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Uma parte de mim 
é todo mundo: 

outra parte e ninguém: 
fundo sem fundo. 

Uma parte de mim 
é multidão: 

outra parte estranheza 
e solidão. 

Uma parte de mim 
pesa, pondera: 

outra parte 
delira. 

Uma parte de mim 
almoça e janta: 

outra parte 
se espanta. 

Uma parte de mim 
é permanente: 

outra parte 
se sabe de repente. 

Uma parte de mim 
é só vertigem: 

outra parte linguagem. 
Traduzir uma parte 

na outra parte 
– que é uma questão 

de vida ou morte – 
será arte? 

 
 

Ferreira Gullar. Traduzir-se. 
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RESUMO: O presente trabalho monográfico pretende pôr em questão a figura do 

indivíduo como mediado por estruturas ideológicas e institucionais que reafirmam 

a ideia do próprio como propriedade, e de que maneira o multiculturalismo 

neoliberal se organiza instituindo identificações comprometidas com a lógica do 

mercado. Toma-se como fio condutor uma teoria do reconhecimento 

psicanaliticamente orientada que, explorando a matriz hegeliana de pensamento 

sobre as relações entre desejo e subjetividade, propõe apontar à condição política 

dos modos de constituição de individualidades no mundo contemporâneo. Neste 

sentido, junto às reflexões de Judith Butler e Vladimir Safatle, as noções de 

desamparo e despossessão, bem como a dimensão ética do relato de si-mesmo, 

serão articuladas para tematizar tanto a precariedade das relações interpessoais 

de reconhecimento quanto o potencial político inerente a tal condição precária. 

Palavras-chave: Identidade; despossessão; desamparo; precariedade; indivíduo; 

sujeito. 
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ABSTRACT: The present monographic work pretend to question the figure of the 

individual as mediated by ideological and institutional structures that reaffirm the 

idea of "self" as property, and how neoliberal multiculturalism is organized by 

instituting identifications committed to the logic of the market. A theory of 

psychoanalytically oriented recognition is taken as a guiding principle which, 

exploring the Hegelian matrix of thought on the relations between desire and 

subjectivity, proposes to point to the political condition of the ways of constitution 

of individualities in the contemporary world. In this way, along with the reflections 

of Judith Butler and Vladimir Safatle, the idea of helplessness and dispossession 

as well as the ethical dimension of the itself, will be articulated to thematic the 

precariousness of the interpersonal relations of recognition as well as the political 

potential inherent to such precarious condition. 

Keywords: Identity; dispossession; helplessness; precariousness; individual; 

subject. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo identificar, através de uma análise 

bibliográfica, a que demanda responde o sujeito ao se anunciar dentro de 

determinado grupo identitário. Para isso, exploraremos a perspectiva teórica de 

Judith Butler, doutora em Filosofia e com grandes contribuições nos estudos 

sobre gêneros. Para que assim possamos ver de que forma a ideia de 

precariedade dos sujeitos se entrelaça com a necessidade de auto-afirmação 

dentro de determinada categoria.  

Mediante a isso, buscaremos relacionar o conceito de sujeito enquanto ser 

precário, frente à proposta da sociedade neoliberal de afirmar o “eu” enquanto 

uma propriedade. Dessa forma tentaremos tecer uma crítica ao multiculturalismo 

neoliberal que, através da criação de segmentações sociais, possui como objetivo 

reafirmar o eu enquanto uma propriedade privada.  

Esse trabalho faz-se necessário a partir de uma inquietação pessoal ao 

tentar constantemente compreender de que maneira os sujeitos são afetados e 

afetam outros através dos grupos com os quais buscam se identificar, de forma 

que não conseguem se enunciar sem que isso implique dizer a que categorias 

pertencem. Exemplo: Sou Juliana, sou mulher, sou professora, sou estudante... 

Sendo assim, me propus, e tentarei a cada capítulo do presente trabalho 

monográfico, pensar tais ideias criticamente. 

Outro aspecto que se mostra importante abordarmos nesse primeiro 

momento, é que algumas vezes escreveremos em primeira pessoa do plural, não 

sem um propósito. A ideia é que a cada linha fique evidente que existe uma 

implicação pessoal na escrita do mesmo a partir de uma discussão que será 

trazida no terceiro tópico do segundo capítulo que trata dos impasses éticos do 

relato de si mesmo. O que se refere, também de como a enunciação de si diz 

respeito a uma ética e uma moralidade na qual os sujeitos estão inclinados a se 

afastar devido a sua condição humana já precária dês de sempre. 

Nos damos, com a ideia do reconhecimento, no primeiro momento ao nos 

depararmos com o que foi difundido principalmente por Axel Honneth, ao pensá-la 

“como a categoria central da política moderna” em uma tentativa de aproximação 

do que inicialmente propunha Hegel, através da concepção de que haja uma 
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normatividade na qual se baseiam as práticas sociais e políticas (SOUZA, 2000, 

p. 133). Contudo nossa proposta de pesquisa é feita por um caminho diferente ao 

apresentado por Honneth. 

Iniciaremos abordando o desejo e a constituição do sujeito, tomando como 

suporte Luiz Alfredo Garcia-Roza (2009), para que, mais a frente, possamos 

discorrer sobre a Teoria do Reconhecimento em Vladimir Safatle (2012) e em 

Judith Butler (2017). Nesses dois últimos autores, faremos o exercício constante 

de ir e retomar a ambos no desenvolvimento da presente pesquisa.  

Logo após trataremos da noção de “precariedade”, conforme ela aparece 

em Judith Butler (2015), e de “desamparo”, em Safatle (2016), para que assim 

nos aproximemos das discussões sobre a “despossessão” e do Impasse Ético na 

enunciação de si-mesmo, ambos temas de grande relevância para chegarmos a 

um dos principais objetivos da pesquisa. 

Por último, trataremos da discussão sobre como o “eu”, pensado enquanto 

propriedade privada, se compromete com a lógica do mercado, e, neste ponto, 

recorreremos a Fredric Jameson (1996). Discutiremos também as questões que 

envolvem as políticas de identidade e, compreendidas sob a ideologia do 

multiculturalismo, a partir do psicanalista Conrado Ramos (2009). 
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Capítulo 1 

DESEJO E RECONHECIMENTO  

 
A precariedade implica viver socialmente, isto é, o fato de que a vida de 

alguém está sempre, de alguma forma, nas mãos do outro.  
Judith Butler (2015, p. 31). 

 

 No presente capítulo desenvolveremos a partir da proposta hegiliana de 

desejo e sua relação com a subjetividade, a ideia de uma teoria do 

reconhecimento que possui como base a psicanálise. Para tanto, utilizaremos os 

autores Luiz Alfredo Garcia-Roza, ao tratar da temática do desejo e da 

subjetividade, e os autores Vladimir Safatle e Judith Butler, que propõem uma 

visão psicanalítica da teoria do reconhecimento.  

 

1.1. A AÇÃO “NEGATRIZ” DO DESEJO 

 

Luiz Alfredo Garcia-Roza, no livro Freud e o Inconsciente, trabalha no quarto 

capítulo a temática do desejo. O autor tem como referência a concepção de 

desejo em Hegel, presente na obra Fenomenologia do espírito. A noção de desejo 

que será pensada aqui não se confunde com uma concepção biologizante que 

trata o desejo como um direcionamento visando a satisfação de algo que se 

necessita, ou como aquilo que aponta para uma falta. (GARCIA-ROZA, 2009, p. 

139). 

Segundo Garcia-Roza (2009, p. 140), a teoria fenomenológica de Hegel 

tem como objeto o homem e como ele vê sua própria imagem enquanto 

“fenômeno existencial”. Isso se dá em meio a três registros: Consciência 

(Bewusstsein), Autoconsciência (Seltbstbewusstsein) e Razão (Vernunft). Essas 

duas primeiras mostram-se de maior importância, segundo o que Garcia-Roza 

propõe, para compreendermos o que é Desejo em Hegel. 

No primeiro registro, Consciência, que é o termo que Hegel utiliza para 

falar sobre a percepção, que seria o que “o homem é em-si”, sendo compreendido 

como passivo em relação à sua presença no mundo, fazendo parte do externo 

como aquele que percebe o mundo à sua volta sem grandes interferências no 

mesmo. Trata-se aqui do homem enquanto ser “contemplativo”, e não se tem um 
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sujeito constituído, pois, nessa relação passiva com o mundo exterior, o homem é 

“absorvido pelo objeto conhecido” (Ibid., p. 141). 

Já a Autoconsciência se refere ao homem “para-si”, não apenas consciente 

da presença do mundo, mas como aquele que se opõe a ele e que percebe essa 

oposição. É nesse ponto específico que Garcia-Roza (2009, p. 141) aponta sobre 

o que seria a concepção da constituição do desejo como humano, pois é durante 

a percepção de si-mesmo como um para-si que se torna possível identificar o 

outro também como um para-si e, assim, se dá a concepção de desejo como 

humano e não natural. 

Se no primeiro registro, que é o da Consciência, não há desejo, então 

também não haveria sujeito, pois é apenas a partir do desejo que o sujeito 

emerge. No surgimento do primeiro desejo é possível perceber que o objetivo é 

assimilar tal Desejo o que vem a “suprimir ou transformar o objeto”.   

Nessa medida, toda ação surgida do Desejo é uma ação 
“negatriz”, pois tem por objetivo a destruição ou transformação do 
objeto para que o desejo possa ser satisfeito. No lugar da 
realidade objetiva (destruída ou transformada), surge uma 
realidade subjetiva pela assimilação ou interiorização do objeto 
(GARCIA-ROZA, 2009, p. 141). 

 

A partir dessa perspectiva, o “Eu do Desejo” seria visto, segundo Garcia-

Roza, como um vazio cujo preenchimento se daria justamente nessa relação com 

o objeto em que ele é absorvido durante o processo de assimilação. Sendo assim, 

seria possível considerar que o Eu que surge a partir da assimilação daquele 

objeto seja o que Garcia-Roza chama de Eu natural, pois a partir do momento em 

que o Desejo está voltado para “uma coisa” não ocorrerá a passagem da 

Consciência para a Autoconsciência, já que o homem permanecerá em uma 

posição contemplativa em relação ao objeto (Ibid.). 

Todavia, se nos ativermos ao ponto de vista que aponta para o desejo 

enquanto uma falta, um vazio, a discussão começa a se ampliar, pois, se o 

Desejo se institui como um movimento que se direciona direto ao homem, ele 

precisará “se voltar para algo que supere o real enquanto coisa”. Contudo, o único 

“objeto” que possui essa característica é o próprio desejo, e, assim, para que 

ocorra essa superação do objeto enquanto natural e que ele possa ser visto como 

humano, o Desejo só poderá ter como objeto outro Desejo.  
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Dois desejos animais tornam-se desejos humanos quando 
abandonam os objetos naturais para os quais estavam voltados e 
se dirigem um para o outro. Desejar o Desejo do outro, eis o que 
caracteriza o Eu como Eu humano” (Ibid., p. 142).  

 

 Garcia-Roza afirma, então, que mediante a isso o Desejo humano só 

desejará um determinado objeto se o mesmo também estiver em uma relação 

com o Desejo do outro, pois o que se deseja não é o objeto em si, mas sim o 

Desejo do outro.  

[...] Assim, o soldado que arrisca sua vida para arrebatar a 
bandeira do inimigo não está desejando o pedaço de pano 
colorido, mas o objeto do desejo de outros. Quando um homem 
deseja o corpo de uma mulher, não é o corpo enquanto objeto 
natural que está sendo desejado (isso caracterizaria o instinto), 
mas o corpo historicamente constituído, o corpo desejado por 
outros desejos [...] (GARCIA-ROZA, 2009, p. 142). 

 
 O que o homem deseja não está relacionado a algo natural, mas a um 

valor. Ocorre um tipo de processo de significação com os Desejos a partir do 

momento em que o que oferece sentido ao primeiro Desejo é justamente aquele 

que o sobrevém, e isso representa o que Garcia-Roza chama de “ação ‘negatriz’ 

do Desejo”. O propósito do Desejo humano está relacionado então ao fato de que 

ele seja reconhecido como Desejo pelo outro, ou seja, ele deverá compreender e 

submeter-se ao que meu Desejo traz como valores, o que geraria um embate sem 

fim se for considerado que o outro espera o mesmo de mim.  

O encontro de dois Desejos é o confronto de duas afirmações que 
procuram através da negação (transformação/assimilação) do 
outro, o reconhecimento. Trata-se de uma luta na qual um dos 
dois Desejos terá de ser destruído, pois reconhecer o Desejo do 
outro é fazer seu o valor que o Desejo do outro representa. Nessa 
luta cada um dos indivíduos arrisca a própria vida pelo 
reconhecimento (Ibid., p. 143). 

 

Nos damos, então, com a questão do reconhecimento, pois, embora seja 

esse um embate de morte, caso ocorra a perda de um dos adversários não será 

possível que ocorra o reconhecimento. Assim, Garcia-Roza afirma que só será 

possível que haja reconhecimento se aquele que foi vencido aceite ser submetido 

pelo outro, reconhecendo-o como seu senhor, e ocupando o lugar de escravo e 

reconhecendo-se como tal (Ibid.). Neste sentido, é possível considerar que a “[...] 

Autoconsciência só existe enquanto reconhecida [...]”, ou seja, ela se institui no 

confronto entre duas Autoconsciências e no reconhecimento que fazem uma da 
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outra, sendo ela também uma ação “negatriz” que tem por função “preencher o 

vazio do Desejo pela transformação-assimilação do não-Eu desejado” (Ibid.). 

Garcia-Roza pontua, a partir de tais conceitos desenvolvidos aqui, a 

maneira pela qual a concepção psicanalítica de desejo se relaciona com a 

concepção hegeliana, pois não se deveria ignorar a relação clara entre ambos os 

conceitos. Para Garcia-Roza, tal aspecto diz respeito tanto à obra de Freud como, 

posteriormente, à de Lacan. Como foi apontado, o objeto do desejo, na 

concepção psicanalítica, é um objeto faltoso.  

A estrutura do desejo implica essencialmente essa 
inacessibilidade do objeto e é precisamente isso que o torna 
indestrutível. O desejo se realiza nos objetos, mas o que os 
objetos assinalam é sempre uma falta. [...] Portanto, o que 
caracteriza o desejo para Freud é esse impulso para reproduzir 
alucinatoriamente uma satisfação original, isto é, um retorno a 
algo que já não é mais, a um objeto perdido cuja presença é 
marcada pela falta. Para usar uma fórmula agostiniana, o que 
caracteriza o desejo é a presença de uma ausência. O desejo é a 
nostalgia do objeto perdido (GARCIA-ROZA, 2009, p. 144-145). 

 
Dessa forma, seria possível compreender que o desejo pertence à ordem 

do simbólico, pois o objeto de desejo não pertence à ordem das coisas. Com isso, 

o desejo segue deslizando por diversos objetos que oferecem à função de 

significantes que buscam aquele primeiro objeto, já perdido para sempre. Sendo 

assim, o processo de significação se dá por constantes momentos de satisfação e 

insatisfação ao encontrar-se com outro objeto que se afigure como um novo 

significante (Ibid., p. 145). 

O que aprendemos com Freud foi que o objeto do desejo é um 
objeto perdido, uma falta, e que esse objeto perdido continua 
presente como falta, procurando realizar-se através de uma série 
de substitutos que formam uma rede contingente mantendo a 
permanência da falta (GARCIA-ROZA, 2009, p. 148). 

 
 Em Freud, o desejo se apresentaria de duas maneiras, segundo Garcia-

Roza (2009, p. 147-148): a primeira remetendo à sua característica de 

apresentar-se de maneira distorcida, e a segunda a necessidade de 

distanciamento da satisfação do mesmo. E é justamente nesse último ponto que 

Lacan explora a falha do desejo através da utilização da metonímia, justamente o 

aspecto no qual é possível observar o deslizamento de um objeto a outro e abrir e 

reabrir novos significantes. Esse processo especificamente é um deslizamento 
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metonímico, pois o “significado original” se mantém escondido enquanto a cadeia 

de significantes se desdobra, no qual um significante sai de cena para dar lugar a 

outro, o que sinaliza a permanência de uma falta.  

É na medida em que entendemos a contingência do objeto do 
desejo, seu deslizamento sem fim numa cadeia marcada pela 
falta, que podemos entender a irredutibilidade do desejo à 
necessidade. Enquanto esta última é da ordem do natural, o 
desejo é da ordem do simbólico e pressupõe necessariamente a 
cadeia significante (GARCIA-ROZA, 2009, p. 148). 

 

Essa concepção de desejo também está relacionada diretamente com a 

ideia de uma concepção de Eu dentro da psicanálise. Seria ele o que emerge 

diante das resistências e que só pode ser considerado diante de um outro. 

Emergindo por meio da linguagem e do “desconhecimento dos desejos do 

sujeito”, é por meio do outro como referência que o Eu se constitui, como o que é 

trazido por Lacan ao pensar o estado do espelho: “[...] É portanto a partir da 

imagem unificada que faço do outro que eu me apreendo como corpo unificado” 

(Ibid., p. 145-146).  

Segundo Garcia-Roza (2009, p. 146), o desejo se manifestaria da mesma 

forma, pois o mesmo só será identificado como desejo a partir do outro. Ou seja, 

na relação especular, na qual se institui o reconhecimento, “o desejo é destruído 

ou destrói o outro”, pois o “desejo de destruição do outro” é o que sustenta o 

desejo do, então, sujeito. 

 

1.2. RECONHECIMENTO EM SAFATLE 

 

No livro Grande Hotel Abismo: Por uma reconstrução da teoria do 

reconhecimento, Vladimir Safatle (2012, p. 4) propõe pensar o sujeito a partir da 

perspectiva hegeliana, e “visa mostrar como [...] é possível pensar uma figura de 

sujeito não redutível a uma antropologia cujo resultado maior é a entificação de 

toda atividade subjetiva à figura do Eu individual” (Ibid). Para tanto, Safatle 

elabora sua teoria do reconhecimento através de Theodor Adorno e de Jacques 

Lacan, pressupondo que, por caminhos diferentes, eles foram “dois leitores 

atentos dos problemas legados pela dialética hegeliana [...] capazes de renovar 
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os modos de sustentação do princípio de subjetividade a partir de uma estratégia 

absolutamente convergente” (SAFATLE, 2006, p. 12; grifos do autor). 

Logo na introdução de Grande Hotel Abismo, Safatle (2012) propõe que, ao 

pensarmos no homem, é melhor que a imagem que tenhamos dele seja difusa, 

pois, decerto, uma nitidez dela não seria de fato verdadeira. As imagens quando 

não são totalmente determinadas apresentam sua característica mais singular 

que consiste na falta de nitidez ao ser tomada, a todo o momento, por 

atravessamentos que parecem buscar “corroê-la sem chegar a destruí-la” 

(SAFATLE, 2012, p. 1). 

Essa proposta vai justamente pelo caminho oposto do feito pela filosofia 

que visa compreender o sujeito como “fundamento autoidêntico e 

substancialmente determinado” que parte, dessa maneira, em uma direção de 

identidade pressuposta para aqueles sujeitos e que se manifeste de maneira 

minimamente parecida para todos eles. 

Em Hegel, encontramos a ideia de que “sujeito” é o nome que 
damos ao processo de síntese reflexiva entre modos de 
determinação socialmente reconhecidos e acontecimentos 
indeterminados ou, pra falar como filósofo alemão, marcados pela 
negatividade (SAFATLE, 2012, p. 3.). 
 

Essa concepção de sujeito propõe que ele é e sempre será uma imagem “difusa” 

na qual qualquer ideia de identificação imediata e de unificação se desfaz 

mediante a proposta de pensar o sujeito como um ser marcado pela negatividade 

e assim formado por ela. 

Safatle (2012) constrói uma crítica aos caminhos tomados por Habermas e 

Honneth ao tratarem da teoria do reconhecimento. Segundo Safatle, eles 

percorrem um caminho que os conduziu a uma “teoria do progresso” mediante a 

utilização da psicologia do desenvolvimento. Pressupõe-se, a partir disso, que 

haja um “horizonte normativo” ao qual o homem deve se aproximar a cada etapa 

do desenvolvimento alcançada por ele, e que aqueles que não o alcançam ou não 

se encaixam a norma encontrariam uma falha no processo de reconhecimento e 

isso cria dois pontos que Safatle oferece como possíveis, ele diz que: 

Mas vale a pena insistir que tal figura antropológica da 
subjetividade pressuposta por certas maneiras de pensar 
processos intersubjetivos define, ao mesmo tempo, o horizonte 
normativo capaz de determinar os contornos de um 
reconhecimento bem-sucedido, assim como o sentido dos 
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fracassos e do sofrimento presentes em déficits de 
reconhecimento (Ibid., p. 4). 

 

Mediante tal ideia, talvez seja possível compreender, ou ao menos 

identificar, de que maneira se estruturam os diversos sofrimentos psíquicos que 

os indivíduos contemporâneos têm enfrentado. Segundo o próprio Safatle, Lacan 

já havia afirmado que “o sofrimento psíquico está ligado a déficits de 

reconhecimento social”. Ou seja, o sofrimento poderia ser gerado justamente 

dessas experiências de identificações (SAFATLE, 2012, p. 5-6). 

Ao desenvolver a temática do reconhecimento, Safatle (2012, p. 22-23) 

propõe pensarmos de maneira hegeliana a consciência-de-si, termo esse utilizado 

por Hegel para delinear determinadas formas de “imbricação” entre o sujeito e o 

outro, com peso para implicar na construção do si mesmo. A consciência-de-si é 

definida como o lócus “de uma experiência fundamental de não-identidade que se 

manifesta através das relações materiais do sujeito com o outro” (Ibid.). 

Embora Hegel considere que as relações intersubjetivas são importantes 

para a subjetividade de cada sujeito, a compondo e precedendo, o que o mesmo 

propõe está para além disso, pois é mediante a presença de um outro, que 

conscientemente não é capaz de ser determinado, que essas relações também 

ocorrem (Ibid.). 

Segundo Safatle, a ideia de Hegel, ao apresentar a Dialética do Senhor e 

do Escravo, utilizada para exemplificar o processo de reconhecimento, estaria 

relacionada à necessidade de que algo existisse com a finalidade de delinear de 

que maneira ocorrem os processos de identificações sociais. Com isso, seria 

possível pensar que é apenas a partir de posicionamentos de dominação e 

servidão que ocorreriam as relações sociais, pois a ideia de reconhecimento 

social estaria relacionada concomitantemente a conflitos suscitados do seio 

ontológico do desejo de reconhecimento. 

Através do desejo, procuro submeter o outro à condição de objeto 
desprovido de autonomia, outra cuja essência consiste apenas em 
ser suporte do meu desejo. Mas, como o desejo é o primeiro 
modo de relação com o outro, então o conflito que ele instaura 
tem o peso de um dado ontológico para o modo de ser da 
consciência-de-si (SAFATLE, 2012, p. 27). 

 

Contudo, a partir desse ponto, surgiria uma nova problemática. Se 

pensarmos que o que Hegel propõe se refere justamente ao reconhecimento, 
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sendo iniciado com um Eu que está fora do si-mesmo, uma ideia possivelmente 

conflituosa entre o Eu e o outro só é possível a partir do momento em que 

suponho que o outro me reconhece como tal. Pois, se não acredito que o outro 

tem possibilidade de me reconhecer, por que demandaria isso dele? (SAFATLE, 

2012, p. 27-28). 

A partir do que Safatle traz durante o desenvolver do parágrafo a seguir, 

seria então possível dizer que todo e qualquer processo de reconhecimento 

visaria responder a uma demanda de amor, se o pensarmos como “estrutura geral 

de reconhecimento recíproco” (HABERMAS apud SAFATLE, 2012, p. 28). 

Mas, se creio que o outro deve e é capaz de me reconhecer, é 
porque há um tipo prévio de vínculo que poderíamos chamar de 
“amor” [...] Assim, Hegel deveria ter começado a descrição dos 
processos conflituais de reconhecimento entre sujeitos a partir da 
apresentação do amor como fundamento e base normativa das 
demandas sociais de reconhecimento presentes em processos de 
interação (SAFATLE, 2012, p. 28). 

 
 

2.2.  RECONHECIMENTO EM BUTLER 
 

Judith Butler aborda, em sua construção teórica, a discussão sobre o 

reconhecimento que possui grande relevância durante a elaboração que a autora 

faz sobre gênero e sobre os impasses no relato de si-mesmo, ambos os temas 

serão abordados mais à frente na pesquisa. O conceito hegeliano de 

reconhecimento traz a perspectiva de que o mesmo se dá de maneira recíproca, 

ou seja, poder observar que o outro me reconhece como igual e que o mesmo 

possa compreender essa relação da mesma maneira. Sendo assim, o indivíduo 

só se reconheceria como tal mediante o reconhecimento de outros (BUTLER, 

2017, p. 60). 

Segundo Judith Butler, no livro Relatar a si mesmo: crítica da violência 

ética (BUTLER, 2017), o reconhecimento do limite do eu, ou seja, o 

reconhecimento do fracasso frente a enunciação de si mesmo, possibilita o 

reconhecimento. Pois, a partir do que a autora considera como uma leitura da 

cena do reconhecimento “pós-hegeliana”, o fato de haver certo tom de opacidade 

na maneira com que me percebo, gera a inclinação a atribuir certo 

reconhecimento aos outros. A mesma considera então que a ética do 
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reconhecimento estaria “baseada na nossa cegueira comum, invariável e parcial 

em relação a nós mesmos.” (Ibid., p. 60) 

Butler começa a se distanciar de tal ideia de reconhecimento ao afirmar 

que há uma necessidade de que sejamos capazes de reconhecer e sermos 

reconhecidos a partir do momento que algo nos atravessa mediante a afirmativa 

do que não somos. É nesse processo de “fracassar” eticamente ao tentar se 

enunciar como um ‘eu’, e durante a compreensão de que existem limites em nos 

reconhecermos, que é possível que o reconhecimento ocorra.  

Pode surgir um novo sentido de ética desse inevitável fracasso 
ético? Acredito que sim, e que seria resultado da propensão em 
reconhecer os limites do próprio reconhecimento. Quando 
dizemos que nos conhecemos e nos apresentamos, fracassamos 
em alguns aspectos que, não obstante, são essenciais para nossa 
identidade (BUTLER, 2017, p. 60). 
 

 A ideia de reconhecimento e de uma identidade estariam aqui vinculadas 

com o fracasso de tentar realizar tal tarefa, e somente através desse fracasso 

seria possível dizer que se esteve mais próximo de uma verdade sobre o 

reconhecimento. Quando alguém se apresenta como é, mediante uma solicitação 

de um outro, é essencial que a resposta não seja satisfatória (acredito que para 

ambos), pois ao definir o que “é”, o sujeito perde diversos aspectos que também o 

compõem. Dessa forma, quando a satisfação em uma resposta coerente sobre o 

que somos não é o que procuramos, “deixamos o outro viver, pois a vida pode ser 

entendida exatamente como aquilo que excede qualquer relato que dela 

possamos dar” (Ibid., p. 61). 

Ou seja, o desejo de ser reconhecido não pode ser maior que o de manter-

se vivo, o que faz esse desejo de reconhecimento sustentar-se em tal posição 

para que não se finde. Butler traz essa ideia e utiliza uma frase de Lacan que 

apresenta tal posicionamento ao afirmar que o sujeito deverá “não ceder de seu 

desejo”, e, com isso, é possível perceber que a posição de sujeito já implica, por 

si só, uma condição desejante que não pode ser interrompida, pois seria o fim de 

sua própria vida (Ibid., p. 61-62). 

Isso não quer dizer que o objeto de desejo possa ser alcançado, mas que 

manter-se desejante é essencial para o processo de continuidade da própria vida. 

Pois, se levarmos em conta que, à luz da psicanálise lacaniana, exista já uma 

perda irrecuperável que faz parte da estrutura psíquica de todos os neuróticos, 
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denominado de objeto a, então torna-se compreensível que exista um objeto 

causa de desejo que nos mova a vida enquanto buscamos, incansavelmente, por 

satisfazer e completar tal falta. 

A partir desse momento, Butler começa a desenvolver a ideia de que para 

que seja possível pensar o reconhecimento enquanto “projeto ético”, se faz 

necessário que tenhamos como princípio de tal discussão que o mesmo é 

“insatisfazível”, partindo da ideia de desejo, vida e reconhecimento como 

atrelados, conforme já apresentados aqui. Mediante tal perspectiva, outras 

diferenças na ideia de reconhecimento de Butler e da proposta inicialmente feita 

por Hegel aparecem. Ela diz que: “É importante lembrar que, para Hegel, o desejo 

de ser, o desejo de persistir no próprio ser [...], só se satisfaz através do desejo de 

ser reconhecido” (BUTLER, 2017, p. 62) 

Continuaremos no próximo capítulo com tal debate sobre a questão Ética 

percorrida por Judith Bulter, logo após discutirmos a ideia de “Precariedade” na 

autora e de Desamparo em Safatle, tendo em vista que a mesma se apresenta 

como um aspecto de grande relevância para a continuidade desse tema. 
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Capítulo 2 

DESAMPARO E A ÉTICA DA PRECARIEDADE 

 
O desamparo não é algo contra o qual se luta, mas algo que se afirma.  

Vladimir Safatle (2016, p. 18). 

  

 O presente capítulo pretende explorar os conceitos de desamparo, a partir 

de Vladimir Safatle, e de precariedade, a partir de Judith Butler, de forma que seja 

possível observar o que há de ético no relato de si-mesmo feito pelos sujeitos.  

 

2.1. A PRECARIEDADE 

 

Judith Butler, em seu ensaio que tem como título Vida Precária (BUTLER, 

2012), traz alguns exemplos da força e a forma com que “[...] passamos a existir 

no momento em que o discurso nos alcança [...]” (BUTLER, 2012, p.15). 

Enquanto seres de linguagem, somos constituídos e moldados pelos 

discursos. Aspectos morais, bem como os culturais, não partem dos indivíduos de 

maneira autônoma, mas sim através de uma cadeia de discursos que constituem 

“autoridade moral”. A mesma, vinda aos indivíduos “[...] de um lugar 

desconhecido, de forma involuntária e não planejada [...]” daria forma a 

determinados discursos, a fim de que se encaixassem em ideias centrais 

(BUTLER, 2012, p.15). 

Utilizando como referência o texto de Louis Althusser, Ideologia e 

Aparelhos Ideológicos de Estado (ALTHUSSER, 1996), o conceito de Ideologia 

aparece vinculado essencialmente à prática discursiva, pois ela se dá através da 

linguagem que oferece um sentido fixo ao discurso, que consiste em evidenciar 

que a ideologia representa “a relação imaginária do indivíduo com suas condições 

reais de existência”. A ideia é que a Ideologia “demanda” dos indivíduos a 

condição de sujeitos concretos, portanto, os indivíduos são interpelados como 

sujeitos sempre, pois a existência da ideologia se dá pelos sujeitos e para os 

sujeitos (ALTHUSSER, 1996, p. 134). 

Ao conceituar Ideologia, levanta a possibilidade de que existam dois tipos 

de ideologia, que não são diferentes, mas complementares e que precisam uma 
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da outra, as Ideologias Particulares e a Ideologia Geral, uma espécie de 

“regimento” para as Ideologias Particulares. As duas Ideologias estariam 

interligadas em um processo dialético, no qual elas se precisam para que possam 

ser definidas, uma ideologia particular estaria ancorada em uma ideologia geral 

(ALTHUSSER, 1996, p. 126). 

Poderíamos chamar de ideologias particulares aquelas vinculadas a e 

produzidas por discursos que representam determinados grupos, com a finalidade 

de que se mantenham dentro de um discurso que corresponde a uma ideia ou 

ideal que precisa ser partilhada(o) por todos, a qual podemos chamar de ideologia 

dominante/geral.  

Embora seja essa uma discussão bastante importante, não me 

aprofundarei em tal questão no momento, para que assim possamos chegar ao 

ponto principal que desejamos nessa pesquisa, e abordo tal conceito 

desenvolvido por Althusser apenas pra que possamos nos aproximar de uma 

ideia que possui fundamental participação nos estudos de Judith Butler, o 

conceito de interpelação, que foi apresentado de forma mais específica no 

capítulo anterior. 

 Butler (2012) traz com isso uma imagem de que a forma na qual o 

discurso do Outro atravessa os indivíduos determina como os mesmos 

estabelecerão vínculos morais entre si. 

[...] Essa implicação realizada por meio do discurso do Outro nos 
constitui, a princípio, contra nossa própria vontade ou, talvez 
colocado de forma mais apropriada, antes mesmo de formarmos 
nossa vontade.[...] Ou seja, não percebemos a questão do ser 
implicado, a demanda que nos vem de algum lugar, muitas vezes 
um lugar sem nome, pela qual nossas obrigações são articuladas 
e são impostas a nós (BUTLER, 2012, p. 15). 

 

 Ao tratar sobre como um discurso, veiculado de maneira assertiva através 

de um Outro, está tão intrínseco a nós de forma que as demandas e implicações 

existentes nesses discursos nos atravessam sem que seja ao menos possível 

percebê-los, Judith Butler utiliza como exemplo a maneira com que a imagem 

pode ser veiculada por meio do discurso de formas diferentes. 

 Vemos a distinção entre a postura ocidental em relação a países como 

Iraque e Coreia do Norte, um é compreendido como uma ameaça a todo e 
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qualquer país que entendesse como “civilizado”, o outro, todavia, é tratado como 

um problema especifico e limitado a um território (BUTLER, 2012, p. 16). 

 Discursos como esses são permanentemente reforçados de maneira que 

ocupem o lugar de ideologias dominantes e, por ser um discurso de peso ímpar, o 

mesmo costuma ser reproduzido por pessoas e/ou instituições que possuem a 

chamada autoridade moral. Para melhor abordar tal tema, Judith Butler (2012) 

apresenta a noção de rosto de Emmanuel Levinas, que será apresentada aqui de 

forma resumida.  

A noção de “rosto”, de Levinas, compreende a ideia de um outro que está 

sobre o indivíduo, acima. Um olhar que enxerga sobre, que não deve ser 

maculado, o inominavél. O rosto simboliza e demonstra a existência da 

precariedade do outro, o que vem, ao mesmo tempo, apontar para a minha 

própria precariedade (BUTLER, 2012, p. 17-18). “Responder ao rosto, entender 

seu significado quer dizer acordar para aquilo que é precário em outra vida ou, 

antes, àquilo que é precário à vida em si mesma” (Ibid., p. 19). 

A constatação de nossa própria precariedade se daria dessa maneira, a 

partir do momento que constatamos o que há de inumano em nós. Como exemplo 

disso, o desejo de matar, que Levinas utiliza através da passagem bíblica na qual 

Jacó teme pelo encontro com seu irmão Esaú da mesma forma que anseia por tal 

encontro; o mesmo tanto teme por sua própria vida quanto anseia por matar 

aquele que o tem perseguido (Ibid., p. 20). 

Remeto-me aqui a fala de Vladimir Safatle no posfácio intitulado como Dos 

problemas de gênero a uma teoria da despossessão necessária: ética, política e 

reconhecimento em Judith Butler, quando Safatle (2017) diz, nesse trecho em 

específico, que: 

[...] nossa humanidade depende do reconhecimento de 
alguma forma de proximidade com o que tendíamos, até 
então, a empurrar para vala do inumano e, muitas vezes, do 
abjeto [...] (SAFATLE, 2017, p. 177). 
 
 

Ou seja, é mediante a constatação do que há de inumano em mim que me 

reconheço como humano; ao ver que há um desejo de “matar” dentro de si 

mesmo que Jacó pode identificar-se como humano. Embora considere esse 
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pensamento de um peso particularmente grande, não problematizar tal ideia me 

parece de peso semelhantemente igual.  

Seria, então, através disso. que a alusão à minha própria precariedade faz 

com que eu busque a mesma no outro. É no momento que me deparo com o que 

há de precário no outro me reconheço como humano. Talvez como uma tentativa 

fugaz de justificar minha própria precariedade?   

Pensarmos a precariedade em uma dimensão política implica em 

considerar que o sujeito precário está recoberto, também, de um pertencimento 

social, ou seja, mesmo que se perceba como “ser” precário, bem como perceba o 

outro como tal, existem formas de organizar-se socialmente a fim de que tal 

compreensão não fomente ideias violentas contra certos grupos que apresentem 

de maneira mais clara tal existência movida pela precariedade. Aspecto esse que 

não deixa de ser uma construção na qual existem organizações sociais e políticas 

“que se desenvolveram historicamente a fim de maximizar a precariedade para 

alguns e minimizar para outros” (BUTLER, 2015, p. 15). 

Diante disso, Butler explora, na introdução do livro Quadros de guerra: 

quando a vida é passível de luto (2015), a proposta de pensarmos que o corpo, 

antes de tudo, é tomado de significações sociais. 

[...] ser um corpo é estar exposto a uma modelagem e a uma 
forma social, e isso é o que faz da ontologia do corpo uma 
ontologia social. Em outras palavras, o corpo está exposto a 
forças articuladas social e politicamente, bem como a exigências 
de sociabilidade – incluindo a linguagem, o trabalho e o desejo –, 
que tornam a subsistência e a prosperidade do corpo possíveis 
(BUTLER, 2015, p. 15-16). 
 

Desenvolve-se a ideia de que “a produção normativa da ontologia” seria a 

responsável pela dificuldade de apreender uma vida epistemologicamente, a partir 

da ideia de que a vida em questão seja dada a partir das normas que a marquem 

como tal. E é através desse quadro que será possível pensar que existem vidas 

que são possíveis de apreender e as que não se encaixam em tal perspectiva, o 

que traz consigo a ideia de responsabilidade, no que se refere a gerar “ontologias 

específicas do sujeito”. Butler desenvolve esse conceito ao elucidar que:  

Os sujeitos são constituídos mediante normas que, quando 
repetidas, produzem e deslocam os termos por meio dos quais os 
sujeitos são reconhecidos. Essas condições normativas para a 
produção do sujeito produzem uma ontologia historicamente 
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contingente, de modo que nossa própria capacidade de discernir e 
nomear o “ser” do sujeito depende de normas que facilitem esse 
reconhecimento (BUTLER, 2015, p. 17). 
 
 

Sendo assim, se pensarmos que a norma possui certa plasticidade, 

existem sujeitos que não são reconhecidos enquanto sujeitos, bem como existem 

vidas que não são assim reconhecidas e nomeadas. Tais reconhecimentos e 

nomeações se dão dentro de uma normatividade que busca encontrar um ponto 

de estabilidade/normalidade para que facilite o processo de “modelagem” dos 

indivíduos. A mesma não teria “espaço” para se manifestar, se pensarmos que 

“toda e qualquer construção da vida requer tempo para fazer o seu trabalho”, bem 

como todo sujeito (corporificado de desejos) está em um constante processo de 

transformações. Ou seja, a normatividade não comportaria tal ideia mediante a 

essas constantes mudanças que são sua oposição mais perceptível (Ibid., p. 18). 

Butler desenvolve o conceito de reconhecimento, distinguindo-o 

inicialmente da ideia de “apreender” uma vida. Para ela, o termo “apreensão” é 

menos direto no que se refere ao sentido que carrega, pois tal ideia seria apenas 

parte do processo normativo de reconhecimento. Contudo essa perspectiva não 

comportaria a ideia de apreensão de uma vida. 

“Apreensão” é menos preciso, já que pode implicar marcar, 
registrar ou reconhecer sem pleno conhecimento. [...] O que 
somos capazes de apreender é, sem dúvida, facilitado pelas 
normas de reconhecimento, mas seria um erro dizer que estamos 
completamente limitados pelas normas de reconhecimento 
quando apreendemos uma vida (BUTLER, 2015, p. 18). 
 
 

No mesmo texto, Butler aborda de maneira mais direta o tema 

precariedade. Segundo ela, a precariedade deveria ser pensada “como uma 

condição compartilhada da vida humana”. Dessa forma, seria possível, talvez, 

considerar a mesma como categoria de identificação da própria humanidade. A 

precariedade não pode ser definida como uma característica do homem moderno 

ou como resultado de marcos históricos, a mesma é estrutural da condição 

humana (BUTLER, 2015, p. 30). 

No entanto, se nos ativermos aqui à afirmação de Levinas de que “rosto e 

discurso estão amarrados”, seria possível identificar então que é através da 

constatação da própria precariedade e da precariedade do outro que os discursos 
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se constituem como tal. Nossa linguagem é formada a partir do discurso no qual 

estamos inseridos de maneira que o mesmo, reportado a nós através de um 

Outro, vem antes mesmo da verbalização. Dessa maneira, o Outro não pode ser 

visto fora de um discurso, bem como a própria linguagem não pode ser pensada 

fora dele (BUTLER, 2012, p.22). 

[...] Ninguém pode controlar os termos segundo os quais o 
discurso nos é remetido, pelo menos não em sua forma mais 
fundamental. Ser submetido ao discurso é, já de início, ser 
despido de vontades e sentir esta privação como a base de sua 
própria situação no discurso (BUTLER, 2012, p. 23). 

 

Portanto, os indivíduos são tomados de maneira “violenta” pelo discurso já 

posto, sendo forçados a respondê-lo, pois, mediante a tal resposta serão 

reconhecidos como parte de tal elaboração discursiva, no caso como indivíduos. 

Todavia, tudo isso ocorre de maneira imperceptível, se nos ativermos aqui ao fato 

de estarmos submersos em tais ideias e discursos, com isso pensá-los 

criticamente seria ir justamente contra a finalidade dos mesmos. 

 

2.2. DESAMPARO 

 

Em O circuito dos afetos, Vladimir Safatle (2016, p. 37) afirma que por 

acreditarmos que os afetos fazem parte de uma área particular de cada sujeito, 

normalmente não fazemos uma relação entre uma teoria dos afetos e as 

dificuldades que existem nos vínculos políticos e sociais. Essa ideia, já há muito 

teria sido derrubada por Freud, ao insistir que os afetos possuem um lugar 

essencial, servindo “como base de sustentação geral para adesão social”. 

[...] Freud prefere compreender a forma como os indivíduos 
produzem crenças, desejos e interesses a partir de certo circuito 
de afetos quando justificam, pra si mesmos, a necessidade de 
aquiescer à norma, adotando tipos de comportamentos e 
recusando repetidamente outros (SAFATLE, 2016, p. 38). 
 

Contudo, Safatle diz que a proposta feita por Freud não se limita apenas 

em justificar como os fenômenos sociais podem se dar a partir de um circuito de  

afetos, mas que esses afetos também, ao serem produzidos, possuem um lugar 

de “expectativas emancipatórias”, ou seja, a produção de afetos é inerente à vida 

psíquica dos sujeitos. Pois, segundo Safatle: “a vida psíquica que conhecemos, 
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com suas modalidades de conflitos, sofrimentos e desejos é uma produção de 

modos de circuito de afetos” (SAFATLE, 2016, p. 38). 

O autor afirma que ser “afetado” diz respeito à instauração da vida psíquica 

de maneira sociável, de forma que seja possível a construção de “vínculos 

inconscientes”. Portanto, as relações construídas politicamente e socialmente são 

tomadas por uma vida psíquica na qual todo um circuito de afetos é organizado e 

levado a distintas direções. A partir dessa ideia, seria possível dizer que nossa 

própria condição de sujeitos está implicada nessa perspectiva afetiva. 

Nesse sentido, o interesse freudiano pela teoria social não é fruto 
de um desejo de construir teorias altamente especulativas sobre 
antropogênese, teoria das religiões, origem social dos sentimentos 
morais e violência. Na verdade, Freud é movido, a sua maneira, 
por um questionamento sobre as condições psíquicas para a 
emancipação social e por uma forte teorização a respeito da 
natureza sensível e de seus bloqueios (SAFATLE, 2016, p. 39). 
 

Sendo assim, seria possível afirmar que há um afeto inerente aos sujeitos, que 

nos torna inclinados a determinados vínculos sociais. Em uma perspectiva 

freudiana, segundo Safatle, esse afeto seria o desamparo (Ibid., p. 42). 

Segundo Safatle (2016, p. 42), pensar o desamparo como aquilo que nos 

afeta, move a responder e nos vincular a determinados discursos, pode ter 

alguma semelhança com a ideia, trazida por Thomas Hobbes, de que o medo 

ocuparia a posição de afeto que direciona os indivíduos a uma ideia política 

central. Pois, por meio dele, somos levados a responder positivamente a uma 

norma.  

A partir disso, é necessário que exista alguma instância de poder, no caso 

o governo, que estaria responsável por uma espécie de circulação de uma norma 

na qual o medo ocupa uma posição de “afeto instaurador e conservador de 

relações de autoridade” (Ibid, p. 43). Contudo, Safatle (2016, p. 44) acredita que o 

pensamento de Hobbes possui uma limitação, pois:  

[...] mais do que expressão de uma compreensão antropológica 
precisa, que daria a Hobbes a virtude do realismo político 
resultante da observação desencantada da natureza humana, seu 
pensamento possui como horizonte uma lógica do poder pensada 
a partir de uma limitação política, no caso, de uma impossibilidade 
de pensar a política para além dos dispositivos que transformam o 
amparo produzido pela segurança e pela estabilidade em afeto 
mobilizador do vínculo social (Ibid.). 
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Sendo assim, a visão de Estado proposta por Hobbes aparece mais como 

uma ideia de “proteção social” que visaria impedir que os sujeitos se aniquilassem 

ao desejarem o gozo do outro. É possível considerar, então, que esse Estado 

está “construído a partir da dessocialização de todo vínculo comunitário, 

constituindo-se como o espaço de uma ‘relação de não relações’” (SAFATLE, 

2016, p. 45). Ou seja, ele se legitima enquanto soberano, a partir de da 

propagação de uma ideia na qual “amparo e segurança” só são possíveis por 

meio dele, pois destruiríamos uns aos outros sem sua figura reguladora que 

detém poderes. O Estado estaria responsável, então, por gerar constantemente o 

desamparo, e, assim, poder oferecer a sensação de amparo logo em seguida, de 

forma que criamos uma dependência do amparo por ele oferecido. 

A política está além de um modelo de gestão, ela se ocupa de uma prática 

de confronto, provocando certo desequilíbrio diante dos posicionamentos 

ocupados e das normas. Segundo Safatle (2016, p. 50) é por meio da prática 

política que a circulação do desamparo se manifesta, de modo que seja possível 

pensar o desamparo como “modo especifico de vulnerabilidade”. 

Por isso, ela necessariamente nos confronta com acontecimentos 
que nos desamparam com a violência do que aparece para nossa 
forma de pensar como até então impossível, radicalmente fora de 
lugar, contingente. Toda ação política é inicialmente uma ação de 
desabamento e só pessoas desamparadas são capazes de agir 
politicamente (SAFATLE, 2016, p. 50). 

 

Ao se referir à ideia de desamparo, Safatle (2016, p. 51) utiliza a distinção 

das concepções freudianas de medo e angústia, para que seja possível 

compreender que o medo diz respeito a um direcionamento da angústia, ou seja, 

é possível que dirija o medo para determinado objeto e que ocorra uma 

preparação para reagir ao mesmo. A diferença entre o medo e o desamparo pode 

ser vista nesse momento. Pois, quando o desamparo se institui, não ocorrem 

perspectivas de reação, de maneira que Safatle compara, a partir da psicanálise, 

com o estado de em que o bebê se encontra ao nascer, completamente 

vulnerável e a mercê de um outro (SAFATLE, 2016, p. 51). 

Contudo, na Psicanálise, é possível compreender, segundo Safatle (2016, 

p. 52), que o desamparo faz parte de todo funcionamento psíquico dos sujeitos e 

não apenas dessa primeira experiência de prematuração do bebê. Freud 

relaciona essa condição a um desajuste, diante de um evento que provoque 
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excitação ou o perigo, da “avaliação de nossa força em comparação com a 

grandeza” (FREUD apud SAFATLE, 2016, p. 52). Neste sentido, 

Tal inadequação entre minha capacidade de reação, de controle, 
em suma, de representação sob a forma de um objeto, e a 
magnitude do que tenho diante de mim, dá à situação um caráter 
traumático. A desmesura, pensada principalmente no sentido de 
ausência de capacidade de medida, é a condição para o 
desamparo (Ibid.). 

 

Safatle utiliza uma definição de desamparo, do psicanalista Jacques André, 

como o que “teve lugar, mas não foi experimentado” (SAFATLE, 2016, p. 53). Ou 

seja, algo que teve um direcionamento mesmo sem ter sido experienciado pelo 

sujeito em algum momento, o que causa no mesmo a impotência diante da não 

significação daquilo que ocupa ali um lugar. Sendo assim, Safatle pensa que, 

devido a essa característica de “suspensão da capacidade de ordenamento 

simbólico” (SAFATLE, 2016, p. 53), o desamparo estaria na ordem do Real, a 

partir do que Lacan pensa sobre o que é o Real. 

Talvez a característica política da utilização do desamparo se localizasse 

justamente nesse aspecto. Pois, ao lidarmos com a sensação de desamparo nas 

demandas sociais a partir de uma proposta de “psicologização” delas, estaríamos 

em busca de um amparo que viesse por meio das propostas políticas feitas a uma 

instância de poder (SAFATLE, 2016, p. 53-54). Contudo, a partir do que Freud 

propõe, segundo Safatle, a afirmação do próprio desamparo é fundamental para 

pensar na ideia de “emancipação social” no qual o mesmo ocupa a categoria em 

que se faz necessário:  

[...] compreender o desamparo como condição para o 
desenvolvimento de certa forma de coragem afirmativa diante da 
violência provocada pela natureza despossessiva das relações 
inter-subjetivas e pela irredutibilidade da contingência como forma 
fundamental do acontecimento[...] (SAFATLE, 2016, p. 55). 
 

Nesse ponto, Safatle relaciona a ideia do desamparo com o que Judith 

Butler propõe como “despossessão”, a partir das suas discussões sobre o 

reconhecimento e a enunciação de si-mesmo enquanto posicionamento ético 

(SAFATLE, 2016, p. 55). Com isso, proponho pensarmos, a partir do próximo 

tópico, o que é a despossessão em Judith Butler, para que possamos retomar, 

mais a frente, a questão do desamparo. 
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2.3. O EU, A DESPOSSESSÃO E O IMPASSE ÉTICO 

 

Cabe aqui introduzirmos uma discussão sobre o que Judith Butler nomeia 

como despossessão, a partir de um processo no qual o “eu” é, constantemente, 

atravessado e interpelado pelos discursos ao ponto de apenas ser compreendido 

como um “eu” a partir deles. Contudo, é importante respondermos uma pergunta 

que demarca um posicionamento teórico importante para a autora e para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. Afinal, o que é um “eu”? 

Judith Butler (2017, p. 18) pontua, a partir de Theodor Adorno, que o “eu” 

não pode ser visto de maneira separada do local em que foi instituído, ou seja, ele 

não pode ser desassociado do discurso no qual está inserido. Com isso, Butler 

quer dizer que: “[...] o ‘eu’ não tem uma história própria que não seja também a 

história de uma relação – ou conjunto de relações – para com um conjunto de 

normas [...]” (Ibid.). Portanto, os discursos sociais, por meio dos quais, o “eu” se 

enuncia, são os mesmos pelos quais o “eu” se despossui.  

Segundo Butler (2017, p. 19), Adorno se refere ao “eu” a partir de uma 

“dialética negativa” na qual particular e universal divergem um do outro e o 

indivíduo experiencia esse embate como sua primeira experiência moral, o que 

tem uma relação com a ideia de “má consciência” em Nietzsche, que consiste no 

surgimento do “eu” na posição de resultado “de uma crueldade potencialmente 

aniquilante” (BUTLER, 2017, p. 19). Com isso, a ideia de fazer um relato de si-

mesmo estaria relacionada com um processo de interpelação no qual somos 

direcionados de maneira obrigatória a fazer tal relato. Ou seja, fazemos um relato 

sobre nós mesmos a partir daquilo que o outro demanda, e esse outro não 

precisa necessariamente exercer uma posição de poder em comparação a 

posição que ocupamos (BUTLER, 2017, p. 22).  

Desse modo, numa relação temerosa, ofereço-me como um “eu” e 
tento reconstruir minhas ações, mostrando que aquela atribuída a 
mim estava ou não entre elas. Com isso confesso-me como causa 
de tal ação, qualificando minha contribuição causativa, ou 
defendendo-me contra a atribuição, talvez localizando a causa em 
outro lugar. É dentro desses parâmetros que o sujeito faz um 
relato de si mesmo (Ibid.). 

 

Contudo, segundo Judith Butler, a contribuição de Nietzsche se restringe 

na ideia de uma responsabilização, dentro de uma proposta de enunciação de si-
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mesmo como uma espécie de julgamento no qual somos interpelados pela 

necessidade de nos enunciarmos, para que haja um sistema de punição de 

acordo com aquilo que relatamos. Assim, ele não alcançaria com sua proposta 

outros lugares de interlocução em que somos solicitados a fazer um relato de nós 

mesmos (BUTLER, 2017, p. 25).  

Judith Butler (2017, p. 69), utiliza a transferência na Psicanálise para falar 

sobre como esse processo de interpelação se institui, pois por meio dela, além da 

manifestação da linguagem vemos também a circulação do desejo nessa relação 

transferencial. 

Cabe salientar que Butler (2017, p. 70) pontua que, ao fazermos um relato 

de nós mesmos, fazemos isso para um outro, e que esse relato só pode ser visto 

a partir de determinado lugar discursivo, e ao mesmo tempo em que me 

reconstruo ao pensar sobre mim mesma estou elaborando e estabelecendo uma 

relação de linguagem com o outro. 

O valor ético da situação, desse modo, não se restringe à questão 
sobre se o relato que dou de mim mesma é ou não adequado, 
mas refere-se à questão de que, se ao fazer um relato de mim 
mesma, estabeleço ou não uma relação com aquele a quem se 
dirige meu relato, e se as duas partes da interlocução se 
sustentam e se alteram pela cena de interpelação (Ibid.). 
 

Com o objetivo de elucidar de melhor forma ao que se refere como postura 

ética diante do reconhecimento, Judith Butler afirma que por diversas vezes 

posicionamentos que envolvem a forma que vemos o outro entram em uma 

espécie de “juízo de culpa ou inocência”, o que substituiria de maneira 

equivocada uma postura ética pela posição de “aquele que julga” (BUTLER, 2017, 

p. 63). 

Em certo momento, ao assumirmos o posicionamento de juiz, será 

necessário perguntarmos ao outro “QUEM ÉS?”, e, com isso, voltaríamos à 

problemática que trata do final da vida mediante a uma possível resposta concreta 

tal questionamento. Com isso, se nos ativermos ao fato de que através dessa 

condenação do outro estaremos também nos condenando a não participação 

daquela vida através de suas individualidades, perdemos nossa própria 

oportunidade de sermos interpelados por aquele sujeito (BUTLER, 2017, p. 64) 

Portanto, essa posição provocaria também algo que traz outra diferença 

em relação à ideia de reconhecimento recíproco expressada por Hegel, pois ao 
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estar em uma relação com o outro que implique uma diferença tão grande como a 

existente entre juiz e julgado, essa ideia se afasta do pensamento originalmente 

por ele proposto.  

A condenação, a acusação e a escoriação são formas rápidas de 
postular uma diferença ontológica entre juiz e julgado, e ainda de 
se expurgar o outro. A condenação torna-se o modo pelo qual 
estabelecemos o outro como irreconhecível ou rejeitamos algum 
aspecto de nós mesmos que depositamos no outro, que depois 
condenamos. Nesse sentido, a condenação pode contrariar o 
conhecimento de si, uma vez que moraliza o si-mesmo, negando 
qualquer coisa em comum com o julgado (BUTLER, 2017, p. 65). 
 

Dessa forma, seria possível pensar que a condenação do outro implicaria, 

necessariamente, na condenação de algo meu que nele há, pois quando 

pensamos em um outro é importante lembrar que o mesmo só existe em relação 

ao “eu” que o vê e isso ocorre de maneira mútua. Só há um “tu” pois o mesmo se 

dirige a um “eu”. Com isso, Butler afirma que por seu caráter de não compreensão 

de nossas próprias limitações o juízo não se estabelece como adequado a ideia 

de reconhecimento recíproco, pois ela afirma que: “Reconhecer que somos 

limitados é ainda conhecer algo de nós, mesmo que tal conhecimento seja 

afetado pela limitação que conhecemos” (BUTLER, 2017, p. 66). 

Nos damos então com outra questão importante para o desenvolvimento 

da pesquisa, pois sendo esse Eu tomado e interpelado de forma impetuosa por 

esses discursos, Butler trata desse sujeito como aquele que se encontra em 

despossessão. Segundo Safatle (2017, p. 175), a ideia de despossessão é uma 

abertura a “aquilo que me desfaz a partir da relação ao outro”, ou seja ao me 

enunciar como um Eu a partir de determinado lugar discursivo, estaria assim me 

destituindo de maneira semelhante daquela posição que ocupo.  

Quando o “eu” busca fazer um relato de si mesmo, pode começar 
consigo, mas descobrirá que esse “si mesmo” já está implicado 
numa temporalidade social que excede suas próprias capacidades 
de narração (BUTLER, 2017, p. 18). 
 

Ou seja, o sujeito que se enuncia a partir de determinados discursos seria 

desfeito nessa relação, bem como só poderia ser pensado a partir da mesma. 

Dessa forma, quando o “eu” se enuncia, ele não está apenas enunciando a si-

mesmo. Ele está, ao mesmo tempo em que se enuncia, enunciando o lugar 
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discursivo que ocupa. Contudo, a problemática da despossessão está para além 

disso. 

 O sujeito é o próprio discurso corporificado, de maneira que não pode ser 

pensado como individualidade, como um “eu”, sem que esteja sustentado por um 

discurso que permita que o mesmo apareça como um “eu”, dentro do espaço que 

o legitima como tal diante do outro. A partir disso, Butler diz que:  

Ainda que muitos críticos contemporâneos sintam-se 
incomodados frente à possibilidade de isso significar que não 
existe um conceito de sujeito que possa servir como fundamento 
para a ação moral e a responsabilização moral, essa conclusão 
não procede. Até certo ponto, as condições sociais de seu 
surgimento sempre desapossam o “eu”. Essa despossessão não 
significa que tenhamos perdido o fundamento subjetivo da ética 
(BUTLER, 2017, p. 18-19). 

 

Sendo assim, é justamente dentro da constatação de tal precariedade que 

se dá o impasse ético segundo Judith Butler. Pois considerar o Eu como apenas 

um resultado dos discursos e do lugar do qual ele se enuncia é reafirmar que não 

existe um aspecto de responsabilização nesse sujeito, uma ideia da qual a 

mesma busca se afastar a todo o momento. Pois o Eu, embora seja uma instância 

precária, pois não é um todo e constantemente se fragmenta e se desloca por 

causa do desejo, ele ainda possui uma dimensão de responsabilização (2017,p. 

19). 

Safatle (2017, p. 183-184) diz que o Outro ao qual demando 

reconhecimento, não apenas me constitui, mas que é aquele que também me 

desampara e despossui. Pois essa relação se dá diante de uma incerteza, por 

estar fundamentada em um processo no qual demando algo de um outro sem 

saber como ou se o mesmo me responderá. 

[...] somos despossuídos de nós mesmos em virtude de alguma 
forma de contato com outro, em virtude de sermos movidos e 
mesmo surpreendidos pelo encontro com a alteridade. Tal 
experiência não é simplesmente episódica, mas pode e revela 
uma base de relacionalidade – não apenas nos movemos, mas 
somos movidos por aquilo que está fora de nós, por outros, mas 
também por algo “fora” que reside em nós (BUTLER apud 
SAFATLE, 2017, p. 184). 

 

Ou seja, ser despossuído é ser afetado por algo de si que aparece em um 

outro de forma que não seja possível controlar, nem descobrir como ou se 

responderá do lugar em que o coloco. Portanto, embora a despossessão ocupe 
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também, segundo Safatle, um lugar no qual a insegurança social e 

vulnerabilidade se dão, e é justamente nesse ponto em que os mesmos devem 

ser combatidos, pois é nesse campo que também culmina a ideia do que Safatle 

chama, a partir de Macpherson, de “individualismo possessivo” (Ibid.).  

Com isso, iniciaremos um outro ponto de discussão fundamental à 

presente pesquisa, ao seguirmos por essa proposta que Safatle coloca tanto no 

prefácio do livro Relatar a si mesmo, quanto no Circuito dos afetos, de pensar a 

ideia do “eu” enquanto propriedade privada. 
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Capítulo 3 

O EU COMO PROPRIEDADE PRIVADA 

 
Pois a propriedade é, no fundo, um afeto; um afeto de segurança e 

amparo.  
Vladimir Safatle (2016, p. 163). 

  

 O presente capítulo propõe que seja colocado em questão a ideia de 

pensar o indivíduo a partir de estruturas ideológicas que reafirmam a ideia do 

próprio como propriedade, e de que maneira as políticas de identidades 

neoliberais, tratadas aqui por  multiculturalismo, se constituem através de 

identificações diante da lógica do mercado. 

 

3.1. INDIVIDUALIDADE, AFETO E POLÍTICA 

 

Na introdução do livro O Circuito dos afetos (2016, p.14) Vladimir Safatle 

utiliza uma cena do conto O Processo de Franz Kafka para iniciar uma discussão 

sobre o circuito dos afetos no qual o caso de Joseph K. estava sendo julgado. Na 

cena, Joseph tem acesso a um dos livros que estavam sobre a mesa do juiz, na 

expectativa de encontrar algo que pudesse oferecer alguma ideia sobre o crime 

por ele cometido e desconhecido.  

Contudo, o que o mesmo encontra é um livro no qual “Há uma gravura 

obscena, mal desenhada e vulgar de um homem e uma mulher nus sobre um 

canapé”.  O que Joseph encontrou estava mais envolvido com o seu processo do 

que o mesmo, provavelmente, achava ser possível. Pois, mais do que encontrar 

algo ali, naqueles papéis que o individualizasse, que pontuasse seu nome, 

Joseph se depara com um: 

[...] circuito impessoal de afetos e fantasias que, embora não lhe 
dizendo diretamente respeito, implicará todo seu ser, pois 
modificará velocidade das afecções daqueles que o julgarão e o 
interpelarão, interferirá na escuta das falas que K. pronunciará no 
interior do tribunal, definirá o ritmo e a forma como ele será 
integrado à norma [...] (SAFATLE, 2016, p. 14). 
 

A partir disso, Safatle diz que a descoberta de Joseph não se limita apenas 

a esse circuito de afetos, mas compreende também que há uma relação entre 

todas as partes que compunham aquele tribunal. Ou seja, Franz Kafka, segundo 
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Safatle, nos mostra que compreender o poder é entender como se dão as formas 

de construção de corpos políticos e os circuitos dos afetos em que estão 

implicados, bem como “compreender o modelo de individualização que tais 

corpos produzem” (SAFATLE, 2016, p.15). 

Com isso, Safatle desenvolve, a partir da ideia de Hobbes que diz que “de 

todas as paixões, a que menos faz os homens tender a violar as leis é o medo” 

(HOBBES apud Safatle, 2016, p. 16), que a sociedade está envolvida em um 

circuito de afetos no qual se estabelece, a partir da gestão do medo, de que 

maneira a norma deverá ser seguida. Portanto o indivíduo se encontra, 

constantemente, temeroso diante da possibilidade de perda de seus bens 

materiais ou até mesmo diante da possibilidade de uma morte violenta. 

Trata-se, principalmente e de maneira silenciosa, de definir a 
figura do indivíduo defensor de sua privacidade e integridade 
como horizonte, ao mesmo tempo último e fundador, dos vínculos 
sociais.  Defesa da integridade individual não significa, no entanto, 
apenas a elevação da conservação da vida à condição última de 
poder. “Integridade” significa aqui também a soma dos predicados 
que possuo e que determinam minha individualidade, os 
predicados dos quais sou proprietário (SAFATLE, 2016, p. 17). 
 

 Portanto, o medo, ocupando a posição de afeto central na constituição do 

indivíduo, se presentifica também como base para os processos de 

reconhecimento, mediante ao que Safatle nomeia como “jogo social”, no qual os 

processos de identificação e concorrência se desdobram a partir da ideia de que o 

sujeito deseja o desejo do outro, como visto anteriormente na presente pesquisa. 

Ou seja, o estímulo de uma ideia de individualidade está relacionado à produção 

e gestão social do medo, mediante a ideia de que exista um outro que pode 

invadir aquele espaço que me pertence (Ibid.). 

 Safatle argumenta que o desamparo, como visto anteriormente, seria o 

afeto político central e não mais o medo, a fim de seja possível pensar a 

sociedade com um circuito de afetos no qual o medo não mais ocupe a posição 

central, pois, mais à frente, Safatle dirá que essa proposta “tende a construir a 

imagem da sociedade como corpo tendencialmente paranoico” (SAFATLE, 2016, 

p. 20). Contudo, sendo o desamparo a ocupar esse posicionamento de afeto 

político central, uma ideia de sociedade diferente estaria sendo proposta, pois é 
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mediante a afirmação do seu próprio desamparo, segundo Freud, que seria 

possível a emancipação do sujeito (Ibid., p. 18). 

Ou seja, ele não é um afeto a ser esquecido e que, do ponto de 
vista do ser, seria uma simples ilusão reativa. O desamparo não é 
algo contra o qual se luta, mas algo que se afirma. Pois, ao menos 
para Freud, podemos fazer com o desamparo coisas bastante 
diferentes, como transformá-lo em medo, em angústia social [...] 
(SAFATLE, 2016, p. 18). 

 

 Nos damos com uma importante questão pois, para pensar o desamparo 

de maneira que se torne possível que o sujeito produza através dele, é necessário 

que a relação entre política e corporeidade seja vista juntamente com tal ideia. 

Pois, segundo Safatle, “não há política sem corpo”. A partir dessa ideia, 

poderíamos pensar, segundo Safatle, que a “instauração política aparece assim 

como a constituição de um corpo dotado de unidade, de vontade consciente, de 

um eu comum” (SAFATLE, 2016, p. 19). 

 Portanto, estaria aqui a ideia de um corpo político dotado de uma 

autonomia e dono de si mesmo, uma proposta de que o Eu é proprietário de si. 

Essa é uma discussão que Safatle traz por todo o livro Circuito dos afetos, bem 

como pontua no Relatar a si mesmo, ao utilizar uma frase de Macpherson que 

utiliza a expressão “individualismo possessivo” para falar sobre isso. Macpherson, 

segundo Safatle, define essa expressão como: 

A liberdade do homem e, logo, sua qualidade de homem está 
ligada à liberdade que ele tem de estabelecer com o outro 
relações fundadas sobre o interesse pessoal; esta liberdade é ela 
mesma função da faculdade que ele tem de exercer um controle 
exclusivo (ou de gozar de direitos exclusivos) sobre sua própria 
pessoa e suas próprias capacidades. Ora, o direito de propriedade 
é apenas a expressão mais geral deste controle exclusivo. Segue-
se então que o indivíduo é, essencialmente, proprietário de sua 
própria pessoa e de suas capacidades (Macpherson apud Safatle, 
2017, p. 184 - 185). 
 

Trata-se, com tal concepção, de afirmar de que existe um eu do qual o sujeito é 

dono, como se existisse uma essência que deveria ser buscada ou alcançada 

através “do encontro com o meu verdadeiro eu”. Uma ideia de identidade que 

seria o suficiente para definir o sujeito e que pertenceria a ele. 

 Safatle, ao falar sobre o trabalho, discorre sobre essa questão e diz que 

nas relações de trabalho essa ideia de individualidade liberal e de que existe um 

“eu” do qual sou proprietário, reforça uma reificação. Ou seja, o trabalho e a 



39 
 

alienação contida no mesmo, existem dentro de uma estrutura na qual a relação 

sujeito-objeto é assentada sobre a ideia de propriedade (SAFATLE, 2016, p. 162). 

Pois, sendo propriedade privada ou coletiva, cooperação de 
indivíduos livres ou sujeição de trabalhadores assalariados, não 
muda o fator fundamental: minha atividade deve produzir o que 
me confirma no interior da esfera do próprio (SAFATLE, 2016, p. 
163). 

Safatle continua, dessa vez citando Esposito em uma nota de rodapé que diz: 

Que se deva apropriar do nosso comum (através do comunismo e 
do comunitarismo) ou comunicar o nosso próprio (através da ética 
comunicativa) o resultado não muda: a comunidade continua 
duplamente vinculada à semântica do próprio (ESPOSITO apud 
SAFATLE, 2016, p. 163). 

 Ou seja, a propriedade ocupa justamente o lugar de negação do 

desamparo ao oferecer ao sujeito algo que lhe forneça os afetos de “amparo e 

segurança”, ao dizer para aquele sujeito que existe algo que é essencialmente 

seu e que precisa ser encontrado, algo de sua história que o mesmo deve 

reencontrar. Algo que nunca se teve, mas que precisa ser retomado (Ibid.). 

Portanto, essa ideia de “eu”, demarcada pela sociedade neoliberal, na qual o 

mesmo é visto na esfera de reafirmação do próprio enquanto propriedade, em 

uma tentativa de oferecer certo amparo, ignorando a possibilidade de existência 

do nosso sempre presente desamparo. Pois, um corpo produzido a partir do 

desamparo é, também, um corpo em permanente inconstância e significação, ou 

seja, um corpo que não pode ser capturado por esse discurso. 

 

3.2  O MERCADO E AS POLÍTICAS DE IDENTIDADE 

 

Fredric Jameson, que busca propor o marxismo como o caminho para 

compreender a interpretação das leituras dos fenômenos culturais, apresenta em 

seu trabalho uma proposta que busca divergir de uma ideia positivista na qual o 

individual se sobrepõe ao coletivo em que se está inserido. Sendo assim, o 

mesmo pensa que há relações entre as individualizações e sua base de caráter 

político.  

 A partir disso, Ana Lúcia Almeida Gazzola levanta, em seu texto 

introdutório do livro Espaço e Imagem, que Jameson faz uma correlação entre a 

“produção cultural e as experiências e modos de subjetividade nas sociedades 
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capitalistas contemporâneas” e tal correlação consiste na redução do tempo para 

o que ela chama de “presente perpétuo”, no qual é possível  mensurar o que é da 

ordem do imensurável, ou seja, dar um limite quantitativo ao que não tem 

(GAZZOLA, 2004, p. 14-15). 

A função política desses mapas cognitivos se torna evidente 
quando se considera a efetividade do aparato cultural que 
constituiu o sistema de pós-modernismo como veículo de um novo 
tipo de hegemonia ideológica, através da lógica do consumismo 
norte-americano e dos produtos e valores culturais dos Estados 
Unidos pelos novos canais de transmissão disponíveis em escala 
global a partir da década de 1960 (GAZZOLA, 2004, p.15). 

 
Portanto, essa ideia de hegemonia ideológica estaria então relacionada a 

uma espécie de identidade coletiva, uma identificação de um grupo cultural com 

determinada ideia. O que também não ocorre “naturalmente”, mas sim como 

consequência de diversas construções sociais que formaram o grupo em questão. 

A partir disso, é possível compreender que o pós-modernismo, inicialmente 

localizado por suas manifestações artísticas, aparece como um campo de 

discussão no qual entram em embate diversos discursos o que faz com que o 

mesmo apareça como a solução de questões existenciais que estão tão presas 

aos indivíduos ao ponto de serem corporificada pelos mesmos, contudo tal 

perspectiva faz dele um instrumento de grande utilidade na função de 

despolitização (GAZZOLA, 2004. p. 15). 

Ao colocar o discurso pós-moderno e moderno em análise, histórica e 

dialética, Jameson propõe que é através de uma alteração cultural que poderá 

ocorrer a reestruturação do dessa maciça identificação ideológica enquanto 

sistema. Para justificar tal posição, ele utiliza a arquitetura pós-moderna como 

exemplo, a fim de colocar em discussão a possível “diluição” das diferenças entre 

a cultura designada para a elite e a designada para as massas. 

[...] O marxismo é a única teoria capaz de pensar adequadamente 
o capitalismo tardio dentro de uma perspectiva histórica e 
dialética, evitando celebrações e repúdios redutores. Visto que o 
marxismo é a ciência do capitalismo, portanto, não se pode cogitar 
de sua morte mas sim do surgimento de um marxismo pós-
moderno (GAZZOLA, 2004, p. 23). 

 

Fredric Jameson diz no primeiro capítulo de seu livro Espaço e Imagem, 

que o grande problema que habita o pós-modernismo gira em torno de uma 

possível “validação” do mesmo através da identificação de suas principais 
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características ou se o mesmo é “uma mistificação”. Ou seja, o pós-modernismo 

“se torna objeto de uma afirmação ou um repúdio essencialmente políticos” 

mediante as altercações das diferentes visões históricas sobre tal período 

(JAMESON, 2004, p. 31). 

Estamos tão intrinsecamente ligados e inseridos na cultura pós-moderna 

que ter como possibilidade um afastamento total ou uma “celebração casual” da 

mesma seriam aspectos impossíveis de serem pensados, de forma que analisar 

ideologicamente o pós-moderno implica necessariamente em um atravessamento 

pessoal, de forma que seja necessário analisar, também ideologicamente, nossas 

ações e os aspectos culturais que as circundam e formam (Ibid., p. 39). 

Sendo assim, a teoria do pós-moderno está em continuo processo de 

mudanças internas fazendo com que as posições se invertam constantemente, 

fazendo com que as ações do chamado “observador” se alterem de forma que: 

O pós-moderno nos convida então a uma melancólica zombaria 
da historicidade em geral: o esforço de autoconsciência, com a 
qual a nossa própria situação completa de algum modo o ato de 
compreensão histórica, repete-se sombriamente como nos piores 
tipos de sonhos, e justapõe um repúdio filosófico pertinente do 
conceito de autoconsciência e um grotesco carnaval de várias 
reprises deste último (Ibid., p. 42). 

 

A partir desse conceito de pós-modeno, Fredric Jameson, no seu artigo O 

Pós-Modernismo e o Mercado, afirma que o mercado possui uma retórica que 

funciona como o centro da luta ideológica “pela legitimação ou deslegitimação do 

discurso esquerdista”, ou seja, de alguma forma, existe uma cadeia de “valores” e 

mecanismos que envolvem tal discurso. (JAMESON, 1996, p. 282-283). 

No início desse mesmo artigo, ao falar sobre as possibilidades lançadas 

pelos proudhonistas no que se refere à abolição do dinheiro, Jameson diz que a 

grande problemática dessa proposta está voltada para o sistema de trocas que, 

por mais que no momento diga respeito ao dinheiro propriamente dito, caso o 

mesmo não mais exista seria relativamente simples encontrar outros tantos 

substitutos para tal (JAMESON, 1996, p. 279). 

Portanto, isso faz com que esse sistema de mercado, já posto, tem suas 

bases fincadas no solo capitalista e consumista, extremamente maleáveis e ao 

mesmo tempo firmes e inquebráveis. Pois a ideia de uma identificação particular e 
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pessoal com determinado aspecto, ideia ou ideologia já se mostra ruir quando, 

segundo Jameson, 

[...] o lema do mercado não apenas abrange uma grande 
variedade de referencias ou interesses diferentes, como também é 
quase sempre uma denominação imprópria.[...]Entrementes, em 
seu uso geral, o mercado, como conceito, raramente tem qualquer 
relação com a escolha  ou a liberdade, uma vez que estas nos são 
todas determinadas de antemão, quer falemos de novos modelos 
de automóveis, brinquedos ou programas de televisão: 
escolhemos entre estes, sem dúvida, mas dificilmente se poderia 
dizer que temos alguma influência na escolha efetiva de qualquer 
deles (JAMESON, 1996, p. 284). 

 

 Então, aqui se estabelece um dos principais pontos de discussão nesse 

trabalho, pois, a partir de tal afirmação de Jameson, pode-se entender que 

mediante a essa grande abrangência de diversidades e opções, o mercado 

oferece certo amparo ao oferecer tantas opções de encontro consigo mesmo se 

nos ativermos a ideia liberal de que o “eu” é propriedade de si-mesmo.  

Neste sentido, podemos compreender o conceito de mercado como uma 

proposta na qual pretende-se apresentar um modelo de todo social, na qual 

particularidades, teoricamente subjetivas, são apenas resultado e, possivelmente, 

uma forma de responder a tal modelo formador e unificador, a partir do momento 

em que o mesmo oferece sempre grupos nos quais essas supostas 

subjetividades possam se “encaixar”. A partir de tais questões, podemos pensar 

as políticas de identidade no âmbito do multiculturalismo, como o psicanalista 

Conrado Ramos chama em seu artigo Do Multiculturalismo como criação de 

novos targets: A política de identidades e a inscrição totalitária do gozo. O autor 

propõe pensar o multiculturalismo como um sintoma de fundo político dentro de 

uma lógica neoliberal e pós-moderna, com a proposta de unificação baseada na 

afirmação das diferenças (RAMOS, 2009, p. 50). 

Entendemos que o espírito da queda dos universais que paira 
sobre as propostas multiculturais não pode, talvez, perceber o 
quanto ele oculta a falsa universalidade sustentada pela 
sociedade de consumo, ao multiplicar seus mercados (Ibid.). 

 

Portanto, o que se compartilha é uma ideia de igualdade pautada na 

afirmação das diferenças, trazendo, também, o retorno de uma proposta pós-

moderna que, segundo Ramos, se refere à “ideologia do capitalismo liberal” na 

qual os indivíduos são capturados pelo discurso de liberdade (RAMOS, 2009, p. 
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51). Tal discurso nos faz crer ser possível escapar dessa lógica aprisionadora da 

sociedade capitalista, na qual estamos inseridos e somos parte do seu 

compartilhamento muitas vezes, através do nosso próprio corpo. 

Segundo Ramos (2009), a sociedade multicultural ignora a existência do 

inconsciente, sendo esse o aspecto fundamental da psicanálise ao pensar os 

sujeitos, pois ele não pode ser plenamente simbolizado e dessa maneira. Ao não 

pensar o inconsciente como parte dos sujeitos, o que se busca é uma ideia de 

“ideal da comunicação transparente”. Contudo é justamente nesse aspecto que 

poderia haver uma verdadeira ideia de universalidade. 

Temos assim uma figura da universalidade, o real, que está 
destituída de sua força habitual de determinação. Ou seja, uma 
noção de universalidade que não é sinônimo de um sistema como 
totalidade consistente sobre o qual se possa montar para dirigir a 
história (DUNKER apud RAMOS, 2009, p. 51). 

 

 Ramos (2009, p. 51-52) também aponta, a partir de Adorno, que ao 

compreender a ideia de universal como negatividade, ou seja, o objeto fechado 

em si mesmo, mas composto pelo que lhe é exterior, está inserido em uma 

constelação, uma totalidade, e quanto mais ele “mergulha” no que é interno mais 

aprece o que lhe é externo. Portanto, a universalidade negativa está relacionada à 

ideia de que a mesma é intrínseca a nós e se dá como história encarnada na 

nossa existência individual. Com isso, Adorno utiliza o campo da identidade 

enquanto negatividade como fundamento da ideologia, pois, “o não-idêntico seria 

a identidade própria da coisa contra suas identificações” (ADORNO apud 

RAMOS, 2009 p. 52). 

 Ou seja, ao levarmos em conta a ideia de universal enquanto negatividade, 

só é possível pensar o multiculturalismo dentro de uma perspectiva dialética 

quando a mesma se referir a uma construção de possíveis identidades diversas a 

partir de um sistema no qual as relações são regulamentadas e estabelecidas: 

De certo modo, considerar o universal como negatividade não nos 
permite sequer considerar a escolha entre posições divergentes, 
isto é, não se trata de identificarmos a ideologia à posição A ou à 
posição não A e formularmos uma escolha baseada na 
adequação à realidade, mas sim percebermos que a ideologia 
está na própria ilusão de que estamos escolhendo alguma coisa. 
Ao negar-se, portanto, o universal como negatividade, ao contrário 
do que pode parecer, não se afirma a particularidade, mas sim se 
dá ao existente o estatuto falso de totalidade (RAMOS, 2009, p. 
52). 
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Com isso, Safatle afirma, segundo Ramos (2009, p. 52), que é a partir da ideia do 

universal enquanto negatividade que o conceito de sujeito a partir de Lacan se faz 

necessário, pois, embora esteja inserido neles, o sujeito nunca será a 

representação exata de suas identificações e papéis sociais, pois para além delas 

está o desejo. 

 Portanto, um sujeito nunca poderá ser representado a partir de suas 

identificações de maneira completa, justamente porque ser sujeito consiste em 

ser em falta, ora, nunca haverá identificações suficientes para representar aquele 

sujeito que está em constante deslizamentos e processos de significação que o 

posicionam enquanto sujeito. Contudo a proposta do mercado multicultural é 

justamente tentar oferecer o gozo, através de uma gama de identidades e 

símbolos pelos quais os sujeitos se deslocam e se movem, partindo da ideia de 

que através do vínculo social todo e qualquer gozo pode ser encontrado. Isso 

ignora o real, mais um dos conceitos da psicanálise ao se referir ao sujeito. Pois, 

o mesmo não é da ordem do simbolizavél. Com isso, a política de identidades se 

firma ao administrar gozos que são possíveis, a partir de uma ideia inventiva de 

uma universalidade do mercado, o que vem a produzir “a resignação por meio da 

insatisfação” (RAMOS, 2009, p. 53). 

A sociedade de consumo, se podemos chamá-la assim, sustenta-
se na enunciação de que todas as inscrições de gozo são 
possíveis e, se o gozo particular de um sujeito ainda não está 
disponível, basta que ele aguarde, pois é certo que a ciência está 
cuidando de inventá-lo ou de descobri-lo (Ibid.). 
 

Segundo Ramos (2009, p. 54), o que o mercado propõe, ao pensar em 

targets, se dá justamente nessas diferentes maneiras de apresentar o gozo. 

Contudo, isso acaba por culminar em efeitos de segregação de determinadas 

categorias fora da falsa universalidade do mercado. Pois, segundo Conrado 

Ramos, possivelmente o multiculturalismo seja uma produção discursiva a partir 

da propaganda, sobretudo a feita sobre o si mesmo, e que só poderia ser 

sustentada a partir da sociedade de consumo.  

Portanto, o multiculturalismo está relacionado a uma tentativa de oferecer, 

através de diversas ideologias particulares, algo que nos proteja disso que não 

pode ser simbolizado, mas que existe, reivindica sua posição enquanto presente 
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na sociedade e em todas as relações que nela estabelecemos, que é o real da 

sociedade1, ou seja, a luta de classes.  

Acreditar na existência não de uma universalidade, mas de 

universalidades, efetivadas através do multiculturalismo, seria ignorar a 

representação do real da sociedade que é a luta de classes. Ou seja, a política de 

identidades ocupa um posicionamento que desloca para o campo da cultura as 

contradições existentes na sociedade (RAMOS, 2009, p. 55). 

Sob essa perspectiva, não podemos deixar de associar a política 
das identidades à mentalidade do ticket que, ao organizar os 
consumidores em tribos e targets, oferece uma lista de produtos a 
serem escolhidos em bloco. A organização do mercado em tickets 
é um dos mais eficientes dispositivos da indústria cultural para dar 
ao consumidor o reconhecimento de seu pertencimento a um 
grupo. É desse modo que as propagandas operam 
contemporaneamente ao associar às marcas, mais do que aos 
produtos, um ticket, isto é, uma lista de produtos, 
comportamentos, opiniões, emoções, enfim, um estilo (RAMOS, 
2009, p. 55-56). 

 
Ou seja, bem como os sujeitos podem transferir a responsabilidade de 

suas ações para outro, socialmente o capitalismo nomeia como diferenças 

culturais algo que sempre se fez presente e que nos convocou a embates entre 

as classes. E isso é tomado de maneira tão “natural” que pensar em um discurso 

que não considere essas nomenclaturas que utilizamos ao nos enunciarmos é até 

mesmo, linguisticamente, incoerente. Partilhamos desse discurso de forma tão 

automatizada que poucas vezes problematizamos essas enunciações. 

 Segunda Conrado Ramos (2009, p. 56), ocorre então uma espécie de 

identificação extrema com certa característica dentro da lógica consumista, 

pautada no que ele chama de “estatuto do estilo”, que possuem como objetivo 

oferecer o gozo a qualquer custo. Sendo assim, Ramos sinaliza que a partir da 

fragmentação ocorrida no romantismo revolucionário de Marx, justamente diante 

dessa ideia de “estetização hedonista das formas de consumo confundidas com 

formas de vida”, o que acaba por culminar nas crises no capitalismo financeiro. 

                                                           
1 Essa associação do real à luta de classes deriva de uma leitura marxista de Lacan, feita 

especificamente pelo Slavoj Zizek. 
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De tempos em tempos, as crises recolocam em seu lugar as 
demandas de grupos considerados minoritários, ameaçando-os de 
uma catástrofe ainda maior caso não se assujeitem ao uso 
messiânico do dinheiro público na salvação das instituições 
bancárias. Ao não perceberem que a catástrofe maior é o 
desamparo opressivo em que vivem, resta-lhes contentarem-se 
com programas não-governamentais e paliativos cujas mudanças 
mínimas alcançadas visam em última instância assegurar que 
nada mude verdadeiramente (Ibid.). 
 

 Ramos (2009, p. 57) aponta que o capital demonstra seu poder 

ideologicamente, de forma que isso mostre a fragilidade do corpo social, que se 

vê convocado a impedir um “esfacelamento” que já faz parte daquilo que vive. 

Pois, uma ideia de união social poderia provocar o que o autor chama de 

“renascimento da consciência de classe”, e por isso sua fragmentação é 

incentivada. Ou seja, a partir do momento em que o proletariado não mais se 

subdividisse dentro das identificações provocadas pelo multiculturalismo e se 

reconhecesse como parte de sua classe, isso poderia acarretar em um retorno 

que seria de custo bem alto para o capitalismo.  

 Acredito que isso também nos apresente um outro aspecto pois, quando 

alguém da classe trabalhadora da sociedade se enuncia a partir de determinado 

suporte de identificação que também é usado por alguém da classe dominante, 

isso cria uma falsa identificação entre ambos. O que acaba por trazer novamente 

uma universalidade, e com isso a ideia de que não existe luta de classes, pois 

dentro de nossas falsas individualidades seríamos todos iguais.  

A sociedade é afirmada pela composição das diferenças mais 
ricas numa montagem otimista e entusiasmada que faz da 
aparência ideológica da sociedade de consumo a realidade viva e 
epidêmica cuja metáfora mais justa seria a da cultura enquanto 
colônia de bactérias em franca proliferação. O sujeito, por sua vez, 
desaparece microscopicamente inserido na fermentação de gozo 
que essa realidade promete. A redução das singularidades, quer à 
personalização virtualizada, ou a sedimentações de ambientes 
estéticos, ou ainda a hiperdiferenciações comportamentais, revela 
um grande esforço para dar um mínimo de vida e uma aparência 
de poder de decisão às identidades resultantes das adesões aos 
targets oferecidos pela indústria cultural (cuja “pilotagem da 
produção”, a nosso ver, está longe das “mãos dos consumidores”) 
(RAMOS, 2009, p. 61). 
 

 A proposta da sociedade neoliberal não se resume apenas um sistema 

econômico, mas sim em um “regime de formas de vida”, diante do qual o corpo 

social é também gerado dentro da lógica neoliberal, na qual o relato de si mesmo 
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é essencial na afirmação do tal individualismo possessivo e como suporte para tal 

estão as políticas de identidade. Portanto, vende-se a ideia de que somos 

proprietários de nossas individualidades e com isso nos organizamos em grupos 

que possuem subjetividades parecidas com as nossas, de forma que a ideia de 

responsabilidade diante da nossa existência precária, como trazida aqui 

anteriormente, seja transferida para um aspecto que possa ser apenas 

considerado como uma característica cultural.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta inicial para a presente pesquisa era investigar de que maneira e 

a que demanda o sujeito responde ao se enunciar a partir de um determinado 

grupo identitário, e por uma questão implicação pessoal a escolha havia sido 

direcionada ao feminismo. Com isso, não seria possível encerrar, mesmo que 

momentaneamente, tal pesquisa sem que as questões de gênero e do feminismo 

fossem aqui colocadas, a partir dos conceitos já desenvolvidos até o presente 

momento. Portanto, tocarei de maneira mais específica as questões de gênero, 

com o intuito de começar a estabelecer uma espécie de diretriz para o 

prosseguimento da pesquisa aqui iniciada. 

As questões relacionadas aos gêneros, se nos ativermos a um veio 

histórico, começaram a entrar em evidência há pouco tempo com a divisão 

conceitual entre sexo e gênero, quando ambos passam a não necessariamente 

corresponder apenas a masculino e feminino, pois tal ideia, nesse ponto de vista, 

é uma construção social e cultural, bem como diversos outros conceitos e 

estruturas. Butler (2017) discute tal ideia dicotomizada de gênero de forma 

diferente, no livro Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade e 

afirma que: 

O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos 
repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, 
a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma 
substância, de uma classe natural de ser (BUTLER, 2017, p. 69). 

 

Segundo Safatle, que, a partir de Judith Butler, considera a questão de 

gênero como relacionada a uma ideia de despossessão, fala em “abrir o desejo 

para aquilo que me desfaz a partir da relação ao outro.” Seria, então, possível 

pensar que “tornar-se um gênero” estaria além de uma relação com seu próprio 

corpo, seria pensar em um posicionamento de si para o outro, mediante ao fato 

que ser/tornar-se um gênero só se dê em relação a um outro (SAFATLE, 2017 P.: 

175.) O despossuir então: 

[...] se baseará na possibilidade de constituição de relações 
intersubjetivas fundadas na desarticulação de um princípio de 
identidade definido como posse (de atributos, de predicados, de 
narrativas, de objetos). Como se a afirmação da despossessão 
fosse estratégia maior pra toda e qualquer crítica do capitalismo 
como forma de vida. [...] (SAFATLE, 2017, p. 178). 
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A ideia de despossessão se dá justamente como uma resposta ao 

fundamento capitalista de uma “identidade” social na qual, através dela, seria 

possível uma “organização da vida” de forma que diversas identidades culturais 

seriam constantemente criadas a fim de que se mantenha tal padrão de 

segmentações sociais. Tudo isso se dá dentro de uma lógica que busca 

permanecer destituindo o lugar do real da sociedade, a luta de classes. Isso 

ocorre por meio de uma ideia fantasiosa na qual a afirmação das diferenças, 

justificadas como culturais, é essencial. Com isso, cabe também ressaltar que, 

diante dos questionamentos levantados a partir da presente pesquisa, foi possível 

observar que o corpo possui caráter essencial para os discursos.  

Safatle (2016, p. 135) retifica tal ideia ao pontuar em seu livro O circuito 

dos afetos que a corporeidade dos sujeitos é afetada pelo que ele chama de 

“incitação mercantil da destruição”, pois diante daquilo que não pode ser decifrado 

pelos discursos veiculados pelo Capital ocorre o ato, chamado por Safatle, de 

“violência” que destrói o que não é reduzível a sua lógica. 

Na verdade, perguntar-se sobre as mutações na corporeidade dos 
sujeitos seria uma forma de determinar o que são aquilo que 
poderíamos chamar de “identidades flexíveis”, ou seja, 
identidades que absorvem a dissolução mercantil das 
determinações de conteúdo (por isso são “flexíveis”), que flertam 
com a indeterminação mesmo sendo capazes de conservar a 
determinação formal de predicação por propriedades (por isso 
ainda são “identidades”) (SAFATLE, 2016, p. 136). 
 

Os discursos de “identidades” existem e persistem apenas a partir dos 

corpos que são tomados por eles apenas como um local em que possam habitar. 

Esses corpos, que são maleáveis e estão em contínua reconfiguração, 

permanecem estáveis apenas diante da lógica de reafirmação do próprio 

enquanto propriedade, o que dentro da sociedade neoliberal mostra-se como 

suficiente para sua reafirmação. 

 Acredito que a proposta de Safatle de pensar os corpos políticos sendo 

produzidos a partir do desamparo se trata justamente de uma colocação que vai 

pelo caminho oposto a essa ideia de unificação dos corpos ao pensá-los como 

partes de determinado discurso por possuírem um “eu” comum. Pois, segundo 

Safatle (2016, p. 21), “Um corpo político produzido pelo desamparo é um corpo 

em contínua despossessão e des-identificação de suas determinações”, fazendo 



50 
 

com que esse “eu” esteja em constantes processos de significação. Ou seja, 

diante de uma proposta que afirme as diferenças a fim de que os indivíduos se 

identifiquem a partir de uma ideia, característica ou posicionamento, está a 

afirmação de que aquela categorização lhe oferecerá a promessa do amparo, que 

é idealizado, diante da angústia que as nossas faltas nos apontam, sendo ela a 

única característica realmente capaz de sustentar uma identificação genuína. 
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