao fraca a ordem coletiva. A pratica 
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da dissidencia, e sua possibilidade, tambem e uma condi<;ao da perso
nalidade e urn modo de participa<;ao comunitaria. Alem do mais, os 
eventos pessoais que descrevemos como paix6es freqi.ientemente 
redirecionam normas coletivas, confirmando-as. E justamente porque 
personalidade e sociedade tern tais elos paradoxais de antagonismo e 
confirma<;ao que esses encontros interpessoais podem ter a variedade 
e a sutileza que de fato possuem. 

A semelhan<;a fundamental entre as duas abordagens a paixao 
e a loucura que discuti deveria agora ser flagrante. Para ambas, a pai
xao ocorre em urn dentre dois modos. Ela pode sera negac;:ao de uma 
realidade necessaria ou exemplar, quer seja a razao, quer a autorida
de coletiva. Ou pode sera forc;:a que leva as pessoas a aceitar essa rea
lidade autoritaria do jeito mais efetivo e obedece-la. A loucura e entao 
definida como a situac;:ao em que o primeiro modo de paixao prevale
ce sobre o segundo. 

A escolha feita pela paixao quando irrompe contra os fatos da 
existencia pessoal e da vida social e, no melhor dos casos, "pegar ou 
largar". Pois a paixao, de acordo com ambas as vis6es, nao e capaz nem 
de descobrir algo (exceto provendo a mente com os interesses que a 
orientam) nem de criar algo (exceto por rupturas temporarias e afinal 
futeis da ordem racional ou social). 

Uma abordagem diferente das paix6es poderia compensar os de
feitos dessas duas concep<;6es. Essa abordagem precisaria ser julgada 
tanto por sua fidelidade a nossa familiaridade ordinaria com a vida 
moral, como pelos servic;:os que presta como base para uma nova te
bria das experiencias que definem a personalidade. 

0 conceito de paixao nao tern seguramente urn referente fixo no 
mundo externo. Nossas vis6es conflitantes sobre a paixao nao podem 
ser apenas diferentes interpretac;:6es da mesma coisa: elas devem ser 
concepc;:6es de coisas diferentes. N6s comec;:amos com urn termo nao
examinado, que circula de modo mais ou menos descuidado no dis
curso ordinaria, e procuramos integra-lo num discurso mais criterioso. 
No curso desse processo, a ideia deve receber contornos novos e mais 
precisos. Mas deve tambem continuar a abrac;:ar os fatos da experien
cia ordinaria, que originalmente nos interessou e desnorteou. 

0 primeiro passo para se conseguir a redefini<;ao de paixao, que 
e 0 argumento deste ensaio, e encara-la COffiO 0 COnjunto de todos OS 
encontros interpessoais nos quais as pessoas nao sao tratadas umas 
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pelas outras como meios para atingirem certos fins. 0 relacionamen
to puramente instrumental e 0 (mico que reduz a outra personalidade 
a condic;ao de objeto- quer como auxilio, quer como obst:lculo. (0 
proprio 6dio e todas as suas emoc;oes-satelite recusam-se a tratar a pes
soa odiada como simples meio.) 

Quando urn encontro pessoal alcanc;a esse p6lo da instru
mentalidade, perde os elementos que todas as outras transac;oes 
interpessoais tern em comum. Ele da margem a mesma analise estra
tegica que pode ser aplicada a uma ampla gama de processos no mun
do animal nao-humano. Urn entendimento distintamente humano dos 
assuntos humanos deve, contudo, dar prioridade ao estudo das formas 
como as pessoas se tratam, no plano peculiarmente pessoal- apaixo
nado ou nao-instrumental. Mas tal entendimento deve tambem captar 
as condic;oes e OS expedienteS que permitem as pessoas despojarem 
umas as outras dessa aura- transformadora- da personalidade. 

De fato, muitos dos relacionamentos mais importantes numa or
dem social - como os de dominac;ao e submissao- tern caracterlsti
cas tanto instrumental quanto nao-instrumental. Sua forc;a depende de 
seu sucesso em costurar c:ilculo e paixao tao intimamente que os pontos 
se tornem quase invislveis. Haveria uma irremediavel fragilidade no re
lacionamento de poder entre senhores que vissem seus escra vos como 
objetos inanimados e escravos, cuja (mica razao de obediencia fosse te
mer mais a punic;ao por rebeldia do que o fardo da escravidao. Os es
cravos nao poderiam ajustar sua submissao a seu senso de personali
dade nunca completamente reprimivel, e estariam constantemente a 
espera de qualquer oportunidade para sabotar ou escapar de seu cati
veiro. Os senhores precisariam exercer vigiltincia e coerc;ao incansavc:is, 
que terminariam por dominar todo o padrao de suas vidas. Todavia, se 
urn relacionamento de poder e inteiramente parasitario da paixao -
amor e 6dio, admirac;ao e desprezo -, ele deve efetuar o milagre de 
reavivar perpetuamente as emoc;oes entre os diferentes indivfduos em 
que repousa. Assim, o eterno sonho do poder e governar por urn temor 
reverente, que confunde sistematicamente prudencia e devoc;;:ao como 
motivos para obediencia. 

0 ambito de operac;ao das paixoes sao OS ambitos dos relacio
namentOS face a face. Essa tese tern duas consequencias. A primeira e 
que, quanto mais continuo e duradouro for urn encontro interpessoal 
direto, mais difkil sera que assuma uma qualidade puramente instru-
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mental. Sob tais condi~6es, o instrumentalismo pode sobreviver ape
nas pelo esfor~o permanente das partes envolvidas na rela~ao ou, mais 
provavelmente, por meio da influencia de urn pano de fundo especial 
de praticas e cren~as. A segunda consequencia e que rela~6es nao-ins
trumentais com pessoas concretas, aqui e agora, tern prioridade sabre 
rela~6es nao-instrumentais com grupos sociais ou compromissos nao
instrumentais com ideais impessoais. Essa prioridade e uma questao de 
fatos causais tanto quanta de peso das normas: seu sentido vai emer
gir a medida que o argumento for se desenvolvendo. No momenta, e 
suficiente notar que as experiencias de envolvimento, sedw;:ao ou re
pugnancia intensos que temos nesses contextos mais remotos estao 
sempre baseadas, ainda que apenas por oposi~ao e nega~ao, num 
contato anterior com as oportunidades e desapontamentos da asso
cia~ao face a face. Os simbolos e significados mais articulados geralmen
te conectados com tais envolvimentos cobrem, infundindo-se nele, urn 
nivel mais basico de interesse, com raizes nos fatos elementares dos en
contros diretos. 

No estabelecimento de nossas rela~6es nao-instrumentais uns 
com os outros, chegamos a urn compromisso entre nossa ilimitada ne
cessidade mutua e nosso ilimitado medo mutua. Esse compromisso e 
fruto de uma busca de liberdade - da liberdade basica que inclui a 
seguran~a de sentir-se em casa no mundo. Definir a busca de talliber
dade e formular uma concep~ao de paixao alternativa as doutrinas que 
contrastam paixao e entendimento racional ou conven~ao social. 

A liberdade mais radical e a liberdade de ser - de ser uma pes
soa unica no mundo tal qual ele e. As paginas seguintes discutem urn 
idilio de exito moral, que sugere o significado dessa liberdade. A vida 
inteira das paix6es pode ser vista, aqui, como a questao de como ho
mens e mulheres participam desse idilio ou nele perdem a esperan~a. 

N6s nos envolvemos num mundo de encontros que nos exp6e 
a outras pessoas, que reconhece a nossa vulnerabilidade basica e per
mite que ela assuma uma profusao de formas concretas. Mas esse es
tado de alta vulnerabilidade, com todas as suas surpresas e desapon
tamentos, e essa exposi~ao profunda a outras pessoas de maneiras 
que nos fazem passar por incontaveis combina~6es de anseio e medo 
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nao levam a urn fracasso nosso no mundo, nem nos fazem perder o 
autocontrole. Progredimos no mundo. E a prosperidade material e 
parte e parcela de urn florescimento maior de nossa vida entre outras 
pessoas. 

Os conflitos, as prova~oes particulares que sofremos, tudo nos 
leva a aumentar nossa participa~ao ativa na vida social a nossa volta. 
Nao caimos num estado de passividade desamparada diante da ordem 
coletiva, nem tentamos mante-la entre certos limites e sob controle. 
Pelo contrario, o sensa de nao-responsabilidade acompanha a certe
za de que podemos reagir e de que a falta de controle nao e sinal de 
aniquila~ao iminente. As pessoas nos parecem menos uma arnea~adora 
unidade coletiva do que uma sociedade de individuos concretos, com 
os quais e possivel ter toda sorte de rela~oes- das quais apenas umas 
poucas podem ser praticaveis em qualquer momenta dado. 

Cada incursao nesse mundo de transa~oes com outras pessoas 
e tambem uma inspe~ao intima do eu; cada varia~ao sabre o tema da 
amea~a e da dependencia que as pessoas representam umas para as ou
tras torna-se ocasiao para o aprimoramento da capacidade de compre
ender, de sustentar e de modificar aquila que se e como individuo. A 
consequencia de toda essa vulnerabilidade nao e, portanto, a aniqui
la~ao do eu- sua escraviza~ao aos poderes e opinioes das outras 
pessoas - mas, em vez disso, a descoberta de que e possivel existir 
como individuo (mica e, num nivel ultimo, de modo seguro, num mun
do de rela~oes cada vez mais densas com as outras pessoas. 

Esta ultima ideia sugere que ha outro aspecto do idilio, alem de 
chegarmos a urn entendimento com as outras pessoas garantindo es
pa~o na sociedade e mantendo autocontrole. E a capacidade de viver
mos nossa propria vida e de dominarmos os efeitos dos nossos atos sa
bre nosso carater, de modo que possamos mudar sem deixar de ser, a 
nossos olhos, o nosso proprio eu - nos mesmos. Saimos pelo mun
do em busca de objetivos ordinarios, sobrevivencia e sucesso, mas o 
mundo esta cheio de for~a e fraude, de identidades equivocadas e de 
vantagens superestimadas ou subestimadas em rela~ao ao que realmen
te valem. Coisas podem nos acontecer, capazes de mudar quem nos 
somas- e quanta mais arrojadas nossas a~oes, mais provavel que 
aconte~am. Na verdade, nenhum aspecto do nosso carater- tanto o 
que ele e quanta a maneira como o percebemos - esta a salvo de ser 
transformado justamente desse modo, ate que finalmente deixamos de 
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acreditar na possibilidade de haver urn nucleo resistente da persona
lidade capaz de sobreviver a experimenta~ao. 

Com todos esses perigos - desde o fracasso material ate a de
sintegra~ao do eu -, e natural que a maioria das pessoas jogue de 
modo que minimize os riscos. Par meio da combina~ao adequada de 
trabalho e vida domestica, elas se retiram para o mais seguro refUgio 
material que podem encontrar. Essas pessoas privam a sua profissao e 
0 seu carater do bafejo da fortuna. 

Entretanto, podemos ter grandes expectativas e compromissos 
coercivos. Par causa deles, as vezes corremos riscos que outras pessoas 
evitam. Atraves do vaivem da vontade e da fortuna, as circunstancias 
da vida se alteram, e assim tambem nossa auto-imagem e carater. Mas 
nao perdemos o sentido de continuidade em nossos esfor~os e em 
nossa identidade. Pelo contrario, estamos livres de uma visao superfi
cial e restritiva de quem somas: nao nos enganamos a nosso respeito, 
tomando-nos par uma posi~ao social particular ou pelo conjunto de 
habitos e humores que e o nosso carater. Aprendemos a nos experi
mentar como uma identidade que jamais esta inteiramente contida num 
carater e que evolui para urn maior autoconhecimento e dominio de 
si mesmo par meio de atos voluntarios de vulnerabilidade ou de ad
dentes - aceitos - da fortuna capazes de pressionar o carater. Ter 
presenciado e sofrido muitas coisas e ser poupado, por tudo isso, de 
urn enrijecimento da percep~ao, do sentimento e da conduta e parte 
da sonhada quintessencia do sucesso moral. Aceitamos o perigo em 
nossas transa~6es com n6s mesmos e com os outros como condi~ao de 
discernimento e emancipa~ao. 

0 toque sentimental e mentiroso desse romance de triunfo e o 
paralelismo entre as conquistas mundanas e a posse de si, como se uma 
coisa sempre acompanhasse a outra. Contudo, mesmo esse aspecto do 
idilio apresenta obliquamente uma verdade humana. As qualidades que 
essa hist6ria enfatiza possuem urn parentesco profunda com a pruden
cia e a paciencia, que habilitam as pessoas a modificar o mundo e ter 
exito dentro dele. A disposi~ao para a experimenta~ao com diferentes 
tipos de encontros, e com seus estilos distintos de vulnerabilidade, e 
semelhante a aspectos centrais da pratica e transformadora imagina~ao 
politica: sua recusa em considerar qualquer conjunto estabelecido de 
alian~as e antagonismos como algo dado, seu esfor~o para mobilizar 
pessoas de maneiras nao predefinidas pela ordem social existente e sua 
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capacidade de tornar esses ensaios de mobiliza~ao os meios para cons
truir novas variedades de colabora~ao e comunidade nos afazeres pra
ticos da sociedade. 

A disposi~ao de sujeitar o carater as oportunidades de transfor
ma~ao esta diretamente vinculada ao a to de escapar da obsessao- da 
inibi~ao de percep~6es, sentimentos e disposi~6es. Livres da compulsao 
do au tomato - o que exige pacH~ncia e prudencia -, as pessoas po
dem identificar oportunidades resistindo as tenta~6es de uma a~ao im
portuna. Passam a enxergar as coisas sem estabelecer mecanicamen
te analogias entre os novos eventos e urn estoque limitado de 
experiencias passadas. Esperam, enquanto nao e chegado o momen
ta, porque estao libertadas da ideia fixa de urn objetivo (mico e porque 
vivem o presente como uma experiencia de renovada surpresa dian
te das pessoas e das situa~6es, e nao como o movimento sem esperan~a 
da roda da rotina. Dessa forma, embora a fabula do exito moral seja 
injustificada quando sustenta a convic~ao de uma prosperidade mate
rial, as qualidades que ela invoca estao pr6ximas do cora~ao da sabe
doria pratica. Elas sao uma li~ao simplificada sobre como encontramos 
nosso caminho, de modo divertido, num mundo pelo qual nao somos 
responsaveis. Elas se tornam pertinentes quando urn minima de bem
estar material ja esta disponivel, e entao se convertem nas qualidades 
praticas por meio das quais esse bem-estar pode ser salvaguardado e 
desenvolvido. 

0 tema decisivo no romance do sucesso moral e a ideia de uma 
dura prova de vulnerabilidade ao sofrimento infligido pelos outros e 
a transforma~ao que sofremos por meio dos nossos pr6prios atos: uma 
prova da qual emergimos triunfantes. E o triunfo da nossa capacidade 
de nos lan~armos num mundo nao-controlado de modo que, em vez 
de nos aniquilar, permite-nos viver mais livremente: mais livres das 
compuls6es do carater e da busca de uma ilus6ria garantia previa contra 
todos os outros; mais livres para experimentar formas de a~ao, colabo
ra~ao e visao. 

Perdemos o mundo que em vao esperavamos controlar, o mundo 
no qual seriamos invulneraveis a sofrimento, infortunio e perda de 
identidade, e o reconquistamos como o mundo que a mente e a von
tade podem captar, porque pararam de tentar imobiliza-lo ou afasta
lo de si. 0 mundo em que podemos construir urn lar e o mundo que 
nao esperamos mais controlar, imunes, a distancia, e 0 carater que po-
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demos aceitar como o nosso proprio carater e aquele que, no final, so 
podemos ver como uma versao parcial, provisoria e maleavel do nos
so proprio eu. Renuncia e perda, risco e paciencia, renovas;:ao e recon
cilias;:ao: sao esses os velhos incidentes quando alguem procura se tor
oar uma pessoa no curso de sua vida. 

Urn contra-canto de falencia completa esta visao das paixoes. 
Confrontados com a perspectiva de termos de nos sujeitar as provas;:oes 
da confusao e da ameas;:a, somas tentados a nos retrairmos a rotinas nas 
nossas transas;:oes com outras pessoas: o intercambio de bens materiais 
e a exposis;:ao de vulnerabilidades intangiveis seguem entao urn padrao 
estabelecido. Quando nao encaramos esse padrao como imutavel, a 
qualquer mudans;:a nele tememos urn desastre. Nossos habitos de so
ciabilidade exibem predisposis;:oes basicas e perceps;:oes acerca dos 
outros e de nos mesmos que podem tamar formas diferentes, confor
me as circunstancias, sem sofrer uma transformas;:ao fundamental. Elas 
sao o nosso carater. A fuga para a rotinizas;:ao dos nossos encontros com 
os outros tern sua contrapartida na resignas;:ao ao carater. 

Escapar para tras das compulsoes do habito e do carater e ain
da mais atraente, porque parece sera via do senso comum. A rota al
ternativa, descrita pelo idilio do exito moral, pode sera mais sabia, mas 
e de uma sabedoria que, mesmo no que tern de mais promissor, mos
tra-se uma temeridade. 

Como carater congelado e afundados na rotina, experimentamos 
0 enfado. 0 enfado e de fato 0 peso da capacidade nao-utilizada, uma 
intimas;:ao da liberdade da qual o eu se escondeu. Contudo, parece ser 
justamente o oposto: ele parece reivindicar a rotina por meio de sua su
gestao de que nao ha nada no mundo que realmente valha a pena fazer 
- nada que possa compensar o abandono da segurans;:a do habito. 

Do enfado periodicamente escapamos para a diversao: busca de 
novidade sem perigo. A diversao e urn alivio temporario da rotina e do 
carater que jamais ameas;:a dissolve-los, porque nao ocupa o espas;:o em 
que se originam: visao, comunidade e trabalho diarios. E uma fantasia 
que paira sabre a realidade prosaica, em vez de penetrar nela. Assim 
como o enfado, ela nao eo que aparenta ser. A diversao parece uma 
saida parcial do enfado, que nos salva par urn momenta da ilimitada 
vulnerabilidade ao sofrimento infligido pelos outros e a perda de iden
tidade que a ruptura do habito e do carater, de outra forma, poderiam 
trazer. Mas o real significado humano da diversao como resposta ao en-
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fado e justamente o oposto. Ela reafirma a necessidade de rotina, en
quanta parece coloca-la de lado. No proprio ato do pretenso escape 
ela oferece urn pressagio de identidade perdida e de falta de defesa: na 
diversao o eu vaga sem destino; na rotina, quando o enfado o torna 
autoconsciente, ele fica pasmo, mudo. A inquietac;:ao que leva de uma 
diversao a outra e o devaneio que marca sutilmente cada diversao re
presentam urn estado de ser em que nossa guarda contra os outros esta 
abaixada e em que nossas experiencias ludicas e de fantasia ultrapas
sam nosso carater: sem nos darem os elementos de urn novo carater, 
nosso eu comec;:a a se desintegrar. 

Na medida em que uma vida ordinaria nao esta inteiramente 
preocupada com c:ilculos de curto prazo sobre como sobreviver e na 
medida em que ela deixa de participar do idilio do sucesso moral, a vida 
e levada adiante como uma oscilac;:ao entre a rotina refletida no fastio 
e a rotina negada, mas reafirmada, na diversao. A vida malograda e 
aquela que alterna a estagnac;:ao da conduta e da visao rotinizadas com 
o impaciente almejar por urn allvio momentaneo. A alternac;;:ao nega
lhe os meios de transformar o carater, de remodelar a relac;:ao entre seu 
anseio e seu temor e, nos dois casos, de ampliar sua liberdade de ser. 
Essa negac;:ao fica clara no momenta do enfado. No entanto, a atenua
c;:ao do eu, mantida para evitar o sofrimento e a perda de identidade, e 
afrontada por urn falso allvio: a sensac;:ao antecipada do colapso da au
todefesa e da desintegrac;:ao da auto-identidade. Esse pseudo-resgate e 
o momenta da diversao. 

As idas e vindas entre rigidez e diversao encontram urn parale
lo, numa escala maior e mais terrivel, em algumas das mais caracteris
ticas formas de loucura. Assim, o esquizofrenico sofre tanto de 
compulsividade de escape quanta de radical sujeic;:ao a outras pessoas. 
Seus automatismos, na fala, no desejo e no movimento, sao urn exagero 
ir6nico da experiencia ordinaria de possuir urn carater. Contudo, ele 
tambem sente a ausencia de limites claros entre si proprio e as outras 
pessoas. Sua condic;:ao mostra, de modo exacerbado, a profunda liga
c;:ao entre o enrijecimento do eu e sua submersao nas outras pessoas. 
Essa ligac;:ao torna-se cuidadosamente velada na vida ordinaria, na qual 
e tida como a unica salvaguarda contra a desintegrac;:ao do eu. 

Na ausencia de urn discernimento mais fulgurante, o paralelismo 
entre a loucura e a vida normal tern o efeito perverso de reforc;:ar em 
nos a atitude escapista. Qualquer experimentac;:ao de maior alcance 
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com a revisao do carater e dos termos da vulnerabilidade parece amea
~ar uma descida adicional no ciclo de compulsao e diversao. Essa ame
a~a e a li~ao do idilio invertida. 

Ainda assim, essa caracteriza~ao do malogro nao pode nos dizer 
com certeza como interpretar, em n6s mesmos ou nos outros, qualquer 
rotina da sociabilidade ou do carater. A rotina pode ignorar e limitar a 
liberdade possivel, atrapalhando o caminho para urn maior refor~o mu
tua entre autocontrole e uma vulnerabilidade aceita. Mas tambem pode 
ser uma parada para descanso ao longo desse avan~o, uma base tem
poraria a partir da qual se dara a explora~ao. Sua ambiguidade e como 
ada forma, na arte: restri~ao a liberdade e, com sorte, condi~ao para 
ela. Urn dos dais significados sera o mais acurado, dependendo de 
quanta o agente de fato tratar a rotina como condi~ao capacitadora e 
provis6ria. 

As paix6es sao os lances na hist6ria que recontei ou em nossas 
muitas tentativas de optar por sair dela. Cada epis6dio de paixao repre
senta urn grau distinto de fracasso ou sucesso e urn modo diferente de 
fracassar ou ter sucesso, na abordagem da liberdade e da aceitas,:ao cujas 
conquistas a hist6ria descreve. Os lances sao vividos em uma profun
didade da experiencia que precede a distin~ao entre vontade e conhe
cimento. Estao baseados no mais fundamental dos desejos: o desejo de 
ser alguem, com urn lugar garantido no mundo. Esse esfor~o reapare
ce ate mesmo nas areas mais mundanas da existencia, dando signifi
cados nao-instrumentais a rela~6es pessoais que a principia parecem 
meramente instrumentais. As paix6es sao experimentos para descobrir 
o tipo e o grau de liberdade que uma pessoa pode esperar. Todavia, 
sao tambem apostas, cujos resultados numa vida concreta ninguem 
pode prever. 

A defini~ao de uma experiencia de paixao como urn epis6dio no 
romance da liberdade e da aceita~ao, ou no contra-romance que o 
acompanha, e inteiramente equivalente a concep~ao que ve cada pai
xao como urn modo espedfico de lidar com a rela~ao entre o medo que 
uma pessoa tern de outra e o anseio que sente por ela. A equivalencia 
e 6bvia para a parte da fabula que descreve a aceita~ao triunfante da 
vulnerabilidade diante das outras pessoas. Mas ela nao e menos real 
para a parte da hist6ria que narra o modo como autoconhecimento e 
autocontrole avan~am por meio de atos de ambi~ao ou paciencia, pe
los quais uma pessoa poe seu carater em risco. 
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Para lanc;;:ar-se no mundo de uma maneira que ponha em perigo 
nao apenas seu bem-estar, mas seus h:ibitos e preconceitos, para se li
bertar dos elementos fixos em seu comportamento, o que lhe possibili
tar:i livrar-se da compulsao, a pessoa deve ser capaz de distinguir, na pr:i
tica, seu car:iter de seu eu. Deve aprender a tratar seu car:iter, com suas 
disposic;;:oes quase autom:iticas, como nao mais que uma das variac;;:oes 
possiveis entre uma gama indefinidamente mais ampla de condic;;:oes de 
existencia. Para ter a certeza de que seu presente car:iter nao esgota seu 
eu, deve saber como ver, naquilo que as outras pessoas j:i sao, os signos 
daquilo que, para o bern ou para o mal, ela poderia se tornar. 

A simpatia, como identificac;;:ao desapegada com o outro, nao e 
ainda suficiente. 0 sentido que damos ao car:iter dos outros, a possi
bilidade de que nosso proprio car:iter seja transformado no deles, deve 
ser adquirido num toma-l:i-d:i-c:i de envolvimento redproco. N6s ve
mos - se nao na pr:itica, pelo menos na imaginac;;:ao - o destino do 
outro entrelac;;:ado com o nosso, as transformac;;:oes dele com as nossas. 
Nos encontros reais com as outras pessoas, confrontamos a resistencia, 
o endurecimento ou o colapso do car:iter delas e do nosso, resultan
tes dos pr6prios encontros. Essa descoberta revela a analogia entre o 
nosso car:iter e os demais, a capacidade de urn car:iter de se ultrapas
sar e de passar a outro e sua correspondente incapacidade de exibir, 
de uma vez por todas, a plena profundidade da individualidade. A dis
posic;;:ao de levar esses fatos em conta eo significado da simpatia. 

As p:iginas precedentes descreveram a natureza da paixao e a 
area da existencia onde a paixao pode ser encontrada. Em vez de de
finir a paixao por meio do contraste com o entendimento racional ou 
com a convenc;;:ao social, proponho redefini-la como a vivencia de urn 
aspecto espedfico do problema da solidariedade, o problema levan
tado pela relac;;:ao entre as condic;;:oes capacitadoras da auto-afirmac;;:ao. 
Lembre-se de que essas condic;;:oes sao o imperativo do engajamento 
com outras pessoas e a necessidade de evitar que esse engajamento se 
converta em subjugac;;:ao e despersonalizac;;:ao. 0 isolamento em rela
c;;:ao as outras pessoas e a submissao as suas vontades e opinioes amea
c;;:am enfraquecer e aniquilar o eu. Nosso sucesso em diminuir a inter
ferenda entre os suportes da auto-afirmac;;:ao nos liberta; na realidade, 
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junto com a conquista de maior dominio sobre os contextos de nossas 
as;:oes, ele representa nosso contato exemplar com a liberdade. A vida 
da paixao representa nossas confrontas;:oes como problema da solida
riedade. Ela o faz no dominio de nossas relas;:oes nao-instrumentais face 
a face, e sob a forma de conflito entre o anseio de sermos aceitos por 
outras pessoas eo temor dos perigos intangiveis que tanto o anseio 
quanto a aceitas;:ao criam para nossa auto-afirmas;:ao. 

As paginas seguintes mostram como a natureza da paixao pode 
ser analisada com mais detalhes e como essa analise firma o elo entre 
a ideia de paixao e a visao do dominio no qual a paixao existe. Para 
isso, imagine as paix6es numa polaridade geradora que reaparece em 
diversos niveis de complexidade crescente. 

No primeiro nivel, a polaridade unificadora e a propria coexis
tencia da necessidade indefinida e do medo indefinido, manifesta nos 
impulsos elementares de atras;:ao e repulsao. A outra pessoa tern, para 
nos, urn significado tal que nos impede de trata-la meramente como urn 
obstaculo ou urn meio para a consecus;:ao de fins independentemente 
definidos. E que cremos que a existencia do outro tanto e incompati
vel com a nossa propria quanto necessaria a ela - ou seja, que essa 
existencia tanto ameas;:a como confirma nossa autoposse. Somos leva
dos para diante dos outros com a crens;:a de que a existencia deles pas
sui alguma influencia crucial sobre a nossa. Enos afastamos deles ima
ginando que devemos resistir a seu poder sedutor, para preservar nossa 
individualidade. Tais formas primitivas de sedus;:ao e repulsao ainda nao 
constituem uma experiencia de amor e odio, nem implicam nada acerca 
da natureza e das possibilidades de reconcilias;:ao entre as pessoas . 

. 0 segundo nivel da polaridade unificadora das paix6es descre
ve odio e amor como duas respostas ao problema elementar da neces
sidade e do medo. Imaginemos que nossos impulsos de atras;:ao e pe
rigo estejam em conflito direto e insoluvel com respeito a outra pessoa. 
Enquanto ela existe, nao pode ser ignorada. No entanto, sua mera pre
sens;:a parece nos ameas;:ar, nao porque coloque em risco nossa sobre
vivencia fisica, mas porque poe em foco a incompatibilidade total da 
nossa existencia com a existencia de outras pessoas. Uma solus;:ao para 
esse impasse seria a nao-existencia da outra pessoa e, apos sua mor
te, a destruis;:ao da memoria de que urn dia ela tenha existido, pois 
entao, e apenas entao, desapareceriam de vez seus poderes ameas;:a
dores e sedutores. 0 desejo de tal solus;:ao e 0 puro odio. Que 0 odio 
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nunca aparece, e nem pode, de urn jeito nao-adulterado e urn ponto 
que sera afirmado em breve. 

Mas esse anseio e esse medo mutuos podem ser a solw;:ao. E 
quando experimentamos a existencia da outra pessoa como uma con
firma~ao da nossa; nossa rela~ao com ela exemplificando a experien
cia de liberdade que advem de engajamentos ou envolvimentos con
seguidos sem dependencia ou despersonaliza~ao: a reconcilia~ao das 
circunstancias capacitadoras da auto-afirma~ao. A experiencia de tal re
la~ao nao deveria ser confundida com o mero triunfo do elemento de 
sedu~ao sabre o de repulsao, que em conjunto marcam a experiencia 
basica da paixao. Reconhecemos a influencia da existencia de outra 
pessoa sabre a nossa propria, mas nosso desejo de atingir a fonte dessa 
significancia nao toma a forma de uma submersao desejada do nosso 
eu no outro, ou do outro no nosso eu. Ele permanece uma pessoa se
parada de nos, apenas parcialmente acessivel e inteligivel. Em sua se
para~ao e oculta~ao, o outro ainda assim nos confirma tanto no que 
somos quanta em nosso poder de descobrir ou afirmar formas de re
concilia~ao ou auto-expressao que escapam das restri~oes de nossa 
existencia presente. Nosso anseio pela outra pessoa culmina assim 
numa experiencia de mutua confirma~ao na autoposse. 0 horror pri
mitivo da outra pessoa se transforma num maior reconhecimento da se
para~ao. E e somente porque o outro permanece independente, em seu 
cerne, que o fato de ele nos aceitar pode, as vezes, nos persuadir a nos 
aceitarmos e encorajarmos em nos o grau de autoperdao, que torna a 
autotransforma~ao possivel. Por meio dessas altera~oes, os impulsos 
elementares de anseio e medo sao remodelados de modo que, em vez 
de serem tidos como flagrantemente contraditorios, convergem para 
uma experiencia unificada de vulnerabilidade e confirma~ao; em vez 
de tenderem para uma nega~ao da existencia do outro ou da memo
ria dela, agarram-se a essa memoria ou a essa existencia como a alga 
que sustenta nossa presen~a neste mundo. 

Alem dessa ambivalencia primitiva de sedu~ao e perigo e de sua 
remodelagem nos modos alternativos do amor e do odio puros, ha urn 
terceiro nivel da polaridade unificadora das paixoes. Ele consiste na 
alternancia entre o acesso a tal amor sem mistura e a queda, de volta, 
numa versao mais complicada, equivocada da mesma paixao, ou ain
da na oscila~ao entre urn odio mais puro e outro mais atenuado. A ana
lise sistematica das paixoes mostra que todas as nossas experiencias de 
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virtude sao varia~oes sabre o amor e que todas as nossas experienci
as de falha moral sao varia~oes sabre o 6dio. Mas mesmo as mais cla
ras instancias de 6dio e amor acabam sendo marcadas par uma insta
bilidade interna intrlnseca, que esse terceiro nivel descreve. Na 
realidade, as transmuta~oes do 6dio e do amor desenvolvidas pelas 
falhas e virtudes ja pressupoem esse vaivem entre uma experiencia 
concentrada e outra mais misturada de amor ou 6dio. 

Somas capazes de perseguir o amor ou o 6dio absolutos par 
meio de nossa capacidade de desejar com o espirito totalmente empe
nhado: tamar urn encontro como ocasiao para assumir urn compromis
so inclusivo da personalidade. Nesse caso, o desejo eo compromisso 
com uma experiencia de reconcilia~ao ou antagonismo totais com res
peito a outra pessoa. Em diversos sentidos, tal experiencia e radical: ela 
se aferra a uma de duas solu~oes extremas, bem-definidas, do problema 
de nosso anseio e medo mutuos; envolve urn engajamento de nossa 
pessoa - em todos os seus pensamentos e atos - com a materia em 
questao; e resolve a questao de reconcilia~ao ou antagonismo com res
peito a todos os aspectos do ser da outra pessoa. 

Os tra~os que nos afastam dessas experiencias definitivas de 
amor e 6dio - igualmente basicos em nossa natureza - sao de dais 
tipos. 

Primeiro, ha a nossa corporalidade, que faz nossos desejos multi
facetados e resistentes a urn ato unico, focalizado, de comprometimen
to. Vamos supor, par exemplo, que sejamos movidos par 6dio a algu
ma pessoa. Podemos, contudo, experimentar desejo sexual por ela
e esse desejo nao sera apenas uma extensao de nosso 6dio ou alga 
independente dele: equivalera tambem a uma nega~ao do 6dio. Esse 
anseio sexual nega a premissa de uma incompatibilidade que abarque 
todos os aspectos de nossa propria pessoa e da pessoa que odiamos 
e faz oposi~ao ao desejo de que o outro nao exista e de que a lembran~a 
dele seja abolida. De modo geral, nossa incapacidade de governar os 
nossos encontros com os outros par urn compromisso inequivoco de 
toda a nossa pessoa para com urn unico curso de a~ao ergue urn obs
taculo aos extremos do amor e do 6dio. Essa verdade aparece sempre 
que a inconstancia e a parcialidade dos nossos desejos nos sao mos
trados. Sua base e a resistencia do nosso eu encarnado real a qualquer 
dire~ao unificada ou estavel, ate mesmo a dire~ao imposta par urn 
desejo irrefreavel que nao acreditamos controlar. 
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A segunda circunstancia natural que se ergue como urn obstacu
lo ao am or ou 6dio radicais tern a ver com a relas;:ao entre realidade e pos
sibilidade, entre limite e transcendencia, entre nossos pensamentos e 
sentimentos em urn dado momenta e nossos preconceitos sobre que 
feis;:oes as relas;:oes entre pessoas podem assumir. Esse impedimenta pede 
uma analise mais extensa, que desenvolva a ideia central da paixao. 

Nossas experiencias de amor e 6dio nunca sao exclusivamente 
concentradas na pessoa amada ou odiada e, a medida que essas expe
riencias se intensificam, ampliam-se e se tornam uma orientas;:ao ran
corosa ou amorosa voltada para as pessoas (e, em certo sentido, para 
o mundo como urn todo). Esse alargamento nao impede que rancor e 
amor, enderes;:ados a diferentes individuos, coexistam no mesmo agen
te. No entanto, a orientas;:ao envolvida em qualquer momenta de amor 
ou 6dio nao permanece focalizada somente na pessoa amada ou odia
da; e antes como urn feixe de luz que se estende difusamente para alem 
do objeto ao qual e dirigido. 

Cada experiencia de paixao e urn experimento na resolus;:ao do 
nosso medo e do nosso anseio mutuos. Ela ocupa seu lugar no interior 
de uma ordenas;:ao previa de predisposis;:oes para com os outros, a qual 
esta localizada em urn dos muitos pontos de convergencia entre impul
so irrefletido e pensamento refletido. Tal ordenas;:ao e mais que urn sis
tema de ideias sobre as possiveis formas de associas;:ao; e a experien
cia de amor e 6dio nao esta situada dentro dessa ordenas;:ao da mesma 
forma que uma observas;:ao interpretada no interior de uma teoria cien
tifica. Tampouco ela e apenas urn conjunto de respostas condicionadas 
aquila que outras pessoas fazem- seria antes urn grupo de orienta
s;:oes que obtiveram certo grau de concretude e rigidez, tornando-se ha
bitos e estabelecendo certas pressuposis;:oes sobre as relas;:oes possiveis 
entre as pessoas e sobre os modos como essas relas;:oes podem mudar. 
Esse estabelecimento ajuda a formar o carater, isto e, a versao conge
lada do eu. 

0 desenvolvimento desses conjuntos vivenciados de hip6teses 
sobre relas;:oes pessoais e marcado, no individuo, pela mesma dinamica 
de limite e ruptura, bern ou malsucedida, que encontramos em tantas 
areas da experiencia. 0 enorme peso de uma estrutura- nesse caso, 
as orientas;:oes de urn individuo em seu relacionamento com outros 
individuos, misturas de habito e preconceito - coexiste com uma 
velada fragilidade dessa mesma estrutura: sua incapacidade de esgo-
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tar todos os nossos anseios e medos mutuos ou de acomodar tudo o 
que podemos descobrir sabre n6s mesmos e urn sabre o outro. As rup
turas parecem aqui menos freqtientes do que na hist6ria coletiva da so
ciedade, porque precisam ser apreendidas numa visao telesc6pica 
unica que cobre 0 tempo de uma vida, e porque podem nao deixar 
nenhum vestigia tangivel e publico. 

0 conteudo desse elemento no carater consiste em uma visao de 
quanta podemos esperar da reconciliac;:ao entre as condipSes de auto
afirmac;:ao. Ele equivale, ainda, a tratar determinado ponto, ao longo do 
espectro do amor e do 6dio, como urn prot6tipo daquilo com que as 
transac;:oes nao-instrumentais entre pessoas podem parecer, quando vao 
tao bern quanta possivel, ordinariamente. Entre os mais irnportantes 
pontos criticos de uma vida estao aqueles ern que remodelamos nos
sas visoes sabre o que esse prot6tipo e e em que alteramos simultane
amente nossas concepc;:oes sabre o realismo psicol6gico e os nossos 
padroes de aspirac;:ao moral. 

Portanto, quando uma pessoa odeia outra, esse 6dio tern sempre 
uma dupla referenda. Embora se refira a outra pessoa, tambem lembra 
a ordenac;:ao basica da experiencia do agente - suas pr6prias imagens 
das possibilidades humanas, elucidadas por crenc;:as e encarnadas em 
habitos. Nao ha 6dio puro na vida da paixao, assim como nao ha obser
vac;:oes nao-interpretadas na ciencia nem solw;;:oes definitivas para os 
problemas da organizac;:ao social na hist6ria. Esse e o significado da di
ferenc;:a entre odiar uma pessoa e ter uma visao rancorosa do mundo. 

E preciso ser urn anjo para amar e odiar sem reservas. 0 6dio e 
o amor puros requerem emancipac;:ao da corporalidade e da con
textualidade. Dizem que anjos sao incorp6reos e nao-hist6ricos. Pes
soas, no entanto, precisam se mover entre o impulso para a incon
dicionalidade, em seus amores e 6dios, eo recuo para urn compromisso 
maior, em seus engajamentos. Essa alternancia faz com que todos os 
nossos encontros parec;:am testes nao s6 do outro individuo, mas tam
bern de nossas possibilidades de reconciliac;:ao ou antagonismo em ge
ral. Desse modo, o terceiro nivel da polaridade unificadora nos envia 
de volta ao primeiro nivel - nossas experiencias elementares de an
seio e medo mutuos -, mostrando como essas experiencias se tornam 
objeto de teste no curso de uma vida. 

Os tres niveis da polaridade geradora das paixoes sao a circuns
tancia de necessidade e medo mutuos, as respostas contrastantes a esse 
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impasse oferecidas pelo amor e pelo 6dio e a oscila~ao, em nossos 
amores e 6dios, entre foco e difusao. Na vida, os tres niveis se fundem. 

A polaridade das paixoes opera numa area da experiencia frou
xamente delimitada par duas fronteiras que a vida das paixoes cons
tantemente cruza. Uma dessas fronteiras separa aquila que concerne 
a paixao da nossa necessidade estritamente material dos produtos do 
trabalho e do poder de outras pessoas. A outra separa o que concerne 
as rela~oes pessoais, que dominam a esfera da paixao, de nossa bus
ca de urn sentido maior: nosso esfor~o de tornar inteligivel o lugar que 
ocupamos no mundo (ou, de fato, o proprio mundo) e nossas expe
riencias elementares de personalidade. Os problemas de riqueza e po
der, que surgem alem da primeira fronteira, e os da religiao, que apa
recem alem da segunda, nao sao claramente separaveis daqueles que 
emergem na area central da paixao. 0 fato de ultrapassarmos repeti
damente essas linhas divis6rias demonstra como a polaridade mestra 
das paixoes se transforma em alga diverso. 

Os outros sao para n6s nao apenas protagonistas de nosso anseio 
e medo infinitos, mas tambem fontes de beneficios ou amea~as materiais, 
auxiliando ou panda obstaculos a conquista de objetivos bem-definidos 
de sobrevivencia, seguran~a ou enriquecimento. Ha sempre a questao do 
grau em que urn encontro ou esfera de vida serao entregues a esse cal
culo instrumental e do grau em que a outra pessoa permanecera urn 
objeto de paixao e, portanto, tambem o ponto focal de todas as preocu
pa~oes descritas pelos tres n!veis da polaridade central. 

Algumas concep~oes de sociedade - como as ideias de troca de 
presentes de alguns povos tribais, ou as idealiza~oes caracter!sticas da 
rela~ao patrono-cliente, com sua confusao deliberada de contrato, 
comunidade e domina~ao- tentam apagar a distin~ao entre essas duas 
maneiras de as pessoas verem-se e tratarem-se mutuamente. Algumas 
a borda gens - como as que atribuem ideais divergentes de associa~ao 
a esferas distintas da vida - tentam, pelo contrario, segregar essas 
orienta~oes para como eu eo outro. Mas nenhuma tent.ativa tern ple
na sucesso, porque cada uma delas nega uma possibilidade recorren
te da vida. 

Mesmo nas formas mais puras de amor e 6dio, as pessoas veem
se facilmente arrastadas ao calculo de poder e troca. Nunca sabem com · 
certeza em que medida estao sendo transformadas em objetos de tal 
calculo ou em que medida elas pr6prias se ocupam dele. Mesmo nas 
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transa<;:6es mais frias de riqueza e poder, descobrem que a continuidade 
de urn relacionamento produz, se sua estabilidade nao o exige, a 
retransforma<;:ao parcial de colabora<;:ao ou dominio em apego comu
nitario. A outra pessoa torna-se objeto de urn fascinio, a beneficiaria de 
uma leal dade ou de urn antagonismo que nao podem ser adequada
mente explicados pela ajuda ou pelo obstaculo que ela constitui para 
a realiza<;:ao de nossos objetivos. 

Como nenhum aspecto da vida de uma pessoa e tao alheio a 
ponto de ser isolado da sua experiencia de desejo e risco, essa dupla 
confusao torna-se urn evento inevitavel e frequente. Alem do apego 
mais elementar a sobrevivencia, nossos desejos obtem todo o seu sen
tido e boa parte de sua for<;:a do fato de sermos membros de urn mun
do coletivo cheio de outros corpos, mentes e vontades, urn mundo cuja 
lei obriga que nos arrisquemos ao medo e a ansia ilimitados diante da 
presenp do outro. 

A paixao tambem se refere ao esfor<;:o de tornar inteligivel as cir
cunstancias basicas de nossa existencia. Mais do que uma oportunidade 
de viver nossa percep<;:ao de desejo e perigo, buscamos nos outros uma 
resposta ao enigma de nossa existencia ou uma maneira de esquecer 
completamente esse enigma e encontrar o consolo do esquecimento 
nas atividades como que hipnoticas de uma vida ocupada. A qualquer 
momenta, pode-se tornar pouco claro se a questao levantada por urn 
episodio de paixao e a repressao de nossa reconcilia<;:ao com os outros 
ou de nosso discernimento da realidade. 

0 padrao caracteristico de limite e ruptura, de estruturas parciais 
e coisas que nao se ajustam a elas, que descobrimos em boa parte do 
mundo ao redor, em nenhuma outra parte e exibido de maneira mais 
nota vel do que na propria vida da paixao. 0 que podemos eo que nao 
podemos descobrir a respeito da realidade e da possibilidade finais 
parecem confrontar-nos, de forma concentrada e proxima, com nossas 
proprias experiencias de individualidade e rela<;:ao. Cada situa<;:ao de 
paixao, portanto, parece levantar novamente a questao de nossa rela
<;:ao com os contextos de nossa a<;:ao. 

Em todos os tres niveis convergentes de sua polaridade, as pai
xoes se dissolvem: em urn extrema, na tentativa de reduzir outras pes
soas a objetos de calculo e dominio, e, no outro extrema, na tentativa 
de encontrar uma resposta, ou o epitafio de uma resposta, ao enigma 
da existencia. Essa dupla dissolu<;:ao ocorre constantemente e e sem-
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pre invertida. Sua ocorrencia e sua inversao brotam das caracteristicas 
mais basicas da individualidade: a corporificac;:ao, a contextualidade e 
a busca do supracontextual. 

Cada epis6dio da paixao tern urn Iugar ao Iongo da polaridade 
unificadora que acaba de ser descrita. Cada urn representa urn momen
ta na aceitac;:ao da alteridade das outras pessoas. Esses eventos repe
tem-se e dividem-se em grupos. Alguns dos epis6dios voltam-se para 
a aceitac;:ao de urn conflito flagrante entre o anseio por outras pessoas 
eo inconformismo com a existencia de outros: isto e, para a aquiescen
cia a irreconciliabilidade das condic;:6es de auto-afirmac;:ao. Outros even
tos desse tipo chegam mais perto de oferecer uma experiencia de con
firmac;:ao em seu proprio ser pela existencia de outra pessoa e, com isso, 
exemplificam, no dominio especifico da paixao, uma reconciliac;:ao 
parcial entre as circunst'incias capacitadoras da auto-afirmac;:ao. Aos pri
meiros pertencem os vicios, derivados do 6dio, e ao segundo, as vir
tudes superiores da fe, da esperanc;:a e do amor, embora chama-los 
virtudes e vicios seja impor os lemas conclusivos da avaliac;:ao aos seus 
experimentos com a individualidade na sociedade. E, entao, ha certos 
eventos- vou chama-los paix6es proto-sociais- que absolutamen
te nao se ajustam ao Iongo da polaridade central das paix6es e que 
refletem sua incompletude. 

Juntos, esses epis6dios formam urn retrato dos riscos e oportu
nidades caracteristicos, para alem do prejuizo e do beneficia materiais, 
com os quais a alteridade de outras pessoas nos confronta. Com cer
teza, 0 retrato e inevitavelmente tosco e provis6rio: nao ha nenhuma 
paixao tao basica que seu sentido permanec;:a imune a mudanc;:as nas 
condic;:6es da vida social, e nao existe urn mapa da experiencia moral 
que descreva definitivamente as possiveis descobertas de alguem a 
respeito da individualidade e da alteridade. A surpresa e que o retra
to possa ser feito. 

Todo aspecto da triplice polaridade das paix6es confirma nos
sa incapacidade de reconciliar plenamente a necessidade de sermos 
aceitos pelos outros, e de nos juntarmos a eles em formas comuns de 
discurso e de vida, com nossa !uta para evitar as diversas formas de 
perigo material ou intangivel em que outras pessoas nos colocarn. Nos
so fracasso em conciliar essas exigencias completamente, mesmo nas 
melhores circunstancias pessoais e sociais, pode ser visto como urn 
sinal do conflito entre as condic;:6es da auto-afirmac;:ao e do apego a 
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outras pessoas. Mais exatamente, tambem pode ser compreendido 
como a desarmonia entre as pr6prias exigencias da auto-afirmas;:ao. 
Quanto mais uma pessoa se permite uma preocupas;:ao com a defesa, 
o distanciamento e o nao-envolvimento, mais ela se nega os recursos 
para a autoconstrus;:ao e autotransformas;:ao; torna-se a senhora de uma 
cidadela vazia. A analise de paixoes particulares demonstrar:i que essa 
relas;:ao paradoxa[ do eu com OS OUtfOS e tao Valida para nossas ideias 
e investigas;:oes quanto para nossos desejos e devos;:oes e que colore 
cada epis6dio do entendimento ou da emos;:ao. 

Os argumentos iniciais sobre o carater da paixao colocaram urn 
tema compensat6rio !ado a !ado com a ideia da tensao irremediavel no 
projeto de auto-afirmas;:ao. Esse tema complementar e a tese de que as 
paixoes diferem no grau em que resolvem o conflito dentro da auto
afirmas;:ao, embora nunca possam faze-lo completamente. Os arranjos 
sociais, por sua vez, diferem no grau em que encorajam essa resolus;:ao 
e conferem a nossas experiencias sociais comuns algo da qualidade que 
marca suas manifestas;:oes mais Intimas e completas. 

Confians;:a e a desconfians;:a relacionam-se com desarmonia nas 
paixoes e sua corres;:ao posslvel, parcial. Embora sejam paixoes parti
culares, confians;:a e desconfians;:a tambem desfrutam uma condis;:ao es
pecial. Exibem, mais claramente que qualquer coisa, como o conflito 
que a polaridade das paixoes revela pode ser agravado ou diminuldo. 
0 amor e o 6dio foram descritos como resolus;:oes mais extremas do 
conflito elementar entre o desejo eo risco em nossas relas;:oes com ou
tras pessoas. A confians;:a e o territ6rio comum de qualquer avans;:o 
rumo a essa reconcilias;:ao, a base em que o amor e as paixoes ligadas 
a ele podem se estabelecer e perdurar. 

Ainda assim, em virtude de sua ambigliidade, a confians;:a e a des
confians;:a tambem ilustram e iluminam nossa incapacidade de solu
cionar esse conflito de uma vez por todas. A confians;:a requer uma re
nuncia parcial a exigencia de uma reciprocidade imediata e tanglvel. 
Essa renuncia, por sua vez, cria novamente a oportunidade de 
entrincheirar o poder a sombra da confians;:a, mesmo quando a depen
dencia e o domlnio ja nao marcam uma relas;:ao pessoal. Mas, onde quer 
que esteja estabelecido o poder emergente, ou pelo menos posslvel, 
e sejam quais forem as formas que esse poder possa assumir, a confian
s;:a e a desconfians;:a tornam-se amblguas. Cada demonstrac;;:ao de con
fians;:a pode ser uma rendis;:ao auto-ilus6ria, cada gesto de confians;:a urn 
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sinal de esclarecimento e emancipas;:ao. A natureza das relas;:oes na 
sociedade e nossa compreensao delas sao tais que, em qualquer caso 
concreto, nunca podemos ter certeza da maneira correta de ler essa 
ambiguidade. A inevitavel ausencia de confians;:a confirma a fragilida
de de qualquer solus;:ao da polaridade das paix6es e do conflito cen
tral que essa polaridade revela. 

A confians;:a, no fundo, e uma ideia simples. E uma disposis;:ao 
para aceitar a vulnerabilidade. E marcada por urn motivo e uma reas;:ao 
distintos. Em uma variedade de situas;:oes em que outras pessoas po
deriam nos prejudicar, a reas;:ao consiste em nao tentarmos escapar a 
situas;:ao ou em nao tentarmos criar arranjos que diminuam a capaci
dade dos outros de nos enganar. 0 motivo para confiar e a confians;:a 
em que, quaisquer que sejam os desapontamentos e incompreens6es, 
os outros nao nos abandonarao a longo prazo - nao voluntariamen
te, pelo menos. Mais precisamente, a confians;:a e uma lealdade, a co
munidade ou ao empreendimento conjunto, que e relativamente imune 
a urn calculo dos custos e beneflcios imediatos da participas;:ao em urn 
empreendimento coletivo. A participas;:ao e vista quase como urn fim 
em si - uma postura que nao pressup6e nem urn ato de amor para 
com relativos estranhos nem uma identidade percebida acima de urn 
amplo leque de valores e interesses. 

A natureza interior da confians;:a pode ser revelada considerando 
sua ligas;:ao paradoxal com a norma da reciprocidade. Uma das caracte
risticas que marcam as relas;:oes de confians;:a e uma recusa em insistir no 
computo minucioso de ganhos e perdas. Podemos estar suportando a 
carga principal em urn momenta particular e nossos colaboradores po
dem estar se saindo melhor do que n6s. Contudo, nao protestamos. De 
certo modo, deixamos de lado a preocupas;:ao com uma desvantagem 
imediata; esperamos que as coisas se endireitem em breve; e temos a 
certeza de que ninguem em particular deve ser culpado por nossos pre
sentes infortunios. No minima, temos a certeza de que os outros nao se 
unirao contra n6s e que, na verdade, nos protegerao. 

Embora o ideal de reciprocidade seja reprimido e restringido em 
associas;:oes de confians;:a, ele nao e esquecido. E como seas partes ti
vessem concordado em remover esse ideal do primeiro plano das pre
ocupas;:oes, para que possa ser concretizado com mais suavidade e 
eficacia- "como se", porque tal barganha nao ocorre na verdade. Os 
participantes vinculam a exigencia de reciprocidade antes a experiencia 
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continua da vida comunitaria do que a trocas particulares no curso do 
empreendimento. 

Esse redirecionamento provavelmente funcionara melhor se o 
empreendimento comunitario tiver o beneficia de certa medida de leal
dade que exceda o que mesmo uma reciprocidade previdente garan
tiria. De outra maneira, cada participante pode manter-se distante do 
esfors;:o conjunto. Ele pode se perguntar sea reciprocidade a longo pra
zo foi realmente mantida e demonstrar uma preocupas;:ao maior com 
o equilibria de vantagens a curto prazo do que a comunidade pode 
conceder com segurans;:a. Tao logo surge a postura de suspeita, ela se 
alastra: cada participante comes;:a a suspeitar que seus colegas nao ca
racterizam sua atividade comum como urn empreendimento compar
tilhado. Toda a visao que tern deste e deles muda. Assim, o sucesso de 
urn estilo colaborador, que direciona a exigencia de reciprocidade mais 
para todo o empreendimento comunitario do que para alguma de suas 
partes, depende da capacidade de ultrapassar a reciprocidade como 
motivo para a conduta no empreendimento. Muitas outras consequen
cias, mais especiais, decorrem dessa visao de reciprocidade e confians;:a. 

Primeiro, uma relas;:ao de confians;:a geralmente nao e focaliza
da sobre urn objetivo especifico, transit6rio. Exige uma colaboras;:ao 
continua e prove boa parte de seu objetivo e de sua recompensa. 

Segundo, em uma relas;:ao de confians;:a as partes tendem a nao 
pensar em suas relas;:oes mutuas quanto a direitos e deveres bem-de
finidos; as obrigas;:oes sao definidas de maneira difusa. Cada participan
te preocupa-se mais com as atitudes para como grupo e para consigo 
reveladas pelas palavras e atos de seus parceiros do que com a confor
midade a uma plano rigido de direitos e responsabilidades. 

Terceiro, quando urn participante de uma relafao de confians;:a 
viola as expectativas de seus colegas no que diz respeito ao modo como 
deve comportar-se, eles preferem interpretar esse desvio como uma 
incompreensao ou fraqueza ocasional. Nao concluem precipitadamente 
que ele esta preocupado apenas com seus pr6prios interesses e que 
toda a associas;:ao e meramente uma ferramenta de frio interesse pro
prio. Apenas quando se desenvolve urn padrao coerente de negligencia 
e que a relas;:ao entra em crise. 

A ligas;:ao paradoxa! entre reciprocidade e confians;:a e complica
da, e ate mesmo rompida, quando o problema da confians;:a surge no 
contexto do poder. Para urn subordinado, confiar em seu superior sig-
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nifica comumente que o primeiro aceita como justificada a distribuic,;:ao 
desigual de poder em favor do segundo. Ele ve essa desigualdade como 
a expressao de uma ordem moral (por exemplo, a doutrina hindu do 
karma, que ensina que o lugar de uma pessoa na ordem social e resul
tado de sua conduta em encarnac,;:oes anteriores) ou como o prec,;:o a 
pagar por uma vantagem coletiva (por exemplo, a obediencia garan
tindo, no melhor interesse de todos, o sucesso de urn empreendimento 
comum). Ambos os tipos de justificac,;:ao invocam urn valor maior que 
a reciprocidade, ao qual a reciprocidade deve ser sacrificada. Para o 
superior, confiar no subordinado em uma relac,;:ao desigual significa que 
ele concede ao subalterno amplo arbftrio ao executar as tarefas que lhe 
confiou. Inversamente, a desconfianc,;:a exige cercar o subordinado de 
regras detalhadas, supervisao pessoal ou ambas as coisas. Assim, o 
efeito da hierarquia sabre o lac,;:o entre a confianc,;:a e a reciprocidade 
revela-se em uma disparidade na medida da confianc,;:a das duas par
tes da relac,;:ao. 

Dada a forc,;:a sedutora que o ideal de reciprocidade exerce em 
todos os encontros, podemos adivinhar que o esforc,;:o para estabele
cer e perpetuar relac,;:oes de poder nao-recfprocas requer uma disso
ciac,;:ao sistematica de confianc,;:a e reciprocidade. Essa dissociac,;:ao e 
muito mais diflcil que o estabelecimento de confianc,;:a em urn cenario 
de reciprocidade a longo prazo. No entanto, e feita o tempo todo e a 
repetic,;:ao desse feito colore boa parte da historia. 

Uma relac,;:ao de poder pode, contudo, ser reconciliada com urn 
ideal de reciprocidade. Urn modo de assegurar essa compatibilidade 
e adotar urn sistema de rotac,;:ao em que o poder seja exercido por pe
rfodos limitados: eu o governo hoje, voce me governa amanha. Outra 
maneira e ter hierarquias plurais: eu o governo em alguns aspectos, 
voce me governa em outros. 

Todo movimento ou instituic,;:ao polltica (na verdade, toda forma 
de colaborac,;:ao ou troca) deve lutar com dais demonios. Urn e a tenden
cia do indivfduo para sacrificar as necessidades de todos os outros as suas. 
A outra e sua inclinac,;:ao para ver os arranjos da vida coletiva,. em qual
quer cenario ou qualquer nfvel de generalidade, como tentativas injus
tas de lhe imporem alguma coisa. Os dais problemas estao ligados, par
que a forc,;:a do interesse proprio faz as pessoas desconfiarem de todos 
os arranjos sociais como o triunfo dos outros sabre elas. Quando o in
teresse proprio torna-se preponderante, a desconfianc,;:a floresce. 
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0 interesse proprio e a desconfianp tern duas faces: vistas sob 
certa luz, sao termos da condena~ao, vistas sob outra, sao termos 
elogiosos. Essa ambigtiidade de sua significa~ao moral leva-nos dire
tamente ao amago de algumas das caracteristicas mais desconcertantes 
da vida social. 

0 interesse proprio que urn individuo esta inclinado a colocar 
acima dos desejos de outras pessoas e necessariamente tal como ele 
proprio o ve. Nunca e separavel de suas concep~oes do possivel e do 
desejavel. Mas as visoes sabre o que e desejavel e possivel sao procla
madas com mais vigor; tipicamente, existem em urn crepusculo da 
consciencia que obscurece a percep~ao da hipocrisia. 

As causas de equivoco multiplicam-se do modo como o individuo 
ve sua rela<;:ao com outras pessoas e as concep~oes que elas tern de seus 
interesses. Dois extremos de clareza moral podem ser distinguidos. Em 
urn extrema, uma pessoa pode nutrir, a respeito de seus interesses, cren
~as que abrangem OU implicam ideias quanta ao que e benefico para OS 

outros. (Essas ideias podem incluir a no~ao de que os interesses de urn 
individuo sao tudo aquila que ele define como tal.) Ele pode entao atuar 
de modo a, ele mesmo admite, subordinar egoisticamente as necessida
des dos outros a sua. No outro extrema, o individuo pode sustentar uma 
visao dos reais interesses de outras pessoas que difere da visao delas. Ele 
ainda pode acreditar-se com o direito de atuar em conformidade com as 
reais necessidades destas, em oposi~ao as necessidades que elas pensam 
ter. 0 que se afigura aos outros como egoismo ele pode compreender 
como altruismo esclarecido. 

Atos marais e autocompreensao efetivos raramente alcan~am a 
simplicidade desses dois casos-limites- seja na propria percep<;:ao pes
soal do que esta acontecendo, seja na nossa capacidade, na condi~ao 
de observadores, criticos e politicos, para distinguir o egoismo do al
truismo. 0 ato egoista veste muitas vezes urn traje semitransparente de 
justifica~ao. Os que recorrem a essas desculpas em beneficia proprio 
nao sabem o quao seriamente as tomam. Descartar tais justificativas e 
facil apenas se for realmente aceita a tese radical de que todo o mun
do e, por defini~ao, o melhor juiz de seus interesses. (Note-se que essa 
tese difere de outra ideia liberal classica: que, sendo ou nao urn indi
viduo o melhor juiz de seu interesse, deve-se respeitar absolutamen
te a esfera de sua autodetermina~ao e permitir que seus limites sejam 
estabelecidos por criterios independentes.) A obscuridade da distin~ao 
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entre egoismo e altruismo na conduta humana e, assim, diretamente 
atribuivel a dependencia dos interesses em relas;:ao as opinioes: qual
quer associas;:ao dada entre pessoas pode ser analisada a partir de urn 
numero indefinido de pontos de vista conceituais. 

Uma ambiguidade igualmente penetrante acompanha a descon
fians;:a. A suspeita do individuo de que uma pratica social em que esta 
engajado funciona sistematica mas dissimuladamente para a vantagem 
de outro grupo de pessoas pode resultar de sua relutancia a confiar na 
boa-fe das pessoas. Essa relutancia pode, por sua vez, ser uma conse
quencia do autocentramento, da preocupas;:ao obsessiva com seus pr6-
prios interesses, em oposis;:ao ao bem-estar dos empreendimentos em 
colaboras;:ao de que participa. Pode tambem representar uma elimina
s;:ao de justificativas falsas, 0 que e uma preliminar indispensavel para 
a autoconsciencia critica e a transformas;:ao politica. 0 perigo, entao, 
e simplesmente que 0 espirito da suspeita, tendo desmascarado uma 
instituis;:ao, impes;:a ou sabote as alians;:as necessarias a subversao das 
instituis;:oes presentes e as lealdades necessarias a sustehtas;:ao dos ar
ranjos reformados. 

Aceitar o poder nao-redproco em uma situas;:ao de desconfian
s;:a ambigua e uma das mais comuns e desconcertantes experiencias da 
hist6ria. Sua complexidade interna e agravada pelas relas;:oes contra
dit6rias entre razao e ressentimento, padroes ideais e escolhas realis
tas, reciprocidade e comunidade. 

Por mais cuidadosa que possa ser a critica das justificativas para 
o exerdcio nao-redproco do poder, ela nao podera se tornar uma fors;:a 
coletiva, a menos que, na mente de urn grande numero de pessoas, seja 
associada ao ressentimento de ser tratada injustamente. Mas o ressen
timento pode ser mais facil de exercer do que de controlar: pode 
desencorajar as pessoas de correr os riscos envolvidos no estabeleci
mento de novas relas;:oes sociais. Como resultado, ficarao divididas 
entre uma aquiescencia desalentada as formas estabelecidas da vida 
social e uma suspeita paralisadora quanta as alternativas. Na verdade, 
mesmo como intelecto mais clara eo coras;:ao mais puro, pode ser pra
ticamente impossivel dizer, em qualquer tempo, quando o ressentimen
to e motor e quando e dono das as;:oes de alguem. 

Mesmo quando arranjos nao-redprocos para o exerdcio do po
der em uma comunidade podem ser urn constituinte justificado de urn 
ideal social, podem desempenhar urn papel historicamente progressivo. 
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A nao-reciprocidade no exerdcio do poder em instituic;6es particula
res pode ajudar a causa da reciprocidade na hist6ria. Tal e, pelo me
nos, a proposic;ao feita por todas as doutrinas de desigualdade e dis
ciplina revolucionarias. Mas essa proposic;ao tern peso incerto. A visao 
ideal das relac;6es sociais nao pode ser meramente adiada para urn fu
turo distante, ou nunca acontecera; ja deve estar prefigurada na prati
ca poHtica destinada a dar existencia ao ideal. Em que extensao e de 
que maneira a pratica deve antecipar 0 programa simplesmente nao e 
uma questao para a qual possa haver uma resposta geral. 

Urn ultimo fator de obscuridade encontra-se na ameap que po
dem representar para a vida comunitaria desvios da reciprocidade que 
poderiam ser iustificaveis. Ha urn ponto em que a supressao da reci
procidade comec;a a envenenar drasticamente as experiencias da per
sonalidade e da comunidade. As pessoas que se encontram em uma 
relac;ao de superioridade e subordinac;ao inalteraveis nao conseguem 
lidar uma com a outra como participantes unidos em comunidade. A 
afeic;ao mutua entre linhas hierarquicas sera prejudicada pela condes
cendencia ou pela piedade da parte do superior e pela auto-humilha
c;ao ou pelo desejo vergonhoso da parte do inferior. Podem escapar a 
essas falhas apenas por meio de urn esforc;o extraordinario de transcen
der a circunstancia desprovida de amor. 

A discussao precedente lidou com a ambigliidade da desconfianc;a 
como egoismo e esclarecimento na circunstancia do poder nao-redpro
co. Essa ambigi.iidade assume uma forma ainda mais basica quando o 
exerdcio do poder e, em grande parte, redproco. A questao central para 
urn participante da comunidade torna-se, entao, quando perceber des
vias especificos ou momentaneos da reciprocidade como indicativos de 
urn colapso na reciprocidade geral do grupo. Por todos os motivos for
mulados anteriormente, a vitalidade da vida comunitaria exige uma 
disposic;ao para ignorar dificuldades particulares e para contar com a 
boa-fe dos co-empreendedores. Mas a integridade do grupo tambem 
exige uma medida de vigilancia para assegurar que essa confianc;a nao 
seja usada indevidamente; do contrario, a realidade da dominac;ao se 
insinuara oculta pelas reivindicac;6es da comunidade. Em urn leque 
amplo de experiencias sociais nunca e facil distinguir a desconfianc;a que 
luta para exercer essa vigilancia e a desconfianc;a que exibe a intromissao 
da autoprotec;ao defensiva em uma ordem de vulnerabilidade mutua. 0 
sucesso em nao perder de vista a distinc;ao depende da generosidade 
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do julgamento e da clareza da compreensao. Se protestamos ou nao 
contra os arranjos comunitarios correntes ou rompemos inteiramente 
com a comunidade, devemos faze-lo no espirito de alguem que man
tern viva a esperan~a de reinstaurar o ideal comunitario no grupo exis
tente ou em outro grupo. 

0 problema das regras destaca mais nitidamente esse aspecto da 
ambiguidade da desconfian~a. As regras tambem podem ajudar a es
tabelecer, definir e proteger a estrutura da reciprocidade. Devem ain
da, porem, ser aplicadas ou desenvolvidas em casas particulares; os 
dilemas da desconfian~a reaparecem quando as pessoas decidern se urn 
desvio da reciprocidade realmente ocorreu ou nao. Quanta mais pre
cisas tentamos tornar as regras, para inventar a duvida interpretativa, 
maior o risco de que elas congelem a espontaneidade da vida comu
nitaria. A obriga~ao a regra pode refletir e encorajar o declinio de urn 
compromisso aberto com urn empreendimento conjunto e promover 
uma empresa com reivindica~6es e obriga~6es limitadas. Ela concen
tra a aten~ao sabre o que cada pessoa esta obtendo ou oferecendo. 
Imp6e ao esfor~o colaborativo uma fixidez que pode sustar seu desen
volvimento. 

Ha mais outro sentido em que a desconfian~a pode representar 
esclarecimento, mesmo sob condi~6es de reciprocidade. Nenhuma co
munidade pode representar uma expressao completa ou definitiva do 
ideal: urn compromisso apaixonado com comunidades particulares nao 
precisa ser incompativel com o reconhecimento de que cada urn des
ses grupos e todos eles juntos sao manifesta~6es parciais e temporarias 
da humanidade. Esse fato tern duas consequencias marais que perpe
tuam a significa~ao ambigua da desconfian~a para as reivindica~6es da 
solidariedade comunitaria. 

Uma consequencia relaciona-se com a qualidade da experien
cia subjetiva da participa~ao na comunidade. Nao importa quao nobres 
os objetivos do esfor~o comunitario e quao justos os arranjos da vida 
comunitaria, o amor da verdade moral e a defesa de nossos poderes de 
critica e transcendencia exigem que afirmemos a imperfei~ao necessaria 
do grupo no proprio ato de nos devotarmos a nossos companheiros 
dentro dela. Deve haver uma postura de conten~ao- uma margem de 
ceticismo, segredo e retuo - que coexista mesmo com a mais inten
sa participa~ao. Na verdade, essa resistencia interior as reivindica~6es 
exclusivas e invasoras que as melhores e mais vitais comunidades fa-
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zem aos nossos afetos e imagina~ao e, por fim, a (mica maneira de mo
derar as tendencias anuladoras e desp6ticas da existencia grupal. Nao 
obstante, nunca podemos dizer com certeza se essa rea~ao as exigen
cias da comunidade representa uma consciencia da imperfei~ao social 
ou uma recusa egoista da vulnerabilidade. 

A outra consequencia da parcialidade dos grupos e a disposi~ao 
para deixar a comunidade e, se necessaria, voltar-se contra ela. Se 
nossas lealdades a diferentes comunidades entram em conflito, pode
mos tentar resolver esse conflito da melhor maneira que pudermos. Mas 
se todo urn estilo de vida comunitaria torna-se incompativel com o 
progresso de nossos esfor~os de auto-afirma~ao individual ou coleti
va, tal como definida por urn projeto existencial ou por uma visao so
cial, urn ato muito mais decisivo de oposi~ao a comunidade pode ser 
exigido. A necessidade de tal desafio pode resultar menos de mudan
~as que ocorreram dentro do proprio grupo do que da rela~ao do grupo 
com possibilidades emergentes da vida social. A consciencia de que 
podemos ter de trair as comunidades a que pertencemos pode dar ao 
envolvimento comunitario uma urgencia que, de outra forma, ele nao 
possuiria. Mas nao pode solucionar o problema de determinar quan
do tal trai~ao representa a afirma~ao de urn interesse egoista diante de 
urn bern publico e quando e urn dever de rebeliao relutante. Podemos 
ter esperanps de formular prindpios que nos ajudem na determina
~ao de quando urn individuo deve afirmar o sentido da parcialidade 
grupal e quando deve tornar-se urn inimigo das comunidades que ama. 
Mas tratar tais prindpios mais como codifica~oes auto-suficientes do 
que como alusoes a projetos existenciais ou visoes sociais particulares 
e tomar a rela~ao entre as formas de vida, cuja autocompreensao 
prescritiva esses prindpios representam, pelas possibilidades nao ten
tadas, incodificaveis da liga~ao humana. 

A premissa em minha discussao da desconfian~a e do esclareci
mento foi a impossibilidade de uma reconcilia~ao completa entre o de
sejo mutuo e o temor redproco. E essa impossibilidade e simplesmente 
a forma mais intima do conflito insoluvel entre as exigencias da auto
afirma~ao: entre a necessidade de sustentar e desenvolver urn eu por 
meio do envolvimento em formas compartilhadas de vida e a neces
sidade de evitar a dependencia e a despersonaliza~ao com a qual tais 
envolvimentos nos amea~am. As condi~oes capacitadoras da auto-afir
ma~ao exercem interferencia e refor~o mutuos. Urn objetivo de nossos 
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esfon;;:os para nos reinventarmos e a nossas sociedades e aumentar a 
margem de refors;:o e diminuir a margem de interferencia. 

Sabemos que a polaridade dominante das paixoes nao pode al
cans;:ar nenhum termino, assim como o conflito entre as condis;:oes da 
auto-afirmas;:ao nao pode ser definitivamente solucionado por nenhum 
projeto existencial ou ordem social. Sabemos isso por uma serie de 
experiencias que ilustram o significado e a profundidade de nosso 
distanciamento. 

Lembre a ambiguidade da desconfians;:a como egoismo e escla
recimento. Os pr6prios fatos que estabelecem uma ordem de confianp 
justificada ameas;:am desfaze-la: somos muitas vezes incapazes de di
zer se a confians;:a esta sendo sustentada ou violada, porque sabemos 
que sua justificas;:ao transforma-se constantemente em uso indevido. 
Alem disso, mesmo na presens;:a dos exemplos mais bem-sucedidos de 
associas;:ao de confians;:a podemos sentir uma apreensao de perigo que 
nos faz recuar e permanecer a parte do grupo. Este sentido interior 
parece ser mais que uma sugestao de que a experiencia de confians;:a 
pode se deteriorar. Tambem expressa uma insatisfas;:ao, em algum 
ponto entre o tedio eo medo, como abras;:o da vida grupal. 

Outro conjunto de experiencias diz respeito a suscetibilidade de 
qualquer comunidade a desvalorizas;:ao e a ruptura por meio de visoes 
emergentes de capacitas;:ao humana. Cada uma dessas visoes propoe 
uma reivindicas;:ao de urn ideal humano que as formas estabelecidas de 
associas;:ao deixam de realizar. Esses novos compromissos sempre 
implicam urn realinhamento entre individuos e grupos, mesmo quan
do deixam de prega-lo abertamente. Em todo caso, e possivel relacionar 
boa parte da fors;:a persuasiva dessas visoes com uma perceps;:ao de que 
elas temperam, contornam ou transformam o conflito entre as condi
s;:oes capacitadoras da auto-afirmas;:ao. As vezes, elas reivindicam expli
citamente preparar o caminho para uma solus;:ao definitiva desse con
flito. Mesmo entao, porem, a pratica da profecia politica parece afirmar 
o que o conteudo da mensagem profetica muitas vezes nega: a capa
cidade irreprimivel do espirito individual de romper, ainda que apenas 
urn pouco, a carapas;:a da convens;:ao compartilhada e da rotina 
estabelecida. 

Ainda outro fato ensina a lis;:ao da irreconciliabilidade final das 
condis;:oes capacitadoras da auto-afirmas;:ao. Esse fato e a sedus;:ao do 
luxo. Pais neste caso, no amor ao luxo, encontramos urn conjunto de 
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experiencias que nos vincula a sociedade ao mesmo tempo que nos 
separa urn do outro. 

A busca do luxo seduz mesmo os que mal conseguiram assegurar 
o essencial para a sobrevivencia. Influencia suas imagens de lazer e di
vertimento. Colore ate mesmo a vida pratica dos Estados, especialmente 
quando a rejei<;;:ao de prerrogativas de classe coexiste com o fracasso 
em desafiar os contextos institucionais em que os interesses privados 
recebem forma e sao satisfeitos. 

Tres elementos distintos constituem a ideia de luxo. Primeiro, 
o luxo coloca-se acima e alem do padrao socialmente definido de so
brevivencia ou necessidade minima. Segundo, o bern de luxo e com
pasta de coisas que sao dificeis de obter ou e produzido por meios que 
ultrapassam as tecnicas normais de produ<;;:ao. Terceiro, o luxo pode 
proporcionar urn prazer intenso nao relacionado com nenhuma fun
<;;:ao imediatamente utilitaria. Excesso, raridade comparativa e frui<;;:ao 
distanciada - estes sao os constituintes do luxo. 0 terceiro elemen
to supera em importancia os outros dois e pode persistir mesmo quan
do eles estao ausentes. 

Quando tentamos especificar mais o significado do luxo, desco
brimos que inclui diferentes niveis de experiencia. Embora suas liga
<;;:6es sejam paradoxais, elas, nao obstante, comunicam quando unidas 
uma poderosa mensagem sabre o que podemos esperar em nossos 
compromissos com outras pessoas. 

Num primeiro nivel, o luxo e apenas o que o terceiro elemento 
da defini<;;:ao preliminar indica: gozo, pura e simplesmente. Mas note 
o aspecto especificamente proto-humano dessa condi<;;:ao de prazer. 0 
gozo nao pressupoe nenhuma rela<;;:ao transformadora como mundo. 
0 bern de luxo pode muito bern ser o resultado de uma transforma<;;:ao 
produtiva da natureza pela habilidade humana e, na verdade, pelas 
pr6prias habilidades da pessoa que agora usufrui o bern. Ou o bern 
pode consistir em urn servi<;;:o cuja obten<;;:ao exija urn refinamento apu
rado de trabalho, que requeira a transforma<;;:ao do trabalhador. Mas em 
nenhum dos casas a frui<;;:ao do luxo e parte do processo de transfor
ma<;;:ao. E mais provavel que seja concebido e experimentado como o 
proprio oposto desse processo, pois nao e sequer o consumo neces
saria para continuar a sobreviver e trabalhar. 

Alem disso, o prazer do luxo em si nao exige nem encoraja o 
envolvimento com outras pessoas. 0 deleite que proporciona nao en-
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valve nenhuma transas;:ao com suas mentes ou sensibilidades, mesmo 
quando experimentadas em sua presens;:a fisica. Quanta mais intenso 
esse gozo, mais ele suspende a consciencia do proprio tempo e, assim, 
de todo o sentido de engajamento no mundo historico em que a so
ciedade existe. 

Os elementos gemeos da pratica transformadora e da intersu
bjetividade estao entre os que figuram com mais proeminencia em 
nossa imagem dominante do contraste entre o humano e o animal. 
Sua ausencia relativa da experiencia do luxo explica par que essa pri
meira dimensao do luxo coloca-se na nossa propria consciencia da 
humanidade ou, pelo menos, a sua porta. Ainda assim, essa explica
s;:ao deixa de distinguir a fruis;:ao do luxo de outras variedades de con
sumo, exceto em seu grau de intensidade; o luxo eo orgasmo do con
sumidor. 

Num segundo nivel, o luxo e o prazer que o acompanha nao en
volvem uma afirmas;:ao de nivel social. Essa afirmas;:ao pode ocorrer em 
uma, dentre duas formas. Pode ser uma exibis;:ao dos equipamentos 
materiais esperados em uma pessoa de certa posis;:ao - nem demais 
nem muito pouco, mas apenas o que o codigo estabelecido de hierar
quia ordena. Ou pode ser uma tentativa de reafirmar uma hierarquia 
generalizada em sociedades em que apenas hierarquias limitadas de 
papeis tendem a ser abertamente reconhecidas. Muitas vezes o conforto 
material e bem-humoradamente misturado com 0 deleite obtido na 
reafirmas;:ao da hierarquia, a ponto de conferir urn halo de prazer a urn 
espetaculo que, de outra maneira, e doloroso. 

A afirmas;:ao do privilegio, ao contrario da experiencia de gozo 
puro, tern urn aspecto social. Mas e uma sociabilidade que consiste pre
cisamente na negas;:ao de uma comunidade mais inclusiva. Ela impoe 
o individuo como tal, ou o individuo identificado com a casta, a todos 
os outros com quem ele possa ter de lidar. Assim, o luxo como prer
rogativa ecoa temas do luxo como gozo, e prefigura urn terceiro lado, 
mais sutil e generico, do luxo- a negas;:ao da vulnerabilidade. 

0 luxo pode representar uma recusa de dependencia perante os 
outros. Os prazeres passivos do luxo oferecem uma alternativa as ale
grias do envolvimento serio que o contentamento menos intenso de urn 
consumo comum pode oferecer com muito menos plausibilidade. Pro
metem-nos uma felicidade brilhante, sem sujeis;:ao aos riscos e desapon
tamentos do encontro pessoal. 
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Que essa substitui~ao extraordinaria nunca nos satisfa~a comple
tamente e as vezes nos encha de repulsa sao fatos que resultam de 
nossa compreensao da impossibilidade de substitui~ao efetiva daqui
lo que o luxo exclui e do carater falho que inclui. Os prazeres do luxo 
nao oferecem nenhuma chance de transforma~ao, exceto pelos estra
nhos riscos da sugestao e da repulsa. Alem disso, o prazer do luxo tern 
urn elemento inconfundivel de melancolia. Como o proprio modelo da 
sensualidade sem sociabilidade, passa rapidamente e deixa urn vazio 
atras de si. Muitas vezes recende a sugest6es de morte e corrup~ao. 

0 luxo tambem serve como uma alternativa tatica mais direta a 
dependencia social. 0 bern de luxo e frequentemente urn meio de sa
tisfazer uma necessidade que nao e, mas poderia ser, satisfeita por uma 
vida em comum. Se a cidade em que vivemos e desumana, se oferece 
poucas ocasi6es para diversao calma e companhia, nao precisamos nos 
importar tanto; podemos evitar nos aliarmos a outros para mudar o 
carater da vida urbana, contanto que possamos encontrar refugio na 
propriedade. Eo mesmo mecanismo de acomoda~ao desmobilizadora 
que, de inumeras maneiras, repete-se em eventos mais comuns da vida 
social. Ambos os aspectos da nega~ao da vulnerabilidade implicam uma 
aceita~ao da sociedade: uma forma de sociabilidade substitui outra, 
mais exigente e ameapdora. 

Urn quarto nivel de luxo nega ate mesmo esse grau reduzido de 
associa~ao. E a sugestao de uma solidao completa e irredimivel, evi
dente em uma experiencia do eu que nao pode ser traduzida em ca
tegorias do discurso social estabelecido. Sua qualidade de alheamento 
do mundo distingue-o da pulsa~ao inicial do gozo proto-social, ao qual 
se assemelha eo qual reinstaura. 

Ha alga maravilhosamente etereo nessa indulgencia: muitas ve
zes o proprio excesso de sensa~ao torna-o imune aos tra~os distintivos 
que provocam o sentimento prazeroso. Em prindpio, as caracter1sticas 
materiais espedficas do artigo de luxo sao submergidas no turbilhao 
da excita~ao sensual; o prazer torna-se generico. Mas o prazer nao pode 
sobreviver facilmente a essa abstra~ao: arrancado das amarras de ob
jetos e impress6es particulares, dissolve-seem urn debil clarao de con
tentamento. 

As diferen~as entre o mundano e o espiritual parecem felizmen
te irrelevantes para a compreensao dessa condi~ao; pois esse modo de 
ser sinaliza a integra~ao da pessoa ao mundo- uma rendi~ao a natu-
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reza nao-discriminadora -, que a liberta momentaneamente de seu de
sajeitado eu social. Outras pessoas tornam essa experiencia possivel; no 
entanto, e a outros individuos que ela menos diz respeito. A presen~a no 
luxo desse impulso para o rompimento dos vinculos do eu esclarece a 
afinidade familiar entre a exuberancia material e a uniao mistica. 

Os amigos das ideias republicanas tradicionalmente reprovaram 
o luxo, pois viram nele, corretamente, uma amea~a a vida civica. Essa 
amea~a vai muito mais fundo que a associa~ao do luxo com a hierar
quia; a oligarquia e o republicanismo muitas vezes chegaram a urn 
acordo. 0 principal desafio do luxo encontra-se, em vez disso, na sua 
oferta de uma rota para a felicidade que passa ao largo da participa~ao, 
da alian~a e do conflito. 0 individuo pode ter esperanps de conten
tamento mesmo tratando as pessoas a sua volta como meras provedoras 
de prazer. 

Os criticos do luxo, porem, deixaram de mencionar que essa pro
messa de liberta~ao dos envolvimentos da sociedade, alem de uma men
tira, revela uma verdade. A mentira e que o luxo possa algum dia ser urn 
substituto para o encontro pessoal ou o envolvimento republicano. A 
verdade, porem, e que a felicidade do luxo e real e, a sua maneira, 
insubstituivel e profunda, pois repousa sobre a tendencia de algumas 
formas de satisfa~ao individual que desconsideram ou subvertem as li
ga~oes da sociedade. 

Considere novamente as metamorfoses do luxo. A republica 
pode atacar o luxo, que consiste na exibi~ao flagrante ou na rea
firma~ao dissimulada do privilegio. Pode tentar encorajar condi~oes 
que nao tentem as pessoas a buscarem no luxo urn balsamo para os 
descontentamentos sociais, cujas causas sentem-se impotentes para 
transformar. Mas 0 primeiro e 0 ultimo aspectos do luxo- OS sentidos 
de gozo proto-humano e a supera~ao do eu- nao podem ser cura
dos tao facilmente. Estao enraizados menos em uma deficiencia social 
que na propria riqueza de possibilidade humana subjacente as realiza
~6es do esfor~o coletivo. A sabedoria coletiva, portanto, nunca tenta
ra suprimir essas experiencias extra-republicanas ou anti-republicanas. 
Desejara desvincula-las tanto quanto possivel dos fatos da injusti~a, para 
que os meios da frui~ao do luxo, embora provavelmente nao os luxos 
agora acalentados, sejam difundidos. Quando os prazeres do luxo su
gerem formas insuspeitadas de expressao e realiza~ao humana, a repu
blica tenta dar a essas variedades de luxo uma interpreta~ao social que 
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fortalece os envolvimentos sociais em vez de destruf-los. Assim, dian
te da paixao pelo luxo, a republica antes persuadira que protestara ou 
proibira, consciente de que esta em confronto com uma deusa astuta 
e voluvel. 

As li~oes do luxo sao ensinadas novamente nos domfnios da arte 
e do sexo, com os quais o luxo tern rela~oes paradoxais e aos quais se 
assemelha no seu impacto sobre a qualidade da experiencia historica. 

Mesmo as artes de inspira~ao, desempenho ou mensagem mais 
individualistas tern o poder de reafirmar os vfnculos sociais, pois a arte 
expressa e cria imagens de experiencia compartilhada. Ela varia e, ao 
faze-lo, alarga e agu~a a linguagem que capacita as pessoas a refletir 
sobre seu apuro coletivo. Nao obstante, mesmo a arte que parece mais 
intensamente comunitaria rompe a coesao da vida grupal. 

Em primeiro lugar, a arte afrouxa o senso de realidade no pro
prio processo de torna-lo mais sutil. 0 mundo de significados que 
reconstitui nunca coincide com aquele como qual come~ou. A inven
~ao do artista individual ou coletivo abre uma lacuna entre a realida
de aceita da vida cotidiana e o pressentimento de outras realidades que 
nao se encaixam nela. Urn pequeno tra~o de suspeita a respeito das 
assun~oes convencionais passa para o mundo social estabelecido e
quem sabe? - permanece adormecido por urn born tempo, ate que, 
num futuro distante, termina por auxiliar na derrocada do mundo que 
parecia incapaz de afetar. 

Alem disso, o momento do prazer estetico e, ele mesmo, 
subversor da sociedade. 0 caso modelar seria, digamos, a exalta~ao 
de uma danp ritual coletiva que, segundo certos ingenuos submer
ge a consciencia individual em emo~oes coletivas e reafirma a unidade 
e a preeminencia do grupo. Na verdade, porem, quanto mais en
volvente essa especie de transe induzido pela celebra~ao, maior o 
impacto de ruptura sobre a textura real da intersubjetividade, que e 
a base e a propria natureza da sociedade. A manuten~ao dessa tex
tura exige uma sondagem redproca constante de percep~oes e sen
timentos compartilhados e divergentes. Esse estado de dar e receber 
ativo e interrompido, e ate mesmo negado, pelo olhar mutuo, a per
da do contraste discriminador, que marca o apice da exalta~ao cole
tiva. Tallibera~ao das pressoes da intersubjetividade acompanha com 
maior ou menor for~a todas as instancias do prazer estetico. Assim, a 
arte, que muitas vezes opera dando forma significante a urn excesso 
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de sensa<;:oes, tambem lembra o luxo em seu gesto de libera<;:ao dos 
limites da sociedade. 

0 sexo tern uma rela<;:ao similarmente paradoxa! com o ambiente 
social. Pode representar urn desejo por outro indiv1duo que passa ra
pidamente do sensual para o cerebral. Mas na condi<;:ao de luxuria
nao transformada pelo amor- pode tambem minar nossa capacida
de de imaginar a alteridade de outras pessoas. Essa rela<;:ao paradoxa! 
de sexualidade e sociabilidade forma urn tema importante na proxima 
etapa de minha argumenta<;:ao. 

Portanto, no luxo, de maneira bern clara, e na arte e no sexo, de 
maneira mais remota e contradit6ria, encontramos eventos que rom
pem os la<;:os da vida social mesmo quando parecem refor<;:ar esses v1n
culos. Cada urn desses eventos sugere uma experiencia de individua
lidade que minimiza a aceita<;:ao de uma sodabilidade mais ampla e 
oferece uma libera<;:ao perante a sociedade e urn hiato na hist6ria -
uma percep<;:ao de tempo abstraido ao conflito social. E cada urn !em
bra-nos que o problema da solidariedade, manifesto na polaridade das 
paixoes, tambem pode ser antes parcialmente contornado que par
cialmente resolvido. 

Todo o tom da experiencia hist6rica e modificado pela descober
ta de uma fuga parcial da aceita<;:ao ativa do engajamento pessoal. A for
<;:a que nega perenemente toda a sociedade nasce dos constituintes ele
mentares da vida social. Esse paradoxa - uma rachadura em nosso 
universo- e uma falha que nao pode ser reparada. Mas tambem e uma 
absolvi<;:ao clemente e uma abertura pela qual podemos ter a esperan<;:a 
de vislumbrar urn fato que qualquer descri<;:ao persuasiva de uma iden
tidade humana compartilhada deve reconhecer e elucidar. 





II 
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A personalidade que consegue viver as paixoes e uma personalida
de capaz de auto-reflexao. A auto-reflexao ou consciencia - termos 
intercambiaveis- e a capacidade de movimento em ambos os senti
dos entre duas experiencias do eu. Nenhuma dessas experiencias pode 
desalojar a outra; as duas tampouco podem ser integradas em urn l'mico 
esquema coerente. Sua coexistencia e contraconceptual. 

A consciencia e, em parte, a percep~ao de ser o centro do mun
do. Sob esse aspecto autocentrado da consciencia, atribui-se a outras 
pessoas uma dose menor de realidade. Elas sao palidas analogias de 
nosso proprio eu, alvos de nossa percep~ao ou de nossos esfor~os, e 
pontos em uma rede de rela~oes pessoais e sociais que se expandem 
para fora de sua auto-experiencia imediata. Assim, a humanidade e 
dividida em duas categorias: n6s e todos os outros. Todas as distin~oes 
sociais que se ligam diretamente a experiencia subjetiva- tais como 
as que contrastam os membros de uma classe ou comunidade com 
forasteiros- podem ser compreendidas como amplia~oes do contraste 
basico entre n6s e as outras pessoas. 

Mas a consciencia tambem inclui urn aspecto auto-objetivador, 
segundo o qual somas apenas urn entre varios eus e nao possuimos 
nenhuma realidade privilegiada. Podemos sobrepujar a parcialidade 
de nosso aparelho perceptual e nos enxergarmos a partir da perspec
tiva distante, exterior de uma mente que corrige as distor~oes do 
autocentramento. As categorias de classifica~ao que nos capacitam a 
compreender nossa experiencia social podem estar livres de qualquer 
contraste avassalador entre n6s e as outras pessoas. 

Ambos os aspectos da experiencia estao presentes em cada epi
s6dio de uma vida passional plenamente desenvolvida. Ultrapassamos 
o autocentramento sempre que nos valemos da imagina~ao da 
alteridade: o poder de reconhecer a singularidade de outros. Mas o 
modo alternativo da experiencia - a percep~ao de ser o centro- per-
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siste na vida da paixao, nao meramente como a qualidade :ivida do 
ego, mas como a obscuridade relativa da experiencia subjetiva de 
outras pessoas. 

Nossa compreensao do mundo impele-nos a descartar como erro 
o elemento autocentrado da consciencia. Por causa da liga~ao evidente 
entre o egoismo e a visao autocentrada, a aspira~ao moral parece 
confirmar a critica te6rica. Ate mesmo a 16gica faz sua pequena con
tribui~ao. Ao tratar outras pessoas como contrapartes menos reais do 
eu, o aspecto autocentrado da consciencia parece jogar caprichosamen
te com os criterios de identidade e diferen~a. 

Em nossas tentativas de entender a natureza, podemos estar jus
tificados ao descartar o !ado autocentrado da consciencia, desde que 
reconhepmos que a teoria nao pode reformar completamente a per
cep~ao. Mas em outros esfor~os- tais como a pra.tica de atribuir for
~a normativa a concep~oes de nossa identidade compartilhada- essa 
exclusao pode ser perigosa. 0 argumento da Introdu~ao j:i sugeriu que, 
ao contr:irio dos ensinamentos do realismo metaflsico, os pressupos
tos de nossas pr:iticas b:isicas podem nao ser reconcili:iveis, pelo menos 
nao sem risco para as razoes que primeiramente nos levaram a parti
cipar dessas pr:iticas. Este ponto pode agora ser retomado consideran
do por que uma visao de nossa identidade compartilhada, que preten
da ter peso normativo, deve levar seriamente em considera~ao o 
elemento autocentrado da consciencia. Algumas das razoes tern rela
~ao com as exigencias gerais de qualquer tentativa de atribuir for~a 
prescritiva a concep~oes de personalidade ou sociedade, outras com 
a concep~ao particular de identidade humana defendida aqui. Como 
nossas pr:iticas mudam conforme o que fazemos com elas, esses dois 
tipos de razoes nao podem ser distinguidos com rigidez. 

Uma visao da personalidade ou da sociedade que possa apoiar 
urn projeto existencial ou visao social deve ser uma visao cuja 
concretiza~ao absorva nossas preocupa~oes mais intimas. Como nos
sas experiencias de percep~ao, essas preocupa~oes podem ser in
fluenciadas pelas ideias te6ricas que sustentamos. Mas, como essas ex
periencias, elas nao sao manipuladas livremente. Uma hist6ria sobre 
a nossa identidade compartilhada pode dar a impressao de nao ser so
bre n6s, se silenciar a respeito dos muitos problemas e paradoxos re
sultantes da capacidade de nos movermos entre os dois aspectos da 
consciencia. 



Parte II 141 

Algumas doutrinas marais e religiosas nos ensinam a des
considerar o elemento autocentrado da subjetividade para que possa
mos satisfazer melhor os impulsos mais fortes do coras;:ao e dar a nossas 
satisfas;:oes a estabilidade que apenas a liberdade ante a ilusao pode 
assegurar. Mas, em minha critica da etica da fusao com o absoluto e 
de suas defesas monistas especulativas (par exemplo, em certas ver
s6es das metaffsicas hinduista e budista), ja argumentei que tal empre
endimento fracassa em razao de si proprio. 

Urn projeto existencial que tome como ponto de partida a re
construs;:ao modernista da tradis;:ao cristao-romantica define antes o 
amor que o altruismo como ideal organizador. Uma etica do altruismo 
(como 0 utilitarismo classico) pode ser facilmente ajustada a tese de 
que o elemento autocentrado da consciencia nada mais e que uma 
ilusao perigosa. Uma doutrina moral altruista insiste que, uma vez pas
to de lado esse erro, podemos nos devotar a tarefa moral caracteristi
ca de combater o egoismo. Mas, para uma etica do amor, nossa capa
cidade de nos imaginarmos uns aos outros e ao mesmo tempo crucial 
e precaria. Tal doutrina deve rejeitar o contraste impllcito dos altruis
tas entre a facilidade com que os individuos podem se imaginar uns 
aos outros e a dificuldade da !uta que devem mover continuamente 
contra o egoismo. Em vez disso, uma etica do amor tern mais proba
bilidade de dar significas;:ao moral proeminente ao proprio auto
centramento, que se afigura ao teorico do altruismo como nao mais que 
a combinas;:ao de urn desvio da perceps;:ao com urn vicio moral. Pais 
o aspecto autocentrado da consciencia nunca e mais evidente que o 
do amor, que representa tanto urn triunfo da imaginas;:ao como urn ato 
de autodoas;:ao. Apenas os que avaliam as restris;:oes que urn auto
centramento incorrigivel imp6e a imaginas;:ao da alteridade e 0 poder 
dos discernimentos obtidos diante dessas restris;:oes podem compreen
der a qualidade do amor. 

Esta parte do ensaio descreve pontos decisivos caracteristicos na 
feitura de urn individuo capaz de paixao. Essa genealogia biografica das 
paixoes sugere como a visao distanciada de urn eu que lembra outros 
eus passa a coexistir com o autocentramento e como essas duas expe
riencias formadoras sao, par sua vez, modificadas - embora nunca 
inteiramente desalojadas - pela descoberta do problema da con
textualidade. 0 objetivo e ampliar a conceps;:ao central da paixao, es
tendendo uma visao estatica a sua contraparte de desenvolvimento. Essa 
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reformulas;:ao, por sua vez, proporciona outra oportunidade de demons
trar como o problema da contextualidade - a necessidade de estarmos 
em contextos particulares e a incapacidade de permanecermos satisfeitos 
com qualquer contexto em particular - afeta o problema da solidarie
dade- o conflito entre as condis;:oes capacitadoras da auto-afirmas;:ao. 
A influencia que o carater do relacionamento que temos com nossos 
contextos exerce sabre o relacionamento que temos uns com os outros 
ja e prefigurada por uma dialetica de satisfas;:ao e insaciedade que mar
ca todas as etapas da biografia da paix:ao. Todos os momentos dessa 
dialetica repetem a estrutura significante, se nao o conteudo explicito 
do problema da contextualidade. 

As distins;:oes entre as etapas de formas;:ao do eu discutidas aqui 
tern uma base analitica e empfrica. Sua base analitica e a introdus;:ao, em 
cada momenta decisivo da biografia inicial do eu passional, de experien
cias pressupostas pela descris;:ao geral da paix:ao. Sua justificas;:ao empfrica 
e a pretensao de descrever eventos biograficos efetivos. Em que socie
dades? Em todas as sociedades, na propors;:ao em que foram transforma
das pelo compromisso esquerdista e modernista de embaralhar as for
mas de trabalho e sensibilidade disponfveis para os ocupantes de 
diferentes locais sociais e na medida em que esse embaralhamento en
fraqueceu influencias mais idiossincraticas sabre as provas;:oes da 
infancia e do infcio da adolescencia. 

Primeiro, o indivfduo nao experimenta nenhuma separas;:ao nf
tida entre si eo mundo ou entre si e os outros. Sua propria experien
cia de ser o centro do mundo nao entra em conflito com nada que pas
sa contraria-la, pais esse centro e tambem todo o resto. Embora possa 
nao existir uma conceps;:ao forte da identidade do eu e das coisas a sua 
volta, tampouco existe qualquer ideia de diferens;:a. 

A relas;:ao do eu com seu ambiente, tao indistintamente separa
do de seu ser, e neste caso percebida e experimentada primariamen
te como desejo. Quando surge pela primeira vez, o desejo e urn enun
ciado de incompletude -!uta pela saciedade -, que ainda nao pode 
contar com a ajuda da imaginas;:ao. A imaginas;:ao sonda a realidade 
concebendo suas varias;:oes transformadoras e, com isso, modifica a 
qualidade do desejo. 

No sentido mais simples, a imaginas;:ao torna possfvel a ativida
de com prop6sito. A as;:ao intencional exige crens;:as sabre a possibili
dade contrafactual. Essa exigencia une as experiencias de desejar e tra-
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balhar o mundo tao intimamente que suas caracteristicas respectivas nao 
podem mais ser distinguidas com clareza. 0 prazer da a~ao intencional 
bem-sucedida mistura-se com uma percep~ao menos discriminada da 
saciedade fisica e modifica-a. Pois este novo prazer exibe outra felici
dade: o mundo deixa de ser experimentado como algo meramente dado 
por meio da necessidade ou do acaso. Pelo contrario, e redescoberto 
como uma realidade que a imagina~ao e a vontade podem penetrar. 

0 desejo, ainda nao transformado pela imagina~ao, afigura-se 
ao eu sob o duplo aspecto de saciedade e insaciedade. Por urn mo
menta o desejo e satisfeito. A personalidade indistinta banha-se a luz 
de uma consciencia de auto-satisfa~ao. Mas o eu satisfeito ainda nao 
se distingue do mundo ao redor ou dos outros eus. A qualidade de sua 
satisfa~ao e a do equilibria em urn campo constituido pelo eu e o 
mundo juntos. 

Embora a saciedade possa ser real, e tambem breve. Outrode
sejo brota para tamar o lugar do que foi satisfeito. Esse renascimento 
incessante do desejo, enraizado nas realidades do organismo e em suas 
rela~oes como ambiente, define a insaciedade. Pode ser chamada de 
insaciedade, em vez de simplesmente ausencia de saciedade, porque 
seu reaparecimento constante ja apresenta ao eu seu primeiro choque 
de forma~ao: o choque de descobrir que a realidade indistinta, 
unificada, em que vive esta sujeita a repetidas rupturas. A insatisfa~ao 
momentanea e permeada por uma inquietude menos articulada e mais 
implac:ivel diante da impossibilidade de manter tudo na condi~ao de 
difusa auto-satisfa~ao. A passagem de urn ponto ao outro, da saciedade 
a insaciedade, serve como ponto de partida para todo o desenvolvi
mento posterior das capacidades cognitivas e experiencias passionais. 
Logo no inicio, o desejo sofre a influencia antecipada de sua hist6ria 
posterior. 

Considere o desenvolvimento do pensamento. A nao-satisfa
~ao repetida funciona como impulso para coordenar as opera~oes 
motoras entre si e com as ideias e, depois, os pensamentos entre si 
e com a fala. A incapacidade de resolver problemas praticos dados 
como conjunto de ideias e opera~oes disponiveis exige coordena
~oes cada vez mais abstratas e inclusivas. 0 esfor~o de preservar 
poderes cognitivos adquiridos diante de dificuldades praticas que 
amea~am derrota-los exige que tudo ja obtido seja ocasionalmente 
reordenado: a estabiliza~ao exige inven~ao. Cada urn desses 
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reordenamentos cognitivos representa outro passo no desenvolvi
mento do poder do eu para reagir ativamente a realidade e modifica
lo, de dom1nio opressivo da necessidade e do acaso em campo de 
as;:ao da vontade e da imaginas;:ao. Portanto, o tormento da insa
ciedade e associado na vida do eu a conquista da liberdade- ali
berdade, nesse caso, de maior capacidade cognitiva - e a uma ale
gria que a satisfas;:ao difusa da saciedade flsica nao pode prover. 

0 renascimento do desejo prefigura a hist6ria da paixao assim 
como prenuncia a hist6ria do conhecimento. No esfors;:o para acalmar 
sua ansia, o eu volta-se repetidas vezes para outra pessoa. ]a comes;:a a 
descobrir as diferens;:as entre si e os outros. Seu anseio por satisfas;:ao ja 
se confunde com sua busca de ape go e aceitas;:ao. Ja comes;:a a compreen
der sua insaciedade como aviso de que nenhuma medida de reas;:ao da 
parte de outra pessoa sera suficiente para tranquiliza-lo de que tudo esta 
bern e de que ha urn lugar para ele no mundo. 

Confrontado com o desejo reemergente, a pessoa descobre que 
aquilo de que necessita sempre lhe foge e reaparece como algo que 
pode ser alcans;:ado apenas par meio de uma mudans;:a mais basica de 
circunstancias. Os repetidos desapontamentos da crians;:a com todas as 
satisfas;:oes dispon1veis impelem-na para a ideia de uma satisfas;:ao que 
nada possa frustrar. Essa ambis;:ao de deter a roda do desejo talvez seja 
o primeiro sinal do anseio por urn bern incondicional, para alem do 
tempo e da contingencia. Ela confere a experiencia inicial da insaciedade 
algo das qualidades de urn discernimento da precariedade do eu e de 
uma rebeliao contra satisfas;:oes limitadas e relativas. 

Logo no in1cio da infancia, a crians;:a comes;:a a conquistar uma 
experiencia mais definida de alteridade diante das outras pessoas. A 
medida que descobre seu isolamento, ela adquire urn novo conjunto 
de preocupas;:oes: tropes;:a no drama do desejo e do risco. 

· As pessoas que rodeiam a crians;:a superam-na em poder. Elas 
satisfazem suas necessidades elementares. Dominam as situas;:oes em 
que ela faz experiencias com suas capacidades e reflete sobre seu eu. 
Pronunciam as palavras com as quais revoluciona suas atividades e 
pensamentos e chega a n1veis superiores de abstras;:ao em sua 
compreensao do mundo. Mesmo se fossem menos poderosas, sua 
alteridade ja seria suficiente para colocar a crians;:a em perigo. 

Qual e o significado do poder e da alteridade delas? A visao de 
sua propria condis;:ao de eu, a qual a crians;:a chega provisoriamente 
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- de sua realidade e independencia -, deve ser compat1vel com as 
pistas que outras pessoas lhe deram. Sem confirma~ao ocasional, qual
quer visao perde a credibilidade. 

Assim, a crian~a recebe dos outros seu sensa de ser. Deveria con
cluir que lhe falta uma existencia independente e que existe como uma 
centelha nos olhos de outras pessoas? Ou os outros lhe darao urn si
nal de que a aceitam como e? Por meio de tal aceita~ao, eles lhe indi
cam que ela tern urn lugar no mundo e que, ao descobrir a alteridade 
deles e o anseio por eles, nao descobriu uma fonte de perigo e ani
quila~ao. 

0 ponto decisivo nesse novo momenta da vida da paixao e a 
rea~ao empatica. A crian~a coloca-se diante do outro. 0 outro a abra
~a. A repeti~ao desse ato representa uma experiencia de liberdade tao 
basica quanta o desenvolvimento da imagina~ao. A existencia de ou
tras pessoas torna -se uma presen~a que sustenta o sensa de existen
cia independente da crianp e da-lhe a convic~ao de que, ao ligar-se 

. mais intimamente a elas, nao precisa negar-se ou dissolver-se. Por meio 
da resposta empatica, o mundo dos apegos da crian~a - o (mico 
mundo que existe, o mundo de a~oes e discurso compartilhados -
torna-se palco e ve1culo da auto-afirma~ao. A descoberta da possibi
lidade de afirma~ao por meio do apego liga-se a descoberta do poder 
de transforma~ao e nega~ao da imagina~ao para constituir a experien
cia basica da liberdade. 

Nao existe nenhum limite claro para as formas que a resposta 
empatica pode assumir nem para as pessoas que podem proporciona
la. A atribui~ao ao pai, a mae ou a outros de responsabilidades fixas no 
provimento dessa resposta reflete apenas uma versao particular da vida 
de familia em uma sociedade particular. Mesmo dentro de fronteiras 
estritas, estabelecidas pelo sistema reconhecido de papeis, a crian~a, ou 
os adultos para quem se volta, pode encontrar caminhos inesperados 
para a empatia. Qualquer desapontamento que sofra podera ser supe
rado, muito mais tarde, por atos similares de amor e imagina~ao. 

Uma nova dialetica de saciedade e insaciedade passa a existir 
ao lado da antiga. A satisfa~ao agora consiste na alegria da aceita~ao 
por outra pessoa. A resposta da crian~a a essa alegria ainda nao pode 
ser compreendida como a paixao que descreverei como amor. A vida 
plena da consciencia ainda nao se desenvolveu. 0 amor recorre a as
pectos da auto-reflexao que uma pessoa tao pouco formada ainda nao 
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pode ter alcan\=ado. Nao obstante, esse episodio inicial de envol
vimento lembra e prepara a experit~ncia de amar e ser amado. 

0 elemento de insaciedade nessa experiencia encontra-se na in
capacidade de qualquer gesto de aceita\=ao para acalmar o desejo e o 
medo da crian\=a. As raz6es para essa incapacidade antecipam a dial€:tica 
de desejo e risco na vida plenamente desenvolvida da consciencia. Uma 
razao e a liberdade da personalidade em seus atos de auto-atribui\=:10 
ou auto-revela\=ao. Outra razao e a lacuna que sempre resta entre o 
anseio pela outra pessoa e o ato de aceita\=aO que esse outro pode real
mente praticar. Cada urn desses pontos exige analise adicional. 

A pessoa da e toma de volta. Nenhum ato de aceitac;;:ao e para 
sempre. Como vern de urn eu vivo, cada ato permanece sujeito a to
das as formas de perturba\=ao e mudan\=a de sentimento. Os significa
dos da presen\=a e da ausencia, da fala e do silendo, podem ser alte
rados pelas sutis flutua\=6es de uma inten\=aO vagamente percebida. Se 
o ato de aceita\=aO de uma pessoa parece irrevogavel, outras pessoas 
no mundo imediato da crian\=a ainda podem rejeita-la. Na experien
cia mais simples do desejo, a nao-concretiza\=ao traz inquietude. 0 con
flito faz o mesmo neste caso. 

A imperfei\=aO da auto-revela\=aO conta tanto quanta 0 carater 
revogavel da autodoa\=ao. Por raz6es que serao discutidas em breve, toda 
a vida da paixao e apenas imperfeitamente capaz de ser compreendi
da. Sua obscuridade da a toda opiniao sobre as inten\=6es de outro in
dividuo uma qualidade de aposta e torna uma aposta toda visao sobre 
o resultado dessa aposta. Sao necessarios mais sinais de aceita\=ao para 
eliminar a incerteza dos sinais que ja foram dados. 

A liberdade da autodoa\=aO e a obscuridade da auto-revela\=aO 
nao esgotam o elemento de insaciedade na experiencia do encontro 
pessoal. Os atos de aceita\=aO podem ser repetidos e quase inequivo
cos. A crian\=a, porem, continua a ansiar por mais, a ansiar como al
guem que ainda nao recebeu aquilo de que precisa. Pelo que ela cia
rna? Talvez ela tenha urn prenuncio do problema que confrontara no 
proximo ponto decisivo na historia da paixao. Os outros podem 
abra\=a-la. Ela pode agarrar-se a eles em urn unico mundo de a\=ao mu
tua e discurso compartilhado. Mas esse mundo e seu proprio ser nele 
permanecem sujeitos ao tempo e a dissolu\=aO. 

Embora esta descri\=:lO da preocupa\=aO da crian\=a possa pare
cer absurdamente refinada, ela nada mais retrata que o inicio da re-
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flexao sobre a contingencia - a descoberta de que as coisas poderiam 
ser de outra maneira. A crian~a ja avistou a contingencia em seus aces
sos anteriores de desejo insatisfeito. Mais tarde, ela a confrontara ple
namente na surpreendente descoberta da morte. No inicio, a contin
gencia significa apenas que o paraiso do desejo saciado pode ser 
perdido. Gradualmente, a contingencia vern a significar que o eu, no 
passado e ainda hoje, experimentado como centro do mundo, e todos 
os apegos mentais e passionais do eu, poderiam ser de outra forma, 
poderiam ser e serao absolutamente nada. 

Algo no inicio da hist6ria do encontro pessoal serve como pis
ta para essa contingencia mais drastica. A crianp que chora pela 
mae ou pelo pai chora por algo alem do cumprimento do desejo ou 
da reconstitui~ao de urn vinculo de aceita~ao que talvez nao creia 
estar realmente em perigo. Chora tambem contra o tempo. Chora 
porque teme a separa~ao como lembrete de uma perda ainda mais 
terrivel, a qual nao consegue dar nome. Chora porque, deixada so
zinha e tornada consciente de sua dependencia, ela tern urn pres
sentimento de que tudo e vulneravel e equivoco, que tudo pode 
desaparecer, mudar ou revelar-se diferente do que parece ser. Se 
pudesse pensar com mais clareza, nao pararia de chorar quando o 
pai voltasse para casa. 

Na medida em que o discernimento dessa contingencia mais 
drastica marca o inicio da hist6ria do encontro pessoal, ela provoca 
outra causa de insaciedade. Nenhuma quantidade de autodoa~ao e 
auto-revela~ao da parte de outra pessoa pode bastar para acalmar essa 
apreensao, nenhuma resposta de tal tipo pode estar a altura de tal 
questao. Mas a rea~ao da aceita~ao pessoal tambem nao e inteiramente 
irrelevante. 0 abra~o do outro e a promessa de uma aceita~ao incon
dicional, cuja for~a salvadora nenhuma separa~ao pode destruir e nada 
que aconte~a ao mundo pode cancelar. Assim como a separa~ao e 
temida como augurio de urn desastre mais terrivel, o abra~o e deseja
do como augurio de urn resgate mais conclusivo. A combina~ao da 
relevancia e da irrelevancia da resposta a pergunta refor~a a experiencia 
da insaciedade. Nada e suficiente nunca mas, aconte~a o que aconte
cer, parecera urn passo rumo a solu~ao. 

A nova dialetica de saciedade e insaciedade que descrevi nao 
desloca o estilo anterior de desejo satisfeito e desejo impossivel de sa
tisfazer. A crian~a ainda tern a percep~ao de prazer e de inquieta~ao 
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flsica; algo e acrescentado. Mas esse acrescimo muda tudo: a experien
cia inicial e invadida e envenenada por sua sequencia. 

Justamente porque o desejo flsico e a satisfa(:ao persistem jun
tamente com o encontro pessoal, eles podem representar em qualquer 
momenta uma alternativa ao encontro e mesmo ao reconhecimento 
da separa(:ao que a vida do encontro pressup6e. A posse de coisas ma
teriais serve como antfdoto a dependencia de outras pessoas. Em urn 
nfvel mais primitivo, o prazer flsico - que prove urn contentamento 
diferente - oferece uma escapat6ria aos esfor(:os e riscos do encon
tro. Embora sujeito a instabilidade provocada pelo constante renas
cimento do desejo, tal prazer e imune as surpresas mais perigosas da 
rejei(:ao pessoal e da separa(::io. No momenta da excita(:ao flsica mais 
intensa, quando o eu se deleita no luxo dos sentidos, mesmo a con
cep(:ao da existencia individual e da individualidade das coisas no 
mundo pode desaparecer em uma suntuosa aura de contentamento. 
0 parentesco psicol6gico entre 0 deleite luxuoso e a uniao mfstica e 
prefigurado na experiencia inicial da crian(:a. E antecipado pela capa
cidade do prazer flsico de oferecer uma fuga momentanea, nao ape
nas ao encontro pessoal, mas a propria base do encontro no sentido 
de existencia ativa, individual. 

Nao obstante, a individualidade e o apego, uma vez descober
tos, nao podem mais ser esquecidos inteiramente. 0 prazer ffsico dei
xa de ser inteiramente ingenuo. E ate mesmo corrompido pela rela
(:ao de substitui(:ao que mantem com a nova vida do encontro. A 
crian(:a percebe que essa vida e a hist6ria de seu nascimento como 
personalidade e que, ao evitar os riscos do encontro, ela se afasta de 
si mesma. 

Ao mesmo tempo que a nova experiencia do encontro pessoal 
e modificada pela coexistencia da dialetica preexistente do prazer, esta 
tambem assume caracterfsticas daquele. 0 prazer flsico agora assume 
parte do significado redentor do ato de aceita(:ao por outra pessoa. 0 
carater indefinido do desejo pessoal penetra no momenta do desejo 
nao saciado e confere-lhe urn elemento adicional de insaciedade. Cada 
nova etapa da experiencia estende suas caracterfsticas ao que as eta
pas anteriores ja produziram. 

Descoberto o encontro pessoal, a crian(:a conhece a individua
lidade em urn mundo de apegos pessoais e discurso compartilhado. 
Conhece a incerteza porque ve os contornos desse mundo sendo 
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construidos e despedas;ados o tempo todo. Mas ainda ve esse mundo 
como o (mico que existe ou poderia existir. Ainda nao compreende ple
namente quanto essa realidade cognosdvel e aparentemente defini
tiva e, na verdade, opaca e precaria. Agora esta prestes a fazer outra 
descoberta. Essa descoberta abalara a compreensao que a crians;a tern 
de sua circunst1ncia e lhe infligira urn ferimento que nenhum conso
lo, distras;ao ou estupidez podera curar inteiramente. 

0 proximo momenta decisivo na historia do eu ocorre quando 
a crians;a descobre a contingencia absoluta de seu proprio ser e do 
mundo ao qual pertence. 0 indutor imediato dessa descoberta e 0 con
fronto com a morte. 

A primeira consciencia da morte pode surgir enquanto a vida do 
encontro permanece em seus passos definidores iniciais. Mas a mor
te torna-se mais plenamente inteligivel em contraste como pano de 
fundo do discernimento mais desenvolvido dos fatos da separas;ao e 
da dependencia humana da pessoa. Poise interagindo com a circuns
tancia plena da consciencia que a morte adquire seu carater distinti
vo na vida da paixao. 

A consciencia, lembre-se, e a coexistencia de duas experiencias, 
ambas compreendidas como irreconciliaveis tao logo a mente se de
tenha sobre sua relas;ao. Existe a experiencia de ser o centro do mun
do, de ser mais real que outras pessoas. A descoberta da individuali
dade no momenta anterior da historia da paixao dissipou a perceps;ao 
de uma realidade continua. Mas a crians;a permanece aprisionada em 
sua mente e apegada ao seu ser: nao consegue conceber aos outros 
como concebe a si. Do ponto de vista desse elemento da consciencia, 
urn mundo sem o eu simplesmente nao e mundo. Quando imagina sua 
morte, a pessoa ainda se imagina presente, como Deus presenciando 
o desperdicio de tempo. 

0 outro elemento, contrastante, na experiencia da consciencia 
e a capacidade do individuo para ver-se como urn dentre muitos, como 
alguem com acesso a experiencias como as que os outros podem ter. 
0 elo entre esses dois aspectos da auto-reflexao baseia-se nas carac
teristicas mais basicas do pensamento: a linguagem e a descoberta por 
meio da as;ao. Para pensar sobre si, a crians;a deve apropriar-se de urn 
discurso comum e reinventa-lo: as ideias e a linguagem das pessoas 
que a rodeiam. Mas o uso individual dessa linguagem compartilhada 
e dessas ideias preexistentes pressupoe a comparabilidade da expe-
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riencia, mesmo se a experiencia comparavel resumir-se a nada mais 
que urn contato perceptivo minimamente interpretado com o mundo 
natural. Nao ha compulsao no raciodnio ou comunicas;:ao na conver
sa que nao pressuponham ser como os outros e estar com eles em uma 
situas;:ao similar. As similaridades podem ser reduzidas a urn minimo. 
Nenhum m!nimo, porem, e minima o suficiente para acomodar ore
trato de urn eu incapaz de conceder a outras pessoas e a experiencia 
delas a realidade que reivindica para si e para sua experiencia. Outra 
vez, a crians;:a tern de desenvolver e por a prova seus pensamentos a 
respeito de si mesma, experimentando-os em as;:ao entre as pessoas. 
Sempre que considera seriamente a visao de si mesma como centro, 
logo e detida pela resistencia de vontades opostas. 

0 confronto com a morte e a experiencia dupla de auto
consciencia que pressup6e estiveram a caminho desde o inicio da vida 
sensivel do eu. Urn momenta decisivo ocorre quando a autocons
ciencia e a consciencia da morte avans;:am o suficiente para que se re
volucionem mutuamente. 0 conhecimento da morte fors;:a a eclosao 
do conflito entre as perspectivas do eu que definem a consciencia. Ao 
mesmo tempo, esse conflito - a capacidade e a incapacidade de 
distanciamento da experiencia do autocentramento - permite que a 
ideia de morte torne-se tanto real quanta passive!. 

Quando a consciencia da morte e acrescentada a convics;:ao de 
ser apenas parte do todo, a qualidade dessa convics;:ao muda. 0 rna
lagro da crians;:a e de sua familia imediata em ocupar o centro do uni
verso equivale a urn descentramento mais terrivel do que ela espera
va. Enquanto o prenuncio da morte ainda nao era inteiramente 
compreendido, os dois elementos contrastantes da consciencia podiam 
parecer mera curiosidade, como a equivalencia das teorias da luz, como 
onda e como particula, como descris;:6es na flsica do seculo XX. Mas, 
com a descoberta da morte, ha mais em jogo. Nao ser o centro tam
bern significa carecer de toda necessidade, ser suscet!vel a aniquilas;:ao 
completa e instant<1nea e ver tudo a que nos apegamos sos;obrar sob 
o mesmo peso. 

Inversamente, a morte obtem seu valor pleno apenas quando 
apreciada contra o pano de fundo de uma experiencia da sociedade, 
na qual a crians;:a possa comes;:ar a se colocar em analogia com outras 
pessoas e a imaginar que sua vida tern uma forma como a da vida de
las. Ela talvez nao consiga imaginar sua aniquilas;:ao sem continuar a 
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ver-se como espectador. Mas j:i consegue imaginar que esse desapa
recimento pode ser mais definitivo do que qualquer outra coisa em que 
possa pensar. 

A descoberta da morte e mais chocante sobretudo em uma con
dis;:ao especial da mente. A pessoa ve-se como (mica. A vigorosa par
ticularidade de sua vida, seus apegos, sua auto-reflexao estao a sua 
frente. Mas, ao mesmo tempo, ela nao consegue aceitar nenhuma das 
definis;:oes fixas de sua identidade que as outras pessoas possam pro
curar lhe impor. Ela sabe que contem urn fundo indefinido de experien
cia passive!, que nenhum plano de vida pode exaurir e nenhuma cul
tura compartilhada pode tornar inteligivel. A morte parece mais terrivel 
quando surge para aniquilar algo que e inexaurivelmente particular e, 
portanto, insubstituivel, mas que tambem e indefinidamente produtor 
de possibilidade e, portanto, incongruente como candidato a aniqui
las;:ao total. 

0 estado mental que acabamos de descrever nos permite, me
lhor que qualquer outro, unir no pensamento os dois lados da expe
riencia da consciencia. A ideia de ser o centro do mundo sobrevive 
como confians;:a no car:iter inesgot:ivel e (mico do eu. Com isso, ga
nha urn conteudo a que o individuo pode dar sentido: outras pessoas 
podem, pelo menos, compartilhar as mesmas qualidades da ines
gotabilidade e da singularidade. Tal estado mental pode parecer o pri
vilegio de urn intelecto educado e penetrante. Em forma menos expli
cita, porem, e algo familiar a crians;:a, assim como sera para 0 homem, 
mais tarde, sempre que sentirem que suas identidades distintivas sao 
simultaneamente reais e incertas. Assim, as pessoas tornam-se mais 
vulneraveis a apreensao quanta a morte durante OS periodos da infan
cia e da vida adulta em que urn senso especifico de identidade e co
locado em risco; a qualidade ilimitada da personalidade, porem, tor
na-se ainda mais clara. Se essa conceps;:ao perturbada da auto-identi
dade e realmente s6 uma forma exaltada da experiencia geral da cons
ciencia, seus efeitos oferecem outra confirmas;:ao do vinculo entre o 
surgimento da consciencia e a consciencia da morte. 

0 ponto decisivo na hist6ria da paixao, ocasionado pela 
interas;:ao entre a consciencia da morte e a experiencia da conscien
cia, gera ainda outra dialetica de saciedade e insaciedade. Os pontos 
de partida para essa nova experiencia de satisfas;:ao e insatisfas;:ao sao 
o discernimento da contingencia e o desejo de algo que a contingen-
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cia poderia dispensar. Tanto o discernimento como o desejo constituem 
uma rea<;ao tacita aos fatos que constituem esse momenta decisivo final 
na hist6ria da paixao. A natureza da rela<;ao entre a ocasiao e a rea
<;ao ficara clara a medida que progredir a analise. 

Antes de descobrir a morte e entrar plenamente na experiencia 
dupla da consciencia, a crian<;a imagina-se, ou ao mundo de seus ape
gas, como uma estrutura de referenda absoluta: uma realidade cuja 
existencia e cujo testemunho nao dependem de mais nada. Essa ideia 
de uma estrutura de referenda absoluta inclui dais elementos. Estes 
podem tornar-se distintos somente depois que o eu emergente for 
transformado pela descoberta da morte e pelo desenvolvimento da 
consciencia. Ha urn elemento de necessidade: as coisas nao poderiam 
ser de outro modo. Ha tambem urn elemento de auto-evidencia 
avassaladora, pois a auto-experiencia que absorve nossa aten<;ao ini
dal e apenas minimamente mediada par pensamentos. A verdade dos 
pensamentos e sempre condidonal porque, no fim, eles dependem de 
serem verdadeiras certas outras coisas, e a verdade dessas outras coi
sas nao pode ser conhecida com certeza. E apenas no ambito limita
do em que a auto-experiencia se distanda do pensamento que pode 
surgir em seguran<;a. 

A consciencia da morte mina o centro absoluto. Mesmo aquila que 
participa com mais clareza do carater de uma realidade indestrutivel -
o eu e seus apegos imediatos - come<;a agora a parecer um interludio 
momentaneo. A passagem do eu para a vida plena da conscienda, tao 
intimamente ligada a descoberta da morte, mina o sensa de necessida
de e auto-evidencia, pois enfatiza a dependencia do contato de nossos 
pr6prios eus diante das praticas e do discurso coletivos. Podemos ten
tar transferir para esses eventos sociais o carater absoluto que antigamen
te investimos a n6s e a nossos apegos mais pr6ximos. Mas devemos entao 
contar com duas dificuldades. Para come<;ar, atos de compreensao in
dividual devem apropriar-se da cultura coletiva. Esses atos amea<;am 
constantemente substituir a qualidade auto-evidente de uma cultura 
unificada e segura, par uma mistura de opinioes provis6rias e con
flitantes. Alem disso, a hist6ria nos ensina que, se esperarmos o suficiente 
e pensarmos com clareza, nao apenas podemos mas devemos atuar e 
raciocinar ocasionalmente como agentes nao obrigados pelas restri<;6es 
de esquemas de pensamento ou formas de vida. Assim, a propria prati
ca da imagina<;ao desacredita a ideia de uma estrutura de referenda ab-
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soluta, mesmo quando e justamente tal realidade absoluta que estamos 
tentando imaginar. 

Ainda assim, quanto mais a pessoa compreende que nada fora 
dela pode ter o carater absoluto que uma vez atribuiu a si mesma, mais 
ela ganha em incentivo para renovar a busca inutil pelo auto-eviden
te eo nao-contingente. Poise apenas pela possibilidade de romper as 
regras e ultrapassar as fronteiras de todas as ordens fixas da socieda
de ou do pensamento que ela pode reconhece-los como nao-absolu
tos. Essa capacidade irreprimivel de transcendencia e revisao mostra 
o elemento de verdade, em sua visao inicial de si mesma, como o cen
tro necessaria do mundo - a propria ideia de que todo desenvolvi
mento da autoconsciencia contribuiu para subverter. Nao e de admi
rar que queira conferir aos mundos mental e social que habita algo da 
qualidade que detecta em si e, com isso, liberta-se da necessidade de 
escolher constantemente entre a supressao de seu poder de transcen
der o contexto e a incapacidade de aceitar qualquer contexto mental 
ou social especifico como alvo adequado e definitivo de seus esfor~os. 
A doutrina modernista de nossa relas;:ao com os contextos de nossa ati
vidade, discutida na lntrodus;:ao a este ensaio, torna expllcito esse 
paradoxa emocional e epistemologico e sugere os sentidos em que 
pode e nao pode ser resolvido. 

A consciencia auto-reflexiva completa sua destrui~ao da ideia de 
uma estrutura absoluta de referenda ao vincular compreensao e trans
formas;:ao. Para compreender como uma parte da realidade funciona, 
devemos compreender como ela se modifica sob diferentes pressoes 
transformadoras. Assim, a propria capacidade de compreender urn 
estado de coisas pressupoe uma capacidade de ve-lo como algo que 
subsiste apenas na ausencia de eventos transformadores e de imagina
lo como algo que poderia ser diferente do que e. 0 senso focalizado 
de risco que a ideia de morte gera e, com isso, generalizado em uma 
experiencia do mundo que liga efetividade e possibilidade. 

Essa nova e culminante dialetica de saciedade e insaciedade 
pode ser redescrita com mais imediatez psicologica. Uma pessoa ati
ra-se em urn conjunto de atividades rotineiras e crens;:as convencionais. 
Fixa seus desejos em recompensas tangiveis e identificaveis. Empres
ta a esses fins, ou ao contexto de cren~a e pritica dentro do qual os 
persegue, a fors;:a de uma realidade e valor incontroversos. Ela desa
loja a morte da primeira linha de sua consciencia. 0 dominio de as;:ao 



154 Paixao 

e crens;a que informa seus desejos ganha aparencia de necessidade e 
autoridade. A satisfas;ao desses desejos da-lhe a sensas;ao temporaria 
de ter urn Iugar no mundo, nao apenas porque outras pessoas a acei
tam, mas porque, para si mesma, ela parece ter entrada em contato 
com coisas de realidade e valor incontestaveis. 

Essa pessoa tern seus momentos de desapontamento e deso
rientas;ao. 0 que importa sempre parece estar em outro Iugar. Suas rea
lizas;oes particulares parecem ter trafdo suas preocupas;oes reais. Ha
via algo no que ela realmente queria que o ter efetivo nao consegue 
oferecer, mesmo que tenha procurado satisfazer urn desejo ffsico apa
rentemente simples. Estes sao os momentos em que o desejo pelo nao
contingente parece insaciavel. 

Essa forma final de passagem, para tras e para frente, entre 
saciedade e insaciedade, tern a mesma relas;ao com as duas formas ini
ciais (prazer flsico e encontro pessoal) que a segunda tern com a pri
meira. Os modos iniciais persistem em sua existencia independente. 
0 acrescimo posterior, porem, modifica-os. A felicidade flsica eo apego 
pessoal tornam-se agora, entre outras coisas, defesas contra preocu
pas;oes de significado ultimo. Mas o encantamento lanpdo sabre a 
mente apreensiva nunca e completo o suficiente para suprimir por in
teiro uma inquietude cuja fors;a nem o declfnio do prazer flsico nem 
os acidentes do encontro pessoal podem explicar plenamente. Ao mes
mo tempo, a perseguis;ao da satisfas;ao flsica e da aceitas;ao pessoal as
sumem algo da intensidade acrescentada que acompanha a busca pela 
estrutura de referenda absoluta. 0 carater indefinido do anseio pelo 
outro ja entrara na experiencia do prazer absoluto. Agora uma carac
terfstica venenosa do carater implacavel e irrealizavel do desejo pelo 
incondicional transfere-se para a busca da satisfas;ao flsica e da aceic 
tas;ao pessoal. Cada momenta de encontro e prazer torna-se urn subs
tituto provis6rio para o absoluto inencontravel. Assim, todos os mo
mentos de saciedade e insaciedade interpenetram-se. Esse mesmo 
compartilhar mutua das naturezas caracterizara as relas;oes entre as 
paixoes distintas. 

A pessoa que atravessou as varias etapas de desenvolvimento nar
radas nas paginas precedentes esta pronta para experimentar a vida 
plena da paixao. Ela pode retornar ocasionalmente a uma etapa ante
rior. Com mais frequencia, cai em urn estado caracterfstico de divisao do 
eu. Esse estado de divisao mina a capacidade de autoconhecimento e 



Parte II 155 

autotransformac;:ao. Ele circunscreve especialmente o papel das paixoes 
transformadoras que capacitam as pessoas a aceitar uma a outra mais 
plenamente e a reimaginar como a vida humana pode ser. 

Urn eu nesse estado de divisao rende-se a automatismos de con
duta e percepc;:ao. Como conduta, esses automatismos sao habitos e 
rotinas que perdem qualquer relac;:ao ativa com o esforc;:o deliberado. 
Como percepc;:oes, sao urn estoque limitado de analogias que contra
lam o que a pessoa pode enxergar e empobrecem sua compreensao 
do real pela restric;:ao de seu discernimento do possivel. Sob a influencia 
de tais automatismos, a consciencia torna-se vaga. A vontade separa
se da imaginac;:ao ou e escravizada a uma imaginac;:ao enfeitic;:ada por 
uma concepc;:ao estreita dos estados possiveis de existencia. 

0 outro eu e capaz, em momentos de auto-reflexao ou surpre
sa, de olhar para esses automatismos de conduta e percepc;:ao de urn 
ponto de vista mais distanciado e negar que esgotem 0 ambito da per
sonalidade. Esse poder de colocar-se a parte, ja sugerido pela nature
za da consciencia e pela qualidade indefinida de nossos desejos, e con
firmado pela triplice dialetica da saciedade e insaciedade. Uma das 
manifestac;:oes mais notaveis da divisao no eu consiste precisamente 
na passagem do tedio a diversao e vice-versa. 

Assim, ao mesmo tempo, o eu e apanhado em automatismos e 
ocasionalmente e capaz de observa-los de fora. Compare essa divisao 
do eu com a divisao entre o que urn mundo social condicional incor
pora e o que exclui. Os conflitos continuos da polltica rotineira e a con
troversia normativa servem como lembranc;:a permanente na vida so
cial, de que a sociedade pode ser refeita e reimaginada por meio de 
uma escalada de esforc;:o pratico e visionario. 

A genese da divisao do eu esclarece a natureza da liberdade na 
vida da paixao. A pessoa deixa de se colocar em situac;:oes nas quais suas 
relac;:oes imaginativas ou praticas com outras pessoas possam ser aba
ladas. Ela age a partir de uma desconfianc;:a dos outros: do que elas lhe 
farao se seu comportamento e seus pensamentos nao forem protegidos 
por uma carapap de idiossincrasia compulsiva ou de submissao ao 
habito coletivo. Mesmo assim, o efeito de sua ac;:ao e escraviza-lo ainda 
mais aos outros, roubando-lhe o meio de causar surpresa. Sua conduta 
revela uma descrenc;:a nos pr6prios poderes de auto-afirmac;:ao e auto
transformac;:ao. Essa descrenc;:a equivale a urn fracasso em compreender 
a natureza provis6ria de qualquer versao fixa de uma identidade indivi-
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dual. 0 indivfduo reduz sua identidade ao carater e nega seus elemen
tos transcendentes e indefinidos. 

A liberdade de reimaginar e refazer o carater, porem, e compro
metida pelos efeitos da fortuna moral e confundida pela mistura cons
tante, em uma vida humana normal, de estados de divisao e de mo
mentos em que esses estados parecem ser vencidos. Para progredir na 
autotransforma~ao e romper a coura~a do carater, a pessoa deve pas
sar par urn perfodo de vulnerabilidade exacerbada. Suas oportunida
des de avan~o nao dependem apenas dela propria. Dependem tam
bern de como as outros a receberao nessas ocasioes de vulnerabilidade 
agravada. Sea enganam em vez de aceita-la, sua proxima aventura na 
vulnerabilidade afirmada sera muito mais difkil de empreender. Ne
nhuma resposta (mica da parte de outra pessoa constitui obstaculo in
supera\!el a inven~ao moral. Mas o padrao total de resposta inclui urn 
elemento de pura sorte sob o qual o indivfduo em luta nao tern ne
nhum controle. 

Novamente, a experiencia comum sempre combina a auto
divisao e a supera~ao dessa divisao. 0 momenta de divisao e uma con
di~ao de liberdade diminufda: o carater e seus automatismos assumem 
vida propria. Mas esse contraste entre liberdade e limita~ao e sempre 
mais fraco do que parece. Os automatismos ressurgem constantemente 
contra o fundo da vasta pregui~a espiritual, a apatia avassaladora da 
experiencia comum. Eles sempre contem elementos contrastantes. 

\ 

Sempre deparam com circunstancias inesperadas que podem capaci-
tar a pessoa a livrar-se deles. 

Assim, a analise do estado de divisao ja sugere a qualidade su
til da liberdade na vida da paixao. As paixoes nao sao atos de vonta
de livres nem eventos que simplesmente acontecem com as pessoas. 
Sao esfor~os em urn contexto de liberdade perturbada, para sempre 
perdida e reconquistada. Assim como se referem a uma realidade hu
mana que ilude o contraste entre compreensao e avalia~ao, tambem 
derrotam a oposi~ao simples entre escolha e compulsao, pais mostram 
par que e par quais meios essa oposi~ao pode surgir. 

Considere agora urn dos incidentes mais enigmaticos e comuns 
da vida da paixao- a experiencia da compulsao ou desejo obsessi
vo. A analise dessa experiencia poe em jogo as ideias iniciais sabre o 
desenvolvimento e a divisao do eu. Mostra como essas ideias ligam
se uma a outra e ao seu contexto pratico. 
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Como obsessao quero designar, grosso modo, qualquer ciclo de 
comportamento repetitivo do qual uma pessoa sente-se incapaz de li
bertar-se. Minhas observapSes aplicam-se principalmente aos casos em 
que dependencia ffsica e compromisso ideol6gico desempenham 
apenas urn papel subsidiario. Mas esses argumentos aplicam-se tam
bern aos casos em que tal compromisso ou tal dependencia surgem 
como resultado final de urn desejo enlouquecido, fixo, que os ante
cedeu. Esse desejo pode ser, por exemplo, a inclina~ao compulsiva por 
urn prazer sexual, pelo acumulo de urn certo bern, ou pela execu~ao 
de uma determinada atividade particular. 

0 habito compulsivo, definido inclusivamente, pode ser torna
do como paradigma da obsessao. Visto dessa maneira, e o disturbio 
mental mais comum. E tambem o aspecto mais visfvel da loucura na 
vida comum. Sua elucida~ao, portanto, revela algo importante a res
peito da vida da paixao. Lembre-se de seus sinais caracterfsticos. 

Primeiro, envolve urn estado de liberdade diminufda. A com
pulsao mina a vontade e a imagina~ao, ainda que apenas isolando-os. 
Segundo, o eu sente-se vazio quando nao apegado ao objeto de seu 
habito; o apego torna-se uma exigencia da posse. Terceiro, a condi~ao 
efetiva do gozo deixa de oferecer urn contentamento estavel. Mesmo no 
auge do acesso ao objeto de seu desejo, o compulsivo sente algo erra
do e incompleto; a satisfa~ao recua. Quarto, toda experiencia do habi
to conserva urn elemento de obscuridade recalcitrante. Em primeiro 
lugar, o habito nao consegue tocar exatamente o que deseja no objeto 
ou no estado de coisas. Qualquer tentativa de pensar completamente 
seu fasdnio fracassa. Em segundo lugar, o desejo e altamente dirigido 
e capaz de redirecionamento repentino e aparentemente caprichoso. 
Num momento, parece fixado a uma entidade bem-definida. No instante 
seguinte, retorna a urn estado de indefini~ao ou muda de objetivo inex
plicavelmente. Esses tra~os ainda sao caracterfsticas superficiais. Seu 
significado mais profunda e revelado quando reexaminamos o habito 
compulsivo a luz das ideias iniciais sobre a autodivisao e o auto
desenvolvimento. 

A condi~ao compulsiva ou obsessiva e, em certo sentido, ape
nas urn exagero dos automatismos de conduta ou imagina~ao que ca
racterizam o eu dividido. Mas no estado normal de consciencia esses 
automatismos sao experimentados de maneira banal. Eles contribuem 
para a qualidade apatica da experiencia comum: a luta muda e persis-
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tente para passar de uma tarefa a outra e de uma percep~ao a outra. 
No momenta da compulsao, ao contrario, ha uma ruptura frenetica 
com o conteudo da experiencia comum. 

0 estado dividido do eu e antes aprofundado que vencido. En
quanta dura o momenta do gozo inquieto, os automatismos sao per
cebidos como reposit6rios de ambas as metades do eu dividido. 0 
compulsivo trata o comportamento compulsivo (obsessivo) como se 
fosse mais que urn conjunto localizado de automatismos do qual seu 
eu mais livre, mais verdadeiro e mais indefinido pode se afastar. Tam
bern ve no habito uma expressao de sua personalidade mais livre. E 
como se as duas metades do eu dividido - o eu tornado rotineiro e 
0 eu alem das rotinas, as partes da personalidade que 0 carater inclui 
e as partes que' nao inclui- fossem dobradas uma sabre a outra. A 
capacidade de repeti<;ao da rotina combina-se com a percep~ao de uma 
ruptura que toea 0 amago vital da personalidade. 

A genese da paixao na autoconsciencia ilumina o vinculo obses
sivo entre o frenesi e a repeti<;ao. Esse vinculo coloca mais diretamen
te em jogo a etapa final do desenvolvimento do eu: a etapa em que, 
tendo aprendido a buscar o prazer Fisico e a aceita<;ao pessoal, o indi
viduo empreende a busca do nao-contingente. A fixa<;ao compulsiva e 
agitada pode parecer uma regressao as eta pas mais primitivas da expe
riencia. Mas, embora a fixa<;ao funcione par meio da repeti<;ao, do blo
queio normal ao desenvolvimento, ela chama a vida os aspectos mais 
refinados e desenvolvidos da auto-experiencia. 

0 compulsivo comporta-se como se, ao alcan<;ar o objetivo fixo 
de seu desejo, pudesse satisfazer suas vontades mais insaciaveis. Na 
experiencia comum, a saciedade temporaria torna-se rapidamente in
satisfa~ao, e o restabelecimento da insatisfa<;ao constitui a experien
cia da insaciedade. Alem disso, a passagem de satisfa<;ao a insatisfa
<;ao e vice-versa e congelada em urn momenta unico, assim como as 
duas metades do eu dividido sao sobrepostas. Assim, a qualidade dis
tinta, atormentadora do epis6dio do habito compulsivo, e a fusao de 
saciedade e desapontamento em urn epis6dio concentrado, prolonga
do de desejo angustiado e fixo. A saciedade e sua nega<;ao agora sur
gem juntas como uma unica experiencia. 

As caracteristicas insaciaveis de nossa busca de aceita<;ao pes
soal sao normalmente difusas ao longo de toda a vida do encontro. Os 

I 
aspectos insaciaveis de nossa busca pelo nao-contigente normalmente 
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sao investidos em urn mundo social ou em uma realidade transcenden
te. No momenta da compulsao, porem, as pessoas agem como se to
dos esses elementos de desejo indefinido pudessem ser capturados e 
satisfeitos por meio da conquista de urn objetivo particular. 0 habito 
compulsivo concentra os aspectos mais fortes e mais imensuraveis do 
desejo em urn unico ponto. Mas nossos desejos nao perdem sua qua
lidade indefinida e insaciavel ao serem assim deslocados e fixados. 

Desses fatos surge a angustiada mistura de contentamento e in
satisfac;:ao e de repetic;:ao e frenesi. Deles origina-se tambem a estranha 
coexistencia de fixac;:ao no desejo e mudanc;:as caprichosas na direc;:ao 
dos desejos compulsivos. 

0 habito exige que o desejo seja fixo para que possa subordi
nar a conduta ou a percepc;:ao a urn principia de repetic;:ao. Mas qual
quer objeto particular do desejo e sempre incomensuravel diante da 
qualidade indefinida do proprio desejo. A arbitrariedade do vinculo 
entre o desejo e seus objetos lembra a arbitrariedade da ligac;:ao entre 
o signa e o significado em uma linguagem: o habito e uma linguagem 
que expressa os aspectos mais fortes e mais obscuros do desejo em 
formas absurdas e arbitrarias. Uma hist6ria particular de associac;:oes 
individuais pode explicar a preferencia de urn individuo por certas fi
xac;:oes em detrimento de outras. Mas a realidade basica no habito 
continua a ser a fragilidade do vinculo entre o desejo e seus objetos. 
0 reflexo dessa fragilidade na experiencia subjetiva do compulsivo e 
a consciencia da obscuridade de sua compulsao. 





III 
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0 ponto de partida para esta analise das paixoes e 0 efeito que a vi
sao modernista de nossa rela~ao com nossos contextos tern sabre a 
concep~ao cristao-romantica de intersubjetividade e do encontro pes
soal. Antes de elaborar uma analise das paixoes particulares, pode ser 
util reformular a tese modernista de forma que enfatize sua mensagem 
a respeito da liga~ao entre paixao e sociedade. 

0 primeiro elemento na tese modernista e a cren~a de que as 
paixoes carecem de urn contexto social naturale que, para se afirma
rem e se desenvolverem, devem desobedecer ao roteiro que todas as 
sociedades e culturas escreveram para elas. Alem disso, a ausencia de 
urn modelo unico, com autoridade, de ordenamentos sociais priva as 
emo~oes de uma ordem inquestionavel. Pais as paixoes, propriamente 
entendidas, nada mais sao que rela~oes instrumentais entre pessoas, 
rela~oes subjetivamente experimentadas, sentidas e compreendidas. 

Par que as paixoes resistem as institui~oes e dogmas da socieda
de? Porque apenas par meio dessa resistencia as pessoas podem impe
dir a polaridade das paixoes de ser superada e ocultada pelo desempe
nho compulsivo de papeis sociais predefinidos. E apenas tratando-se 
como individuos, nao como detentores de urn papel, e que podem 
abrir espa~o para as oportunidades da paixao. 

0 segundo elemento do principia modernista e 0 reconhecimento 
da necessidade e da especificidade de urn contexto coletivo para a vida 
do encontro pessoal. Embora aparentemente uma nega~ao do primeiro 
principia, a segunda tese pode ser vista mais precisamente como uma 
especifica~ao adicional dele. Ordens sociais e culturais particulares nao 
podem ser dispensadas, mesmo que care~am da autoridade final que 
lhes permitiria servir como projetos para a paixao. Ideias e institui~oes, 
muitas delas inevitavelmente especificas de uma sociedade, idade, classe 
ou comunidade, informam paixoes particulares. A propria maneira como 
uma pessoa sente ciume ou vaidade pode depender significativamente 
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de cren~;:as e arranjos que ela pode compreender apenas parcialmente e 
transformar lentamente. Na verdade, o eu embarca em uma busca va 
quando tenta sustentar apegos passionais que flutuem acima do mundo 
prosaico dos arranjos sociais e ideias herdadas. Tome, por exemplo, os 
amantes romanticos que buscam compulsivamente uma troca de emo
~;:ao pura, para alem da restri<;:ao social. Descobrirao que, por serem inca
pazes de admitir uma presen<;:a social e de ajustar-se a urn conjunto mais 
amplo de responsabilidades e devo~;:oes pessoais, o sentimento que aca
lentam deve desaparecer rapidamente, sem ter exercido a influencia 
transformadara que os amantes esperavam dele. Se forem auto-reflexi
ves, tambem descobrirao que sua concep~;:ao de amor carrega a marca 
de urn epis6dio bern descrito na hist6ria de sua cultura. 

Os dois primeiros elementos do prindpio modernista podem pa
recer, em conjunto, frustrar qualquer esperan~;:a de viver a paixao de urn 
modo que nao perverta suas qualidades mais importantes. Juntos, es
ses elementos parecem colocar apenas outra variante do perigo gemeo 
que amea~;:a, divide e desorienta o projeto de auto-afirma~;:ao: a derro
ta par recuo ou par submissao- neste caso, recuo diante das reivin
dica~;:oes da sociedade e da cultura estabelecidas ou submissao a essas 
reivindica~;:oes. Muitos, na verdade, compreenderam o principia moder
nista dessa maneira, como urn incentivo a busca, em uma liberdade vazia 
e angustiada, da {mica alternativa a escravidao e a ilusao. 

Mas a visao modernista da paixao e da sociedade inclui urn ter
ceiro componente que altera a significa<;:ao dos outros dois. Essa tercei
ra ideia e a cren~;:a de que as formas da vida social diferem na medida 
em que capacitam os individuos a lidar uns com os outros antes como 
pessoas que como agentes de categorias coletivas declasse, sexo ou 
comunidade, como superiores e subalternos em uma cadeia fixa de hie
rarquia ou como produtos passivos de uma tradi~;:ao coletiva a qual eles 
nao tern far~;:a para rever. 

0 deslocamento modernista em nossa visao recebida de solida
riedade deve ser justificado pela sua contribui~;:ao para a compreensao 
de nossa experiencia imediata de encontro e sociedade. A consulta a 
experiencia sera mais facil agora que o argumento avan~;:a da natureza 
fundamental da paixao e a feitura do eu passional para o estudo de pai
xoes particulares e da vida que comp6em. 

Vistas individualmente, as paix6es exibem as transmuta~;:oes de 
nossa necessidade e medo redprocos. A serie dessas emo~;:oes indivi-
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duais pode, em prindpio, dar a impressao de constituir uma tabela de 
formas indestrutivelmente distintas de encontro pessoal. Mas, a medida 
que nossa compreensao do eu e da sociedade ganha mais liberdade 
diante de preconceitos injustificaveis a respeito das possibilidades da 
experiencia e a medida que a propria vida social torna-se menos in
crustada em uma estrutura protetora de divisao e hierarquia, as distin
s;:oes entre as paixoes perdem sua clareza ilus6ria. Cada vez mais, as 
paixoes parecem estar deslocando e sobrepondo varias;:oes sabre os 
temas fundamentais do amor e do 6dio- temas que, par sua vez, 
interpenetram-se. Seas paixoes formam urn sistema, elas o fazem me
nos como elementos indistinguiveis ligados par relas;:oes fixas que 
como amplificas;:oes mutuas. 

Uma analise modernista de paixoes particulares e conduzida 
aquinas antigas categorias dos moralistas: o discurso das virtudes e dos 
vicios. Mas esse voluntarioso arcaismo - a expressao exterior de uma 
tentativa de tratar o modernismo como urn momenta na transformas;:ao 
da visao cristao-romantica de nossa identidade compartilhada - nao 
deve obscurecer os deslocamentos de sentido acumulados aos quais 
essas categorias foram sujeitadas. Essas conversoes de sentido simples
mente refletem e ampliam a reconstrus;:ao modernista da visao cristao
romantica de solidariedade e a revisao modernista do estilo classico do 
argumento normativo. 

Par uma conversao de sentido, cada uma das categorias usadas 
para classificar a paixao combina analise psicol6gica e postura ava
liat6ria. A conversas;:ao entre a analise e a postura deriva de uma pratica 
de julgamento normativo que enfatiza a significas;:ao de cada paixao para 
a polaridade central das paixoes e trata nossas tentativas de lidar com 
essa polaridade como parte de nosso projeto de auto-afirmas;:ao. 

Par meio de outra conversao de sentido, as diferens;:as entre as 
paixoes individuais sao enfraquecidas. Cada paixao e concebida como 
nada mais que urn local tipico, recorrente, na mesma experiencia uni
ficada de desejo e risco mutuos. E cada urn desses locais sugere 
discernimentos e excita motivas;:oes que nos convidam a ocupar outros 
locais. Justamente porque as distins;:oes entre elas sao tao frageis, uma 
paixao individual pode incorporar a polaridade unificadora das paixoes. 

Ainda par meio de outra conversao de sentido, a conceps;:ao de 
paixao exemplificada par essa discussao dos locais tipicos recusa-se a 
definir a paixao pelo contraste com a compreensao racional ou a con-
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vens;ao social. Em vez disso, ve as paixoes como o conjunto de possibi
lidades elementares de ligas;ao humana, que transbordam as restris;oes 
impostas por instituis;oes e preconceitos estabelecidos. Uma conse
quencia dessa abordagem e que a teoria das paixoes tern implicas;oes 
para uma compreensao da mente e da sociedade. Justamente porque 
pode gerar reivindicas;oes epistemol6gicas e pollticas, ela nao tern de 
se desculpar pela falta de urn fundamento epistemol6gico ou politico 
explicito. 

Meu estudo de paixoes particulares comes;a com emos;oes que 
se relacionam apenas obliquamente com a polaridade central de dese
jo e risco, mas que, justamente por essa razao, revelam com mais clare
za ainda as fors;as em funcionamento nessa polaridade. Essas experien
cias da paixao irrompem na vida social partindo de uma posis;ao em 
sua fronteira; sao proto-sociais. Parecem originar-se menos da troca do 
encontro que de predisposis;oes ou vulnerabilidades que em parte 
preexistem, envolvem ou rompem nossos experimentos centrais de 
sociabilidade. Elas interrompem o fluxo da vida social normal de ma
neiras que iluminam nossa relas;ao com os contextos de nossa as;ao e 
que demonstram como essa relas;ao influencia a experiencia de desejo 
e risco mutuos. Essas paixoes sao a lasdvia e o desespero. 

A lasdvia e o desespero sao proto-sociais no sentido de que, 
mais que qualquer outra emos;ao, parecem pertencer a uma constitui
s;ao que precede, em fors;a e carater, a nossa vida na sociedade. Exceto 
pelos desejos fisicos de alimentas;ao e abrigo, nenhum impulso tern 
menos probabilidade de esperar urn ambiente favoravel para reafirmar
se. Ao Iongo da vida dos indivfduos e da hist6ria das sociedades, eles 
reaparecem como fors;as destrutivas que devem ser domadas ou exor
cizadas para que subsista uma ordem civil. 

Movida pela lasdvia, a pessoa age como urn ego voraz, impelido a 
desempenhar urn papel em urn drama biol6gico que obscurece os com
promissos sociais. Esse papel permite que ele experimente a si mesmo 
como fors;a incapaz de conceber a sociedade ou outras pessoas como 
outra coisa que nao auxiliares ou obstaculos para a tranquilizas;ao tem
poraria de urn desejo insaciavel. Com certeza, o desejo sexual humano 
nao tern nenhuma ocasiao ou manifestas;ao necessaria. Mas, embora essa 
indeterminas;ao possa permitir ao desejo ser mais profundamente infor
mado por praticas institucionais e crens;as compartilhadas do que seria 
possfvel de outra forma, tambem da a lasdvia uma insistencia e 
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onipresen~a que de outro modo nao teria. Na verdade, a qualidade 
vagante e desfocada do desejo, sua natureza frequentemente andr6gina 
e seu descompromisso potencialmente completo com os imperativos da 
reprodu~ao explicam como a lascivia pode surgir como uma for~a que 
ilude a compreensao da cultura e a disciplina da sociedade. 

0 desespero e proto-social em urn sentido similar. Tambem ele 
surge como uma experiencia enraizada em uma capacidade que traze
mos para nossos envolvimentos na sociedade; e combina o sentido de 
impulsividade com urn fundamento da capacidade que mais distingue 
nossa constitui~ao: a capacidade de distanciamento dos contextos co
muns de nossa atividade e de questionamento de sua condi~ao e auto
ridade. Podemos nos desesperar porque nos experimentamos como 
senhores de uma liberdade de reflexao que excede imensamente nos
so poder de imprimir nossas preocupa~oes pessoais imediatas nos 
mundos social e natural em que nos encontramos. Podemos fazer mais 
perguntas sobre nossos contextos sociais e mentais do que nos seria 
possivel responder. 0 fato de que as respostas que nao podemos dar 
sao as {micas que importam pode parecer urn infeliz subproduto de 
nossa liberdade de violar as regras dos mundos sociais e mentais que 
construimos. 

Essas observa~oes ja sugerem urn sentido mais sutil e complexo 
do carater proto-social da lascivia e do desespero. Essas paixoes amea
pm nao apenas a estabilidade e a autoridade de formas particulares de 
vida social e de estilos particulares de existencia pessoal, mas as reivin
dica~oes fundamentais que a sociedade e a cultura nos fazem. Elas co
locam esse desafio mais radical ao perturbar a capacidade imaginativa 
de nos colocarmos na postura mental que a sociedade - qualquer so
ciedade - exige de n6s e que mesmo o conjunto mais simples de en
contros e compromissos pessoais invariavelmente exige. Ao atacarem 
as funda~oes imaginativas de nossos compromissos sociais, elas tam
bern minam nossa disposi~ao para as tarefas mesquinhas e intermina
veis e para realizar os inumeros e mudos sacriflcios que ajudam a sus
tentar esses compromissos. 

Contudo, mesmo nesse papel subversivo, o desespero e a !asci
via podem revelar verdades a respeito de n6s mesmos que qualquer 
concep~ao adequada da vida da paixao tern de reconhecer. Todas es
sas verdades tern rela~ao com nossa inadequa~ao para a circunstancia 
da dependencia mutua e com nossa capacidade de agir na sociedade 
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como se nao tivessemos sido feitos para ela, como se tivessemos outra 
voca<;ao, que as restri<;oes do discurso e da pratica nao podem aprovar. 
Assim, as formas de experiencia e de visao que podemos alcan<;ar em 
momentos de lasdvia ou desespero representam embara<;os perpetuos 
a todas as doutrinas que nos retratam como meros produtos de institui
<;6es sociais e normas culturais. Nesse fato encontra-se a significa<;ao 
especial dessas paixoes para o modernismo e para a tentativa de unir a 
concep<;ao modernista de nossas rela<;6es com os contextos de nossa 
a<;ao e a visao cristao-romantica de nosso relacionamento mutua. 0 
restante desta passagem trata da lasdvia e do desespero como paixoes 
que combinam uma oposi<;ao a ordens sociais particulares, uma amea
<;a a autoridade de toda sociedade e cultura e uma revela<;ao de fatos a 
respeito de nossas suscetibilidades e capacidades que qualquer visao 
adequada do eu deve reconhecer. 

A lasdvia e a atra<;ao sexual nao transformada pelo amor e, mais 
geralmente, nao inspirada pela imagina<;ao da alteridade. A outra pes
soa afigura-se primariamente como uma fonte indistinta de prazer -
embora tra<;os particulares desse corpo possam tornar-se os objetos de 
uma preocupa<;ao obsessiva, sua atra<;ao nao depende de pertencerem 
a uma personalidade complexa, unica. Logo toma-se evidente que esse 
sacriffcio da individualidade distinta ao prazer indiscriminado serve 
simplesmente como ponto de partida: o jogo do prazer logo cede lugar 
a urn embate de vontades, e esse embate, por sua vez, pode permitir 
uma redescoberta da individualidade distinta da outra pessoa. 

A lasdvia ataca o mais importante elo entre a biologia e a cultu
ra. A sexualidade rebela-se contra seu servi<;o a reprodu<;ao da socieda
de e amea<;a subverter as propriedades de parentesco e domesticidade. 
Torna-se uma for<;a aleat6ria e potencialmente destruidora. 

Mas o que exatamente essa for<;a amea<;a? Antes de nossa era de 
polltica de massas e hist6ria mundial, muitas culturas defenderam uma 
imagem de coexistencia humana que n6s, filhos da era da emancipa
<;ao parcial da falsa necessidade, em boa parte, rejeitamos. Essa ima
gem propunha urn modelo de coexistencia humana que via o poder, a 
troca e o compromisso comunitario como naturais e adequadamente 
fundidos nos mesmos encontros pessoais. Seu programa era tornar 
toda a sociedade urn mundo de patronos e clientes. Sua convic<;ao era 
que esse clientelismo universalizado representa a unica alternativa a 
guerra social selvagem e ao egoismo avassalador. Rela<;oes de poder 
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enrijecidas tornaram-se o contexto pressuposto da troca pratica. Os as
pectos instiveis, autocentrados da troca, deviam por sua vez ser remo
delados pelo reconhecimento de lealdades mutuas que restringissem a 
disposis;:ao de cada parte para exigir da outra- superior ou subordina
da - qualquer coisa que as circunstancias permitissem. Embora geral
mente se pretendesse aplicar a toda area da vida social esse modelo de 
associas;:ao humana, seu contexto de aplicas;:ao mais exemplar, caracte
risticamente, continuou a ser a familia e a comunidade imediata. Na 
verdade, seus proponentes muitas vezes afirmaram que todas as rela
s;:oes sociais entre senhores e subalternos ou entre governantes e sudi
tos devem ser modeladas sobre urn padrao idealizado da vida familiar. 

Sempre que essa conceps;:ao das formas possiveis e desejaveis de 
associas;:ao humana exige obediencia, a lascivia surge como uma fors;:a 
de dissolus;:ao, porque desobedece aos padroes da relas;:ao patrono
cliente. Mas, enquanto ajuda a destruir essa relas;:ao, pode tambem reve
lar a oportunidade de urn estilo alternativo de coexistencia. Pois, tao 
logo a lascivia passa da busca do prazer para o embate de vontades, ela 
sugere que esse embate pode modificar as relas;:oes de poder em que as 
formas estabelecidas de comunidade e troca estao inseridas. 

0 mesmo ponto pode ser reformulado em termos mais gerais, 
que mostram como uma experiencia de sexualidade sem amor pode 
exercer esse efeito destrutivo e construtivo mesmo quando o ideal de 
patronos e clientes perdeu sua autoridade. A lascivia sempre faz soar 
uma nota de afirmas;:ao pessoal descontrolada. A sexualizas;:ao das rela
s;:oes de poder lembra a violencia fisica eo conflito coletivo em sua ca
pacidade de gerar ligas;:oes e combinas;:oes que as instituis;:oes esta
belecidas eo dogma dominante nao podem aceitar. As lutas mesqui
nhas, comicas a que essa sexualizas;:ao da origem, tornam-se facilmen
te veiculos para a afirmas;:ao de necessidades e de meios para a satisfa
s;:ao dessas necessidades, que a ordem existente desconsidera. Assim, no 
harem, tornado como metafora de uma sociedade devotada a busca do 
prazer, o conflito em torno dos termos basicos da vida coletiva e supos
tamente reduzido a urn minimo. (Lembre-se de Montesquieu.) A obe
diencia mascara-se como rendis;:ao a sensualidade. Contudo, a capaci
dade das mulheres de seduzir os eunucos que as guardam e o mestre 
que as usufrui, e de excitar seu ciume e desconfians;:a, funciona como 
uma fors;:a sinistra e inexplicavel, capaz de desorganizar ate mesmo o 
que pode nao ter como reconstruir. Pois nossos desejos tern uma qua-
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lidade indeterminada e equivoca: os que nao podem ser inteiramente 
suprimidos servem como meio para afirmar outros, mais facilmente 
subjugaveis, e os sonhos que foram banidos do mundo publico reapa
recem no mundo privado. Os mais persistentes desses sonhos e dese
jos sao os que expressam nosso desejo de sermos aceitos e de que se 
importem conosco. 

Assim, a lasdvia pode representar urn ataque a uma forma parti
cular da vida social, que ajuda a criar no dominio minusculo do encon
tro pessoal imagens antecipat6rias de uma ordem social alternativa. A 
lasdvia, porem, tambem pode representar urn desafio mais radical para 
as fundap3es imaginativas da vida social. Pode faze-lo diminuindo nos
sa capacidade de imaginar a alteridade das outras pessoas. 

Quanta mais negamos a originalidade das outras pessoas, mais 
empobrecida e rigida se torna a nossa concep~ao de sociedade. Vema
nos uns aos outros como produtos compulsivos de nossas formas de 
vida social e de nossas tradi~oes de discurso, em vez de vermos essas 
tradi~oes e formas como manifesta~oes provis6rias de n6s mesmos. 
Como nenhum conjunto de arranjos sociais e dogmas culturais pode 
informar plenamente nossas liga~oes praticas e passionais, nenhum 
grau de entrincheiramento de uma ordem social e cultural contra o de
safio eficaz pode justificar a nega~ao imaginativa da originalidade em 
n6s mesmos e nos outros. 

0 extrema dessa nega~ao e nossa tentativa de reduzir os outros 
a condi~ao de meras ocasioes para a frui~ao de prazeres solitarios se, 
na verdade, o prazer nao for solitario pela propria natureza. Urn extre
ma menor de nega~ao e a visao das outras pessoas como egos em re
sistencia em urn conflito de poderes ou como calculadores de estrate
gia em urn sistema de troca que imaginamos exigir apenas urn fluxo 
incessante de desejos aleat6rios e urn conjunto estavel de papeis neu
tros. Aqui, ja come~amos a perceber a outra pessoa como uma vontade 
distinta e potencialmente oposta, embora talvez nao lhe confiramos 
uma forma mais ricamente definida de experiencia subjetiva. Reconhe
cido esse minima de distin~ao, abrimo-nos para a possibilidade de ser
mos surpreendidos: a pessoa desejada pode conseguir impor a nossa 
aten~ao nao urn desejo isolado a ser trocado par urn desejo nosso, mas 
uma personalidade unica em busca de aceita~ao; ou ela pode dar voz a 
uma concep~ao dos pr6prios termos de seu acesso material e emocio
nal mutua, que entra em conflito com a nossa. 



Parte III 171 

A nega~ao radical da alteridade e, portanto, da sociedade que e 
sugerida pela lasdvia consiste na experiencia solipsista das outras pes
soas como meras causadoras de momentos de gozo. A origem do pra
zer no corpo de outra pessoa e acornpanhada pela capacidade de nao 
imagina-la como, em qualquer sentido interessante, outra pessoa. Nes
sa rnedida, urn episodio de lasdvia oferece-nos uma experiencia mo
rnentanea de como seria caso a sociedade nao existisse. 

Mas toda experiencia de gozo ja incorpora alga de urn conflito 
de vontades: os outros devem ser exclufdos. Na lasdvia essa exclusao 
assume urn sentido rnais drarnatico, pais e a propria fonte do prazer 
que se deve impedir de falar e atuar como o indivfduo radicalrnente 
(mica e independente que na verdade e. Assim, se todas as nossas ex
periencias de prazer tendem a ser revestidas pelo exerdcio do poder, 
ou da luta pelo poder, a superposi~ao e ainda mais inevitivel na vida 
sexual. Ern nenhurn lugar essa passagem do acumulo do prazer para o 
conflito de poder e rnais clararnente demonstrada que na facilidade 
corn que a lasdvia assume urn vies sadico ou masoquista. Tendo parti
do de urna absor~ao cornpleta nos nossos prazeres e cultivado a ce
gueira quanta a sua origem, logo somas arrastados a urn conflito de 
vontades que modifica o carater e dirninui a for~a de nossa nega~ao da 
alteridade de outras pessoas. Agora e negada a possibilidade de recon
ciliarrnos dais eus independentes na rnesrna rela~ao: devemos negar 
vigorosamente a nos mesrnos (masoquismo) ou ao outro (sadismo) a 
condi~ao de urn eu que busca e merece a aceita~ao de outros eus. Com 
isso, oferecernos uma resposta inequivocarnente negativa a questao co
locada pela polaridade central das paixoes - se podemos ou nao re
conciliar as condi~oes capacitadoras da auto-afirrna~ao. 

A lasdvia que se deslocou da busca ingenua do prazer para o an
gustiado jogo do poder nao ve nenhurna auto-afirrna~ao que nao seja 
isolarnento. Como modelo de encontro pessoal, portanto, ela nos conde
na a renunciar a esperan~a de rnudar a rela~ao entre nossa necessidade 
de serrnos aceitos pelas outras pessoas e de participar corn elas de for
mas compartilhadas de vida e nossa necessidade de manter e desenvol
ver urna atitude independente. 0 abandono dessa esperan~a, por sua 
vez, e o proprio cerne da experiencia do desespero; essa sirnilaridade ja 
come~a a sugerir como as duas paixoes proto-sociais estao ligadas. 

Contudo, esse exernplo extrema de rendi~ao a uma visao deses
perada, de rela~oes pessoais rfgidas, oferece urna oportunidade para sua 
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propria correc;;:ao. 0 objeto que resiste a urn desejo sem amor espera 
uma oportunidade de mostrar quem e. Os interludi.os mais significantes 
de inepcia, distrac;;:ao ou desapontamento podem servir para revelar o in
dividuo real. E quando, par fim, se faz ouvir, ele o faz em uma circuns
tancia que enfatiza ainda mais sua surpreendente individualidade, pois 
no encontro sexualmente obsessivo que principia, buscando no prazer 
uma altemativa a sociedade, passa de urn gozo nao-social para urn con
fronto aberto de vontades, nas quais as categorias da divisao social e hie
rarquia podem ser colocadas a uma distancia maior do que em boa parte 
da experiencia comum. 0 objeto da lascivia, portanto, pode surgir ainda 
mais claramente, quando aparece, como individuo unico, inesperado 
que sempre e. E, assim que reconhecemos a outra pessoa como o indivi
duo que e, podemos ser capazes de imaginar uma forma de ligac;;:ao com 
ela em particular - e com outras pessoas em geral -, que modera o 
conflito entre as condic;;:oes capacitadoras da auto-afirmac;;:ao. 

Assim, a lascivia pode antecipar a dinamica do amor, cuja ausen
cia parecia definir sua propria natureza. Em urn amor sexualmente rea
lizado, a sequencia de reac;;:oes inclui uma consciencia de que o outro 
nos quer na nossa forma corporificada e culmina na experiencia da 
sufusao par atividade corporal involuntaria, na verdade, par uma ativi
dade orientada para outra pessoa em sua corporificac;;:ao. Supera nossa 
repugnancia pela carne de outra pessoa e o fazemos de urn modo que 
nos confronta da maneira mais inequivoca com nossa existencia como 
carne. Tao logo se revela que o outro e mais que uma fonte indistinta 
de prazer ou uma vontade resistente, o contraste entre a lascivia e o 
amor perde sua forc;;:a e cede lugar a urn impulso de afirmac;;:ao e desejo: 
desejo de encarnar outro, a afirmac;;:ao do eu encarnado. 

A relevancia mais geral da lascivia para uma compreensao do eu 
torna-se mais clara. Nossa corporificac;;:ao e todo o carater sensual da 
experiencia que a acompanha tornam possiveis a desemancipac;;:ao da 
outra pessoa e a consequente petrificac;;:ao da polaridade central das 
paixoes. Mas, ao nos tornarmos corpos que colidem e anseiam uns pe
los outros, essa encarnac;;:ao tambem revela-se impossivel para 
isolarmo-nos completamente das outras pessoas. Teriamos de ser espi
ritos desencarnados para conseguirmos isolamento completo ou trans
parencia e comunhao totais. 

0 desespero e a outra paixao proto-social. A experiencia central 
do desespero encontra-se na sobreposic;;:ao de dais eventos: uma inca-
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pacidade de reconciliar nossa necessidade e nosso temor pelos outros 
e uma conviq:ao de que nossas circunstancias basicas no mundo tor
nam essa reconcilia~ao impossfvel. Quando nos desesperamos, experi
mentamos a inexistencia da liberdade basica, que consiste na capacida
de de atuar sobre concep~6es alternativas de nossas rela~oes imediatas 
com outras pessoas. Tais concep~oes se oferecem para limitar o confli
to entre as condi~oes capacitadoras da auto-afirma~ao e nos prometem 
oportunidades de apego que tambem servem como ocasioes para a 
descoberta e o desenvolvimento de uma identidade independente. 
Mas a qualidade distintiva do desespero e que essa impossibilidade 
percebida de liberdade origina-se menos de nossa visao das outras pes
soas que de uma compreensao dos cenarios em que repousam nossas 
atividades pessoais, das rotinas mais idiossincraticas do relacionamen
to, que traem uma personalidade, a estrutura social e natural de nossas 
vidas. Deve-se esperar que a base imaginativa do desespero deva origi
nar-se de uma maneira espedfica de experimentar o bloqueio em nos
sos encontros pessoais. Essas manifesta~oes distintivas, intimas de nos
sa "imagina~ao do desastre" sao aqui o principal objeto de interesse. 

Note que a ideia de desespero contorna a moderna distin~ao 
psiquiatrica entre a tristeza comum e a depressao clfnica. Essas concep
~6es psiquiatricas descrevem diferentes graus da mesma prova~ao de 
impossibilidade. Mesmo quando os casos mais graves dessa prova~ao 
podem ser atribufdos a uma causa biol6gica distinta e predominante, a 
estrutura imaginativa da experiencia permanece a mesma. Os casos 
mais serios e biologicamente fundamentados podem, na verdade, reve
lar mais plenamente uma concep~ao de nossa situa~ao que os casos 
moderados e psicol6gicos apresentam apenas de forma truncada. (Ver 
o Apendice a este ensaio.) 

Ha urn desespero de aprisionamento e urn desespero de 
estranhamento. Ambos podem amea~ar nossa disposi~ao de tomar 
parte ativa em uma sociedade particular ou em qualquer sociedade. 
Quando o alvo do desespero torna-se uma ordem social particular, a 
critica impllcita nesse desespero pode servir como urn prindpio de 
reconstru~ao social. Mesmo quando o desespero toma a dire~ao me
nos comprometedora de urn ataque aos pr6prios fundamentos da 
cultura, ele ensina uma li~ao sobre nossa constitui~ao e nossas capa
cidades que pode exercer uma influencia construtiva na reforma da 
personalidade e da sociedade. 
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Considere primeiro o desespero do aprisionamento. Seu modo 
mais familiar e a dor pela perda de outras pessoas e pela ruptura dos 
lat;;:os que nos uniam a elas. A magoa que sentimos diante de outros 
combina-se, no caso, com uma magoa que sentimos por n6s mesmos. 
Essa dor comum transforma-se em desespero quando seu foco se tor
na uma descrent;;:a em nossa capacidade de reafirmar e reconstruir 
nossas identidades individuais na ausencia das relat;;:6es que foram 
destruidas. Assim, a qualidade especial do desespero destaca-se com 
mais clareza quando sua ocasiao e o desaparecimento de urn comple
xo inteiro de relat;;:6es, talvez mesmo de uma forma ricamente defini
da de vida. 

0 abandono da fe na capacidade de sobreviver a perda de certas 
relat;;:6es nao se tornaria uma causa de desespero, a menos que a pes
soa tambem sentisse obscuramente em si uma personalidade que 
transcendesse essas e outras relat;;:oes. Muitos aspectos de sua experien
cia testemunham a circunstincia basica que a visao modernista de nos
sa relat;;:ao com os contextos de nossa at;;:ao tentou iluminar: nossa inca
pacidade de encontrar espat;;:o suficiente para o discernimento, o desejo 
e o apego pratico ou apaixonado em qualquer urn dos mundos mentais 
e sociais que construimos e temporariamente habitamos. 0 individuo, 
portanto, e dilacerado entre a sugestao de que e mais que uma serie de 
relat;;:6es sociais e a apreensao de que nao conseguiria sobreviver ao 
seu desaparecimento. 

0 desespero do aprisionamento tambem ocorre de outro modo, 
invertido e menos familiar. Nesse caso, transforma-se na incapacidade 
experimentada de nos libertarmos de urn grupo de rotinas - de nos 
distanciarmos delas e reve-las ou de reingressar nelas em termos mais 
iridependentes e autoconscientes. Em vez de duvidar de sua capacida
de para sobreviver a esse desaparecimento do cenario de relat;;:6es co
nhecido de sua vida, a pessoa duvida de seu poder para escapar a esse 
cenario ou para muda-lo. Mas, como continua a compreender o poder 
transcendente de seu proprio eu, o que poderia ter sido uma participa
t;;:ao livremente empreendida comet;;:a a ser percebido como uma 
compulsao aprisionadora - urn deslocamento que enfatiza o lat;;:o en
tre a compulsao e o desespero. Em ambas as formas do desespero do 
aprisionamento, a fort;;:a da emot;;:ao nasce da incapacidade de reconci
liar a consciencia da identidade transcendente com o reconhecimento 
da dependencia diante das relat;;:6es particulares. 
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A qualidade da prisao pode ser atribulda antes a toda uma forma 
de vida social que meramente as rotinas imediatas de uma personalida
de. Mesmo nessa forma mais geral, pon§m, a base indispens:ivel desse 
desespero continua a ser a incapacidade da pessoa para agir sobre a 
ideia de que seu apego pode libert:i-la. Como imagina sua situa~ao de 
tal modo, deixa de empreender os experimentos pessoais que pode
riam capacit:i-la a reconstruir seus cen:irios familiares ou a reconstruir
se na sua ausencia. E, como deixa de empreender esses experimentos 
voluntariamente, ou de apreender os elementos da oportunidade 
involunt:iria em sua situa~ao, a experiencia efetiva come~a a emprestar 
a seus preconceitos urn apoio fabricado. 

Ao lado do desespero do aprisionamento h:i urn desespero do 
estranhamento. A nota fundamental desse segundo estilo de desespero 
e a incapacidade de dar sentido aos cen:irios de nossas vidas pessoais 
em termos que possam ser relacionados com nossos interesses mais ur
gentes e, em particular, com a dinamica de nosso desejo e nosso risco 
redprocos. Essa incapacidade de liga~ao e experimentada como degra
da~ao de nossa capacidade de reconciliar as condi~oes que permitam a 
auto-afirma~ao. 

0 desespero do estranhamento pode ser dirigido contra urn 
modo de vida institucionalizado, particular. Em toda ordem social est:i
vel as possibilidades indefinidas de associa~ao humana logo sao 
trocadas pela sujei~ao a urn esquema de modelos de associa~ao huma
na autorit:irios. Esse esquema permite as pessoas compreender e ela
borar urn sistema de direitos como algo mais que ferramentas ou ex
pressoes de poder coercivo. Em uma forma mais frouxa, torna a vida 
cotidiana inteliglvel. 

0 esquema pode propor a mesma forma exemplar de liga~ao 
humana para todas as areas da existencia social. (Lembre a situa~ao do 
reaparecimento do prindpio patrono-cliente.) Mas pode tambem, a 
maneira de nossas pr6prias sociedades, atribuir diferentes modelos de 
associa~ao humana a diferentes esferas da vida social. Alguns desses 
modelos - como as modernas ideias ocidentais de comunidade fami
liar privada ou de cidadania em uma na~ao democr:itica - retratam 
formas de apego que tambem servem como vias para a auto-afirma~ao. 
Outros, como a mistura de acordos contratuais e hierarquia tecnica, aos 
quais abandonamos nossas vidas cotidianas, nao fazem nenhuma pro
messa de tal tipo; sua justificativa alegada encontra-se nos riscos da 
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impraticabilidade e do despotismo que, acredita-se, sao provocados 
par qualquer tentativa de substitui-los par formas moralmente mais 
ambiciosas de ligat;ao humana. 

As sociedades, portanto, diferem na medida em que reconhe
cem areas de pratica social a serem ligadas ao problema colocado pela 
polaridade das paixoes. Quanta mais 0 ambito da experiencia cotidia
na parece resistir a tradus;:ao na linguagem das preocupat;6es pessoais 
essenciais, mais amplo o papel do desespero da vida comum. Esse de
sespero, porem, convida-nos a imaginar uma reforma de arranjos so
dais que, na verdade, introduziria com mais profundidade em nossa 
existencia formas de ligas;:ao humana que nos encorajariam a reima
ginar, e a nos capacitar a construir, a relas;:ao entre a individualidade in
dependente e o apego pessoal ou comunal. 

0 objeto do desespero do estranhamento pode se desenvolver a 
ponto de incluir a propria vida, mais que qualquer ordem social parti
cular, e o Iugar da sociedade e da cultura na natureza. 0 individuo 
pode ver a vida social como aninhada dentro de urn cenario natural 
mais amplo, que torna ilus6rias ou insignificantes as nossas preocupa
t;6es com o desejo e a ameat;a mutuos, ao mesmo tempo que nos nega 
qualquer escapat6ria a essas preocupat;6es. Ele pode, par exemplo, re
jeitar todas as concept;6es de vida social, exceto uma que possa ser for
mulada na linguagem da ciencia natural. Em tal visao, o vocabulario 
com que lidamos urn como outro, rico como e de preocupat;6es da 
paixao, nao pode ser tornado seriamente em seus pr6prios termos. In
versamente, esse desespero mais radical pode assumir a forma da cren
t;a segundo a qual nossas comunidades humanas de sentido e afeto sao 
destituidas de f\.mdamento: que nada fora delas justifica as preocupa
s;:oes urgentes e os julgamentos avaliat6rios que tanto as preocupam. 
Tudo o que podemos fazer, segundo essa doutrina, e escolher urn 
mundo social e cultural e considerar esse mundo realidade. Em tal vi
sao, OS cenarios naturais e sociais da atividade humana SaO hostis ao 
sentido que atribuimos a vida da paixao, porque sao incapazes de sus
tentar absolutamente qualquer sentido. 

Contudo, nao e necessaria extrair da perceps;:ao de falta de fun
damento - ou da descontinuidade entre sociedade e natureza - a 
conclusao obtida pelo desespero do estranhamento. Afinal, uma das 
variantes mais not6rias do modernismo faz justamente o contrario: in
fere da ideia de falta de fundamento uma razao adicional para reconhe-
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cer a soberania avaliat6ria e a auto-suficiencia de nossas tradis;oes es
pedficas. (Lembre a piada sobre Leibniz. "0 otimista diz: Este eo me
lhor de todos os mundos possiveis. 0 pessimista responde: Voce tern 
razao. ") A conceps;ao imaginativa subjacente ao desespero do 
estranhamento deve ser confirmada por uma incapacidade sentida de 
romper o carater rfgido das relas;oes pessoais e, com isso, moderar o 
conflito entre as bases da auto-afirma<;:ao. 

A possibilidade de radicalizar o desespero - o desespero do 
aprisionamento ou o desespero do estranhamento - em uma ruptura 
com o engajamento confiante em uma vida de encontro e cornpromis
so sempre depende de uma rela<;:ao perturbada com os contextos de 
nossa a<;:ao. 0 desespero do aprisionamento enfatiza a dificuldade de 
afirmarmos nossa transcendencia das rela<;:6es particulares em que nos
sas identidades individuais invariavelmente se envolvem. 0 desespero 
do estranhamento depende, em vez disso, da suspeita de que devemos 
viver nossas vidas em circunstancias que sao fundamentalmente indife
rentes e mesmo antagonicas aos nossos objetivos mais intimas e que 
fazem a busca desses objetivos refem da ilusao. 

Mas, seja qual for a enfase imaginativa, o ponto crucial parece 
ser a incapacidade percebida de atuar sobre a cren<;:a de que a rela<;:ao 
entre nossa amea<;:a e desejo mutuos pode ser reformada. Tendo atri
buido essa incapacidade ao tras;o nao-erradicavel de nossa situas;ao no 
mundo, encontramos entao no padrao de conduta e conscienda resul
tante a confirma<;:ao espuria de nossa visao inicial. Nosso senso de blo
queio no cerne mais intima das rela<;:6es humanas engolfa areas sem
pre mais amplas de nossa experiencia. Rendemo-nos a formas 
repetitivas de comportamento e percep<;:ao que somas incapazes de re
conhecer, quer como expressoes de nosso eu, quer como possiveis ob
jetos de atividade transformadora. Mas, como nunca podemos nos en
tregar compulsivamente mesmo a nossas mais irrefletidas compulsoes, 
devemos encontrar na condis;ao de desespero de nossas drcunstancias 
urn argumento para nossa conduta. Assim, a analise do desespero reve
la o vinculo entre os elementos compulsivo e saturnino da experienda 
cotidiana. A restri<;:ao a possibilidade pessoal e a rela<;:ao social possivel 
e imaginada como desespero e vivida como repeti<;:ao infeliz. 

Essa restris;ao imaginada e realizada representa o elemento cen
tral de toda a psicopatologia. Na verdade, a analise do desespero suge
re os tras;os indispensaveis de qualquer psicoterapia bem-sucedida que 
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aborde o dist:Urbio mental por meio do discurso, do encontro e da a<;:ao 
em vez de usar a interven<;:ao fisica ou farmacol6gica. Primeiro, o t6pi
co principal de tal psicoterapia deve ser 0 carater do apego apaixonado 
do individuo a outros individuos e, especialmente, o problema de re
conciliar as condi<;:6es capacitadoras da auto-afirma<;:ao. Segundo, a 
psicoterapia deve buscar persuadir o paciente de que ele pode 
reimaginar sua rela<;:ao com outras pessoas e atuar sabre essa nova 
concep<;:ao de maneiras que permitam a auto-afirma<;:ao par meio do 
apego e do engajamento. Embora uma hist6ria sobre como a restri<;:ao 
desnecessaria ou a aparencia de restri<;:ao nasceram possa ser uma par
te importante desse ato de persuasao, nao e uma parte necessaria. Ter
ceiro, uma versao da possibilidade mais ampla da rela<;:ao pessoal deve 
ser representada no cenario terapeutico. E a representa<;:ao deve assu
mir uma forma que permita ao paciente replicar ao novo estilo de asso
cia<;:ao em uma escala maior, fora desse cenario. 

Na vida coletiva da sociedade tambem nos descobrimos como 
vitimas relativamente passivas de arranjos institucionais e preconceitos 
imaginativos. A emancipa<;:ao politica diante da submissao sem resis
tencia a essas restri<;:6es avan<;:a por meios paralelos aos da psico
terapia. As questoes tratadas sao agora muito mais amplas que a forma 
assumida pelas condi<;:6es capacitadoras da auto-afirma<;:ao na vida da 
paixao. Ainda assim, o embate sobre os interesses facciosos depende 
dos pressupostos de fundo a respeito de possiveis conjuntos alternati
vos de arranjos institucionais e alian<;:as sociais. Os homens lutam por 
seus interesses, observou Hume, mas o que sao seus interesses e uma 
questao de opiniao. Entre as mais importantes das opinioes definidoras 
de interesses estao as que definem 0 ambito dos supostos interesses. 
Como o ambito do conflito coletivo e das possibilidades seriamente 
consideradas se torna mais amplo, a luta de interesses funde-se em urn 
embate a respeito das variedades·e fundamentos da capacita<;:ao indivi
dual e coletiva. 

Uma versao dessa capacita<;:ao e o desenvolvimento de capaci
dades praticas por meio da solu<;:ao de problemas organizada social
mente. Outra versao e a diminui<;:ao do conflito entre nossa dependen
cia - pratica, emocional e cognitiva - de outras pessoas e o temor 
justificado da sujei<;:ao que elas nos inspiram (urn conflito que generali
za o choque entre as condi<;:6es capacitadoras de auto-afirma<;:ao tal 
como as encontramos na vida da paixao). Ambas as variedades de 
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capacita<;:ao exigem nao apenas que as rela<;:oes sociais sejam emba
ralhadas, mas que sejam mantidas em urn estado de plasticidade exa
cerbada. Essa condi<;:ao, marcada por uma suaviza<;:ao do contraste en
tre rotinas preservadoras de contexto e disputas revisoras de contexto, 
e ela propria urn modo de capacita<;:ao, assim como urn requisito dos 
outros dois modos, pois nos oferece o dominio dos cenarios de a<;:ao. 
0 estado de plasticidade exacerbada pode ser antecipado na escalada 
de conflitos e nos desvios localizados que ajudam a ocasiona-la. A 
compreensao parcial, antecipatoria de formas mais capacitantes de as
socia<;:ao humana, pelos movimentos sociais que as defendem ou pelas 
formas anomalas da pratica corrente que as exemplificam, representa a 
contraparte polltica do ensaio terapeutico de possibilidades mais am
plas de liga<;:ao pessoal. 

Em todas as situa<;:oes sociais existem muitos pequenos desvios 
da ordem institucional e imaginativa dominante. Algumas dessas aber
ra<;:oes resultam da sobreposi<;:ao historica dos residuos de esquemas 
passados de vida social, outras da necessidade de adapta<;:ao constante 
de urn esquema dado a novas circunstancias, outras, ainda, do fracasso 
de qualquer esquema em informar plenamente a nossa experiencia da 
colabora<;:ao pratica direta ou do apego passional. A arte da persuasao, 
que acompanha uma pratica politica transformadora, consiste em apo
derar-se desses desvios. Ela mostra como eles podem veneer seus rivais 
mais bem-estabelecidos em seu proprio jogo, seja ele urn jogo de 
eficiencia pratica, seja de fidelidade a ideais aceitos. E demonstra, mais 
pela pratica que pelo ensino, que, uma vez adequadamente revistas, es
sas exce<;:oes localizadamente bem-sucedidas podem agora tornar-se, 
por direito proprio, novos principios dominantes. 

Tanto no cenario psicol6gico como no cenario politico, o alarga
mento da possibilidade pode ser temporariamente servido por urn mito 
que recorre a falsa necessidade. Tal mito pode parecer uma ordem so
cial alternativa, mais capacitadora e passive! de revisao como resultado 
de uma evolu<;:ao social compulsiva. Pode assegurar-nos de que a 
emancipa<;:ao se desenvolvera a partir da restri<;:ao e pode aliviar seu 
adepto da necessidade de descrever a estrutura do mundo que deseja. 
Ou a falsidade pode consistir em uma hist6ria que localiza a fonte da 
restri<;:ao em aspectos localizados de sua experiencia, como o inicio da 
infancia em familia. Tal relato diz-lhe que pode compreender a fonte 
de suas compulsoes e de seu desespero e agir a partir de uma visao 
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mais ampla da possibilidade de rela~ao, de maneira que, nao obstante, 
minimize a necessidade de romper com tra~os mais difusos de sua vida 
presente ou de sua sociedade. 

Mas, embora tais garantias possam revelar-se uteis a causa da 
emancipa~ao, elas exigem urn pre~o. Como o impostor que engana a si 
mesmo, o crente nao sabera quando devera deixar de considera-las 
com seriedade. Ele pode achar que esta em conflito com restri~oes 
que, na verdade, nao existem Cos preconceitos do marxista a respeito 
de posslveis alian~as de classe, a exorta~ao do freudiano para que seja 
confrontada a heran~a de complica~oes familiares ou impulsos sexuais 
espedficos). Ele pode esquivar-se as tarefas que sao indispensaveis a 
graus superiores de emancipa~ao. (Assim, o freudiano deixa de imagi
nar as formas de auto-afirma~ao que talvez fossem posslveis para alem 
das fronteiras de uma existencia isolada, autocentrada, classe media, e 
o marxista deixa de realizar o trabalho duro de conceber possibilidades 
institucionais detalhadas para as presentes formas de organiza~ao go
vernamental e economica e as estrategias de transi~ao que poderiam 
torna-las posslveis.) Melhor ter uma teoria da sociedade e do eu que 
nao traia seu programa nos argumentos. Na verdade, urn dos objetivos 
deste ensaio e contribuir para tal teoria .. 

Esta discussao da lasdvia e do desespero fornece uma perspec
tiva inicial de toda a vida da paixao. 0 desolamento do cora~ao tern 
sua base em nossa incapacidade de encontrar a verdadeira imagem 
de n6s mesmos, como personalidades vivas ou mentes inquisitivas, 
em qualquer conjunto que construlmos de institui~oes ou ideias. Se 
pudessemos descobrir o contexto natural do desejo e do discurso- o 
que acomoda todas as verdadeiras descobertas e todas as formas de 
liga~ao humana que valem a pena -, poderlamos ter tambem uma 
maneira de nos fazermos mutuamente transparentes. Saberlamos exa
tamente o que e sentir-se como outra pessoa em outra situa~ao. Em 
vez de usar medidas entediantes para ganhar urn acesso incerto a ou
tras mentes, precisarlamos apenas analisar a estrutura embutida nesse 
contexto compartilhado para enxergar nossa natureza comum. A or
dem social canonica sustentaria e seria sustentada por urn orde
namento canonico das emo~oes dentro de cada urn de n6s; uma per
sonalidade natural se ajustaria a uma sociedade natural. E as palavras 
com as quais relatamos nossa experiencia subjetiva possuiriam signifi
cados indiscutlveis e estaveis. 
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Como tal contexto natural nao existe, sempre podemos sujeitar 
as outras pessoas ao imperialismo de nossas imagens. Quando experi
mentamos essa falta de acesso a outra mente como obstaculo a mudan
~a da rela~ao entre nossa necessidade dele e o risco em que ele nos 
coloca (como representante de todos os outros), nossa auto-absor~ao 
torna-se desespero. Ele o faz negando a n6s os meios com os quais nos 
distinguimos do cenario relacional imediato de nossa vida (o desespe
ro do aprisionamento) ou negando-se a ligar esse cenario as nossas 
preocupa~oes mais intimas de aceita~ao e capacita~ao Co desespero do 
estranhamento). Pais o instrumento da liga~ao e igual ao instrumento 
da distin~ao: engajamento com outras pessoas, cujas realidades inde
pendentes n6s somas capazes de imaginar e aceitar. E principalmente a 
imagina~ao da alteridade que a pratica da auto-absor~ao destr6i. 

A fantasia de urn contexto natural conquista uma realidade de 
segunda ordem na medida em que a ordem institucional e imaginativa 
da vida social se torna imune aos efeitos desestabilizadores do conflito 
comum. Como nenhum mundo social pode assegurar o reconhecimen
to alucinat6rio de sua propria necessidade e excluir complementos na 
associa~ao que violem seus pressupostos institucionais ou imaginati
vos, nenhum mundo social pode nos proteger contra o desespero. 
Mas, quanta mais fraca a autoridade da reivindica~ao naturalista, me
nos protegidos contra o desespero nos tornamos. 

A lasdvia pode agora ser reinterpretada como a circunstancia em 
que o desejo sexual antes expressa a auto-absor~ao que ajuda a 
supera-la. Nao experimentamos verdadeiramente a lasdvia- assim 
como nao experimentamos verdadeiramente o desespero - enquanto 
nao reconhecemos, ainda que vagamente, essa auto-absor~ao pelo que 
ela e. Uma vez que o reconhecimento de que outra pessoa esta diante 
de n6s junte-se a incapacidade de imagina-la concretamente e de agir a 
partir dessa imagina~ao, o palco esta pronto para o embate de vonta
des que transforma o prazer flsico nao complexo na prova~ao mais su
til da lasdvia. 

Toda a nossa familia de confrontos com a lasdvia e o desespe
ro torna patente a perturba~ao permanente de nossas rela~oes 
mutuas, que resulta da ausencia de urn contexto incondicional de 
a~ao. Para retomar categorias propostas na Introdu~ao, tudo acontece 
como se o problema da contextualidade fosse sugado pelo problema 
da solidariedade. Somas impedidos de resolver este problema sem re-
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solver aquele. A fusao dos dais problemas - mais clara aqui que em 
qualquer outro aspecto da vida da paixao - explica o extraordinario 
interesse que essas emos;:oes proto-sociais tern para uma sensibilidade 
modernista. 

A fonte da perturbas;:ao e tambem uma base para a esperans;a. 
Como nao temos urn contexto natural, podemos modificar o carater in
dividual e a ordem social de maneira que nos ajudem a reconciliar mais 
plenamente as condis;oes capacitadoras da auto-afirmas;ao. Como nos
sos encontros questionam nossa relas;ao com nossas situas;oes carac
terol6gicas e sociais, mudamos essas situas;:oes a medida que lidamos, 
pratica ou passionalmente, urn com o outro. Podemos alterar nao ape
nas o conteudo, mas a qualidade de nossas rotinas, o sentido em que 

. sao rotinas. 
Ao faze-lo, podemos nos expor mais completamente a dinamica 

da razao pratica e da paixao. A primeira abre a vida social a invens;:ao 
e a recombinas;:ao. A segunda nos torna capazes de amar usando o mes
mo recurso, de nos subtrairmos a as;:ao compulsiva e a visao congela
da, com que nos tornamos susceti'veis a lascivia e ao desespero. Pais, 
se o amor ea propria anti'tese da lascivia e do desespero, em sua men
sagem a respeito da compatibilidade entre os sustentaculos da auto-afir
mas;ao, ele lembra as emos;:oes em sua apostasia dos automatismos da 
sociedade e no carater e na urgencia que confere aos eventos comuns 
de uma vida comum. 

Entao, nesta etapa inicial da analise de paixoes particulares, co
mes;amos a perceber a dires;ao tomada pelo projeto existencial cujos 
fundamentos este ensaio discute. 0 esfors;o para diminuir a interferen
cia entre nossa necessidade de aceitas;ao e apoio e o perigo que repre
sentamos uns para os outros e a forma geral de nossa busca da liberda
de. Embora a natureza dessa busca nao seja em parte alguma mais clara 
que no domi'nio da paixao, a estrutura da dificuldade e a mesma que 
em nossas atividades praticas e cognitivas. Enquanto nao passamos 
para a descris;ao interna da paixao, devemos manter esse padrao 
repetitivo em mente. 

Em todos os teatros de nossa experiencia, a capacitas;:ao que se 
origina da moderas;ao do conflito entre as condis;:oes capacitadoras da 
auto-afirmas;ao exige e produz uma mudans;:a em nossa relas;:ao com 
nossos contextos. Se o contexto em questao e ou nao urn estilo de dis
curso e explicas;:ao, uma moldura formativa, institucional e imaginativa 
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da vida social, ou mesmo urn caniter individual, a mudan~a a ser bus
cada sempre possui a mesma qualidade. Deve ser inventada uma or
dem que, considerada a partir de certa pesquisa, minimize os obsta
culos a nossos experimentos na solu~ao de problemas e na vulne
rabilidade aceita e, vista de outra perspectiva, multiplique os instru
mentos e oportunidades para sua propria revisao. Tal ordem represen
ta a segunda melhor coisa depois do contexto incondicional cuja 
inexistencia ajuda a fazer de nos o que somas. Sua forma caracte
rologica e uma das preocupa~6es centrais desta investiga~ao; suas ver- · 
s6es cognitivas e pollticas sao sugeridas de passagem. 

Enfrentamos dois problemas avassaladores. Urn e que as exigen
cias da auto-afirma~ao entram em conflito. 0 outro e que, embora de
vamos nos ajustar a contextos particulares, nenhum contexto em parti
cular faz justi~a as maneiras insuspeitadas como esses dois problemas 
se implicam mutuamente. Devemos nos capacitar agarrando-nos a am
bos os lados desses dilemas e inventando, mediante formulas de vida e 
estratagemas de imagina~ao, a liberdade que e poss!vel, apesar de sua 
insolubilidade e por causa de sua insolubilidade. 

0 odio, a vaidade, o ciume e a inveja definem uma falha singular 
em nossa tentativa de aceitar a presen~a dos outros no mundo. Cada 
uma dessas paix6es tern urn centro que une suas muitas e aparente
mente d!spares manifesta~6es. Em cada caso, essa ideia central tern re
la~ao com urn bloqueio especial da solu~ao de nossa vulnerabilidade e 
confirma~ao mutuas no ser que define a economia do amor. 

0 odio obscurece a base dos v!cios. Envolve a rejei~ao total do 
outro: urn abandono da esperan~a de que a existencia dele possa rea
firmar a nossa propria. Nosso sere amea~ado e diminu!do pela mera 
existencia do outro, presente ou passada. 

Qualquer forma de vida social envolve as pessoas em uma prova 
redproca de suas respectivas reivindica~6es de ser o que sao, assim 
como de suas reivindica~6es a coisas e papeis particulares. 0 encontro 
com outra pessoa sempre levanta a questao: essa outra existencia con
firma a nossa existencia ou a enfraquece? Sempre e poss!vel abandonar 
a esperan~a da reconcilia~ao e tratar essa oposi~ao como intoler:ivel, 
porque ela exerce uma pressao direta sabre a nossa personalidade; 
uma pressao que, embora mais forte que qualquer outra for~a no mun
do, exceto o amor, pode nao sugerir nenhum perigo. 0 odio e a reali
za~ao combinada dessas duas possibilidades. 
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A experiencia desse antagonismo urgente pode ser descrita 
como urn julgamento ou como uma resposta em que o julgamento nao 
desempenha nenhum papel. Como qualquer outra paixao, o 6dio nun
ca atravessa a soleira em que os aspectos cognitivos e nao-cognitivos 
da personalidade divergem. 

0 6dio desorganiza a perceps;:ao da realidade ao fors;:ar constan
temente o conflito para alem do ponto de apoio dos interesses das pes
soas, professados ou justificaveis, por resultados particulares. No fim, o 
6dio turva a capacidade do indivfduo de definir claramente os objeti
vos de sua as;:ao e, assim, corrompe sua capacidade de compreender a 
si mesmo. Acima de tudo, o 6dio impele as pessoas a subestimar radi
calmente a oportunidade de reconciliar as condis;:oes capacitadoras da 
auto-afirmas;:ao. 

Lembre que o encontro pessoal direto e o ponto de partida e 
modelo de todas as nossas experiencias de vida social. Ele ensina as 
unicas lis;:oes que nao podemos esquecer facilmente sobre 0 que po
demos ou nao podemos esperar na vida social. Portanto, o 6dio eo 
evento da hist6ria que predispoe com mais tenacidade as pessoas a 
nao crerem na possibilidade de modificar as condis;:oes que podem 
transformar o desejo e fazer a ameas;:a avans;:ar em risco e reconcilia
s;:ao. A possibilidade de tal progressao e a chave mestra para todas as 
outras possibilidades de associas;:ao, assim como o direito de ser, que 
0 6dio nega a pessoa odiada, e subjacente a todas as exigencias mais 
especificas. 

A vaidade e a rendis;:ao da auto-estima as opinioes de outras pes
soas. Cada indivfduo deve lutar com urn paradoxa de dependencia. 
Precisa que outras pessoas reconhes;:am seu ser e valor para que desen
volva uma imagem de si mesmo, uma garantia de suas capacidades e 
uma compreensao de suas limitas;:oes. 0 caminho mais facil para obter 
essa aceitas;:ao e pensar como os outros pensam e agir como agem; na 
verdade, depois de certo ponto de desvio tolerado, e a unica safda. 
Contudo, quanta mais uma pessoa se entrega como refem das visoes 
dos outros, mais e tomada por uma apreensao da arbitrariedade de sua 
identidade e valor, baseadas que estao sabre os preconceitos mutaveis 
e convencionais de seus semelhantes. Para aplacar esse medo, que 
toea o proprio cerne de seu ser, ele deve buscar mais e mais o narc6ti
co da aprovas;:ao. A cura piora a doens;:a. Ser vaidoso e renunciar a es
perans;:a de romper com esse habito. 
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Como todos OS outros vicios, a vaidade e produto do 6dio. E 
umaforma especial e suavizada do desespero de reconcilia\=aO. N6s 
nos reconciliamos com a existencia de outras pessoas fazendo urn trato 
com elas: elas nos emprestam sua aprova\=aO, e n6s, por nossa vez, ga
rantimos a obediencia da imita\=ao. Em vez de rejeitarmos a reivindica
~ao de existencia independente deles, rejeitamos a nossa. 

Ambas as rejei~oes, porem, expressam uma descren~a funda
mental na possibilidade da vulnerabilidade e da confirma~ao redpro
cas. Essa descren~a implica uma desvaloriza~ao do outro menos com
pleta que 0 6dio, mas que e analoga a ele: 0 outro e reduzido ao papel 
de indicador de consenso e provedor de aprova~ao e, com isso, tern 
negado o seu carater unico. Ninguem se torna urn servo sem conseguir 
punir seus amos. 

Mas, para compreendermos toda a for~a da vaidade, devemos 
entender como a prova~ao moral a qual reagimos e paralela ao dilema 
da mente no mundo. 0 sentido, em ultima analise, e parasita do con
sensa, mas apenas em ultima analise. Nossa garantia de sanidade e 
confirmada pela capacidade de persuadir outras pessoas de que aquila 
que dizemos faz sentido, embora isso possa ser falso. Contudo, os ou
tros que devem ser persuadidos as vezes podem ser mais a humanida
de distante ou futura, e nao as pessoas que nos rodeiam. 

0 que esse poder de recorrer de uma comunidade efetiva de 
discurso a uma comunidade hipotetica significa para as rela~oes que 
mantemos com nossos interlocutores? Significa que podemos romper 
algumas das regras do sentido e, nao obstante, continuar a ter esperan
~as de sermos compreendidos pelas pr6prias mentes cuja,s regras 
estamos violando. Pais, se pessoas distantes ou futuras podem ser con
vertidas ao usa dos novas criterios de sentido subjacentes a nossas for
mas inovadoras de expressao, as pessoas que se postam diante de n6s 
tambem podem. Em ambos os casas, a chance de conversao reside no 
poder da razao de transcender OS criterios de sentido que emprega: e 
possivel descobrir alga verdadeiro que ainda nao faz sentido e entao 
formular as regras que tornarao a verdade recem-descoberta acessivel a 
outras mentes. 

Cada vez que tentamos expandir os liinites do sentido, corremos 
o risco de nao conseguir persuadir. Se assumimos esse risco muitas ve
zes, e falhamos varias delas, somas privados dos meios para distinguir 
em n6s a sanidade e a loucura. Se, porem,· corremos o risco raramente, 
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s6 podemos descobrir as verdades a respeito do mundo cuja expressao 
seja permitida pelas convens;:6es necessariamente limitadas de uma co
munidade estabelecida de fala e de perceps;:ao. Em nenhuma situas;:ao 
da vida real essa aquiescencia sem reservas aos canones vigentes do 
discurso impedira inteiramente as pessoas de ver e discutir experiencias 
que esses canones simplesmente deixam de acomodar. Mesmo a vida 
mais banal e breve e plena de tais eventos subversivos. 

Alem disso, a menos que consigamos ocasionalmente distinguir 
o sentido do consenso, nossa postura para com o conhecimento sera 
falha de uma entre duas maneiras. Podemos permanecer, sem reflexao, 
em urn (mico universo de discurso, convencidos de que ele abrange 
todo o dominio da razao. Ou podemos compreender a especificidade 
desse universo e, ainda assim, supor que nao ha nenhuma maneira de 
romper a couras;:a de urn ou outro universo estabelecido. Tudo o que 
resta e escolhermos nosso proprio mundo de fala e "jogarmos" de acor
do com suas regras; a busca de sentido e verdade torna-se ela propria 
uma questao de obediencia a esse convencionalismo da cultura. A es
perans;:a de escapar a dialetica da ingenuidade e do relativismo na vida 
da mente pede algo que deve ser uma conquista experimentada antes 
que possa se tornar uma convics;:ao argumentada: o poder do sentido 
de construir sabre o consenso e ultrapassa-lo. 

A recusa de tentar essa busca de sentido para alem do consenso 
e o lado cognitivo da vaidade. E a tentas;:ao de ceder a outras pessoas, 
sem reservas, os criterios que governam nossa auto-estima como seres 
que sabem mais do que permitem nossos pressupostos. 

A vaidade nao precisa desse paralelo cognitivo para afetar pre
conceitos a respeito da realidade e da possibilidade. A busca de presti
gio da pessoa vaidosa reafirma ou rompe esses preconceitos. Em sua 
vaidade, a pessoa busca a aprovas;:ao dos outros - menos urn meio 
para urn objetivo independente que urn fim em si. Ela consegue. Fica 
convencida, arruma-se, faz poses, age com os outros de urn modo que 
nunca teria se atrevido antes - o tempo todo mais ou menos atenta a 
adulas;:ao e as ameas;:as dos que a rodeiam. 0 cora de aplausos leva-a a 
pensar que pode ir mais lange do que na verdade pode. De repente, 
alguem exp6e o blefe. A pessoa e insultada, frustrada ou atacada. 0 
balao da autofascinas;:ao se esvazia, quando nao explode. Fors;:ada a re
cuar, fazem-na perceber que violou os padr6es tacitos de conduta certa 
ou realista em sua situas;:ao. 
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Ela agora tern uma escolha. Pode reagir a dor da humilha~ao co
locando-se de novo em seu lugar e reajustando o foco da imagem de 
propriedade e realidade que seu narcisismo obscurecera. Ao aceitar 
com determina~ao, embora tambem com tristeza, o c6digo estabeleci
do de conduta adequada, tambem abra~a a concep~ao de realidade so
cial e possibilidade humana que a acompanha. 

Mas ha uma rea~ao mais desafiadora a ruina da vaidade. A pes
soa pode reagir confrontando os vinculos entre as no~oes de proprie
dade e os diferenciais de poder, a espantosa influencia que esses elos 
exercem sobre suas concep~oes do que pode ser feito na ou com a so
ciedade e, portanto, tambem a vulnerabilidade dessas concep~oes a 
mudan~as na maneira como a sociedade e ordenada e como as pesso
as interagem. Pode parecer demais esperar esses confrontos de uma si
tua~ao tao mesquinha. Mas, a medida que os casos de amplia~ao ex
cessiva e de entrincheiramento se acumulam, perderiamos o equilibria; 
em intervalos repetidos, mas imprevisiveis, n6s nos desarticulariamos 
com as pressoes da vida comunitaria. 

Essa condi~ao de desequilibrio temporario, embora recorrente, 
pode nos tentar a identificar com mais tenacidade ainda o que deverfa
mos ou poderiamos ser com aquilo que somos. Mas tambem pode nos 
predispor a perceber como nossa liberdade de manobra e restringida 
pelas rotinas estabelecidas que sao simultaneamente premissas sobre 
como as pessoas devem agir e pressupostos quanto ao numero limita
do de formas que podem ser dadas a vida da paixao. A infra~ao de tais 
rotinas provoca urn esdindalo que e motivado por uma complicada fu
sao de ideias sobre o correto e cren~as sobre o normal. 

Exatamente as mesmas circunstancias que revelam essa tirania do 
habito tambem expoem suas raizes na for~a que as pessoas sao capazes 
de exercer umas sobre as outras. Pois e a for~a que, no fim, explode o 
balao e confronta o homem vaidoso com o amargo fato de sua depen
dencia. Assim, ao ser chamada a ordem, a vitima recebe uma sugestiio da 
fragilidade dos pr6prios padroes em cujo nome foi humilhada. 

A vaidade muitas vezes coexiste com uma experiencia que, em 
principia, parece seu exato oposto. E a conten~ao que chamamos orgu
lho. 0 cerne do orgulho e a recusa em reconhecermos - ou, pelo me
nos, a determina~ao de agirmos como se nao reconhecessemos - a de
pendencia diante da opiniao que os outros tern a nosso respeito. E nesse 
sentido que 0 orgulho e urn vicio, urn impedimenta a resolu~ao do dese-
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jo e do medo mutuos em uma experiencia, de vulnerabilidade redproca, 
e a magoa da confirma~ao no ser. E tambem nesse sentido que o orgulho 
representa a antitese da vaidade. Mas o uso comum coloca essa concep
~ao mais estrita de orgulho em urn cenario mais amplo e indistinto, onde 
abarca os territ6rios da virtude e do vicio. Em seu sentido mais inclusivo, 
o orgulho e simplesmente uma afirma~ao voluntariosa · da realidade do 
eu: do valor de seus projetos e da profundidade de sua liberdade, contra 
todas as restri~oes, adversidades ou condena~oes. 0 significado dessa 
afirma~ao do eu - seu significado como virtude ou vicio - depende do 
local espedfico que ocupa em uma vida: isto e, se o orgulho permite ou 
nao uma aceita~ao da vulnerabilidade e uma capacidade de reconciliar a 
vulnerabilidade aceita com a auto-expressao e a autoposse. Mesmo esse 
alargamento obscurecedor da ideia de orgulho sera justificado pelas suti
lezas dessa paixao. 

Ha uma rela~ao paradoxal entre nossa compreensao do orgulho 
e nossa observa~ao comum de seu papel na vida da paixao. Muitas ve
zes vemos o orgulho como o contrario da vaidade. Mas todo mundo 
sabe que as pessoas orgulhosas quase sempre sao vaidosas. As vezes 
elas nos mostram urn desses lados, as vezes o outro. De vez em quan
do anseiam por aprova~ao despudoradamente; outras vezes recusam
na ostensivamente. As vezes fazem urn espetaculo de sua submissao ao 
que as pessoas dizem; outras, urn espetaculo de afirma~ao diante da 
opiniao comum. 

Mesmo quando urn homem nao exibe nada senao orgulho, suspei
tamos que esconda os tra~os de uma vaidade secreta; que, na verdade, 
ele se importa desesperadamente com o que as pessoas dizem e pensam 
a seu respeito. Esse elemento surpreendente de nossas observac;:oes dei
xa sua marca em nossas ideias: apesar de podermos, quando pressiona
dos, definir a vaidade eo orgulho como os elementos contrastantes de 
urn par, podemos tambem esquecer inteiramente o contraste e trata-los 
mais imprecisamente como a mesma coisa. Essa imprecisao e mais que 
justificada; e a chave para uma compreensao do orgulho. 

0 orgulho e a rna consciencia da vaidade. Ele e a vaidade, na 
forma de uma varia~ao especial. Mas a varia~ao e ligada com tanta fir
meza ao tema e tantas vezes troca de lugar com ele que se torna me
lhor tratar a vaidade e o orgulho como dois aspectos da mesma paixao. 

Comecemos com a ideia generica do orgulho como uma conten
c;:ao: o eu afirma voluntariosamente seu peso e valor a despeito da con-
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tingencia radical de sua presenc;:a na natureza e na sociedade, o carater 
inevitavel de sua dependencia de outras pessoas e, mais especialmen
te, a forc;:a de sua necessidade de ser aceito por outras pessoas. Tente
mos agora romper os cordoes da paixao, tantas vezes emaranhados nas 
complicadas experiencias do orgulho; s6 entao poderemos descobrir o 
que ele e e como se relaciona com a vaidade. 

Primeiro, ha o elemento da negac;:ao da falsa vulnerabilidade: o 
direito tacito de poder fazer coisas- na verdade, de existir- de ma
neira que nao dependa do aplauso de outras pessoas para ter valor. 
Nossa necessidade morale material dos outros na verdade nos torna 
refens de urn consenso, de modo que a validade nunca e apenas urn 
reconhecimento de como as coisas sao. Confiamos que nossa devoc;:ao 
- ao trabalho, as nossas lealdades, aos julgamentos de correc;:ao com 
prindpios - nos resgatara. 0 recuo ante muitos tipos de rela<;;:6es so
dais e urn recurso de auto-expressao e prudencia. Recusamo-nos a 
aparentar que aceitamos a autoridade das opinioes dos outros e prote
gemos nossos comprometimentos dos ataques e adulac;:oes que os po
deriam colocar em risco. Nosso orgulho pode ser justificado: a confian
c;:a na devoc;:ao como ant!doto para a vaidade pode ser o elemento 
enobrecedor do orgulho, como a indignac;:ao justificada na igualmente 
confusa e inclusiva experiencia da inveja. 

0 segundo elemento na provac;:ao maior do orgulho e o esforc;:o 
de furtar-se a outras pessoas para resistir a vaidade. Sentimos a seduc;:ao 
da vaidade. Escapamos de muitos envolvimentos sociais como parte 
do proprio processo pelo qual afirmamos a realidade e o valor do eu. 
Mas nossa maneira de escapar nos obriga a diminuir a frente em que 
nos expomos a outras pessoas. Ao exibirmos tao ostensivamente nossa 
autonomia, afastamo-nos dos outros, nao nos sujeitamos ao risco do 
equ!voco, do ridkulo, do humilhante. Ainda assim, a astucia do 
distanciamento nao e mais sabia que OS desesperantes pressupostos 
em que ela se ap6ia. 

Todo esse recuo diante do envolvimento produz urn enri
jecimento do eu. Ao nos afastarmos de urn ambito de situac;:oes moral
mente perigosas, mas tambem promissoras, negamos a n6s mesmos, 
nessa medida, o meio de autotransformac;:ao. A vulnerabilidade supor
tada permite que remodelemos 0 carater. 0 esforc;:o de escapar a vaida
de envergando uma armadura contra urn dos modos caracter!sticos da 
vulnerabilidade - o poder que as opinioes das outras pessoas exer-
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cern sabre n6s - prende-nos ainda mais rigidamente ao nosso carater, 
ao diminuir nossa liberdade de experimentar em nossas relac;oes pes
soais. Ao escaparmos de uma forma de fraqueza do eu, restringimos a 
area na qual a auto-expressao pode ocorrer e os limites ate onde a 
auto-reconstruc;ao pode ir. A cidadela pode ser fortificada, mas conti
nua a ser uma cidadela - com todas as restric;oes a experiencia que 
esse fechamento implica. Conhecemos tudo isso, e esse conhecimento, 
por mais inarticulado que seja, e parte de nosso contato com o orgulho. 

A distinc;ao crucial entre esse elemento do orgulho e o elemento 
descrito anteriormente encontra-se na natureza da fuga a vaidade. Em 
urn caso, a va.idade e experimentada como horrivel apenas porque en
valve uma forma de sujeic;ao. A tentativa de escapar a sujeic;ao, nascida 
do desejo de isolar uma vulnerabilidade especial, e conseguida a custa 
de urn enrijecimento do carater, uma contrac;ao da experiencia. No ou
tro exemplo, a esquiva e animada por uma percepc;ao de que as outras 
pessoas em geral - ou urn grupo especifico de outras pessoas - nao 
tern autoridade para conceder ou negar o nosso valor e a nossa realida
de. Essa percepc;ao ganha a forp de uma devoc;ao a outra fonte de rea
lidade e valor. Contudo, em nossa experiencia efetiva do orgulho, essas 
duas orientac;oes sao tantas vezes misturadas, que mesmo o mais pene
trante auto-exame pode ser incapaz de distingui-las. 

Em primeiro Iugar, ha uma ambigliidade repetitiva na justificac;ao 
do orgulho. Muitas vezes, pretender ser indiferente as visoes que ou
tras pessoas formam a nosso respeito e simplesmente recorrer a uma 
forma mais impessoal, porem igualmente convencional de julgamento: 
pensemos na presunc;ao do aristocrata de expressar em seu ser e seus 
feitos a excelencia de sua casta. A vaidade, com isso, e antes refinada e 
disfarc;ada que desfeita. 

Em segundo Iugar, mesmo a devoc;ao que reflete urn compro-
. misso mais elevado com o trabalho e as tarefas pode nao ser suficiente 

para contrabalanc;ar a pressao da vaidade e a urgencia de negar essa 
pressao por meio da ostentac;ao de auto-suficiencia no autojulgamento. 
Onde urn compromisso total com o trabalho a ser feito pode encontrar 
apoio? No valor inerente ao trabalho? Mesmo as maiores conquistas po
dem ter valor incerto quando originalmente empreendidas, e mesmo 
os mais confiantes podem buscar as garantias de seus seguidores e cor
religionarios. Com essas garantias asseguradas, os orgulhosos esperam 
entrar em urn mundo de discurso que lhes permita confirmar, corrigir e 



Parte III 191 

desenvolver seu senso do valoroso e do real. Ou o comprometimento 
dos orgulhosos encontra apoio no carater sedutor da propria atividade, 
inteiramente desvinculada do valor final de seus resultados e das opi
ni6es de outras pessoas? Mas nenhuma variedade de auto-expressao, 
inclusive a imersao no trabalho, pode ignorar completamente o proble
ma colocado pela qualidade mutuamente refor~adora da dependencia 
perante os outros e da posse do eu. Mozart estava certo ao perguntar a 
todos: "Voces me amam?". 

Alem disso, mesmo urn distanciamento que revela mais uma de
vo~ao afirmativa que urn mero desejo de escapar a vaidade ainda e urn 
distanciamento, pois restringe o ambito da vulnerabilidade aceita. For
tanto, ainda o prende ao carater, a menos que o comprometimento 
transforme-se na ocasiao para uma vulnerabilidade diferente. Para que 
tal mudan~a ocorra, porem, a devo~ao a uma tarefa deve, de alguma 
maneira, compartilhar a qualidade do amor. 

A nega~ao resoluta do desejo de aprova~ao eo recurso a urn pa
drao independente nao esgotam a experiencia do orgulho. Existe tam
bern nessa experiencia uma tentativa de fortificar-se contra a opiniao 
sem que realmente se possa contrabalan~a-la. 0 homem orgulhoso 
suspeita da futilidade e da falsidade de seu recuo para a cidadela. La, 
no meio dessa vistosa demonstra~ao de independencia comprada a urn 
custo humano tao pesado, o individuo ainda sente sua fraqueza na pre
senp de outras pessoas, vistas como juizes dele. A dor intermitente da 
condena~ao real ou imaginada e mais violenta ainda porque a pessoa 
orgulhosa nao disp6e de uma maneira para expressar seu anseio de 
aceita~ao e aprova~ao e porque suspeita quao mentirosa e sua nega~ao 
e quao dispendiosa na simplifica~ao da experiencia e do carater. Ela 
sente que, no fim, pode dominar essa dependencia apenas negando-a; 
ainda assim, sabe que essa nega~ao nao e suficiente. 

A experiencia comum do orgulho envolve urn deslocamento 
constante entre diferentes aspectos da paixao: a emancipa~ao parcial 
da pressao imediata da opiniao por meio do compromisso com urn pa
drao independente de realidade e valor, a rejei~ao voluntariosa da de
pendencia humilhante por meio da absten~ao voluntaria de rela~6es 
que possam trazer essa dependencia a tona e a exibi~ao embara~osa
mente enganadora de indiferen~a a urn poder que se sente ser 
invendvel. Nesse desassossego da emo~ao, o orgulho como escapat6-
ria pura torna-se urn ponto de transi~ao instavel entre o orgulho como 
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emancipas;ao parcial e como mentira transparente. Parte da provas;ao 
caracteristica do orgulho resulta do sentimento de incapacidade para 
deter a terrivel ang(Istia dessas circunvolus;oes. 

0 impulso unificador em meio a todas as varias;oes do orgulho e 
a perceps;ao da ameas;a ao eu colocada pelo julgamento de outras pes
soas e a determinas;ao de anular essa ameas;a afastando-se dela: rumo a 
alguma outra coisa, se for possivel, rumo a nada, se necessaria. Os ou
tros - em seu carater como pessoas que nos olham e fazem julgamen
tos a nosso respeito e reivindicas;oes - sao uma esponja que nos 
encharca, uma peneira na qual desaparecemos e nos dissolvemos. En
tao, devemos nos ater a urn ponto rigido de realidade e valor, reais ou 

'fingidos, para resistir a essa dispersao de nosso ser, esse gosto anteci
pado e repugnante da morte. 

Existe aqui, porem, uma deficiencia de amor: urn fracasso da 
imaginas;ao que nos permite reconhecer o poder que outros tern sabre 
n6s, mas tambem esvaziar esse poder da capacidade de fors;ar-nos a 
subserviencia ou a fuga. 0 amor pode realizar essa mudans;a ao deslo
car as relas;oes decisivas entre as pessoas para uma autodoas;ao e 
autoconfirmas;ao que nao precisam excluir momentos de intensa re
provas;ao e distanciamento. A disponibilidade desse acesso redproco, 
por entre as barreiras de louvor ou condenas;ao, torna possivel supor
tar o fardo de viver em urn mundo em que o valor de uma coisa nunca 
pode ser definitivamente separado de como outras pessoas consideram 
sua natureza e valor. 

A relas;ao do orgulho com uma deficiencia de amor tambem su
gere por que 0 orgulho tern urn elemento irredutivel a estrutura imagi
nativa do 6dio. Se nem todas as nossas relas;oes mutuas podem ser in
formadas pelo amor (embora deva sempre permanecer impreciso quao 
longe o amor pode ir), entao temos de encontrar uma forma menor, al
ternativa de auto-afirmas;ao, diante da restris;ao da opiniao. Quando 
essa forma eo orgulho como devos;ao, nao podemos evitar sua conta
minas;ao pelos outros aspectos limitrofes da paixao. Esses aspectos -
o orgulho como fuga e o orgulho como mentira - bloqueiam o avan
s;o rumo a economia do amor: a solus;ao de nosso desejo e terror, mu
tuos e ilimitados, no risco aceito e na confirmas;ao provis6ria. 0 recuo 
da pessoa orgulhosa para seu proprio eu equivale a uma recusa dos ris
cos que acompanham inevitavelmente qualquer tentativa de mudar a 
relas;ao entre nosso terror e nosso desejo. 
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0 inverso dessa deficiencia de amor e a mesma diston;:ao no 
6dio que se encontra na base da vaidade: rejeitamos nao o direito dos 
outros a existencia, mas o nosso. Contudo, nesse caso, a nega~ao tor
na-se, por uma rota circular, seu oposto aparente: a exibi~ao de inde
pendencia incondicional. Mesmo como exibi~ao, porem, essa indepen
dencia evita outras pessoas pelo medo de estremecer e desabar em sua 
presen~a. 

A coexistencia antagonica e mutuamente parasitaria da vaidade 
e do orgulho pode agora ser vista pelo que e: uma imagem ern peque
na escala do fracasso paradigmatico na vida das paix6es. Pode-se dizer 
que eo fracasso, de um modo espedfico: o modo como as pessoas tern 
importancia umas para as outras, primariamente como doadoras e so
negadoras de aprova~ao. Cada ponto do sistema de paix6es apresenta 
o sistema inteiro sob urn aspecto particular: determinado pela 
vulnerabilidade distinta que uma pessoa enfrenta e o grau em que essa 
vulnerabilidade e vivida como alga fortalecedor ou destruidor da 
autoposse. 

0 chime e a percep~ao de que nossa capacidade de nos manter
mas em termos favoraveis com outra pessoa e amea~ada todas as vezes 
que o individuo desejado envolve-se com outras pessoas. Perdemos a 
esperan~a de alcan~ar 0 amago da outra personalidade; ela parece re
cuar constantemente e se desintegrar em uma miriade de rela~6es so
dais sabre as quais nao temos nenhum controle. 0 melhor que pode
mos esperar e deter esse desperdicio do outro ser: manter seu ocul
tamento para si, mesmo que nao consiga decifra-lo. 

E como se essa pessoa de quem sentimos chime fosse urn tesou
ro escondido em urn estojo que somas proibidos de abrir. Apenas sua 
capacidade de impedir que os outros se aproximem desse estojo e o 
abram para si mesmos pode nos convencer de que nao a perdemos de
finitivamente. A imagem formadora do ciume e sempre de propriedade 
ou posse: 0 poder da exclusao, que da vida a ideia da propriedade, tor
na-se, no dominio das rela~6es pessoais, a segunda melhor coisa de
pais do amor. 

Para perceber como e por que o ciume assume esse papel 
consolador, consideremos a rela~ao do ciume com o 6dio. Em certa defi
ni~ao, odiar alguem e negar que ele tern urn Iugar no mundo (isto e, no 
nosso rnundo); e perder a esperan~a de reconciliar essa existencia unica 
com a nossa. 0 ciume baseia-se na percep~ao de urn grau menor de 
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irreconciliabilidade - a impossibilidade de urn fortalecimento mutuo do 
sentimento de ser. Como resultado, resta apenas uma esperan~a menor: 
a esperan~a de manter uma rela~ao privilegiada com a outra pessoa por 
meio de urn gesto de exclusao e domina~ao. Esse gesto lembra o amor 
ao reconhecer a existencia da pessoa desejada como vital para sua reali
dade e valor. Mas o ciume tambem lembra o 6dio de duas maneiras. 

Considere primeiro a postura para com outras pessoas, que sao 
vistas como rivais presentes ou potenciais junto a pessoa de quem sen
timos ciume. Quanta mais iminente a rivalidade, mais a existencia de
les parece incompativel com a nossa. Essa hostilidade nao chega ao 
6dio apenas porque, ao contrario do 6dio, esta ligada a percep~ao de 
urn mal particular. 

Uma modula~ao mais interessante do 6dio surge na postura do 
homem ciumento para com a pessoa desejada. Ao afirmar uma reivindi
ca~ao de posse e simultaneamente perder a esperan~a da confirma~ao 
reciproca profunda, ele tenta conquist:i-la antes por meio de seu lugar na 
sociedade que pela individualidade que transcende o papel. Na verdade, 
ele quer negar a ela a riqueza de envolvimentos pessoais que permitiriam 
a essa singularidade crescer e expressar-se mais plenamente. 

0 ciume, por fim, delicia-se como que antes era causa de angtis
tia: a intangibilidade da pessoa, que deveria ser acalentada como indi
ca~ao de humanidade - urn sinal de nosso poder de simultaneamente 
nos revelarmos e nos escondermos -, acaba valorizada por si mesma. 
E como se estivessemos apaixonados pela intangibilidade, e nao pela 
pessoa intangivel. Essa nega~ao da individualidade viva compartilha o 
carater do 6dio. 

Assim, o chime pode ser visto como o amor degradado e deses
perado ou como o 6dio vacilante e confuso. Mais que qualquer outra 
paixao, ela e intermediaria entre OS extremos do 6dio e do amor. 

0 ciume incorre necessariamente em uma dupla ilusao, que pro
duz urn duplo fracasso. Cada urn desses fracassos ensina as pessoas 
algo sobre o que podem e o que nao podem esperar umas das outras. 
Essa li~ao tern o poder de contradizer os pressupostos dominantes de 
uma cultura a respeito das possibilidades de associa~ao humana. 

Primeiro, ha o carater da possessividade, que produz sua propria 
ruina. 0 chime e urn reconhecimento de que as pessoas precisam da 
reafirma~ao mutua de suas reivindica~oes basicas de auto-afirmas;ao. 
Mas a unica confirmas;ao que realmente conta e a livremente dada por 
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uma pessoa que seja ela mesma urn exemplo rico, original e irrepet!vel 
de humanidade. 

0 ciume esfor~a-se para satisfazer tal necessidade por meios 
que frustram essa satisfa~ao. Se o ciume pudesse seguir seu curso, a 
pessoa desejada seria isolada de outras pessoas ao maximo e por tan
to tempo quanta poss!vel. Mas, quanta mais isolada se tornasse, mais 
lhe seriam negadas as surpresas e os riscos de associa~ao que lhe per
mitiriam compreender e desenvolver seu carater distinto. Seria inca
paz de dar ao amante ciumento a singularidade que ele deixou de re
conhecer e alimentar. 

Com certeza- podemos retrucar- isso e uma fantasia: ne
nhum isolamento poderia ser tao eficaz. Alem disso, os ciumes mais 
enlouquecidos sao muitas vezes anseios de exclusividade que nunca 
sao traduzidos em estrategias de envolvimento. Mesmo assim, o empo
brecimento da pessoa desejada ocorre na mente do ciumento: assim 
como a pessoa vaidosa e impelida a ver no outro urn provedor abstrato 
de aprova~ao e consenso, o ciumento e tentado a ve-lo como alguem 
que deve estar dispon!vel como propriedade exclusiva, porque nao 
pode tornar-se dispon!vel em sua individualidade sem adornos. 

A segunda razao pela qual o ciume esta condenado a frustra~ao e 
o fato de que busca urn objetivo inating!vel e concebido erroneamente, 
inteiramente distanciado dos meios que poderiam alcan~a-lo. A persona
lidade nao tern urn amago que possa ser capturado par urn unico ato de 
apropria~ao. Sua essencia de identidade, intelecto e vontade existe no 
tempo como urn horizonte em recuo. 0 poder de transcendencia encon
tra-se justamente na capacidade nunca inteiramente suprimida de rom
per com os habitos e papeis incrustados em sua existencia. 0 tempo vol
ta-se contra o ciume pais, embora enrije~a o habito, que anestesia o 
desejo, ele tambem mostra que, no fim, a pessoa sempre e mais que uma 
simples serie de momentos de presen~a ou estados de ser. 

Essa coexistencia de urn centro evasivo com uma periferia 
mutavel e descont!nua confronta o homem ciumento com uma esco
lha entre duas compreensoes que subvertem igualmente o seu senti
menta. Se ele conclui que toda a ideia de amago da personalidade e 
uma ilusao, o melhor que pode esperar e dominar as posi~oes 
mutaveis da pessoa desejada no mundo flsico e humano. Mas esses 
lugares dizem respeito ao homem ciumento apenas na medida em 
que ele consegue atribu!-los a personalidade que parecem manifestar, 
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pois e esse eu oculto que ao mesmo tempo o fascina e ilude. Quan
do, porem, a pessoa ciumenta aceita a existencia de seu centro trans
cendente, ela tambem afirma sua inacessibilidade. Ser verdadeira e 
insanamente ciumenta e crer que a pessoa desejada tern uma alma e 
que ela nao pode ser alcanc;:ada. 

Esse dilema s6 podera ser superado se o individuo ciumento 
conseguir mudar sua conceps;:ao da pessoa desejada. Ele deve fazer 
mais que ve-la a partir do angulo da dialetica entre a identidade intan
givel e a particularidade espacial ou social. Deve trocar com ela tantas e 
tao significativas vulnerabilidades que seja atraido para o drculo interior 
de sua experiencia: embora incapaz de definir ou de estabilizar os tra
c;:os que definem sua identidade, o indivlduo conquista uma percepc;:ao 
de como eles se expressam ou deixam de se expressar em suas ac;:oes. 
Ele se reconhece como autor e como beneficiario desse outro eu. Mas 
essa relac;:ao privilegiada pressupoe uma disposic;:ao previa para lidar 
com o outro como pessoa livre, transcendente, que tern o poder de re
velar e de ocultar, de se doar e de se negar. Assim, quem anseia pelo 
outro esta na situac;:ao de urn fisico quantico, que infere a existencia de 
novas partkulas a partir dos trac;:os de energia que suas colisoes deixam 
para tras e cujas descobertas transformam a realidade que ele quer 
compreender. Ansiar pelo outro dessa maneira e passar do ciume ao 
am or. 

A medida que se transforma em amor, o ciume escapa da fixac;:ao 
alternativa sobre o centro fugidio e a periferia opaca da pessoa deseja
da. A fuga e sempre parcial. Terceiros realmente representam uma 
ameac;:a a meu amor; uma ameac;:a contra a qual nao ha nenhuma pro
tec;:ao a nao ser prudencia e mais amor. E nada pode dissipar o enigma 
de uma pessoa real ou transpor a lacuna que sempre resta entre o eu 
oculto, potencial e multifacetado, e seus feitos no mundo. Somas cons
tantemente forc;:ados a perceber quao pouco sabemos sobre as pessoas, 
mesmo sobre aquelas que conhecemos melhor, e quao facilmente nos 
esquecemos delas, ate mesmo daquelas a quem mais amamos. Toda a 
textura da experiencia pessoal e informada por esse horror especial: 
entre tantas descobertas a respeito dos outros, sempre permanece a 
sombra de urn segredo, e a felicidade do amor carrega em si urn laivo 
do veneno do esquecimento antecipado. 

0 ciume, como a vaidade, tern uma contraparte cognitiva que 
destaca essa impenetrabilidade final do eu. E a nossa dificuldade de 
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compreender a singularidade das entidades no mundo com os proce
dimentos de abstras;:ao e generalizas;:ao do pensamento discursivo. Pa
recemos obrigados a escolher entre duas respostas parciais a particu
laridade das coisas. Uma resposta aceita as distors;:oes das categorias 
abstratas em troca de sua promessa de precisao e poder. A outra bus
ca na arte uma maneira de descobrir e evocar discernimentos gerais 
por meio da propria nitidez com que representa fen6menos ou emo
s;:oes particulares. 

Mas existe ainda outra rota: obter conhecimento pratico das 
situas;:oes sociais participando delas e tentando modifica-las. Os concei
tos sao entao vistos sem nenhuma fronteira r!gida; cada perspectiva de 
determinada mudans;:a reflete urn interesse especial por sua manuten
s;:ao ou por sua mudans;:a, e o acumulo de perspectivas aproxima o indi
viduo da particularidade da circunstancia sem exaurir sua riqueza. Esse 
e o conhecimento pessoal que define urn dos aspectos do amor. 

Mesmo nesse estado expandido, porem, o conhecimento do ou
tro permanece inevitavel e incompleto, pois a mesma condis;:ao que 
torna possivel esse conhecimento - o vinculo passional entre pessoas 
que tern o poder de se revelar e de se ocultar, de rejeitar a rotina e de
safiar a expectativa- estabelece urn limite ao discernimento. Todos os 
nossos esfors;:os para conhecer o mundo, uns aos outros e a nos mes
mos sao amaldis;:oados pelo pathos da particularidade: nossa capacida
de de fazer justis;:a a qualidade l"mica de cada objeto ou evento. No co
nhecimento das pessoas, esse pathos e superado de algumas maneiras, 
mas de outras e reafirmado e agravado. 

Assim como o fracasso do ciume revela as condis;:oes de nosso 
discernimento mutuo, tambem sugere urn prindpio de cr!tica social e 
de reconstrus;:ao social. Os pontos epistemologicos e politicos sao frou
xamente ligados, embora a ligas;:ao se tome clara apenas quando sua 
base compartilhada na vida da paixao e compreendida. A contraparte 
politica da visao da ligas;:ao pessoal que o ciume implica pode ser urn 
tipo de ordem social que lida com 0 problema da dependencia mutua 
estabelecendo uma hierarquia das reivindicas;:oes que individuos, em 
papeis e posis;:oes particulares, podem fazer uns aos outros. Ou pode 
ser urn estilo de organizas;:ao que ensina cada pessoa a buscar seguran
s;:a em uma fortaleza de direito de propriedade, de onde pode tentar 
minimizar sua dependencia dos outros enquanto maximiza a depen
dencia destes em relas;:ao a si propria. 
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Como o ciume, essas formas de vida social prometem uma solu
~ao para 0 problema da dependencia mutua por meio do exercicio do 
controle e da posse. Mas o resultado e igual ao do proprio ciume: a res
tri~ao da capacita~ao. A forma poHtica dessa restri~ao e o limite que a 
ordem, resistente ao conflito, imp6e a dinamica da capacitas;:ao pratica 
e da vulnerabilidade que, juntas, representam as grandes for~as de 
emancipa~ao na vida social. 

0 paralelo politico da visao moral que supera o ciume e o com
promisso de renunciar a busca do controle possessivo em nossas rela
~6es mutuas e ao mesmo tempo reinventar formas de autonomia que 
nao pressuponham nem produzam a ruptura da reciprocidade. Mante
mos esse compromisso construindo uma ordem institucional que proteja 
as pessoas na imunidade vital a opressao e a priva~ao e multiplique suas 
oportunidades e motivos para o engajamento no conflito pelos termos 
basicos da vida social. Para que tal esfor~o obtenha sucesso, o meio 
institucional de estabelecer essa imunidade nao deve criar oportunida
des de canter o conflito e, pela sua conten~ao, renovar os mecanismos 
de sujei~ao. Uma sociedade que respeita tal principia se coloca mais ple
namente aberta a urn conhecimento que ultrapasse o ciume. 

A inveja e o impulso de negar a outra pessoa as suas vantagens, 
tenha a pessoa direito a elas ou nao. E uma experiencia de risco e dese
jo. Vemos a frui~ao por outra pessoa de beneficios que nos sao nega
dos como uma diminui~ao intoleravel do nosso eu. Sentimo-nos como 
se nossa esperan~a estivesse em compartilhar essas deHcias ou, pelo 
menos, em ver a pessoa que invejamos privada delas. 

Os prazeres que formam o objeto do desejo sempre devem sua 
atra~ao mais ou menos diretarnente ao valor que se imagina ser atribui
do a eles por urn publico. Esse publico pode ser distante ou futuro e 
seus padr6es de julgamento inteiramente conflitantes com os que pre
valecem em seu ambiente imediato. Assim, podemos invejar a uma 
pessoa a atribui~ao de urn ato que, imaginamos, lhe trara gloria, embo
ra talvez apenas aos olhos de alguns poucos escolhidos, em algum 
tempo remota. De uma maneira ou de outra, a confirma~ao social de 
nosso julgamento quanta ao que constitui uma vantagem ajuda a asse
gurar que a pessoa que invejamos esta conseguindo alga de valor, ain
da que seja urn prestigio imerecido. 0 carimbo da estima social tam
bern revela a cumplicidade dos outros na distribui~ao de vantagens 
que nos causa inveja. 
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No cerne da inveja, entao, esta a rejeis;:ao da diversidade. A diversi
dade entre os indiv1duos explica as diferens;:as nos beneflcios aos quais 
tern acesso e na maneira como sao julgados por seus pares. Mas a experi
encia da diversidade - e de seu reconhecimento e aprovas;:ao pelos ou
tros- e indispensavel a toda a nossa experiencia de individualidade. Por 
esse motivo, a inveja, como todos os v1cios, termina como urn assalto a 
existencia individual daqueles contra quem e dirigida. 

Considere a ligas;:ao entre a inveja e o 6dio: vemos o lugar da 
pessoa invejada no mundo como urn denegrimento do nosso proprio 
lugar. A diferens;:a e apenas esta: quando odiamos, e o ser de outra pes
soa, em sua singularidade nua, que parece incompat1vel com o nosso; 
quando invejamos alguem, n6s o fazemos apenas na medida em que 
parece usufruir uma vantagem. Nossa hostilidade e filtrada por uma 
textura socialmente estabelecida de disparidades entre as coisas que as 
pessoas podem fazer, os recursos dispon1veis para elas e a admiras;:ao 
que recebem de seus semelhantes. 

A inveja inequ1voca deve unir dois elementos. A fruis;:ao pela 
pessoa invejada das vantagens pela qual e invejada nao deve ser basea
da em injustis;:a; o invejoso tambem deve perceber, ainda que obscura
mente e sem reconhece-lo, que essa paixao nao se ap6ia em nenhuma 
reivindicas;:ao normativa bern fundada contra a outra pessoa. Se ambos 
os componentes estao ausentes, falamos de indignas;:ao justificada ou 
de exigencia de justis;:a, nao de inveja. 

Se uma pessoa aceita mal as vantagens que deviam ser comparti
lhadas, mas as quais nao se reconhece com direito, dizemos antes que 
ela e moralmente confusa que invejosa. Nao obstante, como ela define 
como inveja o que devia ver como indignas;:ao justificada, assume mui
tas das caracter1sticas do invejoso; seu ressentimento autocondenat6rio 
mina sua capacidade de aceitar e avaliar outras facetas da individuali
dade da pessoa invejada. 

Mas eo caso mais familiar de inveja, em que aquele que chama
mas de invejoso, porque acreditamos que deseja 0 que nao e seu, in
siste - e acredita mais ou menos nisso - que sente e age movido pela 
indignas;:ao justificada, em seu nome e no de todos os outros em posi
s;:ao similar? Se ainda o chamamos de invejoso, apesar de seus protestos 
de boa-fe, e porque suspeitamos que a preocupas;:ao com a justis;:a esta 
a servis;:o de uma paixao mais mesquinha, ou que permitiu culpada
mente que seu julgamento das disparidades e direitos relativos fosse 
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corrompido por seus interesses de favorecimento. Assim, este meio-ter
mo da inveja marca o vinculo entre os aspectos objetivo e subjetivo 
dessa paixao. Para compreender quao firme e esse vinculo, comece
mos por considerar dois fatos. 

0 primeiro e que as sensas;:oes de ressentimento invejoso e as 
perceps;:oes de disparidades de vantagem ou de direito colorem-se mu
tuamente a ponto de se fundirem em uma densa nevoa. Mesmo o indi
viduo que se examina com toda boa-fe pode achar dificil distinguir o 
julgamento moral, a exatidao factual e a dinamica autopropulsora do 
antagonismo pessoal. 

Segundo, uma complexidade especial esta embutida em qual
quer tentativa de solucionar o que ha de certo e errado na inveja e na 
indignas;:ao. Ate que ponto vai uma ordem social para refors;:ar essas 
paixiSes? Deixa-as cegas, mudas e amargas? Ou as atrela a pratica do 
debate publico e do conflito legitimo quanto a justis;:a e injustis;:a dos ar
ranjos sociais? Justamente porque muitas vezes nem mesmo a boa-fee 
suficiente para trapr a linha entre a inveja e a indignas;:ao justificada, 
queremos instituis;:oes que nao excitem as formas de inveja ou indigna
s;:ao que podem ser mais resistentes a analise, a persuasao e ao com
promisso. Nessa inveja mais amarga, reagimos contra o que parece ser 
uma ostentas;:ao de vantagens pelos outros - uma ostentas;:ao que 
transmite a mensagem de que eles valem tudo e n6s nao valemos 
nada. Mas, exatamente, quando estamos certos ao discemir esse insul
to ao nosso auto-respeito em uma situas;:ao de vantagens dispares? E 
quando somos simplesmente iludidos pela inveja e percebemos a 
ofensa em uma expressao de diversidade contra a qual nao temos ne
nhuma outra queixa justificada? 

Alem desses dois conjuntos de fatos, a confusao de inveja e indig
nas;:ao justificada tern. uma origem ainda mais profunda: a intricada rela
s;:ao entre diversidade e igualdade. Sondar essa relas;:ao e descobrir o sig
nificado social maior da inveja. Toda diversidade entre individuos assume 
a forma de uma disparidade entre suas situas;:oes - os beneficios e a esti
ma que usufruem. Ao reprovar essas disparidades, baseadas ou nao em 
direitos, a inveja tambem protesta contra as diversidades subjacentes a 
elas. Abordamos a inveja diferentemente, conforme os pontos em que 
acreditamos que a igualdade bruta deva prevalecer: em oportunidades de 
promos;:ao, no custo dos recursos materiais disponiveis para a satisfas;:ao 
das necessidades das pessoas (se nao no prazer que extraem dos recur-
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sos a mao) ou em caracterfsticas espedficas de suas situas;x3es. Nossa rea
s;:ao tambem depende do esquema concreto de formas possiveis e dese
javeis de associas;:ao humana que defendemos. 

As vezes as pessoas pretendem uma geometria das ideias marais 
que possa distinguir, de uma vez por todas, as ocasi6es de inveja e os 
objetos de indignas;:ao justificada. Na verdade, a autoridade persuasiva 
dessas ideias ilusoriamente precisas sempre se baseia na resposta des
tas as imagens mais profundamente estabelecidas de associas;:ao huma
na a nossa disposis;:ao em qualquer tempo dado. Essas imagens descre
vem e prescrevem para n6s os padr6es de coexistencia adequados aos 
diferentes cenarios da vida social. Lembremos que em algumas socie
dades esse mapa da ordem moral e organizado em torno de urn mode
lo dominante de relas;:oes humanas, a ser repetido com varias;:6es ade
quadas em cada campo da vida social: cada relas;:ao que se repete deve 
ser uma mescla de contrato, comunidade e dominas;:ao. Em outras so
ciedades, o contrato, a comunidade e a dominas;:ao sao considerados 
reciprocamente repulsivos e urn modelo de associas;:ao diferente, com 
autoridade, prevalece em cada regiao da vida social: uma versao parti
cular de comunidade para a famllia, outra para a republica e, no meio, 
uma grande area cedida a urn amalgama de troca contratual e hierar
quia tecnica. A cuidadosa subtras;:ao das formas familiares ou democra
ticas de associas;:ao a essa area media da vida social prosaica pode ser 
vista mesmo como uma condis;:ao de seu born funcionamento nos do
minios que lhe sao pr6prios. 

Os prindpios que demarcam os devidos limites da desigualdade 
- e, portanto, a fronteira entre a inveja e a indignas;:ao justificada
nao podem ser mais claros ou vigorosos que os argumentos que sus
tentam os esquemas canonicos de associas;:ao passive! e desejavel aos 
quais esses prindpios se referem, pelo menos tacitamente. Tais esque
mas podem ser testados pelo ambito de capacitas;:ao individual e coleti
va que tornam passive! ou que impedem. Mas a !uta pelos esquemas 
continua na controversia sobre os testes. E, mesmo se pudessemos es
tabelecer esses padr6es, o valor da sondagem continuaria a ser limita
do pela perceps;:ao restrita de possibilidade que aplicamos a nossos jul
gamentos. Os modelos de associas;:ao disponiveis, mesmo para o mais 
radical dos crfticos sociais, sao obtidos por analogia com o estoque li
mitado de formas sociais estabelecidas e lembradas e por amplias;:ao a 
partir das experiencias incongruentes de ligas;:ao pratica ou passional 
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que deixam de se ajustar a ordem e ao dogma presentes. A consequen
te discutibilidade de nossas concep~oes maiores de associa~ao possivel 
e desejavel contamina nossa defesa da igualdade e nossas defini~oes 
de seu conteudo e torna impassive! desemaranhar conclusivamente a 
trama de indigna~ao e inveja. Ela assegura que nossas ideias a respeito 
da inveja e da igualdade, como os esquemas imaginativos da vida social 
que elas expressam, permane~am vulneraveis a mistura corrosiva de 
ressentimento invejoso e discernimento profetico. 

Nas circunstancias normais da vida social os meios-termos de in
veja surgem em toda parte. A incerteza na distin~ao entre inveja e indig
na~ao justificada e tornada mais grave por ilusoes contrastantes: a aceita
~ao irrefletida de ideias convencionais a respeito de formas adequadas 
de associa~ao humana, com os respectivos padroes de justi~a, choca-se 
com o tratamento autocentrado de toda inferioridade como esdindalo. 

Nesse estado de discernimento moral vacilante, o individuo 
pode afundar em uma caracteristica angustia de compara~ao invejosa. 
Ele se move de urn !ado para o outro, entre duas visoes de cada des
vantagem que sofre. E o resultado da injusti~a: as regras do jogo sao in
justas e voltadas contra ele. E o sinal do fracasso: as regras sao justas, 
mas ele jogou e perdeu. Seu fracasso revela em si mesmo uma falha, e 
ele deve agradecer a sua estrela por nao ter descido mais ainda. Sofre 
uma alterna~ao impiedosa entre sentimentos de vitimiza<;ao e ina
dequa~ao. A contraparte social caracteristica desse ritmo de compara
~ao invejosa e a frequente hesita~ao das classes inferiores entre 0 res
sentimento ou rebeliao contra seus patroes ou governantes e a 
aceita~ao das percep~oes e ideais dos superiores como autoridade. Essa 
hesita~ao ganha coerencia provis6ria com a alega~ao de que os chefes 
trairam os padroes professados de justi~a: os bons e velhos costumes 
com os quais todos tern o direito de contar. 

A dinamica da compara~ao invejosa pode ajudar a destruir muitas 
das barreiras a igualdade na sociedade. Ao faze-lo, permite-nos distinguir 
melhor a inveja da indigna~ao justificada eobter urn discernimento mais 
profunda da rela~ao entre o amor, o 6dio e a aceita~ao da diversidade. 

Imaginemos uma sociedade em que a mobiliza~ao continua da 
massa destruiu o dominio de elites bem-definidas sobre o poder supre
mo, e as divisoes hierarquicas e comunitarias entre as pessoas foram par
cialmente, mas apenas parcialmente, criticadas, fragmentadas e suprimi
das. Ainda existem grandes disparidades de vantagens: as que a riqueza 



Parte III 203 

herdada e a oportunidade promovem e as que os individuos podem ob
ter por esfor\;O e sorte. Em tal sociedade, homens e mulheres constante
mente comparam suas vantagens com as das pessoas acima ou abaixo 
delas. Suas compara\;6es nao se detem nas fronteiras de dasse ou comu
nidade mais pr6ximas. As vantagens que medem o sucesso ou o fracasso 
tendem a tomar-se a moeda comum nas compara\;6es de todos com to
dos. As implica\;6es economicas, politicas e marais sao abrangentes. 

0 alargamento da compara\;aO pressup6e e alimenta uma visao 
de que todas as disparidades estabelecidas de poder e vantagem sao 
contingentes. Roubadas de sua aura de naturalidade e santidade, elas 
precisam ser vistas como o resultado de lutas regulares e treguas tem
porarias ou de imperativos praticos da organiza\;ao coletiva. Cada vez 
mais devem ser definidas, em termos explicitos, se nao como parte in
tegral de urn modo de vida que merece defesa, entao como urn meio 
de satisfa\;ao de necessidades praticas geralmente reconhecidas. Como 
todas essas desigualdades agora estao potencialmente disponiveis para 
a critica e a reforma polltica, as desigualdades que restaram de qual
quer tempo come\;am a parecer arbitrarias: uma consequencia do equi
libria entre for\;as e preconceitos. Por parecerem arbitrarias, tambem 
parecem mais intoleraveis. Assim, mesmo quando as desigualdades di
minuem, a dor e a raiva causadas pelas que restaram tendem a aumen
tar e nao a diminuir. A alternancia do individuo entre seu sensa de in
justi\;a e seu sensa de inadequa\;ao sera agravada pelos julgamentos 
comparativos em expansao que essa alternancia originalmente ajudara 
a provocar. As cren\;aS contradit6rias, de que ele nao e nada e merece 
ser tudo e de que e pouco e merece ser menos, informam toda a sua 
vida na sociedade. 

Contudo, a confusao desconfortavel entre inveja e indigna\;aO 
faz parte de uma hist6ria da politica que esclarece as quest6es da inveja 
e da igualdade, corrigindo as desigualdades que as pessoas, no fim, 
nao conseguem justificar como meios indispensaveis ao bem-estar pra
tico ou como caracteristicas inalteraveis da vida civilizada. Ao longo do 
tempo, a desestabiliza\;aO recorrente das desigualdades pode ter o efei
to de distinguir a inveja da indigna\;ao justificada. Algumas desigualda
des podem conseguir, por algum tempo, urn direito maior a justifica
\;ao. Tendo sobrevivido a ataques praticos e visionarios, podem ser 
defendidas como imperativos de necessidades praticas reconhecidas 
ou como caracteristicas de imagens de associa\;ao defensaveis. 



204 Paixao 

Mesrno no rnelhor dos casas, esse esclarecirriento crescente per
rnaneceria imperfeito. A defini~ao das necessidades praticas ainda seria 
contestavel e suas implica~oes para o trabalho e a hierarquia, incertas. 
0 discernirnento profetico das oportunidades irrealizadas de associa
~ao continuaria a ser suscetfvel a revolu~oes surpreendentes. Alern dis
so, a luta por poder e autoridade poderia, em qualquer tempo, causar 
desigualdades mais terrfveis do que as existentes. 

Vamos imaginar, porem, que a subversao da desigualdade 
injustificada avanp ate seus limites exteriores, diminuindo os moti
vos para a indigna~ao justificada e privando a inveja de seus disfar
ces. Quais seriam entao os interesses da inveja e o que nos mostra
riam a respeito do significado da diversidade individual para o arnor e 
o 6dio? Mesrno entao - se as circunst1ncias materiais da vida fossern 
inteiramente equalizadas, todo mundo tivesse oportunidade de en
contrar uma voca~ao e todo poder fosse sujeitado a escolha coletiva e 
ao conflito, para que a mobiliza~ao renovada rompesse repetidarnen
te a estrutura enrijecedora da vida social -, restariam dais objetos de 
inveja. 

Urn objeto seria a fortuna moral de urn individuo: sua capacida
de percebida de amar e ser amado, de sustentar esse arnor por meio da 
fe e da esperan~a e de estar preparado para protege-lo e, assim, fazer 
do mundo urn Jar. Todas as coisas, fisicas ou sociais, conquistadas ou 
acidentais, que fossem vistas como contribui~ao para esse sucesso aca
bariam sob os olhos da inveja. 

0 outro objeto que permaneceria alvo da inveja seria a capaci
dade de uma pessoa de tornar-se o veiculo da revela~ao visionaria na 
arte, na teoria ou na politica ou de se destacar como lider em meio ao 
conflito. Embora tal pessoa ainda precise ser reconhecida, ela e uma 
formadora privilegiada do mundo em que muitos viverao. Para ela, 
esse mundo e para sempre marcado pelos tra~os de seu proprio eu. 
Esse poder transcendente de estabelecer os termos da cornunidade ou 
do discurso comum oferece mais que uma dissolu~ao parcial da 
exteriorida:de da realidade exterior, tern alga da mesma qualidade que 
toma a fortuna moral tao invejavel. 0 lider e o criador tornam-se vulne
raveis em urn mundo que nao controlam; contudo, de sua luta surda 
ou ruidosa emergem com uma experiencia aumentada de auto-expres
sao e autoposse. A inveja do poder formador nao pode diferir rnuito da 
inveja que sofre diante da felicidade intima de outro. 
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Confrontados com esses motivos recalcitrantes de inveja, em 
uma circunstancia que torna diflcil distinguir a inveja da indignas;:ao 
justificada, sofremos uma experiencia de bloqueio e derrota. A diversi
dade entre as pessoas, que devia ter sido urn estfmulo a nossa propria 
liberdade na autoposse, provoca, em vez disso, raiva contra a plenitude 
de outros seres. Os seus triunfos de felicidade e de invens;:ao parecem 
nos rotular como malditos, incapazes de escapar a economia do odio, 
ao transformarem, como fizeram, o desejo e o risco infinitos em risco e 
confirmas;:ao mutuas. Sua fortuna moral parece revelar urn destino para 
alem do bern e do mal que governa a vida da paixao de cada pessoa; 
nosso odio, modulado par aqueles que invejamos, como em toda varia
s;:ao sabre o odio, transborda em uma visao odiosa do mundo. Suas 
conquistas inspiradas surgem como urn poder irresistfvel e inexplicavel 
sabre nos - sabre as condis;:oes de nossa vida e conversa -, lembran
do-nos de nosso vazio e confirmando-nos nele. Como a mera existen
cia deles parece limitar nossas chances de nos sentirmos no mundo 
como em urn lar, experimentamos a existencia deles como incompatf
vel com a nossa, mas a consciencia da incompatibilidade concentra-se 
sabre os invejados apenas concentrando-se primeiro nas vantagens 
que eles tern. 

As vitorias da justis;:a e as conquistas do discernimento crftico 
agravam os sofrimentos da inveja. Comes;:am privando-a de seus pre
textos. Depois tiram-na de sua dispersao e dirigem-na para objetos de 
grande interesse. Nesse estado de desapontamento, somos fors;:ados a 
confrontar o envolvimento inevitavel da individualidade real- e, par
tanto, do proprio amor -, em uma circunstancia que permite uma 
disparidade profunda e inerradicavel das vantagens que mais impor
tam. A disparidade nos arrasta constantemente para a economia do 
odio, quando nao aprendemos a absorve-la em uma visao com
pensadora de solidariedade. 

So o amor pode corrigir esse fracasso da capacidade de imaginar 
a diversidade e a comunidade. Ele convida os invejosos para a expe
riencia da fortuna moral, da qual acreditavam estar exclufdos; se a sorte 
lhes rouba a dadiva moralmente ambfgua de urn calma contentamento 
domestico, nao lhes pode negar as oportunidades de autodoas;:ao. 
(Mesmo entao, o elemento da fortuna e mantido pela possibilidade de 
nao-retribuis;:ao ou alienas;:ao.) A visao redentora que o amor abre acei
ta a diversidade radical - inclusive a diversidade de fortunas marais e 
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poderes criativos - como parte do contexto em que pessoas radical
mente individuais podem existir. Quando as rela~oes entre as pessoas 
sao tocadas e transformadas por tal fe, torna-se passive! amar na pre
senp de disparidades de fortuna e inspira~ao, sem condescendencia 
ou ressentimento. 

0 amor pode levar a cabo esse trahalho de emancipa~ao quan
do toma a propria pessoa invejada como seu ohjeto - ou quando, de 
forma dilulda, mais impessoal, como comunidade, impele-a para esfor
~os de interesse conjunto. Mesmo se tem outro objeto, que nao a pes
soa invejada, o amor sugere um mundo em que disparidades residuais 
nao estabelecem nenhuma barreira a passagem bem-sucedida do eu 
pelas provas;:oes de vulnerabilidade aceita. 

0 problema da inveja resistente em uma situa~ao de justi~a idea
lizada lan~a luz sobre 0 que as pessoas devem fazer para escapar a in
veja quando ela continua a ser confundida com a indigna~ao justificada, 
porque a diversidade permanece envolvida com a injusti~a. Com um 
movimento, atiramo-nos a a~ao e a reflexao transformadora quanta ao 
modo como a desigualdade injustificada corrompe a comunidade e a 
colabora~ao. Ao participarmos do conflito e da controversia a respeito 
da desigualdade e da diversidade, comepmos a distinguir em n6s a in
veja e a indigna~ao. Com outro movimento- o movimento do amor 
- temos, aqui e agora, uma experiencia de associa~ao em que nenhu
ma disparidade de vantagem nos impele a espiral descendente do 6dio. 
Pelo esfor~o duplo dessa resposta a desigualdade, OS fatos que podiam 
ter conduzido ao ciclo auto-alimentado da inveja, com sua aquiescencia 
redutora a restri~oes estabelecidas a a~ao e a visao, tornam-se, em vez 
disso, estimulos a descobetta de possibilidades que essas restri~oes im
pedem. 

A fe, a esperan~a e o amor nao parecem ser engendrados por 
nenhuma das tensoes internas da vida social, como sao o 6dio, a vaida
de, o ciume e a inveja, ou pelos limites que o impulso biol6gico e a 
duvida racional impoem a ordem social, como sao a lascivia e o deses
pero. Pelo contrario, surgem como enviados de outro mundo, nao con
vidados, resolvendo conflitos que pareciam insoluveis e rompendo 
fronteiras que pareciam intransponlveis. Eles tem a for~a da surpresa. 

Presos em corpos agonizantes e preocupa~oes mundanas, pode
mos nos perguntar se teremos tempo para nos reconciliarmos uns com 
os outros. 0 caniter fugidio e a temporalidade do eu podem se tornar 
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compativeis com uma experiencia de revelas;:ao, presens;:a e sacrificio 
mutuos? Esse ato de fascinas;:ao e doas;:ao pode algum dia ser mais que 
o refinamento da lascivia ou a dissolus;:ao da outra pessoa em uma mi
ragem produzida por nos mesmos? Se e uma ilusao, nao deve desapa
recer de repente, deixando o amante desconcertado quanta ao que po
deria te-lo atraido? Ou entao afundar em urn habito covarde de to
lerancia relutante? 

0 amor e a substancia dessas questoes antes de poder ser algu
ma resposta particular a elas. Sao mais que indagas;:oes de urn observa
dor de fora. Elas existem mais como pressentimentos latentes ate nas 
mais intensas experiencias de amor, assim como uma sugestao de ateis
mo agarra-se mesmo a mais forte fe em Deus. 

0 amor e um impulso para a aceitas;:ao da outra pessoa, menos 
por seus tras;:os flsicos e morais distintos que por sua individualidade 
total. Os tras;:os especlficos da pessoa nunca sao irrelevantes - de que 
outro modo conhece-lo? -, mas sao considerados encarnas;:oes de urn 
eu que fala por meio deles e os transcende. Essa aceitas;:ao, feita diante 
do eu inexoravelmente oculto e ameas;:ador de outra pessoa, sempre 
tern algo de miraculoso. E um ato de gras;:a destituido de condescen
dencia e ressentimento. 

Mas a inevitabilidade do oculto e da ameas;:a significa que o 
amor nao pode ser puro. Deve ser acompanhado pelo pressentimento 
de sua propria fragilidade e, pelo menos, por uma sugestao da repug
nancia e inescrutabilidade defensiva para com o outro. Essa sugestao 
anuncia a presens;:a do odio no amor. 

Quando mais forte, o amor dispensa a convergencia de interes
ses e ideais. Enxerga por meio das expressoes sociais do eu a persona
lidade Cmica, viva. Logo, nao exclui a crltica nem o conflito. A indepen
dencia do amor ante a aprovas;:ao e o consenso, porem, permanece 
limitada de varias maneiras. 

E limitada ate mesmo nos casos prototipicos de amor pessoal, 
como a uniao sexual plena entre um homem e uma mulher. A capaci
dade de aceitar a outra pessoa pode depender, num grau assustador, 
de tras;:os particulares de aparencia e carater, cuja influencia sobre o 
amante parece desproporcional ao seu real valor como sinais da indivi
dualidade do amado. As manifestas;:oes do amado tornam-se facil e 
continuamente um anteparo que o oculta e reflete para o amado a ima
gem de sua propria insaciedade. Os tras;:os de corpo e mente da pessoa 
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amada fazem dela o que ela e pois sao, em soma e dire<;;:ao, se nao em 
cada elemento, a representa<;;:ao do seu eu. Sea aversao do amante a 
esses tra<;;:os vai muito lange e muito fundo, seu amor nao consegue so
breviver. Estar entediado com a outra pessoa e apenas ter perdido, ou 
nunca ter conquistado, urn sentido de como a presen<;;:a rotineira dela 
revela urn eu secreta, e o tedio, nao a repugnancia, e a mais comum 
ruina do amor. 

Quando nos afastamos desses casas exemplares de am or pessoal 
para vinculos em grupos maiores, aumenta nossa necessidade de obje
tivos compartilhados e estima mutua. Nenhuma ruptura brusca separa 
o amor total entre homem e mulher do amor entre amigos e, em ultima 
analise, do amor em urn grupo mais amplo, apesar de muitas vezes pre
ferirmos falar apenas de amizade, no segundo caso, e de afinidade, leal
dade ou solidariedade, no terceiro. 

A vitalidade da afei<;;:ao em urn grupo depende de uma lealdade 
que compense a inevitavel atenua<;;:ao do amor em urn cemirio social 
mais amplo. A lealdade exigida e o compromisso com o empreendi
mento comunitario como, em certa medida, urn fim em si mesmo, in
teiramente a parte dos objetivos espedficos que promove. Essa lealda
de e mal compreendida ou pervertida quando a confundem com 
fascina<;;:ao par uma entidade coletiva hipostasiada. Tal fascina<;;:ao de
grada a experiencia de colabora<;;:ao e a transforma na idolatria de uma 
personalidade artificial, o proprio grupo. As experiencias comunitarias 
mais completas sao as que lembram o amor: a comunhao de objetivos 
e complementada por uma rede de apegos pessoais que se irradiam de 
cada individuo, talvez sem nunca alcan<;;:ar todos os outros membros do 
grupo. A consciencia de prop6sitos comuns acaba por tornar-se 
inseparavel do-sentido dos envolvimentos intimas entre os individuos. 

Colocar a questao dessa maneira e reconhecer que, em urn gru
po maior, o amor necessariamente se torna mais fraco. A multiplicidade 
de encontros pessoais, a impossibilidade de escolher parceiros de gru
po pelo criteria do amor e a importancia de executar tarefas que aju
dam a justificar a existencia do grupo e permitem que sobreviva e pros
pere, tudo isso explica o enfraquecimento. Quanta menor o papel do 
amor na vida comunitaria, maior a necessidade de consenso a respeito 
dos objetivos compartilhados na empresa comum, assim como para a 
minuciosa consciencia de direitos entre os membros. Os participantes 
devem considerar-se pelo menos mutuamente capazes de contribuir 
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para o empreendimento conjunto. Se apego e consenso fracassam, o 
grupo escorrega para o exemplo da barganha com auto-interesse: as 
pessoas tratam-se como meios para os fios dos outros, comerciando e 
depois partindo. 

Ha uma imperfei~ao mais radical no amor. Para compreender 
essa falha, devemos tornar a relacionar a analise do amor com os fatos 
basicos do medo e do desejo mutuos e infinitos. 0 amor existe quando 
experimentamos a existencia da outra pessoa como uma confirma~ao 
de n6s mesmos. A aceita~ao da alteridade em nossa individualidade 
ajuda-nos a descobrir e a fortalecer o nosso ser distinto. Pela afirma~ao 
do outro, entramos mais plenamente na posse do nosso eu. 

E mais que uma questao de desejar que assim seja. A mera ex
pressao de desejo pelo outro e a prontidao para a autodoa~ao nao po
dem tornar realidade essa confirma~ao mutua. 0 que a outra pessoa 
fara diante desse desejo e autodoa~ao? Nao importa o que fap. E, ain
da que ela tenha a mesma experiencia ao contrario, nada podera justifi
car conclusivamente a cren~a de que a existencia do outro reafirma a 
sua propria ou a protege definitivamente da anglistia do desejo conti
nuo e do perigo de fracasso posterior. 

Que nao e suficiente desejar que assim seja e demonstrado pelas 
muitas maneiras como o amor pode ser destruido. Embora em geral uma 
recusa nao seja suficiente para faze-lo desaparecer, nao e provavel que 
sobreviva a nao-retribui~ao indefinida. De modo geral, a vulnerabilidade 
exacerbada que o amor exige e cria pode tornar-se, a qualquer momen
ta, ocasiao para se sofrer uma magoa. A impossibilidade de justifica~ao 
conclusiva aumenta a realidade do risco. Como todas as paixoes, o amor 
une uma predisposi~ao para a a~ao e uma visao das condi~oes para re
conciliar a auto-afirma~ao e o apego. Nada no mundo pode dar a essa 
visao uma justifica~ao definitiva. 

Como predisposi~ao e como cren~a, o amor refere-se a uma su
gestao de fundo quanta as possibilidades finais das rela~oes entre as pes
soas: a cren~a de que podemos agir para com a outra pessoa como se 
fosse uma fonte de sustento apenas porque ela e quem e. N6s lhe ofere
cemos urn eu exposto, pronto para receber urn sinal similar de aceita~ao 
radical. Mas o mundo, tal como o encontramos, nao emite nenhum jul
gamento inequivoco sabre o realismo dessa sugestao. Perdemos o fio de 
nossas emo~oes e reflexoes, recuamos para dentro de n6s mesmos par 
desencanto, tedio e preocupa~ao mundana e, par fim, morremos antes 
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de termos tido uma oportunidade de descobrir com certeza. Por essa ra
zao, a renova<;:ao do amor que nao valida nem refuta seu realismo de
pende de outros eventos e oportunidades na vida da paixao. 

Como o amor e diflcil e como temos de suspender o julgamento 
sabre o realismo de suas sugest6es, precisamos de maneiras adicionais 
para afirmar a realidade de outros sem ceder a 16gica da lascivia e do 
desespero ou a economia do 6dio. As vezes encontramos essa alterna
tiva no sentimento de companheirismo ou afinidade que, fortificado 
pelos padr6es coletivos de decencia, carrega o amor diluido para alem 
da intimidade. 0 companheirismo nos ensina aver em cada existencia 
uma pessoa lutando sob urn peso inteiramente seu. As vezes encontra
mos o antidoto em uma forma de arte como o romance, que nos mos
tra como a compreensao e aceita<;:ao dos outros em sua alteridade po
dem sobreviver as desilus6es e desapontamentos do mundo. 

Essa concep<;:ao geral do amor, de suas possibilidades, limites e 
perigos, pode ser reformulada como uma hierarquia das formas de 
amor, crescentemente desvinculadas de ilus6es quanta ao amado e 
quanta a natureza do proprio amor. Quanta mais alto n6s vamos nessa 
hierarquia, menos o ardor da emo<;:ao depende do alcance de uma 
distor<;:ao. Quando o amor se livra da ilusao, tambem se torna menos 
suscetivel ao desencantamento repentino e mais capaz de sobreviver 
diante da realidade cotidiana. A reconcilia<;:ao da auto-afirma<;:ao e do 
apego torna-se mais plena porque o amor alcan<;:a o amado mais inti
mamente e torna-se menos dependente de urn repert6rio de imagens 
do amante. Assim, essa hierarquia descreve urn afastamento do 
narcisismo e da passividade para uma condi<;:ao em que a aceita<;:ao da 
alteridade acompanha a descoberta do comum no incomum. 

No nivel mais baixo da hierarquia, o amor surge em uma dentre 
varias formas aparentadas. Todas tern em comum a predominancia de 
uma compulsao que torna a realidade efetiva da outra pessoa inteira
mente irrelevante, exceto na medida em que ela satisfa<;:a as exigencias 
muito limitadas, embora muitas vezes altamente indeterminadas, que 
preocupam cada uma dessas variedades de amor. Assim, o amante 
pode estar obcecado com qualidades fisicas ou psicol6gicas da pessoa 
amada. Essas qualidades podem reagir a uma imagem de necessidade 
e desejo dele que sua experiencia passada lhe imp6e e sabre a qual 
perdeu o controle ativo. Ou ele pode apaixonar-se movido primaria
mente pela opiniao social reinante sobre o que e quem ele devia julgar 
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desejavel. A imagem tiranica surge entio mais da sociedade que da bio
grafia. Mas seu efeito permanece o mesmo: transformar o que podia ter 
sido a experiencia exemplar de liberdade e realismo em automatismo 
frenetico e ilusao. 

Superior nessa hierarquia de formas de amor e o amor que dese
ja a pessoa amada como a expressao do que o amante nao e: a parte 
obscura, irrealizada e, portanto, de valor supremo do eu do amante. 
Possu!-la e curar a mutilas;ao de seu proprio eu e compensar, finalmen
te, todos os aspectos da experiencia que lhe negam a perceps;ao de ser 
o centro do mundo. Mesmo a atras;ao flsica mais imediata e tingida 
pelo desejo. do eu incompleto. E o amor que anseia pelo ideal. Difere 
das formas mais cruas de amor, em sua busca de autocomplemento e 
transformas;ao, na disposis;ao para estabelecer urn vinculo imaginativo 
mais proximo entre a personalidade efetiva do ser amado e o ideal bus
cado pelo amante. Mas lembra as outras versoes do amor ao subordi
nar a outra pessoa real a uma visao das necessidades do amante. 

Eis o amor descrito pelo mito romantico: o amor que tenta trans
formar o amado em redentor. A busca portal amor torna-se mais sedu
tora em uma sociedade cuja cultura autorizada acostuma as pessoas a 
buscar no amor uma salvas;ao para alem da fusao de sensualidade e 
ternura, ao mesmo tempo que encoraja a descrens;a em outras possibi
lidades de redens;ao divina ou secular. 

Urn amor ainda mais elevado nao pressupoe nenhuma idea
lizas;ao. A pessoa amada, beneficiaria de uma dependencia que e tam
bern urn exercicio de autonomia, pode ser vista como uma pessoa co
mum, embora singularmente individual. No caso, a aceitas;ao da 
alteridade de outra pessoa e o confronto com a realidade humana co
mum alcans;am seu ponto alto. Justamente por essa razao, a pessoa ama
da nao pode ser tomada por uma redentora, cujo poder de salvas;ao este
ja em propors;ao direta com sua carencia de caracteristicas individuais. A 
aceitas;ao do outro e reconhecida para permanecer limitada e precaria. 

Cada degrau na hierarquia das formas de amor representa urn 
avans;o duplo sobre o anterior: urn afastamento adicional do narcisismo 
e da ilusao rumo a aceitas;ao do amado em sua realidade original, de
feituosa e amblgua. Portanto, nao e surpreendente que a relas;ao da 
compreensao com o amor deva mudar no decorrer dessa progressao. 

Nos nlveis mais baixos, a compreensao destroi o que e tornado 
por amor. Enxergar a dependencia da fascinas;ao sobre uma imagem 
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biograficamente determinada ou uma opiniao socialmente autorizada e 
minar o apego. Com o discernimento nada resta a nao ser a manipula
~ao. Manipulamos a outra pessoa alternadamente revelando sua visao 
revista do vinculo, para amedronti-la e submete-la, e ocultando essa 
mudanp para renovar sua esperan~a. Podemos manipular ate a n6s 
mesmos. Assim, podemos nos expor a experiencias que revigoram a 
imagem ou a opiniao. Podemos enganar a n6s mesmos, encontrando 
nas tarefas compartilhadas, nos enigmas constantes e nas dependencias 
persistentes da vida familiar e comunitiria o substituto mais realista 
para a fascina~ao infantil que superamos, como se uma comunidade 
sem espirito pudesse compensar o vazio deixado por uma experiencia 
de desejo solipsista, compulsiva e passada. 

Nos niveis superiores dessa hierarquia do apego, porem, o 
discernimento torna-se mais o preservador que o destruidor do amor, 
algo que nao o poe em risco e sem o qual ele nao pode viver. A visao 
sem extase da carne e do cora~ao- a carne agonizante, tremula, o co
ra~ao esquivo, dividido - nao precisa destruir tal amor. Havera, nao 
obstante, momentos de inercia espiritual, desespero, raiva e conflito, e 
de desapontamento pela despropor~ao entre anseio e circunstancia. 
Em tais ocasioes, seremos tentados a compensar a vacila~ao do amor 
com uma recorrencia benevolente da manipula~ao que acompanha urn 
amor mais maculado pela ilusao. E necessaria entao inteligencia moral 
para resistir a essa tenta~ao. Resistimos a ela devido a uma consciencia 
dos perigos do narcisismo e do solipsismo, que acompanham uma fic
~ao estrategica cuidadosamente maquinada com o objetivo de desem
penhar o trabalho de urn encontro sem roteiro preparado. 

Para elaborar a concep~ao de amor descrita nas paginas prece
dentes e compreender mais plenamente o que essa paixao nos ensina 
sobre a paixao em geral, devemos agora distinguir entre dais regis
tros do amor - o sexual e o assexuado - e ver como se ligam. No 
registro sexual, a base primordial do amor pessoal e a exigencia pelo 
corpo da pessoa amada- uma exigencia marcada nao pela preocu
pa~ao exclusiva que distingue o ciume, mas por urn desejo impensa
do e impiedoso, embora intermitente. No amor pessoal, essa exigen
cia violenta - violenta porque ameap as condi~oes minimas de 
civilidade e distancia - e revestida e transformada por urn elemento 
de delicadeza: delicadeza para com o outro corpo e, no fim, para com 
a pessoa encarnada. 
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A violencia e a delicadeza encontram-se tantas vezes e tao 
vigorosamente ligadas que a distin~ao entre lasdvia e amor sexual nao 
pode ser mais que urn contraste de dire~oes predominantes. (Definir a 
lasdvia como violencia pura, sem nenhum toque de delicadeza, nem 
mesmo a delicadeza que surge como remorso ou hesita~ao, restringiria a 
lasdvia as mais extremas perversoes.) Temos esperan~a de que a delica
deza transfigure a violencia. Nunca o faz inteiramente, no entanto. No 
amor sexual, a pessoa experimenta a si mesma como encarnada e, par
tanto, como parte da natureza. Tambem se reconhece necessitada de ou
tros corpos, que sao parte da natureza e pessoas como ela mesma. Que a 
ternura e a violencia no amor sexual estejam tao comumente ligadas nao 
significa que se unam harmoniosamente. Quanta mais vigorosamente o 
amor e vivido em termos sexuais e quanta menos suas expressoes se
xuais sao contidas e transformadas por urn contexto rico e estavel de vida 
social, ou por uma imagina~ao artistica, menos provavel se torna que a 
ternura modifique a violencia. 

0 registro assexuado do amor e revelado com mais clareza no 
amor relativamente assexuado entre pessoas nao ligadas pelo vinculo 
complicador da intimidade familiar (pais e filhos, irmaos e irmas). Sua 
base elementar e a experiencia de desejar a liberdade do outro, 0 dese
jo de dar outra pessoa a si mesma. E a postura do espirito altivo em sua 
pose de sacrificio e cria~ao. 

Em principia, essa pode parecer a mais elevada afirma~ao de hu
manidade- uma experiencia de liberdade no dar a liberdade, uma 
vontade de que o outro fique s6, sem pedir nada em troca, nem mes
mo gratidao. Na verdade, porem, tal amor inicia uma rela~ao crua com 
a outra pessoa, que nao pode capacitar nem amado nem amante. A ra
zao para tal limite e que esse amor de sacrificio se isola do perigo e se 
coloca em urn plano superior de benevolencia e autonega~ao. Nao ofe
rece ao amado a oportunidade de confirmar-se e reinventar-se por 
meio do envolvimento com outra imagina~ao e vontade, nem capacita 
o amante a conquistar ele mesmo essa experiencia. Tal amor trata a 
confirma~ao mutua como urn projeto que pode se tornar realidade sem 
ser vivido e sem exposi~ao ao risco. Falsifica a condi~ao do espirito, 
mascarando a for~a da necessidade de uma pessoa por outras pessoas. 

Contudo, no registro assexuado do amor pessoal, a consciencia da 
necessidade pelo outro muitas vezes acaba ultrapassando a vontade dili
gente e protetora do seu bern. 0 espirito principia como urn demiurgo 
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orgulhoso e auto-suficiente e retorna humilhado e abalado pelo seu an
seio. Anseia nao pelo simples ato da gratidao, mas pelo ato mais compli
cado da presens;:a e da resposta da pessoa que ele ama. (Assim, o crente 
insiste que o amor de Deus por suas criaturas humanas seria ininteligivel 
para n6s se nao atribuissemos a ele uma necessidade pelo homem e nao 
experimentassemos nosso desejo por Ele por meio de Seu desejo por 
n6s.) Mas a recusa do eu, a esquiva ao amor em termos iguais, nunca e 
completamente superada no amor assexuado, ainda que apenas porque 
0 peso total da fragilidade nao e levado ao extrema, contanto que 0 cor
po nao seja atirado na dadiva do eu e no desejo pela presens;:a do outro. 

Por uma serie de observas;:oes a respeito desses dois registros do 
amor e sua relas;:ao, pode ser possivel identificar as variedades do amor 
sexual e assexuado que mais importancia tern para o projeto geral de 
uma teoria das paixoes: tirar da doutrina todo elemento de sentimenta
lismo e ver o que resta, pois esse residua sera a verdade sobre a paixao 
como amor. 

Tanto o amor sexual como o amor assexuado estao eternamente 
prestes a descer a mesma preocupas;:ao minimalista. Essa preocupas;:ao e 
a exigencia indelicada do corpo do outro ou a vontade fors;:osa do bern 
do outro. Em cada caso, a qualidade subjetiva especial da solicitas;:ao e o 
reconhecimento de uma perda, de algo que falta. 0 amante esta inquie
to, incapaz de permanecer satisfeito consigo mesmo. Mas, ao voltar-se 
para o amado, continua a preocupar-se com sua propria instabilidade: 
sua atens;:ao e dirigida para o desejo do corpo ou para o exercicio da 
vontade de crias;:ao e sacrificio. Na versao minima do amor sexual, a ou
tra pessoa torna-se o corpo aquiescente ou resistente. Na variante mini
ma do amor sexual, a outra pessoa e o suposto beneficiario, mantido a 
distancia e impedido, pela postura de sacrificio de seu benfeitor, de 
abras;:a-lo e de embaras;:a-lo. Em ambos os casos, o amado deixa de ser 
visto como urn ser com irnaginas;:ao social, isto e, com o poder de inven
tar fics;:oes a respeito de apegos e de viver essas fics;:oes. 

A realidade da outra pessoa s6 e mais plenamente aceita quando 
o desejo e superado pela delicadeza, e a vontade de sacrificio pela 
consciencia de necessidade. A aparencia de ternura na lascivia ou no 
amor sexual exige a capacidade de imaginar o amado e de discernir 
sua experiencia do encontro. 0 pathos da necessidade no amor 
assexuado implica uma disposis;:ao nao apenas para querer o bern do 
outro, mas para sujeitar-se as exigencias imprevisiveis e perturbadoras 
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de seu amor e do reconhecimento de sua necessidade dele. Apenas 
ent::lo, no amor assexuado, e que a outra pessoa torna-se mais que a 
ocasiao para sacriflcio e o alva estacionario da vontade beneficente; 
torna-se urn centro de movimento par direito proprio. 

Tomemos cada urn desses registros do amor sem terem sido 
transformados pela descoberta do outro registro. Eles exibem, entao, 
uma qualidade subjetiva paralela. 0 amor sexual e o amor assexuado 
podem ate coexistir: urn como sobretom do outro (como na relas;:ao 
entre o orador e a multidao), mas nao podem ser prontamente unidos 
e experimentados como elementos relacionados de urn (mica encon
tro. Tendem para diferentes fins e buscam coisas incompatlveis no 
amado. Do ponto de vista do elemento violento da exigencia do corpo 
do outro, no amor sexual, a postura benevolente e demiurgica do amor 
assexuado e uma irrelevancia ou uma interferencia. E, da perspectiva 
do amor assexuado, a exigencia sexual e uma profanas;:ao, o estrago de 
uma postura protetora par urn desejo egolsta. 

A fusao do sexual e do assexuado torna-se conceblvel apenas 
quando a ternura entra no anseio pelo corpo e a vontade de crias;:ao har
moniza-se com sua necessidade de amado. Entao, tocar o corpo do ou
tro, com exigencia e delicadeza, pode ser experimentado como 
aprofundamento do reconhecimento da necessidade. 0 desejo simulta
neo do bern do amado e o reconhecimento do desejo podem ser vividos 
como extensao da experiencia de anseio e ternura para com o corpo. A 
descoberta do outro - a aceitas;:ao dele como pessoa com vontade e 
imaginas;:ao - e o unico fundamento em que o amor sexual e o as
sexuado podem convergir, ainda que parcial e precariamente. 

Nem o amor sexual nem o assexuado oferecem retratos do encon
tro humano. Nenhum deles se sai melhor que o outro quanta a oportuni
dades de imaginar o amado e reconciliar as condis;:oes capacitadoras da 
auto-afirmas;:ao. Mas ambos sao capazes de avans;:ar rumo a descoberta 
da alteridade da outra pessoa. Essa descoberta, par sua vez, pode ca
pacita-los a conseguirem o que precisam para juntarem-se a sua parte se
xual ou assexuada. Embora o amor que combina o sexual e o assexuado 
possa nao superar seus constituintes ao resolver o conflito fundamental 
entre o desejo e o risco, ele envolve a pessoa mais inclusivamente em 
qualquer solus;:ao que alcance. Quando vemos como caso limltrofe o 
amor mais inclusivo que resulta dessa convergencia, podemos comes;:ar a 
compreender os paradoxos dessa paixao principal. 
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0 sexual e o assexuado entram em confronto sutil no exato mo
menta em que parecem estar se confirmando mutuamente. 0 corpo, 
na afirma~ao ou na ternura, faz suas pr6prias exigencias. 0 espirito, 
como imagina~ao e vontade, avan~a para uma arena mais ampla de 
resposta e apego, pronto para renunciar ao encontro corporal. 0 ele
mento sexual no amor luta contra a tentativa de sufoci-lo em urn dra
ma de esfor~o moral ambicioso, de sacriflcio e revela~ao. 0 elemento 
assexuado rebela-se contra a comedia, a falta de engenho e a decaden
cia do sexual. 

Aleii1 disso, tanto o amor sexual como o assexuado sao testemu
nhos da fragilidade de nosso poder de reconhecer a realidade da outra 
pessoa. Esse reconhecimento vai de encontro a realidade mais imedia
ta do proprio eu: as exigencias for~osas do corpo e do carater aprisio
nados pela subjetividade. Justamente porque a outra pessoa nao pode 
ser tao plenamente real como o eu, a rela~ao sexual ou a assexuada 
permanecem para ele sujeitas a dupla lei da indiferen~a e da insanida
de. A insanidade e a fixa~ao volatil sobre tra~os isolados do outro -
corpo, carater, situa~ao ou experiencia. Ela modifica a paixao ao redu
zir seu foco e corromper seu ardor. Nos tra~os isolados da pessoa ama
da que servem como objetos de seu fasdnio, o amante insano discerne 
urn significado secreto, urn valor privado, inteligivel apenas a luz de 
seu passado e suas vulnerabilidades. A indiferen~a e o definhamento 
do poder de imaginar o outro: a renuncia ao esfor~o acrescentado, da 
disponibilidade aumentada, exigidos para que se reconhe~a sua origi
nalidade. Pela diferen~a e pela insanidade os elementos transformado
res no amor sexual e no assexuado desaparecem, e as forrnas sexual e 
assexuada do amor tambem perdem a capacidade de se interpenetrar. 

Nunca existe uma garantia absoluta quanto ao ponto preciso em 
que o amor se encontra em sua cadeia de transforma~oes. Como o 
amor faz reivindica~oes a todos os aspectos da personalidade, e nao 
apenas a caracteristicas isoladas da inteligencia, e como sua instabilida
de esta enraizada nas condi~oes definidoras do eu, nao em algum de
feito ou esfor~o, nossos discernimentos do amor sempre parecem mui
to limitados ou muito tardios. Quando pensamos que estamos ca
minhando para a descoberta do outro, podemos na verdade estar 
regredindo, por causa da insanidade, a uma imagem do nosso proprio 
sofrimento. Quando acreditamos ter nos entregado a lasdvia sem cora
~ao ou a benevolencia altiva, podemos na verdade ter descoberto na 
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ruina de sua autarquia a presen~a salvadora do amado. Portanto, essa 
paixao opera milagres de ilusao e auto-ilusao e de descoberta 
disfar~ada de ilusao. 

0 amor cujas formas sexuais e assexuadas descrevi prevalece con
tra dais panos de fundo: uma procura metafisica que amplia a significa
~ao do amor ao mesmo tempo que ameap sua estabilidade e uma emo
~ao aparentada que amplia o alcance do amor ao mesmo tempo que 
ajuda a assegurar as condi~oes psicologicas que o capacitam a existir. 

A preocupa~ao metafisica representa o elemento mais sutil e su
blime da psicologia do amor. Tal preocupa~ao torna-se evidente ape
nas quando todas essas transforma~oes do apego sexual e assexuado 
sao pastas no cenario maior da rela~ao do homem com a natureza. A 
personalidade horroriza-se diante da perspectiva, ou da lembran~a, de 
urn afundamento completo na natureza. E a visao do proprio ser do 
homem - corpo e mente - colocada em urn mundo de vida vegetal e 
animal que se move eternamente par meio do apodrecimento e da re
nova~ao. E o mundo da morte e da fertilidade sem consciencia. A 
inexprimivel inquieta~ao diante de urn amalgama total com esse uni
verso da natureza deixa tra~os que vao desde o medo das crian~as par 
animais e do terror diante da exuber:lncia e estranheza de uma selva a 
insistencia obstinada de encontrar em si mesmo urn elemento do de
moniaco ou do angelica. Pais o angelica e o demoniaco significam o 
nao-corporificado, o sagrado ou o mal, tirados de seu estado corporeo. 

Esse medo da imersao total na natureza quase nunca surge com 
a extensao completa de sua for~a potencial, pais normalmente e con
trabalan~ado e purgado par uma experiencia do isolamento da cons
ciencia. A principia, essa separa~ao e experimentada em rela~ao a ou
tras mentes; e delas, entao, que nos sentimos exduidos, a medida que 
come~amos a formar uma ideia de nosso proprio eu. Mas entao essa 
suspensao no mundo distinto da subjetividade e generalizada para nos
so relacionamento com toda a natureza. 

A prova~ao do isolamento e simultanea ao nascimento da auto
reflexao na vida das pessoas. E apenas do ponto de vista oferecido par 
essa prova~ao que podemos ansiar pela unifica~ao com a natureza e 
sentir o demoniaco e o angelica em nos. Apenas nesses termos e que a 
ideia de urn afundamento na natureza pode ser purgada de seu horror, 
ate mesmo antes de sermos capazes de ver com distanciamento a in
dusao de nossa vida em uma ordem natural. Ainda assim, algumas pes-
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soas tern momentos de intensa experiencia imaginativa quando a dis
solu~ao da consciencia na natureza as impressiona como uma realida
de imediatamente aterradora, terrivel porque definida com muito mais 
riqueza que a ideia vaga da morte. 

Nesses momentos e necessaria imagina~ao artistica ou visao misti
ca para resgata-los de seu pavor. A arte apresenta a realidade natural 
como urn dominio de varia~6es transformadoras reconhecidamente simi
lares as que a consciencia admite em sua vida interior. A visao mistica 
considera a natureza como urn teatro onde urn drama do espirito univer
sal esta sendo representado; para o mistico, o mesmo espirito de que o 
homem participa e subjacente a natureza e transforma todas as suas 
varia~6es em uma parabola. Assim, a estranheza amea~adora da natureza 
pode ser vencida por meio da imagina~ao da arte e da dramatiza~ao da 
realidade fisica. Por meio dessa vit6ria toma-se passive! uma contempla
~ao mais serena de nosso lugar na natureza. 

Essas anglistias e aspira~6es maiores informam a psicologia do 
amor. Somas atingidos pelas falhas no amor sexual, essa mais completa 
experiencia de entrada em nossos pr6prios corpos: a ambivalencia de 
violencia e ternura e o obscurecimento da consciencia que podem 
acompanhar o encontro corporal. Somas surpreendidos pela precarie
dade da fusao do amor sexual e do assexuado, uma fusao que parece 
ser nossa melhor esperan~a de levar nosso corpo e, por meio dele, 
toda a nossa condi~ao natural a vida da.rela~ao pessoal. 

Contudo, todas essas limita~6es constituem o avesso da condi~ao 
da subjetividade. Mesmo no amor sexual a experiencia auto-reflexiva da 
consciencia nos nega o contentamento duradouro, atormenta-nos com 
as ambigi.iidades da ternura e da violencia e envolve nossos encontros 
em solidao e nosso prazer em tristeza. Porem, a propria consciencia de 
que estamos isolados, porque conscientes, permite que aceitemos sem 
horror nossa corporifica~ao e seu grande triunfo no amor sexual. 

0 amor vale-se de uma paixao que poderia ser equiparada ao 
amor assexuado se nao possuisse certas caracteristicas distintas, que 
lhe dao uma amplitude geral maior e urn lugar (mico em toda a vida da 
paixao. Essa paixao - o segundo pano de fundo do amor- as vezes 
e chamada afinidade, benevolencia, solidariedade ou compaixao. Os 
moralistas muitas vezes a colocaram no centro de suas concep~6es de 
natureza humana. De muitas maneiras serve como a paixao capacita
dora: ela e menos uma paixao que a capacidade moral de suportar to-
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da a vida da paixao. Seu relacionamento com epis6dios particulares 
nessa vida permanecem enigmaticos. 

Uma pessoa e ahordada por um estranho que sofre e !he pede 
ajuda. Ela reage nao apenas com alegria, mas com a emoc;:ao descrita 
como solidariedade. Sua reac;:ao inclui o desejo do bem do outro. Ainda 
assim, e mais e menos que o amor assexuado. 

A experiencia suhjetiva que domina o primeiro plano da com
paixao e uma ligac;:ao estabelecida entre varios tipos de reac;:ao. Ha o 
reconhecimento de se ter algo em comum com a outra pessoa. Mas e 
um erro tratar esse reconhecimento como uma simples questao de 
identificac;:ao com o outro: atribuir-lhe os sofrimentos ou alegrias que 
poderiamos sofrer em circunstancias similares. Tal abordagem explica
ria o impulso de ajudar o outro e participar de sua experiencia apenas 
como uma auto-referenda ohllqua e urn narcisismo tacito. 

A solidariedade inclui um reconhecimento da incongruidade co
mica: a incongruidade entre o estado em que alguem esta, seja de fra
queza e sofrimento, seja de vigor e alegria, e as condic;:oes mais profun
das de individualidade que comhinam corporificac;:ao e finitude com urn 
anseio pelo incondicional. Se uma pessoa heneficiada pela solidariedade 
esta em dificuldades - em condic;:ao humilhante ou destrutiva -, n6s, 
nao obstante, reconhecemos nela o mesmo individuo que, mais cedo ou 
mais tarde, exigira ahalar e rever os contextos de sua atividade e tera su
cesso: o individuo que amou mais completamente, lutou contra os limi
tes da razao, produziu ohras-primas na arte e, mesmo com uma vida tao 
comum, descobriu ser, depois de analisado com mais cuidado, nao tao 
comum assim. Pois nao e urn homem na condic;:ao de her6i, santo ou ge
nio, mas e maior que eles, porque e todo-o-mundo. 

Suponhamos agora que ele eo exato oposto de alguem na situa
c;:ao de dificuldade incongruente. E, por exemplo, a jovem pessoa que 
assedia o mundo em triunfo e consegue de n6s, pela insistencia ruido
sa, henc;:ao e encorajamento. A solidariedade entao ve a lacuna entre 
essa aspirac;:ao impetuosa e a circunstancia real do eu no mundo, lima 
circunstancia sujeita ao acaso, ao desapontamento e a ilusao. 

Apresentamos constantemente uns aos outros a imagem de uma 
dissonancia entre o que, no fim, nao podemos deixar de ser -
corporificados, contextuais e rumando para o incontextual- eo que, 
por acaso, amhic;:ao ou fracasso, nos tornamos ocasional e aparente
mente. A incongruidade entre o que parecemos ser e querer, por um 
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lado, e o que acontece conosco e o que fazemos de n6s mesmos, por 
outro, reconta a narrativa principal da humanidade. Resume todas as 
nossas outras desventuras e sucessos. 

Quando encontramos a pessoa que desperta nossa solidarieda
de, ela surge diante de n6s em sua natureza dual. E urn individuo unico 
em uma situa~ao concreta. E tambem alguem que corporifica a grande 
dor e a grande esperan~a comica de todo-o-mundo, atirado em urn 
mundo ao qual nao pertence plenamente e nao se ajusta inteiramente. 
Par urn instante, todo-o-mundo e o individuo concreto parecem mistu
rados para uma terceira pessoa que os olha, ou que o olha. 

Essa terceira pessoa se ve, simultaneamente, na mesma situa~ao 
diflcil que o outro-todo-o-mundo e distante dele. Como esta distante, 
pode dar-lhe assentimento, encorajamento, sua ben~ao silenciosa ou 
ajuda tangivel. Essa interven~ao significa mais que urn presente indire
to a si mesmo. Como ele esti envolvido, sua dadiva equivale a algo 
mais que urn sacrificio. Esta protegida contra a condescendencia. 

Ora, ha duas maneiras de compreender o espirito da dadiva. Em 
urn sentido, e uma prefigura~ao ou modula~ao atenuada do amor. Em 
outro sentido, mais fundamental e revelador, e uma resposta da imagi
na~ao e da von:tade a situa~ao incongruente do outro-todo-o-mundo. 
Essa resposta reconhece que a vida da paixao, que e a vida do desejo e 
do risco, une as pessoas. Tambem reconhece que essa vida pode ser si
multaneamente tenaz e autoconsciente apenas quando transformada 
pela oferta e pela aceita~ao do envolvimento de apoio mutuo. 

Nesse caso, a vontade e a imagina~ao, ao buscarem urn individuo 
particular em uma situa~ao particular, tambem reafirmam o proprio fun
damento da paixao e a dinamica de sua transforma~ao progressiva. No 
decorrer de toda uma vida de paixao, o eu encontra nesses epis6dios de 
ternura uma oportunidade de afirmar pela a~ao o principia transforma
dor de toda paixao. Nao e de admirar que a solidariedade, a experiencia 
de associa~ao enobrecedora mais elevada, tambem seja a forp criativa 
em qualquer arte que lida com pessoas em rela~ao. A solidariedade, 
quando radical o suficiente, funde-se com o distanciamento, e o maior 
artista literario e aquele cuja representa~ao da vida na arte empreende 
mais plenamente essa fusao. 

Fora da arte, a representa~ao do fundamento de toda paixao em 
urn unico encontro e apenas urn epis6dio passageiro, apesar de poder 
ser repetido. A solidariedade nao e urn esquema resistente de benevo-
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lencia, prote~ao e sacrificio. Quando o encontro solidario inicial cede 
Iugar a urn envolvimento mutuo duradouro, a solidariedade envolve-se 
em todos os paradoxos do amor assexuado. A tendencia da benevolen
cia, de ser superada dessa maneira pela experiencia mais ambigua do 
amor assexuado, e acelerada por uma caracteristica notavel da psicolo
gia da solidariedade: a facilidade com que 0 objeto da benevolencia e 
confundido na mente de quem sente a solidariedade com uma imagem 
de alguem importante para ele em sua experiencia previa. Assim, o es
tranho em apuros evoca a figura de urn pai ou irmao, ou o jovem pres
tes a mergulhar em uma luta ambiciosa evoca uma imagem de seu eu 
passado. Quando a pessoa que desperta a solidariedade nao tern 
conosco nenhuma rela~ao duradoura, a confusao entre ele e a imagem 
torna-se ainda mais facil. 0 amor assexuado (ou narcisismo) para com 
a pessoa contida na imagem e transformado pela memoria, pela nostal
gia, pelo remorso e pela superposi~ao dessa imagem ao individuo con
creto diante de nos. Tern inicio, entao, urn jogo duplo de ilusao: a dadi~ 
va ao outro e parte de urn acerto de contas oculto com a imagem que 
ressurge. Esse acerto de contas e impedido de chegar a urn impasse de 
dor e impotencia por ser desviado para a figura do outro, cujas necessi
dades ou presens;a parecem aliviar algo do peso de nosso passado. 

A fe, como a esperans;a, ocupa urn Iugar proprio na economia 
maior do amor. Mesmo se damos uma interpreta~ao puramente secular 
a fe, podemos distinguir dois elementos nela. 0 primeiro e mais funda
mental e a disposis,:ao de abrir-se para outra pessoa ou de colocar-se 
em suas maos. 0 segundo elemento e o salta mais familiar, cognitivo: 
caracteristicamente, nao sabemos como justificar esse risco de abertura 
pessoal e vulnerabilidade. Se alguem nos desafiasse a mostrar que esta
vamos justificados ao enfrentar o risco, nao conseguiriamos faze-lo. 

A pessoa que tern fe em outra nao e cega para o que a outra pes
soa faz, mas esses feitos permanecem subordinados a aceitas,:ao de urn 
individuo. Os criterios normais de testemunho sao parcialmente colo
cados de lado, porque a urgencia de urn conhecimento que pode ser 
compartilhado importa menos que a busca de discernimento e reconci
lias,:ao pessoais. Ambos OS elementos da fe sao incluidos nas teologias 
dominantes das religioes de salvas;ao monoteistas. Ter fe em Deus e 
colocar-se em Suas maos, sem nada com que seguir em frente alem dos 
sinais ambiguos de Sua presens;a no mundo e de Sua intervens,:ao na 
historia. Cada urn dos elementos da fe internaliza o outro. Em seu con-
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texto pessoal, a fe deixa de existir se o risco nao incluir uma aceita~ao 
maior de outra pessoa, com sua sequela de confian~a nela inevitavel
mente perigosa, ou se a dependencia aumentada for percebida apenas 
como uma aposta melhor ou pior. 

Todo ato de amor implica urn ato de fe. 0 amante deve suspen
der o alheamento defensivo que marca tanto sua experiencia na socie
dade. Deve correr o risco de ser repelido ou desapontado. Deve expor
se a emo~ao perigosa e ao gesto ridiculo. 0 risco e maior ainda e mais 
diflcil de garantir porque nao esta diretamente relacionado a nenhuma 
expectativa da capacidade do amado de executar tarefas espedficas. E, 
no maximo, uma expectativa de felicidade e do cumprimento do pro
prio amor que, como a mais surpreendente das paixoes, tern maior 
probabilidade de confundir nossos desfgnios. 

A referenda ao risco permanece legftima, embora o amor possa 
muitas vezes ser visto como urn impulso irresistfvel em que a escolha 
deliberada pouco influi. Pois, quanto mais forte o amor, mais ele impli
ca urn desvio de todo o seu ser - razao e vontade, mente e corpo -
para outro. Ao retratar essa atitude como uma aceita~ao do risco, deve
mos recorrer a linguagem da cogni~ao para descrever urn evento que 
ocorre no ponto de nossa experiencia que permanece alheio ao con
traste do impulso e da compreensao. 

Considere as transforma~6es da fe, primeiro no cenario primario, 
pessoal, das emo~oes, e depois nos casos mais impessoais, em que o 
objeto imediato da fe torna-se uma institui~ao ou urn empreendimento, 
como quando se diz que alguem tern fe na Constitui~ao da Republica 
ou em sua voca~ao de poeta. 

A disposi~ao para arriscar-se nas maos do outro, para alem dos 
limites da justifica~ao racional - a aceita~ao pura da vulnerabilidade 
- transforma-se facilmente em uma forma de corrup~ao espiritual. A 
essencia da corrup~ao e tornar as ocasi6es de vulnerabilidade dispositi
vos de dependencia, recuo e auto-ilusao. Essa mudan~a ocorre por 
meio de urn duplo fracasso, do amor e da inteligencia. 

Urn exemplo dessa inversao do significado humano da fe e a 
rendi~ao ao envolvimento da comunidade na troca e na domina~ao. 
Assim, a confian~a destitufda de reciprocidade, intocada pelo amor e 
projetada em uma situa~ao rfgida de desigualdade, torna-se subservien
cia ao poder. A ordem de poder realmente ganha caracterfsticas de tro
ca e lealdade mutua, que a transformam em algo mais que uma inequ1-
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voca estrutura de poder. Sabre esse estreito fundamento o eu constroi 
ilusoes que o eximem de lutar por suas circunstancias e reimaginar suas 
possibilidades. As pessoas podem interpretar literalmente a farsa de co
munidade e troca. Podem descartar sua aquiescencia a dependencia 
permanente como se fosse apenas uma leve distor~ao da exigencia do 
amor e da amizade. 

Desse modo, uma perversao profunda e duradoura tern lugar: as 
ideias de vulnerabilidade aceita e dependencia tornam-se tao interliga
das que a rejei~ao da segunda conduz a uma rebeliao contra a primei
ra. A experiencia psicologica da abertura ao outro e sutilmente tingida 
pelo temor da sujei~ao. Outrora uma for~a libertadora, esse medo tor
na-se agora urn impedimenta a novos apegos. 

A fe nos outros as vezes se torna uma razao para recuar a comu
nidade central- familia ou circulo de amigos- como a uma cidadela, 
contra a historia e a sociedade. A possibilidade de rela~oes de confian
p em tal abrigo e afirmada por contraste com a impossibilidade de 
confian~a fora dele. Uma vulnerabilidade aumentada no drculo magico 
torna-se o pretexto para uma estrategia de defesa impiedosa fora dele. 
0 resultado e urn desperdkio secreta da experiencia de confians;:a den
tro da propria area isolada. A doa~ao mutua do eu assume uma intensi
dade obsessiva, alimentada pelo medo de ficar sozinho e indefeso em 
urn mundo brutal. Sob a pressao dessa angustia, o apoio mutuo e 
apreensivo das pessoas obscurece e corroi a realidade da confian~a. 

Esses exemplos de corrup~ao da fe que temos uns nos outros 
sao casos especiais de urn evento mais geral. Usamos nossa capacidade 
de encantar os outros e de sermos encantados por eles para enfeiti~ar
mos a nos mesmos. A vida da confian~a e da vulnerabilidade torna-se 
uma maneira de esquecer nao apenas o poder e a historia, mas a limi
ta~ao e a morte. Dessa maneira, o significado da comunidade humana 
e reduzido a uma reuniao dos condenados a espera do dia da execu
~ao, uma conspiras;:ao de tagarelice e de silencio contra o terror de sua 
situa~ao eo mal em seus cora~oes. No proprio apice da abertura e da 
confian~a redprocas, as pessoas descobrem que transformam umas as 
outras em codigos magicos e instrumentos de evasao. Tendo modifica
do a significa~ao interior da fe, elas passam para a area das rela~oes 
instrumentais, que esta fora do terreno da paixao. 

0 amor e a inteligencia sao as for~as que se opoem a esses fra
cassos e ilusoes. 0 amor faz isso menos por meio de alguma purifica-
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~ao final da fe pessoal - pais gera ilusoes e fracassos pr6prios - do 
que par sua concentra~ao sabre outra personalidade viva. A outra pes
soa debate-se na cadeia de hierarquia e dependencia. Revela-se tao pe
rigosa quanta o mundo exterior do qual tentavamos escapar. Ela se re
bela contra o papel de doadora do esquecimento a que tentamos 
reduzi-la. A inteligencia executa uma tarefa similar ao dar-nos ideias 
com que compreender o que e caracteristico da fe e romper as ilusoes 
tao paradoxalmente ligadas a seu trabalho liberador. 

A fe pode ligar-se a urn contexto mais impessoal: atividades e 
institui~oes. A qualidade de doar o eu a outro de urn modo que erga as 
defesas e agora conferido a urn empreendimento mais impessoal. 
Com; resultado, a natureza da vulnerabilidade aceita torna-se mais 
difusa. Ela ainda e o risco de magoa provocada por outros, tanto para a 
pessoa envolvida no mesmo empreendimento como para os que per
manecem hostis ou indiferentes a este. Mas e tambem o perigo da 
autotransforma~ao nao desejada ou esperada e do desaparecimento fi
nal na empresa. 

0 sinal dessa fe mais impessoal e 0 rompimento COffi a COrrente 
de tedio e diversao na vida cotidiana e a descoberta, em uma atividade 
ou institui~ao, de uma realidade que fascina a imagina~ao e fortalece a 
vontade por meio de urn grau maior de auto-reflexao e autojustifica~ao. 
Os esfor~os que servem como objetos de fe pertencem a urn modo de 
a~ao e visao que tenta eliminar qualquer coisa que seja meramente dada, 
opaca e nao guiada par urn impulso soberano. Nao obstante, essa fe nao 
e privilegio da inspira~ao elevada: em forma domesticada ou outra, e ate 
mais comum que a fe pessoal. 

Essa experiencia da fe como ardor e dedica~ao nao precisa sur
gir de nenhuma efetiva revisao psicol6gica da fe como compromisso 
com outra pessoa. A fe impessoal, porem, e subsidiaria da fe pessoal: 
apenas esta compara~ao permite-nos separar os elementos de verdade 
e ilusao na primeira e compreender suas transforma~oes internas. Pais, 
em bora a fe nas pessoas nao apare~a mais em uma vida co mum do 
que a fe em atividades e institui~oes, ela chega mais perto da polarida
de central das paixoes. 

A verdade da fe como dedica~ao e que atividades e institui~oes 
proporcionam o contexto da oportunidade material e moral em que 
podem ocorrer todos os atos de auto-expressao e reconcilia~ao e, par
tanto, de vulnerabilidade suportada. Esses objetos de fe aparentemente 



Parte III 225 

impessoais carregam os tras;:os de uma comunidade maior que inclui os 
mortos e as nao-nascidos. Libertam, portanto, a vida humana de parte 
da mesquinharia e cegueira de seus interesses. 

Ha, porem, urn perigo de ilusao no funcionamento da fe impes
soal, uma ilusao mais basica e universal que os defeitos particulares de 
cada instituis;:ao ou atividade. 0 amago da ilusao e 0 fracasso em consi
derar a relatividade do contexto que seu objeto proporciona a fe impes
soal. Nas vers6es banais e sem inspiras;:ao da fe, esse fracasso assume for
mas nitidamente diferentes, ao mesmo tempo que conserva sua unidade 
basica. Na devos;:ao comum a urn esquema de coexistencia humana, e a 
incapacidade de perceber que esse esquema representa apenas urn ex
perimento temporario e parcial de possibilidade associativa e expressiva. 
A emos;:ao liga-se antes a uma forma fragmentaria da vida social que as 
faculdades e realidades que essa forma temporariamente corporifica. 
Essa substituis;:ao da fe representa a contrapartida da derrota exemplar da 
vontade e da imaginas;:ao politicas, a rendis;:ao a urn mundo social condi
cional e a negas;:ao implicita de sua condicionalidade. 

As formas inspiradas de devos;:ao nao-inspirada inicialmente pa
recem pertencer a outro mundo. Elas pressup6em uma nitida ruptura 
com as estruturas da vida social comum e definem-se par oposis;:ao as 
carolices das pessoas comuns. Eo que vemos na reivindicas;:ao visiona
ria do profeta politico, do descobridor e do criador. Contudo, tao logo 
tenhamos compreendido a dinamica interna e a ambigliidade dessa ex
periencia, perceberemos que em seu poder espiritual e em seu perigo 
humano ela difere menos das express6es banais da fe impessoal do 
que em principia parece. 

0 individuo sensato e o cetico refinado concordam em considerar 
a pessoa tocada par essa devos;:ao elevada alga entre idiota e fora-da-lei. 
Nao podem ver nada pelo qual possa valer·a pena abandonar a dos;:ura e 
segurans;:a dos arranjos disponiveis e trair - pais o discemimento visio
nario equivale a trais;:ao - uma forma estabelecida de vida. Contudo, sua 
postura difere neste aspecto: a emos;:ao religiosa reprimida da pessoa co
mum pode ser inflamada pela possibilidade humana que ela ve 
corporificada no visionario, ao passo que o individuo cultivado, desiludi
do, isolou-se dessa resposta e permitiu que sua apreensao se transfor
masse em repugnancia. 

Uma questao central para a doutrina politica liberal e: o que as 
pessoas sensatas devem fazer para se proteger dos fanaticos em seu 
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meio? Mas, para uma compreensao da fe, a questao inversa e interes
sante: o que deve fazer ele, o homem de fe, com as pessoas sem fe que 
o rodeiam? Ele percebe o carater supersticioso da falta de fe. Ao deixa
rem de perceber a realidade ou o valor- para alem do cenario da pra
tica e da opiniao recebidas - em que se encontram, elas caem na 
reificas;ao desse cenario e tomam opini6es por verdades e praticas ob
jetivas por formas naturais de sociedade. Veneram urn mundo do qual 
toda a estranheza fugiu, a nao ser a estranheza que lhes e revelada no 
sofrimento de seus coras;oes. 

Quando percebe essa ilusao, o fiel torna-se suscet!vel a outro 
perigo, em urn nfvel superior de discernimento espiritual. Ele pode nao 
perceber o que ha de extraordinario, embora oculto, na vida comum, 
nas devos;oes contidas e silenciosas, na luta com as exigencias 
impiedosas de cada dia e no simples prazer na vida e no eu, por mais 
obscurecidos que estejam pelo habito e pelo preconceito. Ao mesmo 
tempo, ele pode deixar de reconhecer a qualidade limitada e provis6ria 
de seus discernimentos e experiencias. Pode esquecer-se de que o po
der de transcender urn contexto nao eo poder de conquistar uma reali
dade e urn valor supracontextuais. 

Nas suas visoes de si e dos outros, o fiel perde o dom!nio sabre a 
unidade da paixao. Por isso e punido, mesmo no auge de sua conquis
ta. E punido pela postura supersticiosa que comes;a a exibir para com 
suas descobertas, enquanto esquece seus limites contextuais e repete, 
em urn n!vel visionario superior, o que condenava com tanto desprezo 
em seus semelhantes. 

Ele e resgatado desses fracassos pela solidariedade e pela inteli
gencia. A solidariedade permite-lhe experimentar as analogias da expe
riencia. A inteligencia permite-lhe elevar essa experiencia a luz das ideias 
que ajudam a purificar seus discemimentos do orgulho e da ilusao. 

0 ardor visionario e a piedade modesta do sacrif!cio, que juntos 
exemplificam a fe impessoal, podem portanto ser mais bem-compreen
didos como urn fogo cruzado entre a fe que as pessoas depositam umas 
nas outras e seu anseio repetido pelo absoluto ou supracontextual. Cada 
urn desses momentos de compromisso tern algo da qualidade de arriscar
se em urn encontro e algo da qualidade de ver alem da transitoriedade e 
da arbitrariedade da labuta sem fe. A constante transformas;ao desse im
pulso iconoclasta em uma idolatria que inverte 0 sentido do impulso e 
uma fonte de dor insondavel e de ilusao cruel na vida da paixao. Mas e 
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tambem urn lembrete de que nosso desejo pelo incondicional confirma 
nossa incapacidade de atingi-lo plenamente no dominio do esfon;;:o e do 
conhecimento humanos. A nega~ao, seja do desejo, seja da inaces
sibilidade, torna-nos menos humanos e corta a transforma~ao da fe pela 
solidariedade e pela inteligencia. 

A esperan~a, como a fe, representa uma extensao e urn apro
fundamento do amor. E o reconhecimento, em dada situa~ao, de uma 
abertura maior do que aquela inicialmente revelada: abertura, acima de 
tudo, a todas as possibilidades de apegos que tambem sao oportunida
des de auto-afirma~ao, abertura para nossas oportunidades de resolver 
o problema da solidariedade de urn modo mais promissor para nossa 
liberdade. A pessoa esperan~osa nao contempla simplesmente essa 
possibilidade: age sobre ela. Afrouxa o dominio que as rotinas da so
ciedade ou do carater exercem sobre sua imagina~ao das rela~oes pes
soais e, portanto, sobre essas pr6prias rela~oes. 

A esperan~a deve ser motivada pelo amor, pelo menos na forma 
generalizada e minima que e a solidariedade. A esperan~a de uma pes
soa, por sua vez, permite-lhe erguer experimentalmente as defesas, o 
que e exigido pelo amor. A esperan~a, porem, e mais que uma causa 
ou consequencia do amor, e o proprio amor - do ponto de vista de 
nossa capacidade de depreciar a influencia de estruturas e compulsoes 
passadas e presentes e de agir no presente como se ja f6ssemos impeli
dos para urn futuro marcado pelo tipo de encontro entre eu e eu, que o 
amor mais plenamente exemplifica. 

Uma explica~ao teol6gica da esperan~a secular pode ampliar 
seu significado sem inverter seu sentido. Quando o adepto do modo 
religioso dessa tradi~ao de pensamento a respeito da personalidade 
tern esperan~as em seu Deus, ele concebe a possibilidade de que essa 
individualidade distinta possa sobreviver nesse confronto com Deus. 
Ele le nos sinais da presen~a de Deus no mundo a mensagem da aber
tura da hist6ria. Ve em cada evento bem-sucedido de aceita~ao mutua 
entre as pessoas a anuncia~ao de seu encontro final com Deus e de sua 
comunhao, em Deus, com seus semelhantes. Alegra-se com os sinais 
de que a sociedade pode tornar-se urn lar mais adequado para o eu 
transgressor de contextos. Ainda assim, ele o fa~sem supor que deter
minada ordem social possa algum dia prover urn contexto definido. 

Agora podemos ver quanto a esperan~a difere da mera expecta
tiva. Ela tern urn tema espedfico: a liberdade em jogo na polaridade 
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das paixoes. E antes uma predisposi<;:ao para a a<;:ao que urn simples 
prenuncio de prazer. Mais do que apenas contemplar urn futuro conce
bido, ela o exemplifica. Seu poder antecipat6rio explica a qualidade es
pecial da exalta<;:ao que a acompanha. 

A esperan<;:a confronta um evidente dilema. Se o momenta de fe
licidade e perfei<;:ao e sempre pensado no futuro, a esperan<;:a degenera 
em urn desejo sempre frustrado que, convencido de sua propria futili
dade, acaba por tornar-se mais um devaneio de fuga que um instru
mento de transforma<;:ao. Se, porem, a pessoa esperan<;:osa escolhe urn 
ordenamento particular de rela<;:6es humanas praticas e passionais 
como (mico objeto de sua esperan<;:a, ela engana a si mesma e destr6i a 
base para mais esperan<;:a. Seus experimentos de apego tornam-se no-

. vamente refens de uma estnitura rlgida de carater ou sociedade, e ela 
acaba por colocar sua esperan<;:a nas mesmas coisas que limitam suas 
oportunidades de autotransforma<;:ao. 

A defini<;:ao de esperan<;:a fornece a solu<;:ao desse dilema. A ex
periencia de uma pessoa esperan<;:osa e colorida pela percep<;:ao de urn 
futuro em que as condi<;:6es capacitadoras de auto-afirma<;:ao serao 
mais plenamente reconciliadas. Nao que ela sinta que a melhoria e imi
nente ou inevitavel ou que os tra<;:os de uma ordem superior dentro de 
uma inferior compensem seus defeitos, mas ela obtem dos elementos 
de sua situa<;:ao presente orienta<;:ao e ardor, os quais revelam sua capa
cidade de caminhar para uma reconcilia<;:ao mais completa da polarida
de das paixoes. A esperan<;:a, como a arte, e uma promessa de felicida
de que antes agu<;:a que embota nossa percep<;:ao do incompleto e do 
irredimido. · 

A solu<;:ao proposta ao dilema da esperan<;:a pode parecer s6 
urn jogo de palavras. Ainda assim, extrai esquematicamente as impli
ca<;:oes de certas teses substantivas que desempenharam urn papel 
central ao Iongo de todo este argumento sobre a personalidade: que 
as estruturas da sociedade e as rotinas do carater nunca informam 
completamente nossas rela<;:6es praticas e passionais mutuas; que 
nunca podemos encontrar nas anomalias da experiencia pessoal da 
pratica coletiva elementos para a constru<;:ao de contramodelos para a 
ordem pessoal ou coletiva existente; que os contramodelos sabre os 
quais temos razao para agir agora sao OS que prometem capacitar-nos 
mais plenamente; e que entre as variedades de capacita<;:ao pelas 
quais lutamos esta a que resulta da diminui<;:ao do conflito entre as 



Parte III 229 

implica<;:oes de nosso risco mutuo e as consequencias de nossa de
pendencia mutua, entre 0 imperativo do engajamento e OS perigos da 
opressao e da despersonaliza<;:ao. 

A esperan<;:a, como a fe, perde sua integridade sempre que rom
pe sua liga<;:ao com uma mudan<;:a no carater das rela<;:oes entre as pes
soas. Assim, por exemplo, as pessoas podem colocar sua esperan<;:a em 
urn programa de reconstru<;:ao social que prometa criar urn contexto 
mais favoravel para seus experimentos de capacita<;:ao. Essa esperan<;:a 
vai se tornando urn dogma ut6pico, a medida que seus adeptos perde
rem de vista sua justifica<;:ao provis6ria, experimental. 0 dogma ut6pi
co pode, por sua vez, inspirar urn modelo de conduta no presente que 
e o exato oposto daquilo que a esperan<;:a exige. 

As pessoas podem mesmo encontrar uma fonte de esperan<;:a em 
uma atividade de jogo, arte ou investiga<;:ao que lhes possibilite con
quistar urn grau maior de distanciamento das rotinas compulsivas pre
sentes e, com isso, torne-lhes mais facil reimaginar a vida do encontro. 
Mas logo ficarao desapontadas, se esperam que essa atividade ofere<;:a 
urn substituto para os perigos e oportunidades da vulnerabilidade acei
ta. Nem mesmo o espetaculo de uma realidade mais vasta permite que 
nos esquivemos da necessidade de imaginar urn mundo humano alter
nativo, e imagina-lo de uma maneira que nos permita agir no presente 
como se essa alternativa ja tivesse come<;:ado a surgir e suas normas an
tecipadas, a nos obrigar. 

0 que se pode dizer, entao, de modo geral, sobre a rela<;:ao entre 
epifanias de fe, esperan<;:a e amor nas vidas individuais e a autoridade 
ordenada pelas organiza<;:oes sociais e cren<;:as polfticas reinantes? 

Nenhuma situa<;:ao social pode excluir essas epifanias ou deter
minar o Iugar e o tempo em que acontecerao. Culturas e coletividades 
diferem, porem, na receptividade a essas ocorrencias indisciplinadas, 
na sele<;:ao das areas da vida social que reconhecem como adequadas a 
afirma<;:ao da fe, da esperanp e do amor, e na disposi<;:ao de extrair 
inferencias politicas desses eventos reveladores. Em que medida as 

. pessoas tern capacidade ou disposi<;:ao para se tornar vulneraveis e cor
rer riscos na conduta redproca? Inversamente, em que medida sua des
confian<;:a as leva a evitar a vulnerabilidade mantendo-se mutuamente 
presas a regras ou supervisionando seus subordinados? Uma vez que a 
vulnerabilidade existe, ela e redproca ou assimetrica e e, portanto, tal
vez urn auxllio na manuten<;:ao de urn sistema de domina<;:ao? 
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E: nos intersticios da vulnerabilidade mutua que as experiencias 
da fe, da esperans;:a e do amor tern mais possibilidade de vingar. Uma 
condis;:ao institucionalizada de vulnerabilidade comum representa, ain
da que de maneira palida e distorcida, a rede de envolvimentos reais e 
reconcilias;:oes potenciais implicita nas virtudes superiores. A disponibi
lidade desses arranjos institucionalizados significa que a fe, a esperanp 
e o amor tern uma distancia muito menor a percorrer antes de poderem 
apoderar-se de uma fatia da existencia comum. A confians;:a, como a 
desconfians;:a, alimenta-se de si mesma e e a moeda comum das virtu
des maiores, o perimetro normal de seu trabalho transformador e a at
mosfera em que comumente floresce. 

0 efeito inverso da fe, da esperans;:a e do amor sabre os habitos, 
preconceitos e hierarquias da sociedade estabelecida e 0 desenvolvi
mento da incapacidade de qualquer sistema para limitar OS cenarios em 
que essas paixoes aparecem ou os meios pelos quais exercem sua in
fluencia. Urn epis6dio de amor fiel e esperans;:oso ocorre quando me
nos se espera e entao repete-se sob formas diluidas e disfars;:adas: em 
certo momenta urn gesto desajeitado de solidariedade entre os humi
lhados; em outro urn exemplo novo, aperfeis;:oado de reconcilias;:ao, 
alojando-se teimosamente como urn quisto em urn corpo estranho. Em 
todos esses casas, a capacidade de tirar inspiras;:ao politica do evento 
depende das qualidades da inteligencia visionaria e da disponibilidade 
paciente e esperans;:osa discutida na passagem final deste ensaio. Mas 
se e verdade que apenas essas qualidades contribuem mais diretamen
te para a produs;:ao de ideias criticas e movimentos, a materia-prima do 
esfors;:o continua a ser a experiencia humana aberta pelas paixoes 
transformadoras. 

Essas paixoes proporcionam uma perspectiva ir6nica das socie
dades e culturas estabelecidas. Pais toda forma de vida social se vale de 
pressupostos parcialmente examinados sabre os modos e a extensao 
em que essas condis;:oes capacitadoras de auto-afirmas;:ao podem ser 
reconciliadas. Essas premissas estao sujeitas a ataque em ambas as fren
tes: podem ter subestimado a virulencia e a versatilidade de nossa ma
levolencia ou podem ter exagerado o poder redentor das virtudes 
transformadoras. 

A Carreira das paixoes e marcada por uma progressao dupla que 
enrijece e agrava o antagonismo entre as condis;:oes de auto-afirmas;:ao. 
Primeiro, vern a escalada da desconfians;:a. A medida que cresce a con-
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viq:ao de que o 6dio, a vaidade, o ciume e a inveja florescem, a vigil:in
cia devora a confianc;;:a. Nesse clima de ameac;;:a crescente, a precauc;;:ao, 
o controle, a suspeita e a hostilidade proliferam, ajudando os vicios a 
estender sua influencia e justificar restric;;:oes adicionais. 0 segundo ele
mento na progressao e o dinamismo da dominac;;:ao. As restric;;:oes, se
melhantes a leis, e os estratagemas da vigilancia, que compensam o 
desaparecimento da confianc;;:a, ajudam a vantagem transit6ria a conge
lar-se em privilegio a prova de conflito. Fazem-no porque comumente 
exigem uma hierarquia da autoridade e porque inevitavelmente cir
cunscrevem a controversia desestabilizadora. Essa dupla queda nao 
tern nenhum ponto natural de parada. Detem-se apenas quando bate 
contra os limites impastos pela capacidade do grupo de satisfazer as 
necessidades sentidas e minimas de seus membros, pela capacidade de 
sobreviver a !uta contra outros grupos ou pela esperanc;;:a de que seja 
possivel dar a vida social urn fundamento melhor. 

A fe, a esperanc;;:a e o amor podem atuar sobre nossas premissas 
a respeito da sociedade e de nossa identidade comum de dois modos 
contrastantes. Nossas experiencias de reconciliac;;:ao parcial das condi
c;;:oes capacitadoras de auto-afirmac;;:ao podem aninhar-se nos cantos do 
sistema de dominac;;:ao existente, suavizando suas imperfeic;;:oes sem 
mudar sua substancia. Por outro !ado, essas experiencias servem como 
pontos de partida para desafios a esse sistema em nome de uma visao 
mais audaciosa da possibilidade humana. 

A estrategia de compromisso imprime uma tensao inicial menor 
as paixoes transformadoras. Mas essa estrategia recapitula a distinc;;:ao 
paralisadora entre a vida privada e a publica. Quando o amor, a fe e a 
esperanc;;:a nao conseguem deixar marca sobre seu ambiente social, de
vern, mais cedo ou mais tarde, ser maculados por seu servic;;:o a domi
nac;;:ao. Em nenhum momenta dado estara clara em que grau a promes
sa de reconciliac;;:ao e urn disfarce para a realidade da subserviencia. 
Como as vulnerabilidades sao distribuidas desigualmente e as pessoas 
percebem essa distribuic;;:ao desigual mesmo quando nao tem inteira 
consciencia dela, as oportunidades sociais para o exercicio das paixoes 
transformadoras podem ser drasticamente reduzidas. Por fim, o equi
voco quanta ao servilismo e a solidariedade contamina todas as areas 
da vida social, da amizade ou do amor sexual as profissoes de lealdade 
ao partido e ao pais. Assim, a aceitac;;:ao do poder oferece a essas pai
xoes uma paz falsa e perigosa. 
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Quando a estrategia de ataque ao sistema estabelecido de clivi
sao social e hierarquia prevalece, a fe, a esperanc;:a eo amor sao amea
c;:ados de maneira muito mais direta. Torna-se necessaria, entao, 
engajar-se na luta pratica ou imaginativa, a qual significa conflito com 
pessoas reais, cujos interesses e identidades percebidos sao moldados 
pelo sistema atacado. 

Apenas a disposic;:ao de correr ocasionalmente o risco de desafio 
e conflito permite as paixoes transformadoras ampliar sua influencia re
dentora e preservar sua integridade. Quanta melhor se saem nessa em
presa, mais ampliam a area em que as pessoas estao dispostas a expor
se a surpresa nas relac;:oes mutuas e em suas posturas para com o 
desenvolvimento dos pr6prios talentos. 

Aqui, entao, esta a principal diferenc;:a no modo como as duas di
rec;:oes da vida da paixao rompem nossa visao estabelecida do real e do 
poss1vel na sociedade. 0 ciclo de 6dio, vaidade, ciume e inveja restringe 
cada vez mais o dom1nio da liberdade humana, ate que seja quebrada 
por uma forc;:a exterior a ela. A carreira de fe, esperanc;:a e amor, contudo, 
pode alargar decisivamente a area da vida social em que a reconciliac;:ao 
humana pode vingar e a liberdade humana ser reconhecida. 

Sempre que esse alargamento da reconciliac;:ao e da liberdade 
ocorre, as paixoes transformadoras alcanc;:am o auge do poder .. Sabe
mos entao, menos como ideia abstrata que como experiencia viva, que 
toda forma de vida social e, na melhor das hip6teses, uma abordagem 
transit6ria da imagem superior de solidariedade e liberdade, urn ensaio 
nas possibilidades da humanidade. Nosso discernimento do eu e da so
ciedade progride porque e abalada a nossa confianc;:a na clareza da dis
tinc;:ao entre o praticavel e o visionario. 
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A paixoes do amor e do 6dio nao possuem nenhum ponto natural 
de equilibria: sua influencia relativa sabre as experiencias centrais do 
relacionamento e da identidade de urn indivfduo podem avan<;;:ar ou 
recuar. Alem disso, as paixoes permanecem obscuras para aqueles que 
as sofrem. As pessoas compreendem a paixao por meio do encontro. 
Mas cada novo encontro altera a materia de interpreta<;;:ao e permite 
leituras diferentes. De cada novo momenta de amor ou 6dio podem
se extrair diferentes inferencias para os habitos que sustentam a exis
tencia pessoal ou coletiva. 0 dinamismo e a ambivalencia das emo
<;;:6es significam que cada evento passional pode logo transformar-se 
no seu oposto aparente. Cada avan<;;:o rumo a uma experiencia maior 
de reconcilia<;;:ao entre as condi<;;:oes capacitadoras da auto-afirma<;;:ao 
ocorre em circunstancias de vulnerabilidade aumentada e auto-reve
la<;;:ao. Nessas circunstancias todas as apostas estao encerradas. 0 de
sapontamento, o desespero e o medo subitos podem voltar o eu em 
outra dire<;;:ao e afasta-lo da rota de auto-afirma<;;:ao e reconcilia<;;:ao em 
que parecia ter embarcado. Urn epis6dio intenso de 6dio pode rom
per o conjunto de rotinas de submissao, auto-ilusao e auto-supressao 
que aprisiona o eu em urn carater petrificado e em uma visao im6vel. 

Existem poderes e disposi<;;:oes que nos capacitam a confrontar 
essas incertezas e avan<;;:ar rumo a verdade sabre a prova<;;:ao de desejo 
e risco mutuos que as paixoes transformadoras justificam. Essas dis
posi<;;:oes e poderes ajudam a pessoa a encontrar a estrutura de con
duta e visao que pode impeli-la a aceita<;;:ao repetida da vulnerabilidade 
e apoia-la diante dos perigos resultantes. Nao diferem fundamental
mente das capacidades que permitem as pessoas buscar 0 ideal social 
entre as incertezas e rufnas da hist6ria. Seus paralelos mais pr6ximos 
nos escritos moralistas tradicionais sabre a natureza humana sao as vir
tudes sabias e experimentadas de coragem, modera<;;:ao, prudencia e 
justi<;;:a. 
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0 modo como compreendemos a essencia de tais virtudes, po
rem, muda drasticamente dependendo de qual das duas perspectivas 
escolhemos. Uma coisa e ver essas normas de conduta como ancora 
auto-sustentadora da vida moral. Elas entao representam o ideal ma
ximo que podemos sensatamente tentar atingir no mundo em que ne
nhum avan~o importante rumo a reconcilia~ao e a auto-afirma~ao e 
possivel e onde a auto-afirma~ao transforma-se por fim na exibi~ao de 
urn poder natural impiedoso. Nossa ambi~ao moral avassaladora deve 
transformar-se para restringir ou enobrecer essa auto-afirma~ao -mas 
por que devemos tentar faze-lo, se e s6 isso que 0 mundo significa? 
Outra coisa e valorizar essas qualidades como defesa e incentivo para 
urn deslocamento mais drastico na experiencia moral: o deslocamento 
manifesto no amor, na esperanp e na fe. Essa segunda perspectiva 
proibe-nos de tomar qualquer virtude comum como urn bern em si. A 
autoridade de todas essas virtudes, o seu significado, na verdade, 
dependera de sua rela~ao em contexto com as possibilidades de liga
~ao humana que as paixoes transformadoras ampliam. 

0 caminho do avan~o rumo a essas paixoes pode exigir que aja
mos de maneiras arriscadas e absurdas. Pois, quando concebemos a 
vida da paixao da maneira como foi descrita, nao aceitamos nos ver 
como guardioes de urn patrimonio que nao deve ser desperdi~ado ou 
de defesas que nao devem ser baixadas. Compreendemos que o im
pulso redentor - para mudar a rela~ao entre desejo e risco - corre 
o perigo de morrer dentro de uma arrnadura espiritual. Nao nos esque
~amos que as estruturas provis6rias e parciais do habito e da visao que 
nos sustentam, guiam e protegem devem ser periodicamente arrasa
das e refeitas, em atos renovados de vulnerabilidade aceita, para que 
possamos continuar em contato com as realidades pessoais que mais 
contam. Levamos a serio a resposta negativista, impiedosa e malicio
sa que o discernimento religioso tradicional da a pergunta "Onde se 
deve encontrar a sabedoria?": "Nao entre os sabios, com certeza". 

Em tal visao, as virtudes cristalinas da modera~ao, prudencia, co
ragem e justi~a podem ser consideradas incidentes nas paixoes 
transformadoras. 0 retrato recebido dessas virtudes deve ser destru1~ 
do. 0 Iugar delas em nossa exposi~ao ideal e descritiva da personali
dade pode ser tornado por categorias mais abstratas e indeterminadas, 
em parte porque, como todos os elementos nesta analise da paixao, 
elas se unem a uma exposi~ao psicol6gica e postura avaliat6ria. Esco-
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lho para esse prop6sito as ideias da inteligencia visionaria e da dispo
nibilidade esperan~osa e paciente. 

Par meio das experiencias transformadoras da fe, da esperan
~a e do amor ou par meio das experiencias contrarias das paixoes do 
6dio, fazemos descobertas sabre a rela~ao entre as condi~oes capaci
tadoras da auto-afirma~ao. A inteligencia visionaria e a capacidade de 
pensar as implica~oes dessas descobertas para o conteudo da existen
cia pessoal e coletiva. Os momentos privilegiados de auto-expressao 
e reconcilia~ao nao podem abranger toda a vida de urn individuo nem 
podem penetrar toda a existencia social. Mesmo em seu proprio ter
reno, elas continuam precarias, como pretendeu demonstrar a discus
sao inicial sabre o amor. Urn discernimento especial deve identificar 
os possiveis subprodutos desses momentos: as formas modificadas que 
podem suportar e conquistar uma grande parte da existencia pessoal 
e coletiva. Ao mesmo tempo, esse discernimento deve encontrar as 
disposi~oes comuns, resistentes, da atividade pessoal e dos arranjos 
sociais que possam resistir ao ciclo de 6dio e desconfian~a. 

0 trabalho da inteligencia visionaria e urn trabalho de realismo 
moral, que se distingue par sua recusa a fazer exigencias exageradas e 
nao-praticas ao eu e a sociedade. 0 efeito costumeiro dos esfor~os de 
satisfazer tais exigencias e a transforma~ao da aspira~ao moral em uma 
penugem sentimental jogada sabre os fatos crus da fraqueza e do com
promisso. Mas esse realismo tambem se destaca par sua recusa em con
fundir possibilidade pessoal ou coletiva com as rotinas estabelecidas de 
uma experiencia pessoal ou coletiva. Tais rotinas devem ser sempre co
locadas em urn cenario maior de oportunidade nao realizada. E para a 
defini~ao desse cenario que precisamos de uma teoria social livre das 
ilus6es da falsa necessidade, seja ela funcionalista ou evolucionista, seja 
materialista ou cultural em temperamento. 

Para manter esse espirito de realismo, a inteligencia visionaria 
deve realizar duas tarefas que se sobrepoem. Deve encontrar os equi
valentes coletivos das experiencias inerentemente pessoais do amor, 
da fe e da esperan~a. Deve tambem descobrir as estruturas - as dis
posi~oes mais ou menos habituais e os arranjos razoavelmente 
institucionalizados - que podem preservar na existencia comum alga 
daquilo em que a vida momentaneamente se transforma sob a in
fluencia de paixoes superiores. Embora a primeira tarefa constitua urn 
aspecto da segunda, e proveitoso discuti-las separadamente. 
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As paixoes transformadoras mostram-nos como sao, quando ple
namente reconciliadas, as condis;:oes capacitadoras da auto-afirmas;:ao. 
Elas elevam a existencia comum, profana, a uma ordem superior de 
poder e libertam-na par urn momenta de sua mesquinhez. Colocada 
em funcionamento par essa experiencia, a inteligencia visionaria deve 
perguntar-se qual plano imaginativo e ordenamento pratico da vida 
social pode capturar e imitar urn pouco dessa possibilidade aumentada 
de ligas;:ao humana. Ao questionar isso, tambem pergunta se essas es
truturas imaginativas e praticas podem reconhecer a fors;:a das paixoes 
do 6dio e resistir ao seu triunfo. Para tais questoes nunca ha respos
tas diretas ou livres de controversia. 

Esquemas diferentes de associas;:ao humana podem fornecer 
equivalentes coletivos plausfveis, alternativos, a uma experiencia de 
ligas;:ao humana da qual foi retirada a sombra de urn conflito aberto 
entre as condis;:oes de capacitas;:ao. Muitas visoes sociais excluem rigi
damente, de boa parte da vida social, as ligas;:oes pessoais plenas re
presentadas pelas paixoes transformadoras. Essa exclusao pode ser 
justificada recorrendo-se as exigencias praticas, cuja satisfas;:ao supos
tamente permite que formas aperfeis;:oadas de associas;:ao humana flo
ress;:am em areas mais estreitas da existencia social. A inteligencia vi
sionaria recusa-se a aceitar o valor declarado de tais justificativas; ela 
procura reimaginar e remodelar a vida social de maneira que traga a 
prosaica existencia social urn pouco mais para perto da qualidade de 
nossos melhores momentos de aceitas;:ao mutua. 

Considere, par exemplo, as sociedades passadas nas quais urn 
unico modelo de associas;:ao humana foi proposto, como tema e varia
s;:oes, para todas as areas da vida social, da relas;:ao entre governante e 
suditos a relas;:ao entre senhor e servo ou pai e filho. Muitas vezes se 
pensou que essa forma paradigmatica de associas;:ao humana especifi
casse urn estilo de coexistencia que uniria nas mesmas relas;:oes apego 
comunal, troca desigual e vfnculos de dominas;:ao e dependencia. A troca 
desigual e o domfnio potencialmente violento seriam purgados e eno
brecidos pelo reconhecimento de deveres mutuos de lealdade. 

0 exerdcio da dominas;:ao, em qualquer de suas formas, destr6i 
o clima de vulnerabilidade mutua. Privadas desse clima, as paixoes 
transformadoras e a verdade humana que testemunham tornam-se 
acessfveis, quando isso ocorre, apenas de modo distorcido. Cada gesto 
de aceitas;:ao e apego e confundido com o esfors;:o para manipular outra 
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pes~oa ou desculpar a abdica\;iiO a sua propria liberdade. A luta para 
preservar, gerir e ocultar essa estrutura de sujei\;iiO envolve o apego 
a uma serie de trocadilhos sobre o amor eo poder. A autoconten\;iio 
sincera ou fingida do superior e a lealdade covarde e meio ressenti
da do subalterno agravam e temperam os dilemas do amor assexuado: 
agravam-no pela for\;a tangivel da domina\;iiO e temperam-no pelo en
fraquecimento relativo da paixao. Diante de uma imagem autorit<'iria 
de associa\;iiO humana, que insiste na fusao zelosa de apego, troca e 
domina\;iio, a inteligencia visionaria ve outra realidade. Infere da ex
periencia comum da paixao a influencia subversiva do poder sobre o 
amor e, portanto, sobre os apegos comunitarios que representam 
contrapartes mais fracas do amor. 

A comunidade as vezes e compreendida como uma circunstan
cia de restri\;iiO do jogo de auto-interesse ou como uma condi\;iio em 
que interesses e valores compartilhados prevalecem e excluem o con
flito. Mas a analise das paixoes demonstra que todas essas defini\;6es 
de comunidade sao superficiais ou subsidiarias. Embora pretendam 
descrever urn vinculo profunda de uniao entre as pessoas, nao che
gam as liga\;6es mais fortes. A adesao a valores e interesses compar
tilhados permanece mais como uma parceria para o progresso de uma 
causa comum que urn ato de aceita\;iio mutua radical. A sobreviven
cia de tal parceria depende caracteristicamente do antagonismo con
tinuo aos forasteiros e a fidelidade continua a certas ideias. Na melhor 
comunidade, a uniao sobrevive ao conflito, eo conflito impele as pes
soas a urn envolvimento redproco mais profunda, ate que, por fim, 
sintam-se responsaveis pelo destino uns dos outros. Uma restri\;iio 
abrangente no jogo do auto-interesse pode existir em uma situa\;iio em 
que as partes permanecem distantes e na qual seus vinculos significam 
pouco mais que a indisposi\;iiO para se tratarem mutuamente como me
ros instrumentos ou obstaculos. Essas variedades de comunidade re
presentam versoes truncadas de uma ideia mais fundamental: justa
mente a ideia da vulnerabilidade mutua exacerbada, que serve como 
terreno das paixoes transformadoras. 

Mas como pode a imagina\;iio visionaria derivar tais discer
nimentos da vida da paixao quando a experiencia dessa vida e inevi
tavelmente moldada pelas ideias e institui\;6es reinantes? Em todas as 
sociedades em que a inteligencia visionaria deve executar a tarefa de 
imaginar OS paralelos coletiVOS pratiCOS as conquistas das paixoes 
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transformadoras, · mesmo os encontros rna is intimas entre hom ens e 
mulheres, ou pais e filhos, sao marcados pelos trocadilhos de amor e 
poder. Contudo, os eventos da paixao sempre ultrapassam os limites 
impastos a eles par instituic;:oes e ideias estabelecidas. A vida da pai
xao sofre variac;:oes e oculta discernimentos que nao tern nenhum lu
gar nos dogmas professados a respeito da sociedade e do eu. Sempre 
que urn mundo social e rompido pela escalada do conflito pd.tico ou 
visionario, nossa imaginac;:ao das formas possiveis e desejaveis de vida 
social retorna as lic;:oes da paixao. Embora a sociedade informe essas 
lic,;:oes, ela nao o faz inteiramente. A parte nao-moldada - desvios, 
anomalias, surpresas- prove a imaginac;:ao de materiais para o 
discernimento subversivo. Esses materiais nunca permanecem inaces
siveis, mesmo quando a ordem pratica e imaginativa da sociedade pa
rece terse tornado inquebravel e inquestionavel. 

A busca de equivalentes coletivos das descobertas pessoais re
presenta urn elemento de urn programa maior: o programa de definir 
os habitos da existencia coletiva ou pessoal que favorecem a repeti
c;:ao das paixoes transformadoras. Como e realista, a imaginac,;:ao vi
sionaria compreende que a vida de urn individuo nao pode consistir 
em urn fluxo ininterrupto de paixoes transformadoras, nem a vida das 
pessoas em uma serie interminavel de conflitos praticos e imaginati
vos que mantenham a sociedade em uma condic,;:ao de indefinic;:ao per
manente. Mas como deve ser o momenta de repouso? Em maior ou me
nor grau, pode conservar as qualidades que distinguem o momenta 
de transformac;:ao. Uma inteligencia visionaria busca a ordem social que 
multiplica na vida comum as ocasioes para a atividade pratica e ima
ginativa coletiva da qual essa ordem primeiramente surgiu. Quer sua
vizar o contraste entre as ocasioes em que a sociedade esta aberta para 
o conflito agravado e as ocasioes em que se fecha em si mesma. A in
teligencia visionaria propoe-se fazer com que estas se assemelhem mais 
aquelas. Quando se dirige a personalidade e ao carater (que e a ordem 
da personalidade tornada rotineira), tenta desenvolver as disposic;:oes 
que preservam na atividade e na percepc;:ao cotidianas a disposic;:ao 
mais intensa do eu para o risco e sua maior abertura a uma presenc;:a 
estranha- qualidades que marcam as paixoes transformadoras. A base 
moral e psicol6gica imediata dessa postura deve ser encontrada na 
analise de outra virtude estabilizadora: a disponibilidade paciente e 
esperanc;:osa. 
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Essa virtude estabelece urn vinculo entre as experiencias 
transformadoras da fe, da esperan~a ou do amor, par urn lado, e o sim
ples apego a vida, par outro. De modo mais geral, descreve uma res
pasta a qualidade contextual de nossas a~6es, que antes reconhece que 
trai a polaridade das paix6es. 

Essa disponibilidade implica imenso gosto pelo apego, pela aven
tura e pela existencia, prazer com as surpresas e oportunidades da vida 
e prontidao para tratar as estruturas pessoais ou coletivas da visao e da 
a~ao como realidades nao-eternas. Esperan~osa e pacientemente dispo
nivel, a pessoa combina duas experiencias de sua situa~ao. Atira-se nela 
- inteiramente -, tomando como reais os seus apegos e recusando
se, mesmo par urn momenta, par mais infelizes que sejam suas circuns
tancias, a considerar-se urn exilado permanente de urn mundo doura
do. Mas, ao mesmo tempo, trata qualquer aspecto particular desse 
mundo como alga que ja esta, ou que podia ou devia estar, disponivel. 
Em seus labios esta sempre a pergunta: o que vai acontecer depois? E, 
no seu cora~ao, a certeza: voce ainda nao viu nada. 

0 fundamento mais elementar de todo 0 sistema da paixao e a 
qualidade bruta do apego a existencia comum: 0 apego obstinado a 
vida e as rela~6es estabelecidas, sejam quais forem as dificuldades. No 
nivel mais simples, irrefletido e nao-desenvolvido, esse apego e me
ramente o esfor~o inercial de ir ao encontro das responsabilidades do 
dia. Eo apego a existencia e suas exigencias, enquanto as devo~6es 
transformam-se em perda e a vida decai para a morte. E a atmosfera 
obscura, nebulosa, fabulosamente sonambula de boa parte da existen
cia cotidiana. Enquanto as necessidades flsicas imediatas permanecem 
no comando das preocupa~6es das pessoas, essa tenacidade crepus
cular pode absorver grande parte do esfor~o e da reflexao. Mas, tao 
logo a pressao dessas necessidades inescapaveis comep a relaxar, esse 
envolvimento basico pode mover-se em outras dire~6es. Par meio de 
transforma~6es progressivas, pode finalmente tornar-se a disponibili
dade paciente e esperan~osa de que falo agora. Consideremos as 
mudan~as alternativas que essa vitalidade simples pode sofrer. 

0 apego elementar a vida e as suas exigencias diarias pode de
finir-se cada vez com mais clareza como a submissao apatica e defen
siva aos contextos habituais de nossa atividade: o carater e a posi~ao 
sao confundidos com o proprio eu. Perdemos todo o sensa de 
distanciamento possivel delas ou da situa~ao maiar em que existem. 



242 Paixao 

A luta para sustenta-las contra as ruinas do tempo, do infortunio e do 
fracasso absorvem toda a nossa aten~ao. Quando nao estamos ativa
mente defendendo a posi~ao eo carater, caimos, exaustos, no torpor 
do apego original e obscuro a vida: urn torpor que agora parece me
nos punitivo que os intervalos ocasionais e mais angustiados de esfor~o 
incerto e pressao imprevista. A existencia reduz-se ao jogo de tedio e 
diversao. 

Uma rota alternativa que o apego elementar a vida pode seguir 
e o aumento da percep~ao do poder humano experimentado. :E o brio 
e a bravata, a simples e vibrante vida, de uma personalidade que age 
como senhora de seu proprio mundo. As vezes, essa qualidade mos
tra-se na alegria com que as pessoas desafiam os habitos pessoais ou 
arranjos e percep~oes coletivas estabelecidas ou mesmo limites fisicos 
comuns. As vezes surge no substituto parcial e caustico desse desafio 
a capacidade de mandar nas pessoas. A capacidade de impor termos 
as atividades de outras pessoas e sempre uma versao em pequena es
cala, contida e distorcida, do poder maior e mais livre de recriar os ter
mos da existencia coletiva. Mas, mesmo se o arroubo da capacidade 
assume a forma mais generosa, tern em si algo de cruel e impiedoso, 
algo que e sobre-humano sem ser divino. A vontade e a imagina~ao 
colocam-se em curso de colisao com os limites fisicos, cognitivos e 
espirituais da vida. Aqueles que agem assim imaginam-se senhores de 
urn mundo do qual, na verdade, nao possuem mais que urn pouco. 
Esses voluntarios do esplendor recusam-se a reconhecer as implica~oes 
da contextualidade. Veneram em si mesmos e nos outros as manifes
ta~oes de urn poder desestruturador e subordinam a essa venera~ao 
todos os julgamentos e apegos. 

Mas ha ainda outra dire~ao que o apego original e obscuro a 
vida pode percorrer. Como a exibi~ao de magnificencia, rejeita o fa
talismo da apatia mas, ao contrario dela, altera e restringe a busca de 
dominio sobre os mul).dos sociais e mentais particulares que habita
mos. Faz isso por certa visao da rela~ao entre o amor e a capacita~ao: 
a visao que procuramos descrever neste ensaio. Os ap6stolos da a~ao 
magnifica as vezes confundem essa outra visao com urn evangelho 
de auto-humilha~ao e rendi~ao pateticas. Mas sua verdadeira natu
reza surge em resposta aos fatos basicos da existencia, fazendo uso 
de disposi~oes morais que, juntas, constituem as maiores qualidades 
do cora~ao. 
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N6s nos achamos inseridos em mctpdos sociais e mentais parti
culares. Esses mundos tern todas as caracter1sticas que a doutrina mo
dernista da nossa relac;ao com nossos contextos iluminou. Os modos 
de discurso e explicac;ao disponfveis a n6s nunca esgotam as possibi
lidades de compreensao e comunicac;ao. A todo momento fazemos 
descobertas ou invenc;6es que nao podem ser validadas, verificadas, 
permitidas ou mesmo concebidas em nenhuma dessas maneiras de 
pensar e falar. Tendo feito invenc;6es ou descobertas, podemos cons
truir retrospectivamente a forma de pensamento ou discurso que mos
trara seu sentido. Similarmente, o esquema estabelecido de associac;ao 
humana nunca esgota a oportunidade de estabelecer apegos praticos 
ou passionais que prometem nos capacitar mais plenamente em muitos 
dos sentidos distinguidos anteriormente. 0 curso da vida em sociedade 
gera sugest6es disfarc;adas e nao-desenvolvidas de possibilidades pes
soais e coletivas que a ordem social estabelecida parece excluir. As 
relac;6es diretas, apaixonadas entre indivfduos, sempre contem mais 
do que o contemplado pelo esquema imaginativo reinante de associa
c;ao humana ou que o plano pratico esta~)elecido da divis;io e da hie
rarquia sociais. A polltica rotineira de barganha e privilegio, incessan
temente empreendida nos limites de uma ordem pratica e imaginativa, 
pode transformar-se a qualquer momento em conflitos que abalam 
essa ordem. 0 imperativo pratico de recombinar e renovar arranjos 
institucionais em favor do sucesso mundano gera urn fluxo incessan
te de experimentos sociais parcialmente voluntarios e localizados que 
sugerem, quando nao defendem ou exigem, transformac;6es mais 
abrangentes. 0 que e verdade sobre a revisao do pensamento e da 
sociedade e valido tambem para a autotransformac;ao. A pressao cons
tante da distrac;ao e da tentac;ao e as surpresas da lembranc;a e da 
emoc;ao involuntarias, desejando e sonhando, apresentam-lhe os sinais 
de todos os eus que seu carater enrijecido parece ter apagado para 
sempre. Parte da solidariedade e do horror que experimentamos em 
nossas relac;6es com os outros vern do reconhecimento de que partes 
nao-manifestas e nao-reconhecidas de n6s mesmos realizam-se nas 
pessoas que encontramos. 

Portanto, sabemos que, de todas essas maneiras, etnbora nosso 
destino seja livre em mundos condicionais, tambem temos o poder de 
romper suas fronteiras. Quando o fazemos, porem, nao conquistamos 
0 incondicional: 0 pensamento para alem do metodo e da linguagem 
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limitadores, a sociedade para alem da estrutura pratica e imaginativa 
limitadora, a personalidade para alem do carater limitador. Entretanto, 
podemos trabalhar por uma situa~ao que mantenha vivo o poder de 
romper OS limites: ter pensamentos que abalem 0 canone disponivel de 
razao e discurso, experimentar formas de vicht coletiva ql!e a ordem pra
tica e imaginativa da sociedade exclui ou dettlf;re, procurar a pessoa para 
alem do carater. E, portanto, podemos tambem ter esperan\:a de mudar 
o sentido da contextualidade: criar o pensamento, a sociedade e o ca
rater que diminuam a distin~ao entre realidades incorporadas e opor
tunidades excluidas e que se mantenham mais plenamente abertos as 
for~as recombinat6rias da paixao e da solu~ao de problemas. 

0 que nao podemos ter e uma estrutura totalizante de referen
cia. Mas podemos desenvolver uma liberdade que tenha dupla rela
~ao com o sonho de encontrar o contexto absoluto, que nos daria nos
sa verdadeira imagem e nosso lar definitivo. Essa liberdade tern a 
mesma origem que a circunstancia basica da contextualidade, que tor
na o sonho impossivel de realizar. Ao mesmo tempo, porem, consti
tui o elemento atingivel no desejo nao-pratico. A ideia dessa liberda
de oferece-nos uma visao de capacita~ao que toea todos os aspectos 
de nossa experiencia e assume formas mais espedficas quando apli
cada ao pensamento, a sociedade ou ao carater. 

0 pensamento, dentro e fora da cienda, progride derrubando a 
tirania da experiencia imediata. Quanta mais poderoso se torna, melhor 
sua capacidade de absorver a realidade em Lima avalia~ao mais articu
lada e inclusiva da possibilidade de superar a escolha entre urn senti
do estrito de necessidade e uma concep~ao vazia de contingencia. Nosso 
pensamento nunca e mais bem-sucedido do que quando consegue tratar 
fatos como casos especiais de urn dominio contrafactual do qual eles 
verne para o qual podem retornar. Compreender como algo que fun
dona e compreender as ocasi6es e as variedades de sua possivel trans
forma~ao. Ver apenas o que ha para ser visto e nao compreender ab
solutamente nada. 

A ciencia de nosso tempo deu apoio a essa ideia sobre a natu
reza da realidade flsica ao sugerir que todas as irregularidades dana
tureza sao relativas a urn grau espedfico de energia, assim como a or
dem da sociedade depende da interrup~ao e da conten~ao do conflito. 
Em niveis crescentes de temperatura e densidade, as distin~6es do 
mundo observavel des_moronam uma a uma, e suas simetrias mais pro-
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fundas sao reveladas, quando existem. Assim, a ciencia faz o trabalho 
incompleto da energia superior, assim como a teoria social faz o tra
balho incompleto do conflito. 

0 pensamento que consegue livrar sua materia de uma factua
lidade muda e impenetravel adquire constantemente certas caracteris
ticas pr6prias. Desvaloriza a fixidez dos generos e rejeita o compro
misso com representa~oes ou metodos privilegiados - aqueles cujo 
privilegio consiste na sua insensibilidade a mudanps de nossas cren~as 
empiricas. Torna-se menos urn sistema fechado de regras de inferencia 
ou pressupostos estaveis e mais uma maquina de fazer descobertas, 
que exige a adi~ao retrospectiva de novas regras ou pressupostos. 
Dessa maneira, incorpora as qualidades que atribui a .realidade em 
estudo e subordina-se sem paradoxa ao mundo que descreve. 

A sociedade progride ao expor mais e mais a corre~ao sua or
dem pratica e imaginativa•. A cada caracteristica da estrutura social da 
hierarquia e da divisao da visao imaginativa da associa~ao humana 
correta devia corresponder uma atividade que pudesse questiona-la e 
abri-la ao conflito e a decisao coletiva e renovada. Quanta mais dis
poniveis se tornam tais atividades no curso comum da vida social, mais 
fraco o sentido em que a ordem pratica e imaginativa existe. Pais essa 
ordem nao subsiste da mesma maneira que a estrutura de urn objeto 
fisico, nem sobrevive apenas porque at; pessoas tern certas cren~as 
sabre sua natureza, justifica~ao e passive] reforma. Existe na ausencia 
das atividades praticas ou imaginativas que possam reconstrui-la. 
Quanta mais entrincheirada contra a atividade transformadora recor
rente, mais nitido eo contraste entre dois momentos da vida social: 
os periodos longos, silenciosos, alucinat6rios, em que os arranjos prin
cipais ganham seu halo fugidio de naturalidade e necessidade, e os 
intervalos mais breves, em que a sociedade retorna, por meio da luta 
pratica e visionaria, a indefini~ao. Quando as oportunidades de rever 
institui~oes se multiplicam, a lacuna entre essas duas condi~oes da vida 
social torna-se menor; cada uma carrega caracteristicas da outra. A con
vergencia dos dois momentos tern uma significa~ao pratica e uma sig
nifica~ao espiritual. Juntos, esses dois aspectos da convergencia aju-

* Para uma discussao mais ampla das implicas;bes juridicas e institucionais des
se ideal e dos modos como pode ser defendidl), ver, de minha autoria, "The 
Critical Legal Studies Movement", 96, Harvard Law Review 561 (1983). 
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dam a demonstrar por que a abertura da estrutura a politica deve con
tar como ideal regulador. 

Urn elemento na possibilidade de desenvolver capacidades coleti
vas praticas e a prontidao para recombinar e reconstruir os arranjos 
institucionais em que as atividades praticas ocorrem. 0 conteudo des
sa tese pode ser definido por contraste com a concep~ao economica 
mais estrita de racionalidade e a visao marxista das circunstancias sociais 
favoraveis de progresso material repetido. A ideia economica de racio
nalidade como a livre recombina~ao dos fatores de produ~ao em urn 
dado contexto institucional, deve ser estendida a livre recombina~ao dos 
elementos que definem tal contexto. A visao marxista do abalo recorrente 
de urn modo de produ~ao em favor do desenvolvimento das for~as pro
dutivas deve ser generalizado em uma visao de inova~ao. A inven~ao 
coletiva em nome do sucesso mundano exige uma capacidade de des
locamento em intervalos frequentes, e em muitos niveis diferentes, en
tre a relativa estabilidade de direitos adquiridos e o movimento acele
rado de posi~oes institucionais revistas. Tanto a no~ao economica de 
racionalidade como a visao marxista de progresso material podem ser 
compreendidas e justificadas da melhor maneira como casos especiais 
de urn discernimento mais geral. A econom ia politica limita o alcance 
desse discernimento distinguindo arbitrariamente entre a recombina~ao 
dos fatores de produ~ao e o remodelamento de seu contexto ins
titucional, ou supondo injustificadamente que esse contexto tern uma 
forma natural. A doutrina marxista limita o alcance desse discernimento, 
misturando-o com ideias deterministas a respeito da sociedade e da his
t6ria (a sequencia dos modos de produ~ao, cada urn com uma 16gica 
coerente propria). 

A abertura da ordem pratica e imaginativa da sociedade a urn 
principia de revisao, conflito e delibera~ao acelerada tern urn signifi
cado espiritual e pratico. Os vinculos de dependencia e a pressao da 
despersonaliza~ao tiram sua forp de urn ordenamento institucional e 
imaginativo da vida social, que adquiriu imunidade as perturba~oes de 
nossa atividade usual. Mas podemos criar institui~oes e concep\=6es 
que vao ainda mais Ionge ao negar tal imunidade a si mesmas e as 
rotinas que ajudam a molda-la. Por tais meios, podemos penetrar as 
falsas necessidades que envolvem a troca e a produ~ao nas hierarquias 
rigidas, que mantem os experimentos de associa~ao e auto-expressao 
de cada individuo em formas socials congdadas. Com isso, diminui-
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mas o conflito entre as condi~oes capacitadoras da auto-afirma~ao, 
impedimos a sociedade de assemelhar-se a natureza, ou a hist6ria de 
transformar-se em destino, e mantemo-nos no estado de busca perma
nente e, portanto, de auto-respeito descomprometido e inequivoco, 
que quase equivale a uma salva~ao secular. 

A pessoa torna-se melhor abrindo seu carater- a versao enrije
cida do eu - a revisao. Deverfamos desejar que uma ordem social 
perpetuasse, em suas institui~oes e atividades rotineiras, alga da expe
riencia de refazer e reimaginar a sociedade, que marca as epocas de es
calada na luta pratica e visionaria. Portanto, deverfamos tambem que
rer que urn carater induisse a disposi~ao de mudar pormeio da sujei~ao 
repetida a momentos de vulnerabilidade exacerbada; foi a fuga a eles 
que permitiu que o carater primeiramente se formasse. E, assim como 
valorizamos a plasticidade da vida social em nome dos experimentos na 
solu~ao pratica de problemas e no apego passional que ele encoraja, 
deverfamos valorizar a plasticidade do carater pelas formas correspon
dentes que ela torna possivel. Nossos experimentos de vulnerabilidade 
aceita representam 0 equivalente individual a transforma~ao de lutas 
respeitadoras de contexto em disputas revisoras de contexto. 

Entre esses experimentos, os que envolvem uma sujei~ao repe
tida a incidentes centrais na vida da paixao ocupam urn Iugar especial. 
Mas nenhum desses incidentes e privilegiado em detrimento de outro: 
embora nada possa substituir inteiramente os testes e descobertas da 
intimidade pessoal, perseguir uma tarefa no mundo oferece outra 
maneira de tornar o cariter disponfvel, outra recusa da tentativa inu
til de garantir as apostas contra o tempo. Tudo depende. Assim, par 
exemplo, urn motivo para ver urn casamento como indissoluvel e que 
esse compromisso permite a marido e mulher aceitarem e experimen
tarem o conflito sem temer que cada desacordo seja uma possivel cau
sa para a separa~ao. E o conflito em uma uniao formada por amor 
sexual e assexuado e urn dos instrumentos que podem permitir o pros
seguimento de uma experiencia de vulnerabilidade aceita. 

Os fatos basicos sabre contextos e ruptura de contextos e os 
ideais que esses fatos ap6iam podem agora ser ligados as observa~oes 
iniciais sabre a primazia do pessoal na imagina~ao da sociedade. Es
sas ideias combinadas sugerem uma interpreta~ao mais profunda da 
disponibilidade paciente e esperan~osa como realce distinto do ape
go tenaz e primitivo a vida. Nesse caso, como em outros, a visao mais 
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penetrante da paixao liga diretamente nossas circunstancias basicas e 
nossas preocupa~6es mais urgentes. 

Quanta mais uma pessoa possui a qualidade da vulnerabilidade 
paciente e esperan~osa, menos ela trata o mundo social em que esta 
como mero purgat6rio miseravel que a separa do verdadeiro valor e 
da verdadeira realidade. Ela ve seus apegos e sua circunstancia como 
os fatos contextuais que sao. Nao os confunde como discernimento 
e a satisfa~ao incondicionais pelos quais continua a ansiar, frenetica ou 
suavemente, clara ou obscuramente, enquanto mantem sua humani
dade. Ela olha para alem de seus contextos presentes e reconhece nos 
pr6prios instrumentos de sua continua~ao os instrumentos de sua 
transforma~ao possfvel, nao apenas em contextos diferentes, mas em 
contextos de urn tipo diferente. 

Por tudo isso, ela tern esperan~a e, tendo esperan~a, esta dispo
nfvel. Mas nao se conduz como marginal nem tampouco esta sempre 
com pressa de ser outro em outro lugar. As pessoas em seu mundo a 
fascinam e par algumas ela esta apaixonada. A qualidade do pessoal 
e moldada pela for~a condicional, restritiva, de institui~6es e ideias im
pessoais. Mas ainda esta la e tern as marcas de algo menos provis6rio 
e imperfeito que ela. 

A vida da paixao confirma essa qualidade do pessoal, de 
transcendencia do contexto. Embora informado pela ordem pratica e 
imaginativa de cada mundo social, o ambito do encontro ultrapassa os 
limites de tal ordem. Contudo, apegamo-nos a essa qualidade doadora 
de vida do pessoal e do apego pessoal, apenas destruindo e refazen
do periodicamente as rotinas sociais e individuais em que as rela~6es 
pessoais constantemente decaem. 

0 que vemos no mundo como urn todo, que corresponde ao 
transe da personalidade, eo espetaculo do ser, o ser como algo que 
ultrapassa as formas distintas que assume provisoriamente e as repre
senta~6es diferenciadas dessas formas que acalentamos temporaria
mente. Isso e mais que uma analogia superficial. Nossa experiencia 
mais verossfmil da realidade fundadora e nossa vivencia da qualida
de do pessoal. E apenas por meio de uma generaliza~ao, que tambem 
e uma aposta, que podemos ver no mundo como urn todo a mesma 
qualidade de transcendencia dos contextos que corretamente atribuf
mos na sociedade a experiencia da personalidade e a cria~ao de ape
gas praticos ou passionais. Alguem que fa~a essa aposta pode demons-
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trar para com toda a natureza certa medida da disponibilidade paciente 
e esperans;osa que demonstra, mais compreensivelmente, para com as 
pessoas. Esse alguem ve todas as transmutas;oes do mundo como con
dicionais, mas detecta nelas sinais de uma realidade que nao se esgo
ta. Tal pessoa nao e urn fugitivo do mundo. Quando, porem, atribui a 
seu discernimento da natureza a compreensao intima que pode esperar 
em sua experiencia do pessoal, engana-se a respeito do poder da 
mente e da natureza da objetividade intelectual. E, sempre que busca 
na ciencia e na visao do ser impessoal urn refugio contra os desapon
tamentos e perigos da intimidade pessoal, corre o risco do fenecimento 
de seu proprio eu. 

A postura para com o estar-em-contexto que descrevi com o 
nome de disponibilidade paciente e esperans;osa surge mais pura e in
tensamente na alians;a de ardor e ternura. Ser ardoroso e terno - essa 
e a perfeis;ao moral que todos desejamos para n6s, mesmo quando 
conseguimos ser sabios sem ser mundanos. Sempre que discernimos 
urn elemento dessas combinas;oes em n6s mesmos ou nos outros, per
cebemos nele a presens;a de alga que escapa a mesquinhez e a obs
curidade da experiencia cotidiana, alga que pode contar, se e que isso 
e possivel, como marca de nobreza espiritual. 

0 ardor e a transformas;ao e 0 realce do apego primitivo a vida 
e suas exigencias. E o realce que consiste na convics;ao experimentada 
de que a nossa vida toea fatos cuja realidade e valor nao dependem do 
valor e da autoridade de mundos sociais ou mentais particulares. Ape
nas dais fatos sao como esse: primariamente, a experiencia da perso
nalidade e, derivadamente, o espetaculo do ser. Ser verdadeiramente 
ardoroso e ser movido pelas preocupas;oes que transcendem o choque 
de interesses imediatos. Mas tambem e julgar e experimentar essas pre
ocupas;oes- ideias, instituis;oes, programas- como corporificas;oes 
mais ou menos imperfeitas da personalidade ou do ser. Apenas quan
do 0 ardor toma essa dires;ao e que pode unir-se a ternura. 

A ternura, nesse cenario, e apenas outro nome para a solidarie
dade. Ever e tratar o outro como uma pessoa sempre presa, precaria 
e incongruentemente, a mundos e situas;oes, a urn carater e corpo 
finitos e condicionais e, portanto, emaranhada em circunstancias des
proporcionais as capacidades de transcendencia de contexto do eu. 0 
que salva essa disposis;ao da piedade condescendente e a certeza de 
que compartilhamos a provas;ao que identificamos no outro. Chama-
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la de ternura e ressaltar a qualidade especial do ardor com a qual se 
combina e enfatizar como difere da exibi<;:ao de magnificencia. A vi
bra<;:ao do compromisso com a vida liga-se a uma incapacidade de tra
tar as outras pessoas como objetos passivos ou instrumentos conveni
entes de auto-afirma<;:ao. Sempre que o ardor afasta-se de sua 
referenda, a personalidade ou o ser, quando toma ideias, institui<;:6es 
ou estados de coisas particulares como fins ultimos, passa para 0 fa
natismo da idolatria. Pois chamamos de idolatria o esfor<;:o de tratar algo 
finito e condicional como se fosse incondicional e infinito. 

A ternura e o ardor correspondem as qualidades que muitas cul
turas e sistemas de papeis institucionalmente impastos identificaram 
como virtudes distintivas do homem e da mulher. A mulher e repre
sentada como especialista nas nuances da personalidade. Ela tern 
discernimento da primazia do encontro pessoal como realidade huma
na basica, da qual surgem todas as formas mais institucionalizadas de 
associa<;:ao. Ela trata os arranjos institucionais e os dogmas reinantes 
da sociedade com reserva, identificando nas maneiras concretas como 
sao manipuladas as exigencias pessoais que ostensivamente ocultam: 
o desejo de ser acalentado e de ter urn lugar no mundo, o medo da 
rejei<;:ao e a nega<;:ao da perda, perpetua transforma<;:ao de todas as 
vantagens e acidentes em simbolos das rela<;:6es entre as pessoas. Ela 
le o cora<;:ao esquivo e enxerga atraves da pelicula reveladora e 
obscurecedora de palavras e feitos. Seu esprit de finesse e o outro lado 
de seu conhecimento da personalidade. Uma vez conquistada essa 
capacidade, porem, ela pode aplica-la tambem ao mundo impessoal, 
nao porque interprete a natureza de maneira animista, mas porque 
possui o segredo da arte, que e a profundidade sem abstra<;:ao, con
quistado pelo pormenor perseguido ate a obsessao. 

0 homem, em contraste, vive no tumulto da hist6ria. Esta mais 
pronto para afirmar a personalidade por meio de urn embate de von
tade que repetidamente mistura motivos nobres e abjetos. Sua mun
danidade transforma-se rapidamente na devo<;:ao a fins intangiveis, jus
tamente porque suas ambi<;:6es pessoais assumem muito rapidamente 
uma forma mais impessoal. Se definimos o ponto de vista politico 
estritamente como a aten<;:ao para com as ideias e praticas impessoais 
que estabelecem os termos da rela<;:ao pessoal, o homem sabe que 
polltica e destino. Nao e de admirar que se incline mais para open
samento abstrato, pois a abstra<;:ao e outro aspecto do poder do impes-
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soal, isto e, da influencia que nossos contextos mentais e institucionais 
exercem sobre nossos relacionamentos praticos e passionais. 

Mesmo nas sociedades em que as pessoas sustentam mais feroz
mente esse polemico contraste, ele nunca descreve exaustivamente as 
diferen~as experimentadas entre homens e mulheres. Em ambos os 
generos, alguns sobressaem nas qualidades que, segundo a visao rei
nante, sao naturalmente pr6prias do outro. Mas os que querem unir 
ternura e ardor a maneira da visao desenvolvida aqui transformam es
ses desvios embara~osos em experimentos deliberados. Nao des
consideram a diferen~a sexual nem contemplam nenhuma integra~ao 
definitiva e harmonica dos dois estilos de experiencia aos quais a di
feren~a entre homens e mulheres foi tradicionalmente associada. Re
jeitam, porem, a rendi~ao da divisao dos sexos a essa antftese 
mutiladora e colocam no lugar desse antagonismo o ideal da pessoa 
psicologicamente andr6gina. Buscam formas de discernimento e ex
periencia que podem surgir apenas pela uniao do que o estere6tipo 
divide e pelas oposi~oes que as novas combina~oes tornam possfveis. 

De modo geral, a alian~a de ardor e ternura destaca o significa
do psicol6gico distintivo da tentativa de reconciliar os ideais de amor e 
grandeza, que tiveram uma rela~ao tao perturbada na hist6ria de nossa 
principal tradi\;ao de pensamento a respeito da personalidade. Nesse sen
tido, ser ardoroso e terno e agir com o espfrito de alguem que afirma a 
primazia do problema da solidariedade, mas compreende esse proble
ma da perspectiva de uma visao modernista do nosso poder de escapar, 
reimaginar e rever os cenarios de nossa a~ao. 

Os ardorosos e ternos aprenderam a estar no mundo sem per
tencer inteiramente a ele. Sabem e sentem que nao estio totalmente 
aprisionados dentro de seu contexto, mas nao porque o tomam pelo 
absoluto. Sua felicidade e a (mica que nao se baseia em ilusao e, ad
rna de tudo, nao exige indiferen~a. 
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A psiquiatria como ciencia nao pode continuar progredindo sem con
fran tar certos problemas te6ricos basicos que ela habitualmente 
minimizou, ou mesmo desprezou. 0 esfor~o para reconhecer esses 
problemas requer uma reconsidera~ao da estrutura explicativa basica 
da psiquiatria: a imagem que a psiquiatria tern da rela~ao entre as 
explicapSes biol6gicas e as psicol6gicas, seu background conceitual 
acerca da realidade fundamental da paixao e da subjetividade e mes
mo seus pressupostos tacitos sobre o que significa explicar algo. Con
sideremos 0 que e mais interessante e desanimador sobre a psiquia
tria como ciencia hoje. 

A negac;;:ao e a trivializac;;:ao do desarranjo mental 

Dois ou tres problemas encontram-se no centro da psiquiatria contem
poranea. Uma serie de quest6es relaciona-se como avan~o das expli
ca~6es e terapias com base na bioquimica e sua rela~ao incerta com 
modelos psicol6gicos e categorias de diagn6stico. Uma segunda serie 
esta centrada na sistematica, e incomoda, indetermina~ao dos pr6prios 
modelos psicol6gicos. Por indetermina~ao entenda-se o surpreendente 
fato de que explica~6es e tratamentos baseados em pressupostos que 
se chocam frequentemente parecem funcionar igualmente bern ou 
igualmente mal. :E possivel distinguir ainda, quanta a indetermina~ao, 
uma terceira zona problematica; alias urn dos mais estranhos aspec
tos da rela~ao da psiquiatria com seu assunto. Os psiquiatras lidam 
com as paix6es humanas. (Emprego o conceito de paixao num senti
do que inclui areas cobertas pelo USO COrrente dos termos "afeto" OU 
"emo~ao", mas que pretende incorporar urn campo de referenda mais 
amplo, o qual sera definido adiante.) A psiquiatria nunca abandonou 
inteiramente o prindpio de que a compreensao da doen~a mental e 
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a analise da consciencia e das emo~oes ordinarias estao relacionadas. 
No entanto, ela deixou de desenvolver uma visao das pajxoes que seja 
algo diferente da sombra de suas conjeturas particulares acerca da 
insanidade, de suas estrategias terapeuticas e de seu vocabulario de 
diagn6stico. 

Pela compreensao dos impasses e das oportunidades cientiJicas 
que estao no centro de cada urn desses conjuntos de questoes, a psi
quiatria poderia apreender a rela~ao entre eles e come~ar a se reor
ganizar como ciencia. Em vez disso, sua tendencia corrente e hesitar 
entre duas respostas pouco sabias para seus pr6prios problemas cen
trais. De urn !ado, mantem uma atitude de obsessivo sectarismo ao se 
fixar em uma perspectiva bern estabelecida - bioqufmica, freudiana 
ou seja Ia qual for -, desdenhando ou minimizando os discernimentos 
nao prontamente assimilaveis. Por outro !ado, demonstra urn ecletismo 
flacido, ao tratar a pluralidade de modelos explicativos mais como o 
pre~o costumeiro da excessiva ambi~ao cientffica do que como uma 
questao problematica e instrutiva. A primeira resposta protege dos 
impasses. A segunda os trivializa. Cada uma equivale a uma falha teo
rica e moral. 

Nada prejudica mais a ciencia do que a nega~ao ou a trivia
liza~ao de urn enigma. Mantendo as falhas explicativas da ciencia psi
quiatrica bern diante dos nossos olhos, tambem seremos capazes de 
descobrir 0 elemento valido no discernimento que ha nos ataques a 
psiquiatria contemporanea, ate nos mais extremos e menos cautelo
sos: converter mesmo seus crfticos mais implacaveis numa fonte de ins
pira~ao e 0 sonho de todo cientista. 

Daqui para a frente demonstrarei meu argumento em quatro eta
pas. Primeiro, sugerirei que as conquistas e oportunidades da psiquia
tria biol6gica podem - devem, na verdade - ser vistas de urn modo 
muito diferente daquele como estamos acostumados a ve-las, urn 
modo que empresta nova for~a a antiga ideia do carater unitario da 
doen~a mental. Depois, argumentarei que a desintegra~ao, na psiquia
tria, das teorias da psicologia dominante, a freudiana especificamen
te, foi muito alem do que gostamos de pensar. 0 ponto de partida para 
a analise da psique deve ser uma reflexao insistente sabre o significado 
da indetermina~ao dos modelos psicol6gicos disponfveis e uma rede
fini~ao desses modelos como casas especiais de uma teoria mais ge
ral da paixao. A terceira parte de minha discussao defendera que o de-
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senvolvimento da psiquiatria biol6gica e psicol6gica segundo as linhas 
que terei esbos;:ado sugere os elementos de urn programa unitario para 
a psiquiatria cientffica. A execus;:ao desse programa, por si s6, pode ha
bilitar os psiquiatras a resolver problemas explicativos e terapeuticos 
cruciais, que devem ser cada vez mais de seu interesse. No quarto es
tagio do meu argumento, situarei brevemente esse programa no con
texto mais amplo da cultura modernista e da polltica contemporanea. 

Vamos precisar de urn grande esfors;:o imaginativo para recap
turar a estranheza de enigmas e ideias com os quais gastamos toda uma 
vida de estudo e de luta. 0 esfors;:o sera arduo, porque meus comen
tarios estao inevitavelmente organizados em argumento, exemplo e re
finamento. 0 ato de disponibilidade intelectual e moral que sera so
licitado vai requerer, em miniatura, todas as qualidades decisivas da 
mente cientffica: desapego, ausencia de remorso, magnanimidade. 

0 programa biol6gico 

Tomemos, em primeiro lugar, o background das conceps;:oes biol6gicas 
na moderna psiquiatria. Apesar de todas as divergencias entre as esco
las te6ricas, algumas ideias sobre a relas;:ao entre a explicas;:ao biol6gi
ca e a psicol6gica sao compartilhadas por escolas de pensamento apa
rentemente incompatfveis. A medida que novas descobertas sao feitas 
em patologia cerebral, neurofisiologia e psicofarmacologia, seu signifi
cado vai sendo mais ou menos assimilado a essa visao subjacente. 
Quanto melhor n6s compreendemos o substrata organico da doens;:a 
mental, mais acuradamente podemos tras;:ar a relas;:ao entre eventos fl
sicos especfficos na neurorregulas;:ao, digamos, e doens;:as mentais sin
gulares ja conhecidas. Essa relas;:ao nos fornece a chave para descobrir
mos a causa profunda da doens;:a e a terapia especificamente efetiva. De 
certo ponto de vista - urn ponto de vista, alias, que o proprio Freud 
jamais abandonou -, explicas;:oes e terapias psicol6gicas sao uma mera 
as;:ao de tomada de posse para o triunfo explicativo e terapeutico da bio
qufmica. As opinioes podem divergir apenas quanto a esse dia ja ter che
gado ou nao. De outro ponto de vista, frequentemente defendido pe
los te6ricos do comportamento e da aprendizagem, ha uma diferens;:a 
fundamental entre as doens;:as mentais com base biol6gica, como a de
mencia senil, para a qual 0 modelo medico se aplica, exclusivamente, 
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e outras anomalias comportamentais, para as quais ele nao se aplica em 
absoluto. Nao apenas as explica~oes biol6gicas, mas todas as teorias que 
envolvem o inconsciente podem ser irrelevantes para este ultimo tipo 
de desordem. 

Hi dois aspectos desse estoque oculto de ideias que incomodam 
imediatamente aquele critico mais sem-cerim6nia. Urn deles e a tenden
cia de manter constantes as descri~oes dos diagn6sticos: assumir que as 
explica~oes biol6gicas exibirao rela~oes estaveis com respeito a catego
rias familiares de diagn6sticos, embora essas categorias tenham sido 
formuladas com objetivos e pressupostos te6ricos totalmente diferen
tes. 0 outro fato estranho eo habito de encarar a intera~ao das expli
ca~oes biol6gicas e psicol6gicas de modo exclusivista e reducionista. As 
pessoas esquecem que, mesmo na ciencia fisica, a premissa da 
redutibilidade ultima de urn nfvel de explica~ao para outro e menos urn 
fato acerca do mundo do que uma maxima programatica. A premissa 
se torna ainda mais dubia quando esta em jogo a consciencia. A varie
dade de maneiras como uma dinamica psicol6gica poderia operar so
bre uma condi~ao biol6gica relativamente indeterminada, e altera-la, e 
repetidamente negligenciada. 

Essas inquieta~oes permitem sugerir que o progresso e as pers
pectivas da psiquiatria biol6gica podem ser reinterpretados do pon
to de vista de tres ideias centrais. Em conjunto, essas concep~oes de
finiriam uma abordagem alternativa ao significado da explica~ao 
biol6gica para a psiquiatria cientifica. Essa abordagem e pelo menos 
tao compativel com a evidencia experimental disponivel quanto a que 
descrevi antes, e muito mais clara, simples e fertil. 

A primeira ideia e a distin~ao entre os diferentes niveis e senti
dos em que fen6menos biol6gicos podem estar atuantes na doenp 
mental. Grande parte da pesquisa psico-farmacol6gica recente - pre
cisamente o tipo que parece revelar rela~oes fixas entre deficiencias 
organicas identificaveis e doen~as mentais particulares - focaliza 
eventos que tambem podem perfeitamente receber uma interpreta~ao 
restrita. Esta pesquisa lida com os correlatos bioquimicos imediatos de 
uma sindrome, que se pode provar serem efeitos tanto quanto causas 
de urn epis6dio psicol6gico. Tais eventos bioquimicos sao, talvez, 
contrapartidas tardias e superficiais de urn processo mais basico pelo 
qual a pessoa, como organismo, torna-se suscetivel a uma cadeia de 
eventos psicol6gicos que conduzem as bem-conhecidas psicoses. E no-
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tavel o fato de que muitas das doen~as de base estritamente organica 
- como a pelagra psic6tica estudada por Llopis - manifestem, no 
curso de seu desenvolvimento, boa parte dos sintomas apresentados 
nas psicoses classicas. 

0 significado dessa similaridade e mascarado por urn precon
ceito pseudocientifico nao reconhecido. N6s acreditamos que ha uma 
homologia imediata e bem-definida entre as causas de uma desordem 
e sua manifesta~ao na estrutura da conduta e da cogni~ao. Uma en
fermidade mental de base especificamente organica deveria divergir 
de modo clara daquela em que fatores psicodinamicos sao primordiais. 
Mas o principia da homologia pode ser aplicavel somente a urn nivel 
bern mais profunda do que suspeitamos. 0 paralelismo entre as psi
cases de base organica e as outras sugere que o organico e o mental 
estao imbricados num grau surpreendente e de maneira que a redu
~ao do mental ao organico nao pode fazer justi~a. 

A mesma serie de experiencias mentais apresenta-se a n6s sem
pre como o resultado de duas series de fatores: uma flsica, outra 
psicodinamica. Qualquer desordem ou terapia que comece por urn 
desses fatores tera imediatamente efeitos sabre o outro. Nos p6los 
opostos do campo da patologia mental, urn ou outro desses elemen
tos pode diminuir em importancia. Mas na ampla extensao interme
diaria eles coexistem. Se o principia da homologia ainda vige, deve 
viger em urn nivel mais profunda, com rela~ao ao qual nossas concep
~oes correntes do mental e do organico podem se mostrar igualmen
te inadequadas. 

0 significado dessa formula~ao nos resguarda de pretendermos 
compreender aquila que de fato ignoramos: a conexao final entre o 
organico eo mental. Ele nos permite reconhecer fatos notaveis, como 
as analogias sintomaticas entre as psicoses de base organica e as ou
tras desordens mentais. Livra-nos de interpretar equivocadamente o 
sucesso ocasional de uma abordagem flsica ou psicodinamica como 
indica~ao da rela~ao ultima entre o mental e o organico. Esse argumen
to tern uma implica~ao que precisa agora ser apresentada como a se
gunda ideia do programa biol6gico. 

A implica~ao e que a concep~ao unitaria da enfermidade mental 
deveria ser revivida e reconstruida. Entre os muitos pressupostos com
partilhados por psiquiatras bi6logos e freudianos esta o principia de 
Kraepelin da especificidade das psicoses. Desde o final do seculo XIX, 
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os advogados de uma visao unitaria - como o proprio Llopis, ou Karl 
Menninger, ou Adolf Meyer em seus ultimos escritos - foram sempre 
condenados, nesse ponto, a uma posi~ao marginal. Mas as coisas nao 
sao o que parecem ser: o foco de aten~ao esta deixando de ser a posi
~ao antiunitaria. A classifica~ao de diagn6sticos torna-se uma casca que
bradip, na medida em que e cada vez mais esvaziada de seu conteu
do te6rico original, para ser imunizada contra fatos desconcertantes. A 
seriedade com que o vocabulario de diagn6stico e ainda hoje conside
rado tern o sentido oposto ao pretendido por Kraepelin: o mestre jamais 
teria admitido que a classifica~ao pudesse ser algo mais que uma nota
~ao abreviada para uma visao te6rica particular, como apoio da inter
pretas;:ao dos fatos. 

0 significado mais amplo da pesquisa biol6gica para a psiquia
tria pode ser- paradoxalmente - resgatar o carater unitario da vida 
mental e dos repetidos caminhos por meio dos quais ela se aliena ou 
se regenera. Mas para fazer da conceps;:ao unitaria da enfermidade 
mental parte de urn programa individual para a psiquiatria, precisamos 
dissocia-la da parcialidade do reducionismo organico que ela experi
mentou durante seu apogeu, em meados do seculo XIX; reducionismo 
esse que ainda tern seus defensores tardios. Tal vies reducionista equi
valia ao pressuposto de que os correlatos biol6gicos a serem descober
tos sao as causas suficientes de toda grande doen~a mental. 

Uma vez que libertemos a conceps;:ao de doenp mental unita
ria de seu preconceito reducionista, tambem poderemos dar-lhe urn 
sentido mais sutil. Isso significa menos a cren~a numa desordem men
tal (mica do que a consciencia de que quase todas as diferen~as sin
tomaticas sao instaveis, superficiais e circunstanciais. Elas revelam 
aspectos mais ou menos parciais e severos de temas recorrentes atra
ves de todo o campo da patologia mental. (Adiante sera feita uma des
cri~ao sumaria desses temas.) Os processos flsicos e psicodinamicos 
que geram a desordem mental s6 alcan~am uma definis;:ao sintomati
ca provis6ria bern tarde, em seu desenvolvimento. Essa observas;:ao me 
traz ate a terceira ideia do programa biol6gico. 

0 estudo dos gatilhos, residuos e contrapartidas bioqui'micos da 
doen~a mental nao substitui a analise do mundo intemo da imagina~ao, 
sobretudo da imagina~ao acerca da personalidade e suas rela~6es, cuja 
crise constitui o centro do evento psic6tico. Uma diferen~a interessan
te e a que separa aquelas poucas enfermidades, em que 0 defeito bio-
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16gico provoca quase automaticamente a desintegra~ao da esfera ima
ginativa do relacionamento pessoal e do eu, daquelas mais comuns -
talvez todas as psicoses chissicas -, em que fatos organicos sao media
dos e redirecionados por urn drama pessoal. E precisamente por causa 
dessa media~ao e dessa influencia redproca que a desintegra~ao da 
consciencia e mais passivel de ser parcial nas psicoses classicas: nelas 
a consciencia se divide apenas no seu ponto mais fraco. 

Disso surge uma possibilidade te6rica digna de nota e contra
intuitiva: assim como teorias psicol6gicas descobrem fatos acerca do 
normal a partir do estudo do an6malo, n6s podemos aprender sobre 
as enfermidades mentais mais comuns, menos organicas, a partir da
quelas mais raras, mais diretamente organicas. Nessas doen~as, os 
mecanismos biol6gicos sao mais toscos e evidentes. As prova~oes de 
uma consciencia com problemas aparecem mais plenamente. E como 
se o organismo tivesse convertido o eu num fantoche e, como urn 
manipulador demoniaco, o for~asse a representar o script inteiro de 
sua derrocada. 

Os tres elementos do programa biol6gico guardam entre si uma 
rela~ao intima. Na verdade, compreendidos de maneira adequada, eles 
formam uma visao (mica. A primeira ideia - a concep~ao de uma 
sintomatologia unificada e uma dupla causa~ao das desordens men
tais - evolui para a terceira ideia - o estudo do menos organico por 
meio do mais organico. A passagem se da pela media~ao da segunda 
ideia - a rejei~ao da falsa determina~ao na classifica~ao de diagn6s
ticos. Esta e, por sua vez, apenas urn corolario da primeira ideia. 

0 programa psicol6gico 

0 problema da indeterminafiio 

Mudemos agora o terreno da discussao para a critica das explica~oes 
psicol6gicas em psiquiatria. 0 foco sera 0 significado para a psiquia
tria de seu extraordinario encontro com a teoria de Freud. Assim que 
a doutrina heterodoxa foi incorporada a ortodoxia predominante, ela 
come~ou a se modificar e dissolver de formas que permanecem mal
entendidas. Uma reflexao sobre essa experiencia pode revelar outra 
area de crescimento e oportunidade para a psiquiatria. 
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0 grande escandalo no uso de modelos psicol6gicos- freu
dianos ou nao - na psiquiatria contemporanea e aquila que chamei de 
indetermina~ao desses modelos. Entendo por indetermina~ao a supera
bundancia de respostas plausiveis, mas apenas ambiguamente bem-su
cedidas, para os mesmos problemas de explica~ao ou terapeuticos. Ha 
urn numero excessivo de explica~6es e tratamentos alternativos, base
ados em urn numero tambem excessivo de vers6es, incompativeis en
tre si, daquilo que de fato esta ocorrendo. Tal variedade de interpreta
~6es de sentido exerce, por sua vez, pressao contra as categorias dos 
diagn6sticos. Faz com que elas parepm mais ou menos arbitrarias. 

Primeiro, ha a indetermina~ao das hist6rias explicativas que po
dem ser contadas parae sabre urn paciente em particular- e conta
das de uma maneira que faz sentido nao apenas para o psiquiatra ou 
psicanalista, mas tambem para o proprio paciente. 0 mesmo material 
biografico pode ser retrospectivamente interpretado, e mesmo ocasio
nalmente previsto, mediante explica~6es que invocam os conflitos 
edipianos de Freud, ou por meio de uma analise de epis6dios de refar~o 
que produzem urn rigido padrao de inferencia e habito com respeito a 
quest6es particulares na percep~ao e na conduta, ou par meio de urn 
conjunto maiar de ideias marais acerca do crescimento do eu no cam
po de provas da vulnerabilidade ao dana, a perda e ao desapontamento. 

Depois existe a indeterminas;ao das terapias. Estrategias de dis
curso e relacionamento baseadas em modelos psicodinamicos muito 
diferentes, e incorporadas em estilos de pratica muito diversos, 
frequentemente resultam espantosamente comparaveis em seu efeito 
ou falta de efeito. 

Finalmente, ha a indetermina~ao dos referentes empiricos das 
pr6prias teorias psicol6gicas subjacentes. E impressionante, por exem
plo, descobrir que muitas das proposi~6es centrais da teoria do com
por.tamento e da aprendizagem e da psicologia freudiana podem ser 
mapeadas umas sabre as outras, se o conteudo dos processos de 
aprendizagem e dos mecanismos de refors;o e definido de determina
das maneiras. E possivel sugerir hist6rias alternativas persuasivas no 
discurso terapeutico a respeito de urn epis6dio psic6tico particular, e 
ate mesmo tamar uma ampla gama de fatos mentais e dar a eles, sis
tematicamente, explica~6es causais alternativas. 

A dimensao total dessa indeterminas;ao multifacetada e constan
temente subestimada e reprimida na moderna psiquiatria. Ha mais 



Apendice 263 

nessa repressao do que urn comprometimento acritico com uma teo
ria em particular: ha tambem a intimas;:ao de urn dilema. Ou desviamos 
o olhar da indeterminas;:ao ou - assim parece - somos levados a urn 
relativismo nao-qualificado, nada nos restando senao urn arido nucleo 
de explicas;:ao biol6gica. 

0 problema da indeterminas;:ao teve, contudo, uma influencia 
de grande alcance sobre o emprego que a psiquiatria faz de modelos 
psicol6gicos, em geral, e das ideias freudiana, em particular. Compa
re, por exemplo, a analise de Freud sobre a melancolia ou a ansieda
de com o tratamento superficialmente similar dessas experiencias em 
livros-texto padrao e em monografias declaradamente influenciadas 
pelas ideias dele. No sistema freudiano, esses afetos eram parte de uma 
s6lida estrutura explicativa: eram o resultado especifico de epis6dios 
singulares na hist6ria da repressao, conforme narrado em LamentafiiO 
e melancolia ou nos meandros de seus escritos sobre a ansiedade. Na 
psiquiatria neofreudiana, em vez disso, eles tendem a se tornar afetos 
mais ou menos gerais do ego. 

Todo o esquema explicativo sofreu uma modificas;:ao sutil, po
rem notavel. 0 primeiro elemento-chave desse novo esquema te6ri
co e a ideia da psique como urn sistema de equilibria engajado em 
transas;:oes entre o estresse externo e as solicitas;:oes internas instinti
vas ou inconscientes. 0 segundo elemento e a hip6tese de que urn 
defeito no desenvolvimento psicol6gico equivale essencialmente a 
uma falha de plasticidade na psique- urn padrao rotinizado de per
ceps;:ao e conduta com respeito a uma fonte crucial de conflito, como 
a dependencia ou a sexualidade. 0 terceiro elemento e a nos;:ao de que 
urn estresse interno ou externo adicional expoe o blefe desse padrao 
e desarranja o equilibria. Ansiedade e depressao sao sinais de que os 
limites foram fors;:ados. 

Esse modelo emergente difere grandemente do de Freud, e al
tera o sentido de todo o vocabulario freudiano. Ele e uma resposta 
obliqua para o problema da indeterminas;:ao. Por ser indireto, e tam
bern inadequado: deixa de reconhecer a profundidade de sua propria 
ruptura com as ideias a partir das quais surgiu e de desenvolver urn 
sistema te6rico e uma pratica com os quais possa encarar os embara
s;:os da indeterminas;:ao. 

A atenuas;:ao do carater determinado das explicas;:oes psicodi
namicas, que a relativizas;:ao das ideias de Freud exemplifica, tern uma 
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consequencia ainda mais dramatica. 0 conceito de uma psiquiatria 
psicodinamica repousa integralmente na crenr;:a de uma base est:ivel in
termedi:iria entre desordens mentais de fundo organico e a experiencia 
ordinaria de sofrer. A base intermedi:iria e aquela estudada por pessoas 
que, embora possam nao lidar com qufmica, pretendem se apoiar na fa
bulosa autoridade da ciencia e nao na sabedoria moral da humanidade 
em geral. A ampliar;:ao dos modelos psicodinamicos sob a pressao do 
problema da indeterminar;:ao e o simultaneo avanr;:o de discernimento 
quanto aos fatores organicos da enfermidade mental tern o efeito de en
fraquecer a afirmar;:ao de tal base intermedi:iria. Os praticantes de mode
los psicodinamicos, tais como os te6ricos neofreudianos da personalida~ 
de, veem-se frequentemente lidando com pessoas cujas queixas de 
desespero, confusao e apatia parecem indistinguiveis do assunto de 
Emile, de. Rousseau, ou de milhares de outras meditar;:oes sabre a cons
trur;:ao do eu. 

Os defensores de uma psiquiatria reducionista, biol6gica, veem 
nessa situar;:ao a oportunidade de dar urn bote fatal. Aqueles que se 
opoem as pretensoes reducionistas em nome de uma psiquiatria 
psicodinamica se aferram com furor ainda maior a base intermedi:iria. 
Eles o fazem em crescente desvantagem. 

Ambos os grupos, entretanto, estao enganados. A destruir;:ao da 
base intermedi:iria nao produzir:i as consequencias que o reducionista 
deseja e seus inimigos temem. Por que motivo e assim s6 ficar:i claro 
depois que o argumento anterior, acerca do mental e do organico, for 
combinado com visoes que desenvolverei agora. 

Indetermina<;ao e apelo a uma visao fundacional 

Da paixao e da imaginar;ao 

Para confrontarrnos o problema da indeterminar;:ao em sua plena dimen
sao, consideremos outra questao, ainda maior e mais especulativa: ana
tureza da paixao (afeto, emor;:ao, etc.), isto e, a natureza da realidade com 
que a psiquiatria lida na medida em que e mais que urn ramo da biologia. 
Pois essa e a maneira pela qual o pensamento se desenvolve: ele arreme
te sobre a distinr;:ao entre o tecriico e o filos6fico para ganhar uma tregua 
parcial e tempor:iria dos efeitos paralisantes de seus pressupostos. 
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Parece estranho, mas e urn fato que, embora o pensamento da 
psiquiatria seja a respeito das paix6es, ela nao possui absolutamente 
nenhuma concep~ao da paixao, exceto derivadamente, a partir deal
guma outra ideia formativa. Na verdade, como todo o pensamento 
moderno, ela sempre dependeu, para a imagem que fez da paixao, de 
dois contrastes dominantes. Uma teoria contrasta a paixao com a ra
zao; outra, a paixao com a conven~ao social. Cada uma dessas tradi
~6es de pensamento sugere uma perspectiva diferente com rela~ao ao 
significado ultimo da loucura. Num caso, e contra a razao que se re
bela a paixao, saindo de controle e causando uma perda do sentido 
de realidade. No outro caso, e a emos;:ao que se desconecta de seus 
objetos normais na sociedade, insurge-se contra as solicita~6es de uma 
forma estabelecida de vida social e vai do desajuste ao completo an
tagonismo social e paralisia. Em cada caso, a realidade paradigmatica 
repousa em algum outro Iugar que nao na propria paixao - na razao 
ou na conven~ao social. A paixao, ou a loucura como rebeliao da pai
xao, e a caixa-preta que guarda qualquer coisa que se oponha a es
sas for~as exemplares. Muitos dos ataques humanistas a psicologia e 
a psiquiatria modernas podem de fato ser entendidos como uma po
lemica semiconsciente com tais modelos da paixao, de cuja presen~a 
nas teorias dominantes, velada e orientadora, seus criticos tern corre
tamente uma intui~ao. 

Nao tentarei mostrar as muitas desvantagens que cada uma des
sas concep~6es tern como ponto de partida para uma psiquiatria psi
col6gica. Em vez disso, sugerirei a possibilidade de uma visao que co
loca a paixao em posi~ao central e a descreve em rela~ao a ela mesma, 
e nao em contraste com outras realidades. Tal visao tern pelo menos 
a virtude de fornecer uma perspectiva acerca da vida integral da pai
xao, que nao prejulga sua rela~ao com as demandas que a sociedade 
e a realidade externa exercem sobre a vontade e a imagina~ao. 

Entre os elementos de uma teoria alternativa da paixao estariam 
os seguintes. 0 terreno da paixao- a area da vida em que ela se move 
- e o dominio da experiencia em que as pessoas representam umas 
para as outras mais do que meios ou obstaculos para a realiza~ao de fins 
praticos. 0 outro e envolvido por uma aura, como se cada epis6dio de 
encontro passionallevantasse, e respondesse a elas provisoriamente, as 
quest6es fundamentais: Existe urn Iugar para mim no mundo, ou esta
rei sobrando? 0 que vai ser da rela~ao entre meu anseio por outras pes-
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soas e o modo como elas colocam a minha pessoa em risco? Qual e 
minha possivel relas;:ao para com minha propria e distintiva identidade, 
meu proprio e distintivo carater? Ela me e dada pelo destino como urn 
fato consumado? Posso rejeita-la ou entao transforma-la? 

Em tal conceps;:ao, paixao significa tudo o que a psiquiatria en
tende pelos termos afeto ou emo(:iio. Mas significa tambem muito mais: 
o estabelecimento de possiveis formas de experiencia dentro da di
mensao fundamental do pessoal. A experiencia da paixao esta locali
zada no ponto em que as distins;:oes entre desejo (querer algo da ou
tra pessoa) e conhecimento (enxerga-la e a si proprio de certo modo) 
sofrem urn colapso. Em conjunto com experimentos coletivos na or
ganizas;:ao do trabalho e do poder, e 0 substrata a partir do qual sao 
extraidas imagens mais articuladas da sociedade. E a forma Uquida na 
qual essas imagens voltam a se fundir em ocasioes de elevados em
bates praticos ou visionarios. 

Dois temas formativos correm atraves das vicissitudes das pai
xoes. Ha o tema da associas;:ao humana: a luta para encontrar urn modo 
de experimentar o relacionamento com os outros como algo que con
firma a pessoa em seu proprio ser, e nao como ataque direto contra 
a ·sua identidade distintiva. Na verdade, todas as faltas morais descri
tas na doutrina classica, a comes;:ar pela experiencia basica do odio, 
podem ser entendidas como diferentes formas e graus de uma solu
s;:ao para o problema do compromisso entre o anseio pelo outro e o 
risco que o outro representa. E ha ainda o tema da identidade e do 
carater: a nossa capacidade de penetrar em nosso proprio carater, en
quanta o reconhecemos, a qualquer momenta dado, como uma ver
sao parcial, provisoria e transformavel de nosso proprio eu. Isso nao 
e algo fragil ou estranho, nem urn destino irrevogavel que nos submete 
a regras, de uma vez por todas. 

Cada urn desses temas se apresenta em aspecto dual. E urn pro
blema de liberdade e vontade: o poder de estender progressivamente 
nosso senso Intima de relacionamento e identidade, cujo colapso repre
senta a experiencia paradigmatica de bloqueio e perda. :E tambem uma 
questao de realidade e imaginas;:ao: a capacidade de conceber a vida de 
relacionamento e identidade como algo que, como a propria realidade 
flsica, e inteligivel apenas na medida em que e passive! de mudans;:a. A 
vida da paixao equivale a urn exerdcio continuo da capacidade de ima
ginar a identidade e a associas;:ao, imaginando suas varias;:oes trans-
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formadoras. A luta pela realidade jamais pode ser separada da ideia e 
da experiencia de transforma~ao, em particular da transforma~ao dos 
fatos que definem a qualidade continua e diferenciada do eu. 

A liga~ao entre o desarranjo da paixao - identidade e relacio
namento - e a desordem da percep~ao e cogni~ao e urn dos proble
mas mais sedutores da psiquiatria. Tudo o que posso fazer aqui e in
dicar sumariamente como os dais conjuntos de problemas podem se 
ajustar dentro do tipo de teoria que meu argumento defende. A sub
versao do entendimento, assim como a perturba~ao da paixao, apre
senta varia~oes sabre urn pequeno numero de temas, os quais percor
rem todo o campo da doen~a mental, qualquer que seja o papel 
relativo dos fatores psicodinamicos e fisicos. Aqui, novamente, dife
rentes desordens mostram faces distintas. Mas, quanta mais profunda
mente penetramos no material clinico, mais claramente vemos que elas 
sao faces da mesma coisa. 

Uma forma de caracterizar o principia central da desorganiza
~ao da percep~ao e do raciocinio e dizer que ele consiste de uma di
minui~ao da capacidade de distinguir o igual do diferente. A perda cu
mulativa dessa capacidade priva o eu do poder de lidar de modo 
transformador com o mundo, seja pelo pensamento, seja pela a~ao. As 
coisas aparecem simultaneamente fundidas e isoladas de maneira que 
se afastam do raciocinio e da percep~ao ordinarios, sem ampliar o po
der reconstrutivo da imagina~ao. 

0 declinio da capacidade de apreender o igual e o diferente, a 
asser~ao e a nega~ao, esta conectado de diversos modos com limites no 
entendimento e na experiencia da possibilidade. A capacidade de iden
tificar fatos, e de caracteriza-los como iguais ou diferentes, depende 
sempre de urn discernimento das possibilidades contrafactuais: saber o 
que aconteceria as coisas sob a pressao de circunstancias diferentes. Par 
sua vez, a destrui~ao do discernimento das possibilidades contrafactuais 
esta sempre ligada ao enfraquecimento da habilidade da pessoa de se 
imaginar numa rela~ao pratica e transformadora com o mundo a sua 
volta e, mais imediatamente, com as pessoas com quem lida. 

A crise no poder de estabelecimento do igual e do diferente 
reconfirma a perda de liberdade. Ela o faz circunscrevendo o alcance da 
imagina~ao, ou seja, da faculdade de conceber as coisas nem como rigi
das nem como aleatoriamente mutaveis, mas como transformaveis me
diante conflito e contradi~ao. Assim, os efeitos da crise sao apenas super-
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ficialmente similares aos efeitos do discernimento criativo em ciencia, arte 
ou religiao. Este discernimento desorganiza visoes convencionais acerca 
do igual e do diferente, expandindo o sentido de transforma~ao possivel 
e o poder da mente de representar e estabelecer possibilidades. 

0 ambito privilegiado para a experiencia de possibilidade e pre
cisamente o relacionamento do indivfduo com os outros e com seu 
carater; na vida interior da enfermidade mental as perturba~oes da pai
xao tern prioridade sobre os desarranjos da percep~ao e do conheci
mento. A vida da paixao e a escola da liberdade. 

0 diagn6stico e as implica(:6es explicativas 

Esse modelo elementar da paixao e da imagina~ao nao depende 
de urn contraste subjacente com a razao ou a conven~ao social. Alem 
do mais, ele pode ser desenvolvido num conjunto concreto de ideias 
sobre determinados pontos de inflexao na vida mental. Tudo o que farei 
aqui sera apontar as implica~oes que tal desenvolvimento poderia ter 
para duas questoes cruciais em psiquiatria psicologica: a base das cate
gorias de diagnostico e os recalcitrantes enigmas da indetermina~ao. 

As psicoses classicas mostram como as altera~oes nos problemas 
de identidade ou carater e de relacionamento ou associa~ao se apre
sentam para a vontade e a imagina~ao. As categorias de diagnostico 
menos arbitrarias podem acabar sendo as que exibem mais plenamen
te urn aspecto particular da historia essencial da paixao. Varios esta
dos esquizoides e paranoides e outras desordens afetivas focalizam a 
deficiencia simultanea de relacionamento e separa~ao; a histeria 
dissociativa, a resistencia a aceita~ao da identidade continua, e as ten
dencias obsessivo-compulsivas, o oposto dessa resistencia, sao a ne
ga~ao da experimenta~ao e da plasticidade na vida do eu. Nas formas 
mais profundas de paranoia e esquizofrenia, as deficiencias de relacio
namento e de identidade aparecem em conjunto. Mas com uma dife
ren~a: naquilo que estamos acostumados a descrever como paranoia, 
a vontade luta para habitar urn mundo imaginativo em que identida
de e relacionamento sao possfveis; na esquizofrenia completa, esse 
mundo se reduziu a urn estado mais terrivel de dissolu~ao. 

Tal abordagem as categorias de diagnostico leva a uma multipla 
relativiza~ao. Ela dissolve a rigidez das distin~oes entre as psicoses ape-
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nas mediatamente organicas e as assim chamadas psiconeuroses e, mais 
importante de tudo, entre todos esses fenomenos e a vida ordinaria da 
paixao. Nosso discernimento moral geral e nossas descobertas psiquia
tricas estao ligados entre si de modo relevante. Urn dos objetivos da 
teoria das paix6es deve ser construir a linguagem analitica basica que 
nos capacite a traduzir cada urn desses conjuntos de ideias nos termos 
de outro. 

Essa teoria subjacente tambem teria implica<;:6es para o proble
ma da indetermina<;:ao. Talvez haja uma salda para o dilema entre uma 
assumida visao (mica e urn agnosticismo desesperado na nossa atitu
de com rela<;:ao as hist6rias e teorias da psiquiatria contemporanea. E 
a hip6tese segundo a qual as vis6es conflitantes dispon!veis, se forem 
corretas e efetivas, provarao ser casos especiais ou descri<;:6es parciais 
da explica<;:ao mais fundamental dada na teoria das paix6es. A (mica 
razao para uma divergencia substancialleg!tima seria consequencia da 
maneira especial pela qual os problemas da identidade e do relacio
namento se manifestam em cada sociedade ou perlodo hist6rico. For 
exemplo, a perspicacia da psicologia freudiana do desenvolvimento, 
nesse ponto de vista, esta ligada ao grau em que os psicodramas se
xuais a que ela se prende representam, em miniatura, a vida da pai
xao. Os elementos menos bem-sucedidos da teoria de Freud resultam 
de sua confusao entre as varia<;:6es localizadas e o tema mais profun
da e de seu fracasso em apreender em que medida a sua explica<;:ao 
esta orientada para certa experiencia historicamente limitada da vida 
social e familiar. 

0 trabalho te6rico nessa area deve ser mostrar como a visao 
mais geral a respeito da paixao gera explica<;:6es mais limitadas e con
cretas, aplicaveis na presen<;:a de condi<;:6es bem-definidas. Muitas pro
pastas espedficas explicativas ou terapeuticas seriam excluldas pela 
visao geral. Mas essa exclusao eo que, no final das contas, tornaria a 
teoria passlvel de teste. 

A implicar;iio terapeutica 

A abordagem esbo<;:ada aqui possui uma implica<;:ao terapeutica geral: 
todas as formas de discurso e a<;:ao com o poder de elevar a vontade 
e a imagina<;:ao, se dirigidas para os fatos centrais da identidade e do 
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relacionamento, podem ser formas efetivas de psicoterapia nao
farmacol6gica. A unificac;:ao da teoria pode ser diretamente proporcio
nal a diversificac;:ao na terapia. As psicoterapias seriam bem-sucedidas 
na medida em que partilhassem com a arte o poder de emancipar a 
imaginac;:ao e o querer. 

Toda terapia nao-fisica com possibilidade de sucesso numa lar
ga faixa da pratica psiquiatrica contem tres elementos. 0 primeiro e a 
representac;:ao de urn conjunto mais amplo de possibilidades na expe
riencia de identidade e de relacionamento e na regiao vizinha da per
cepc;:ao e do raciodnio. Essa representac;:ao torna-se possfvel por meio 
da influencia convergente de outros dois elementos. Urn deles e a acei
tac;:ao, por parte do paciente, de uma maior vulnerabilidade diante de 
seu terapeuta. A confianc;:a deve ser dada e conquistada; a ampliac;:ao da 
vida de identidade e relacionamento precisa ser prefigurada no contexto 
terapeutico. 0 outro elemento e uma hist6ria explicativa que hahilite 0 

paciente a dar sentido a conexao entre sua presente condic;:ao de res
tric;:ao opressora e o conjunto mais amplo de possibilidades de paixao 
e percepc;:ao que a terapia psicodinamica quer colocar a sua disposic;:ao. 
Essa hist6ria pode - mas nao precisa - ser moldada na forma de urn 
argumento biogr:ifico sobre como a situac;:ao de restric;:ao apareceu. 

A tecnica analltica freudiana pode entao ser entendida simples
mente como urn caso especial no universo de terapias possfveis. Subs
titua "working through" por representac;:ao, "transferencia" por confian
c;:a e "analise" por hist6ria explicativa. Todos esses casos apelarao para 
hist6rias baseadas em teorias psicodinamicas que sao, elas pr6prias, 
apenas casos especiais da teoria geral da paixao e da percepc;:ao. 

Os problemas te6ricos e terapeuticos mais importantes escon
dem-se no ultimo dos tres elementos que relacionei. Urn pressupos
to subjacente a quase todas as terapias psicol6gicas, incluindo a 
freudiana, e a existencia de uma ligac;:ao estreita entre o sucesso da es
trategia terapeutica e a verdade objetiva das hist6rias explicativas que 
ela desenvolve. Mas tal pressuposto e manifestamente falso, uma vez 
que definimos sucesso como a restaurac;:ao do funcionamento normal 
do paciente dentro de sua sociedade. A hist6ria com mais possibilidade 
de sucesso, nesse sentido, e aquela que combina uma verdade com 
uma mentira. (Os psiquiatras agn6sticos conhecem isso, quando falam 
de religiao. Mas o esquecem, quando falam de si mesmos.) A verda
de e a existencia de uma conexao real entre as hist6rias que sao con-
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tadas e a hist6ria geral da paixao e da imagina\;ao. 0 puro faz-de-conta 
nao funcionara, a nao ser que expresse, pelo menos metaforicamen
te, alguma coisa que seja, de fato, verdade. A mentira e a passagem 
desse discernimento verdadeiro atraves de urn prisma que filtra e barra 
todo o entendimento da hist6ria da paixao e da percep\;aO mais pas
sivel de subverter a disposi\;ao de participar na sociedade e cultura 
estabelecidas. 

Eis aqui urn exemplo simplificado, que se vale de urn foco res
trito para elucidar melhor o argumento apresentado. Imagine uma so
ciedade em que as vidas publica e privada sao experimentadas como 
mais ou menos rigidamente separadas e em que as experiencias que cor
respondem as maiores prova\;6es estao, para a maior parte das pessoas, 
confinadas a esfera intima da experiencia privada. Em tal sociedade, sera 
conveniente para as hist6rias explicativas narrar psicodramas familiares 
e sobre a infancia. Estas hist6rias encorajarao o paciente a encontrar os 
meios que lhe tornado mais facil inserir-se num mundo social que con
trasta agudamente as esferas publica e privada. 

Suponha agora uma terapia que rejeite a impureza da mentira 
no amalgama das ideias explicativas. Ela ofereceria deliberadamente 
tipos alternativos de hist6rias explicativas (e nao apenas hist6rias al
ternativas do mesmo tipo), para expor a qualidade necessariamente 
hipotetica e parcial de cada hist6ria. Correlacionaria toda restri\;aO psi
col6gica concreta com os problemas mais basicos de identidade e 
relacionamento e de discernimento a respeito de possibilidades 
contrafactuais. A terapia faria tudo isso de modo que deixaria claro o 
carater contingente e transformavel dos cenarios sociais e culturais da 
experiencia pessoal. Uma psicoterapia assim seria mais do que urn 
caso especial dentro do universo de possiveis terapias: seria o proprio 
caso geral convertido numa abordagem terapeutica. Seu objetivo se
ria menos o de restaurar a presen\;a efetiva do paciente dentro de uma 
ordem estabelecida do que ampliar sua esfera de entendimento e ex
periencia possiveis, ate mesmo para alem daquilo que sua sociedade 
e sua cultura poderiam de imediato sancionar. 

Ganhar liberdade de discernimento e a\;ao num contexto mais 
distante, frequentemente ao pre\;O da incapacidade num contexto mais 
proximo, e uma defini\;aO de genio. A psicoterapia que toma talliber
dade como seu objetivo quer curar o eu fazendo com que, de algum 
modo, ele participe dessa "fa\;anha" do genio. Mas esse nao e o cami-
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nho para uma vida feliz, estavel ou resignada. A verdade traz urn pro
blema para as pessoas. 0 {mico problema pratico em enganar a si pro
prio e que algumas pessoas nao sabem quando devem parar. Para elas, 
dispomos do Manual estatistico e de diagn6stico. 

A concep~ao de uma psicoterapia que se recusa a se manter na 
esfera do caso especial possui uma conexao estreita, embora nao evi
dente, com minhas observap3es anteriores sobre o mental eo orga
nico. Hist6rias explicativas compativeis com a fluidez das distin~oes 
nosol6gicas precisam ser capazes de relacionar desordens mentais par
ticulares com a vida unitaria interior da paixao e da imagina~ao. 

0 projeto dessa psicoterapia tern tambem urn importante 
paralelismo com a ideia de uma mobiliza~ao polltica transformadora, 
ainda que por si mesmo ele care~a de uma dire~ao polltica. Pais todo 
exerdcio de polltica transformadora deve apelar para formas de asso
cia~ao humana que a atual ordem social exclui. Deve construir movi
mentos e organiza~oes que apresentem, em sua estrutura interna, uma 
imagem daquele futuro que o exerdcio pretende estabelecer. 

0 que urn psiquiatra deveria ser 

As observa~oes iniciais sabre a rela~ao entre o organico e o mental, ao 
lado da discussao posterior do problema da indetermina~ao, tornam 
possivel chegarmos a uma visao do que deveria ser urn psiquiatra. Tres 
conjuntos de preocupa~oes devem unir-se para guiar sua atividade. 
Primeiro, ele precisa ser uma pessoa comprometida com o estudo e o 
tratamento dos disturbios da paixao e da percep~ao em sua vida inte
rior unitaria. Essas desordens sao definidas pelo seu efeito subversivo 
sabre a representa~ao e a dramatiza~ao da possibilidade - urn criteria 
que tern apenas uma rela~ao obllqua com a restaura~ao da facilidade de 
adapta~ao a vida normal. Desse ponto de vista, nao existe nenhuma 
distin~ao rigida entre a analise da consciencia comum e a abordagem 
da patologia mental. 0 elemento de loucura no pensamento e na con
duta comuns consiste justamente na restri~ao arbitraria da experiencia 
e do discernimento possiveis, que todo o mundo social estavel e todo 
o modo estabelecido de discurso impoem. Segundo, o psiquiatra deveria 
ser alguem interessado nos papeis relativos de fatores flsicos e 
psicodinamicos nos disrurbios mentais: poderia abordar a explica~ao e 
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a terapia mais a partir desses angulos que a partir de outro. Mas seria 
urn tolo se confundisse sucessos explicativos e terapeuticos com uma 
revelac,;:ao da verdade geral. Ele deveria compreender que a causac,;:ao 
aproximada pode assumir a forma de fatores paralelos que convergem 
em algum limite ainda indefinido. Terceiro, sendo urn cientista, teria de 
definir como parte de sua preocupac,;:ao trabalhar para uma compreen
sao desse limite: descobrir como a vida unitaria da paixao e da percep
c,;:ao vern a se imprimir tao profundamente no organismo, que uma per
turbac,;:ao em urn nivel produza tao regularmente repercussoes no outro. 

Resumo do programa unitario 

A estrutura geral de meu argumento deve agora estar clara. Ha dois ele
mentos decisivos no programa que a psiquiatria cientifica deve levar 
a cabo para se corrigir e avanc,;:ar alem de sua presente hesitac,;:ao en
tre urn sectarismo ofuscante e urn ecletismo deslumbrado. 

0 aspecto biol6gico do programa exige a reorientac,;:ao da teo
ria e da pesquisa para alem de efeitos psicofarmacol6gicos imediatos. 
Propoe a revitalizac,;:ao e a reinterpretac,;:ao da visao unitaria das doen
c,;:as mentais principais como uma ininterrupta reac,;:ao em cadeia ou 
progressao de epis6dios que abrangem todo o universo da imagina
c,;:ao e da vontade, da identidade e do relacionamento. Sugere o uso de 
doenc,;:as mentais mais estritamente organicas como material no qual 
estudar nao apenas os mecanismos disparadores e correlatos, mas mes
mo o mundo imaginativo dessas psicoses, cuja relac,;:ao como organis
mo e mais reciproca e mediata. 

0 aspecto psicol6gico do programa e 0 confronto aberto com 
o problema da indeterminac,;:ao em todas as suas formas; a redefinic,;:ao 
e a revisao de modelos psicol6gicos disponiveis como casos especiais 
de uma teoria mais geral das paixoes; o uso dessa teoria para compa
rar a experiencia interior das psicoses com as experiencias comuns de 
identidade e de relacionamento; e a derrubada das tradic,;:oes do pen
samento a respeito da mente, que recorrem a uma visao primitiva da 
paixao, como algo que contrasta com o pensani.ento racional ou as 
convenc,;:oes sociais. 

Os aspectos biol6gico e psicol6gico do programa confirmam-se 
mutuamente. Ambos pressupoem uma reconstruc,;:ao de nossa com-
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preensao do relacionamento entre o organico e o mental e a recusa em 
reificar uma visao supersticiosa do metoda hipotetico-dedutivo e imi
tar a organizas;:ao interna de outras ciencias, em outros dominios. Am
bos trabalham por urn retrato da unidade profunda dos fen6menos 
mentais como urn dominio de transas;:6es entre a mente e o organis
mo, a imaginas;:ao e a vontade, a paixao e a imaginas;:ao; transas;:6es que 
se dirigem as condis;:6es fundamentais da personalidade. Sobre essas 
duas bases, uma nova geras;:ao de psiquiatras deve restabelecer as bases 
da psiquiatria. 

Permita-me agora expor resumidamente meu argumento em dais 
cenarios mais amplos: os contextos da cultura e da polltica. 

Os contextos da cultura e da polltica 

Urn dos fatos mais importantes na hist6ria da cultura moderna foi o 
desenvolvimento de uma visao revolucionaria da natureza humana pelos 
grandes artistas e, especialmente, pelos grandes escritores do inicio do 
seculo XX. Comparadas com a visao modernista do eu, as imagens an
teriores do homem parecem inferiores e pouco convincentes. 0 moder
nismo, porem, permite-nos reconquistar o significado profunda de 
discernimentos da natureza humana sepultados nos ensinamentos das 
grandes religi6es mundiais. As vis6es pre-modernistas do homem carac
teristicamente alternam-se entre o sentimentalismo e o cinismo, entre as 
doutrinas moralizantes classicas das virtudes e dos vicios eo contra-ata
que dnico de urn Maquiavel ou urn Hobbes. Encontramos essa mistu
ra entre urn sentimentalismo superficial e urn cinismo igualmente super
ficial, reproduzidos mesmo na obra de urn pensador tao radical como 
Marx. E uma fusao que infelizmente continua a sustentar boa parte da 
teoria social contemporanea. 

As conquistas do modernismo cultural e sua investigas;:ao do eu 
incluem tres ideias. Primeiro, o modernismo descobriu que as paixoes 
nao tern nenhuma estrutura natural de hierarquia e conven\=ao social, 
ao contrario do que as doutrinas marais e pollticas da maioria das gran
des civilizas;:oes pregavam. 0 mundo de relas;:oes cara a cara contem 
em forma indefinida todos os esquemas possiveis de associa\=ao huma
na; nele sempre podemos encontrar inspiras;:ao para a resistencia a 
pretensao tacita de cada sociedade de ser o ordenamento natural, ne-
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cessario ou o melhor possivel dos relacionamentos humanos. Segun
do, o modernismo insistiu na relatividade, na ambivalencia e no dina
mismo das paixoes: a presen~a do amor no 6dio e do 6dio no amor, 
da virtude no vicio e do vicio na virtude, a qualidade experimental e 
surpreendente da vida da paixao, for~ando-nos em todo momenta a 
uma transvalora~ao de nossos preconceitos marais sem nos levar ine
vitavelmente ao agnosticismo moral. Terceiro, o modernismo enfatizou 
a lascivia e o desespero como paixoes que nao apenas minam vincu
los e cren~as particulares, mas questionam as pretensoes da cultura e 
da sociedade a auto-suficiencia e a autoridade. 

Essa investiga~ao modernista do eu deixou de produzir a visao 
de uma sociedade reconstruida ou de inspirar uma teoria social que pu
desse ajustar-se e desenvolver, na linguagem do pensamento discursivo, 
as compreensoes disponiveis como arte. Quando a critica da socieda
de burguesa rompeu-se em metades separadas e incomunicaveis -
esquerdismo e modernismo -, ambas as partes sofreram. Sofreram na 
eficacia de sua pratica, assim como na verdade de suas ideias. Na me
dida em que a psiquiatria executar o programa descrito aqui, ajudara a 
encontrar como teoria e ciencia o que conhecemos apenas como arte, 
a transformar o modernismo cultural em realiza~ao te6rica. 

Ha outro cenario em que a execu~ao desse programa pode ser 
vista: o contexto da politica. 

Urn fato inequivoco e desestabilizador a respeito da psiquiatria 
moderna, e especialmente sabre a psicoterapia, e que ela floresce nos 
paises ricos do mundo ocidental contemporaneo, onde a politica e urn 
exercicio estreito de barganha e deriva, onde a possibilidade de que 
a sociedade possa ser profundamente transformada par meio da a~ao 
coletiva e tomada como devaneio revolucionario, onde a revolu~ao 
cultural permanente coexiste com o impasse politico permanente e os 
privilegiados devotam-se ao cultivo dispendioso, egoista e impoten
te da subjetividade. Nessas sociedades, grande parte da estrutura da 
vida social que e eficazmente retirada do campo de a~ao da politica 
democratica, e dada as profissoes e tratada como uma questao de ne
cessidade tecnica ou especialidade cientifica. 

0 esfor~o de expandir o ambito da politica democratica, de res
tituir a sociedade ao conflito coletivo e a imagina~ao coletiva, deve 
abranger, nesses paises, uma tentativa de desmistificar a especialida
de profissional. No caso da economia e das profissoes juridicas, isso 
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significa demonstrar como suas controversias fundamentais sao as 
mesmas quest6es contestaveis do fato social e do ideal social que se 
encontram no amago dos debates morais e politicos do mundo con
temporaneo. No caso da psiquiatria, a implica\;ao e mais sutil. 

Estamos em urn ponto da hist6ria mundial em que tudo o que e 
mais construtivo no pensamento politico depende de tentativas de te
cer esquemas politicos de vida social juntamente com vis6es de possi
bilidade associativa enraizadas nas experiencias elementares da perso
nalidade. 0 modo de pensamento responsavel pela manuten\;aO desse 
vinculo sempre foi algo analogo ao que conhecemos no Ocidente como 
humaoismo classico. Mas nao podemos mais creditar autoridade poli
tica a essa sabedoria moral imponente, dados o seu conservadorismo 
tacito e indiscutido, seu carater nao-empirico e nao-experimental e, 
acima de tudo, sua visao rigida e superficial das paix6es e de sua rela
\;iiO com a sociedade. 

E parte da missao da psiquiatria for\;ar-nos a reconhecer que o 
molde do humanismo classico esta quebrado para sempre e ajudar-nos 
a moldar uma alternativa menos ilus6ria. Para fazer isso, a psiquiatria nao 
precisa de compromissos com interesses politicos e morais fora de sua 
compreensao. Deve levar a cabo urn programa te6rico que, como o 
delineado aqui, nasce de seu desenvolvimento interno como ciencia. Ao 
faze-lo, tera de reconhecer - com todas as implica\;6es que isso tern 
para o exerdcio pratico da autoridade - que nao ha fronteiras nftidas 
e permanentes entre o discurso psiquiatrico e o nao-psiquiatrico. 

A reconstru\;ao da psiquiatria conforme tais diretrizes exige o 
dominio de grande quantidade de material cllnico, unido ao domf
nio das mais diversas tradi\;6es do pensamento social, e astucia pa
ciente da descnm\;a e da descoberta cientlficas, colocadas a servi~o 
do discernimento visionario. Vista contra o amplo pano de fundo da 
cultura e da polltica, essa reconstru\;aO e uma conquista cientffica in
tricada e uma tarefa espiritual elevada. Exige dos que a empreendem 
urn ardor frio e astuto. 

Para ajuda-la em seus trabalhos, a psiquiatria tern uma vantagem 
que outras ciencias nao tern. Seu destino e seus fracassos como den
cia tern paralelos nas experiencias da pessoa viva com quem lida, na 
loucura ou na sanidade. Todas as atividades humanas refletem-se 
mutuamente em seus elementos mais basicos: das atividades pelas 
quais as pessoas sustentam ou renunciam a urn mundo de identida-
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dee rela~ao, aquelas por meio das quais inventam uma teoria audaz 
justamente sobre o mesmo mundo, reconquistando como ciencia o 
que primeiro experimentaram como vida. 

Chega urn tempo em que a ciencia desintegra-se. Tern poucas 
respostas ou respostas de mais. Seus enigmas podem ser solucionados 
de muitas maneiras diferentes, e nenhuma delas tern o poder de ex
cluir as outras. Sua teoria e sua pratica estao sujeitas a uma infinida
de de criticas exteriores. A ciencia recuara para uma pali~ada e man
tera seus criticos a distincia enquanto tenta esquecer sua propria 
fragilidade? Ou renunciara ao que tern para se recriar, buscando ins
tru~ao em todas as partes e reafirma~ao em parte alguma? 

Chega urn tempo em que a pessoa come~a a vacilar sob o peso 
de seu proprio eu. 0 cora~ao dilacerado e tenaz oscila entre o corpo 
sem resistencia e a mente que nao se compromete. Por fim, trope~a 
e grita. Renunciara a esperanp de ser, junto com as outras pessoas e 
separado delas, deter urn carater que e todo seu e, contudo, incom
pleto e transformavel? Ou ira se sujeitar, vezes e mais vezes, a expe
rimentos de vulnerabilidade a dor causada pelos outros e aos riscos 
da a~ao deliberada? Experimentos que capacitam a vontade e a ima
gina~ao e renovam a vida do relacionamento e da identidade. 

Na pratica da ciencia, como na prova~ao do eu, nao ha refugio 
por imunidade. Aceitar a vulnerabilidade e a unica salva~ao possivel. 
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