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Prefácio 
 

Pensar a filosofia sem pensar o sujeito, especialmente a partir da modernidade europeia, é 

uma tarefa praticamente impossível. O Filósofo Paulo Ghiraldelli Júnior vem a quase quatro 

décadas, dentro e fora da academia, numa incansável tarefa de estudos, enfrentando o 

problema do sujeito e da subjetividade. Por mais que ao longo dos anos suas pesquisas, 

livros, dissertações e teses tenham percorrido várias áreas da filosofia, as vezes até mesmo 

opostas, Ghiraldelli sempre teve como linha mestre os estudos em torno do sujeito e da 

subjetividade, que geraram essa obra ímpar. Não nos resta dúvidas de que ela será 

indispensável para todo aquele que, de algum modo ou de outro, entrará em contato com 

o problema do sujeito na filosofia e seus desdobramentos. 

Após discorrer sobre a história do sujeito na modernidade a partir de grandes filósofos 

como Descartes, passando por nomes de peso como Kant e Heidegger, Ghiraldelli disseca 

com acuidade os principais pontos da obra do Filósofo contemporâneo italiano – em 

atividade – Giorgio Agamben, um dos principais pensadores da atualidade. 

Em um texto de fácil leitura, com um vocabulário acessível e que torna o livro atraente e 

envolvente para o leitor, é possível de forma menos complicada, mas sem perder o rigor 

teórico-metodológico, adentrar sobre as teses desenvolvidas por Agamben em suas 

principais obras que, assim como Ghiraldelli, tratam do sujeito e da subjetividade, em 

especial, as questões fundamentais que envolvem as questões acerca da linguagem. 

O livro é um convite para os estudos sobre o sujeito a partir das teses de Giorgio Agamben, 

muito discutidas nos encontros realizados pelo autor em São Paulo, no CEFA – Centro de 

Estudos em Filosofia Americana, do qual Ghiraldelli é um dos fundadores ao lado de Alberto 

Tosi Rodrigues. 

 

Prof. Esp. Hugo Lopes de Oliveira 

 

Diretor Geral do 

CAIC Paulo Dacorso Filho UFRRJ – Prefeitura Municial de Seropédica 

 

 

 

Prof. Dr. Leandro Sousa Costa 

 

Professor do Curso de Filosofia da  

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) – Campus União da Vitória 

 

 

 

São Paulo, 23 de abril de 2020 
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I. O que você não pode desconhecer a respeito do 

sujeito 
 

1. Subjetividade e sujeito: da noção popular à noção filosófica  

“Isso é muito subjetivo.” O que se quer dizer com esse tipo de frase? Em geral, trata-se de 

apontar que algo é por demais dependente da avaliação de alguém, e que este usa de 

critérios apreciativos que carecem da possibilidade de universalização. No limite, uma 

avaliação idiossincrática. Aquilo que é do âmbito do sujeito, no nosso vocabulário atual, é 

entendido como restrito ao que denominamos com a palavra “indivíduo”. Se a avaliação 

feita é antes de tudo moral, tendemos a usar a palavra “pessoa” – dizemos “isso é muito 

pessoal”. 

Nesse sentido, subjetivo é o contrário de objetivo, sendo este aquilo que pode ser 

reconhecido por mais indivíduos, ou porque é efetivamente de todos ou porque se põe de 

modo independente do sujeito. Nesse caso, o sujeito é tido como um eu. Assim definimos 

porque a subjetividade é algo que nos remete à consciência ou consciência de si ou 

autoconsciência. Autoconsciência: sei que sei, e este saber ou pensamento a que me refiro 

é meu.  

Podemos atribuir aos animais algo como um certo tipo de pensamento, mas não algo da 

ordem da autoconsciência, esta reflexividade que nos faz atribuir os nossos pensamentos a 

um eu, com o qual nos identificamos. Este tipo de atitude é tomado como algo próprio do 

humano, e diz respeito ao fato de tratarmos a nós mesmos na primeira pessoa do singular, 

como “eu”, e de notarmos que esse eu tem uma continuidade temporal, e por isso o 

chamamos de um “si” ou um “si mesmo”. 

Usamos a palavra “sujeito” também como figura gramatical. Nesse caso, trata-se daquilo ou 

de quem, em um enunciado, recebe predicados. O sujeito é aquele que se sujeita às 

qualidades descritas em um enunciado, ou se sujeita a ser chamado de autor da ação. 

 Agrupando esses vários sentidos, podemos aceitar que o sujeito é aquele que é “consciente 

de seus pensamentos e responsável por seus atos” – uma definição soft utilizada por Luc 

Ferry.1 

O primeiro sentido, o de indivíduo ou pessoa, implicando aí autoconsciência, é moderno. O 

sentido gramatical é mais antigo, e vem da palavra grega hypokeimenon, traduzida para o 

latim como subjectum. Tanto no grego quanto no latim, seu significado era o de substrato, 

“o que está sob”. Em Aristóteles, hypokeimenon era “o que está sob” no sentido de 

substância (ousia), e também o que é o elemento ao qual se atribui predicados. Os dois 

 

1 Ferry, L. “Modernidade e sujeito”. In: Carrilho, M. M. Dicionário do pensamento contemporâneo. Lisboa: D. 

Quixote, 1991. 
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sentidos não se separavam, dado que Aristóteles sempre utilizou uma linguagem ontológica. 

A linguagem em sua obra fundia-se perfeitamente com a sua ontologia, com a sua teoria do 

ser.  

O que os antigos não fizeram foi fundir os dois primeiros sentidos, a autoconsciência e o 

substrato. A teoria da mente ou da alma, as questões sobre o conhecimento de si mesmo e 

a autoconsciência, tudo isso sempre foi tratado à parte das questões a respeito do substrato, 

da substância ou dos fundamentos do mundo. Os antigos não trabalharam com a ideia de 

tomar os fundamentos do mundo como fundamentos da representação, do pensamento. 

Nunca viram no subjectum o nosso moderno sujeito. A historiografia comum, 

principalmente a oriunda de Hegel, anunciou essa fusão como sendo obra de Descartes, e 

fez dessa filosofia o marco de abertura de novos tempos, os tempos modernos ou a 

modernidade.  

Mas, afinal, qual o feito de Descartes? 

Descartes estava preocupado com o ceticismo que, na sua época, tangenciava problemas 

teológicos. Chegou a escrever, espantado, que em Paris já existiam “mais de 50 ateus”!2 

Além do mais, como soldado, viajou por terras as mais distantes do mundo francês e 

arredores, encontrando povos com costumes bem diferentes, cada um com suas verdades. 

Seria a verdade, então, sujeita à geografia e à história? Se assim fosse, seus conhecimentos 

em ciências – e ele era fundamentalmente um cientista – não seriam válidos para todos! 

Por conta dessas preocupações, contra o ceticismo e contra o relativismo, Descartes se 

embrenhou na pesquisa propriamente filosófica, ou, como ele mesmo disse, na investigação 

metafísica. 

Descartes queria ao menos um ponto fixo, independente, ou seja, uma primeira verdade 

indubitável, e então, ele dizia, daria uma primeira derrota ao cético – e que seria enfim a 

sua derrota total. Ele formulou o “penso, logo sou”. Se penso, sou enquanto pensamento 

(dúvida, imaginação, representação em geral etc.). Se penso, sou uma “coisa pensante”, e 

disso não posso ter dúvida. Afinal, a própria dúvida é um pensamento. Eis aí uma intuição 

intelectual. O “eu penso” ou o Cogito assim se fixou como certeza, sua primeira verdade 

indubitável. O Cogito passou então a ser a base, o fundamento sobre o qual se poderiam 

erigir outras verdades. 

Por isso mesmo, nas suas Lições sobre a história da filosofia, no início de sua abordagem a 

respeito de Descartes, Hegel escreveu que “entramos (…) em uma filosofia própria e 

independente, que sabe que procede substantivamente da razão e que a consciência de si 

é um momento essencial da verdade”, abandona aqui o terreno da “teologia filosofante”, 

“ao menos enquanto princípio, para situar-se do outro lado. Aqui, já podemos sentirmo-nos 

 
2 Descartes, R. “Meditações”. In: Descartes II. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1998. 
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em casa e gritar, ao fim, como o navegante depois de uma longa e intrépida travessia por 

mares turbulentos: ‘terra!’”3 

Sair da teologia filosofante: não procurar o porto seguro em Deus, como os medievais, muito 

menos em elementos naturais, como os cosmólogos antigos, e também não como Platão, 

em um mundo à parte do homem. Encontrar a terra firme: ter a consciência de si, ou seja, 

a autoconsciência como a referência básica, o fundamento para todo conhecimento digno 

desse nome. Por essa via hegeliana, nossa historiografia, ao menos durante um bom tempo, 

honrou Descartes como o criador da metafísica moderna no sentido de “metafísica da 

subjetividade”, como ela foi batizada, depois, por Heidegger. 

2. Heidegger e o marco cartesiano 

Tendo a filosofia de Descartes em mente, Heidegger perguntou: “é a subjetividade que se 

define pela egocidade ou é, inversamente, a egocidade que se define pela subjetividade?”4 

Heidegger defendeu a tese de que ao fazer da autoconsciência aquilo que é dos humanos 

(a consciência humana é o que é propriamente humano – admitimos), e ao tornar isso a 

base e o fundamento da verdade, então transformada em certeza, Descartes abriu o 

caminho para a transmutação da palavra “sujeito”. Sujeito e homem se casaram. O enlace, 

segundo ele, se fez pela noção de pensamento enquanto representação. 

Pensar, enquanto um re-presentar, é trazer algo para colocar diante de si. Mas se este 

representar, ao trazer algo diante de si, também coloca a si mesmo no âmbito da co-

representação, cria-se aí o que chamamos de consciência do objeto em conjunto com a 

consciência de si. Trata-se do saber que ao saber de algo ao mesmo tempo se sabe como 

quem sabe de algo. Não à toa Heidegger interpretou o cogito ergo sum de Descartes como 

um concomitante cogito me cogitare. O pensamento não vai da representação do eu para a 

representação da coisa, ele representa a coisa para si e se mantêm ciente de que o si, o self, 

ali está como base da representação – uma base que não pode e não faz sombra, como um 

conteúdo extra, sobre o conteúdo da representação.  

Desse modo, a verdade torna-se certeza (verdade para eu humano, que é um eu que todos 

nós, enquanto humanos, possuímos), e o real não é o que se apresenta, mas o que se 

representa, ou seja, o conteúdo de pensamentos ou enunciados verdadeiros; o que garante 

a realidade de algo é esse pensamento consciente. Como sendo aquele que tem 

consciência, o homem se torna a garantia do real, o fundamento das coisas, o palco do 

mundo. Eis aí o Humanismo em sua expressão filosófica. 

A ciência mais propícia para essa época em que Descartes reina com a metafísica da 

subjetividade é, então, como explicou Heidegger, a ciência que é, ela própria, 

 
3 Hegel, G. W. F. Lecciones sobre la historia de la filosofía III. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 
252. 
4 Heidegger, M. Nietzsche. São Paulo e Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 105. 
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representação. A ciência moderna é explicitamente isso, pois ela se faz por meio de 

modelos. Todo cientista sabe que tem um modelo nas mãos. Como dar aval para tal modelo? 

Como dizer que ele “é verdadeiro” ou que está em acordo com a realidade, ou, ainda, que 

“é a realidade”?  

A verdade desse modelo é dada pela eficácia, ou seja, o modelo permite que a técnica e a 

tecnologia sejam o teste de sua validade e ao mesmo tempo o seu produto final, o que 

importa para a ciência moderna. Não à toa, portanto, a ciência moderna é a única ciência 

que fez florescer a técnica e a tecnologia. Nada é mais serviçal ao projeto de dominação que 

a técnica. Ela subjuga a natureza ontológica e epistemológica ao paradigma da prática de 

sucesso. Assim, se a metafísica da subjetividade conta para o homem que o mundo real é 

para ele e só nele o mundo é real, a ciência moderna garante ao homem que, com a sua 

técnica, o mundo de fato se põe a seu favor. Hegel não deveria ter dito que o navegador 

cartesiano gritou “terra!”, ele deveria ter gritado “homem”, e em seguida, completado “a 

Terra é do homem”.  

Heidegger viu a técnica como o suprassumo da metafísica da subjetividade ou metafísica da 

modernidade, pois a ciência é a forma de pensar permitida por essa metafísica, que, enfim, 

lhe dá apoio ou fundamento. O mundo sob o domínio do desejo de manipulação seriam as 

consequências de um tal movimento. No limite, todo o agir humano, sempre manipulatório, 

seria o gerador de guerras. A barbárie de nossos tempos teria vindo da técnica, no limite, 

do projeto de Humanismo em seu casamento com a metafísica moderna, a metafísica da 

subjetividade. 

Podemos não concordar com as conclusões de Heidegger. Podemos achar que seu desejo 

de reforma do Humanismo não teria tantas justificativas. A sua tese toda depende de como 

ele interpreta o Cogito, o modo como o pensamento é representação. Mas, há algo que é 

mais consensual em sua análise. É que de fato a história da subjetividade, na linha da busca 

de fundamentos, em Descartes, é um lugar notável em que o eu se casa com o sujeito. 

De Kant a Hegel, eu e fundamento ainda caminharam relativamente juntos. Com a 

derrocada do sistema hegeliano, a subjetividade passou a ser sinônimo de egoidade, de 

individualidade, identidade e congêneres, e só muito secundariamente algo do âmbito da 

fundamentação. A filosofia dividiu esse assunto com a psicologia e com a sociologia. Os 

tempos de Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Freud, Sartre e a Escola de Frankfurt foram 

tempos de revezes na metafísica da subjetividade. Ao final dessa época, a história da 

subjetividade, então, procurou um novo início. Nos anos 1960, Foucault, por exemplo, 

chegou a anunciar que ele não tinha interesse na subjetividade como base da verdade, mas 

queria, sim, sem dar importância para uma contradição performática, fazer a história da 

verdade e da subjetividade. Derrida e Rorty e outros que, por algum tempo, foram 

chamados de pós-modernos, trilharam caminhos parecidos. Nada que não pudesse se casar 

com Wittgenstein, crítico da “linguagem privada”, e com Donald Davidson, avesso ao 

“mentalês” – uma linguagem que expressaria o mental original e fidedignamente. 
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Na trilha da palavra 

A situação contemporânea, portanto, merece um redesenho quanto aos objetivos da 

historiografia. Aí sim vale a pena pensar a história do eu ou do ego, do indivíduo e da 

liberdade individual a partir de Sócrates, dos estoicos, de Agostinho, de Montaigne etc., 

como sendo uma preparação para a formação da subjetividade moderna, para então falar 

dos tempos de dissolução, crítica, desconstrução, reconstrução do sujeito. É uma visão 

retrospectiva, que joga para o passado a busca de formação do conceito de subjetividade 

moderna, tendo consciência – e isso é importante – que muitos dos filósofos antigos não 

usavam a noção de subjetividade relacionada ao eu ou à autoconsciência. 

Todavia, não devemos deixar que Heidegger, com seus escritos bem concatenados, nos 

seduza. Os estudiosos da trilha da palavra ‘’sujeito’’ nos lembram que o próprio Descartes, 

de fato, não se utilizou desse termo em sentido moderno, e que Heidegger teria sido mais 

feliz em suas escolhas se estivesse falando propriamente de Kant. Além disso, o modo como 

ele trabalhou com a história da filosofia, também revela o casamento entre a ideia de 

fundamento, ou seja, sujeito, com a ideia de eu, de uma maneira mágica. Nessa visão, um 

belo dia Descartes teria acordado completamente cartesiano – no sentido que a 

historiografia o consagrou, desde Hegel. Descartes teria, inusitadamente, sem nenhuma 

história antecedente, passado a falar do Cogito como um sustentáculo, no sentido de 

subjectum ou de fundamento. 

Parece que Descartes utilizou a palavra sujeito como subjectum somente em uma réplica a 

Hobbes, e esta palavra ganhou idas e vindas na literatura pré-Kant, especialmente com Wolff 

e Leibniz. Todavia, com Kant, aí sim ela se explicitou claramente. Os especialistas no assunto 

se utilizam de vários modos de apresentar esse quadro! 

Em seu Arqueologia do sujeito, Alain de Libera5 constrói um panorama com a intenção de 

mostrar uma rede mínima formada por palavras intercambiáveis no desdobramento 

histórico: “sujeito”, “substância”, “pessoa” e “hipóstase (supósito)” – sendo esta última a 

mais diretamente ligada ao subjectum. Ele vê no “momento kantiano” um ponto de chegada 

e um novo ponto de partida. Ao invés de ir pelas três Críticas kantianas, em que a palavra 

“sujeito” realmente já aparece como ligada ao “eu” e, especialmente, ao “eu penso” como 

o que está sempre “presente em cada uma das representações”, Libera prefere citar o texto 

da antropologia de Kant, que ele faz questão de lembrar que foi traduzido do alemão para 

o francês por Foucault – um dos pioneiros contemporâneos nos estudos de história da 

subjetividade. O trecho que abre a Antropologia é bem conhecido: 

“Possuir o eu em sua representação: esse poder eleva o homem 

infinitamente acima de todos os outros seres vivos sobre a terra. Por isso 

ele é uma pessoa; e graças à unidade da consciência em todas as 

mudanças que podem lhe ocorrer, ele é uma única e mesma pessoa, isto 

 

5 Libera, A. Arqueologia do sujeito: nascimento do sujeito. São Paulo: Editora Fap-Unifesp, 2013. 
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é, um ser inteiramente diferente, pela posição e pela dignidade, de coisas 

como os animais sem razão, dos quais se pode dispor à vontade; e isso, 

mesmo quando ele não pode dizer Eu, pois ele o tem em seu pensamento; 

assim todas as línguas, quando falam na primeira pessoa, devem pensar 

esse Eu, mesmo que não o exprimam por uma palavra particular. Pois essa 

faculdade de pensar é o entendimento.”6 

Libera argumenta, então, que esse texto não fala da palavra “sujeito”, mas que é um texto 

que não se separa das Críticas, e que a subjetividade ali está sob a capa de “pessoa”. É 

importante aqui deixar o próprio Libera explicar a passagem: 

“O sujeito moderno está aí. Só falta… a palavra e a alusão a uma qualquer 

‘subjetividade’. Tudo o que se tem é o hapax legomenon: a palavra Ichheit, 

e uma outra, mais familiar, mas sem relação visível com a sub-jetidade: 

Person. Por que então falar de ‘subjetividade’ a propósito desse manifesto 

da expressão da pessoa em ‘primeira pessoa’? Kant não diz: dadurch ist er 

ein Subjekt, ‘por isso o homem é um sujeito’, mas sim dadurch ist er eine 

Person, ‘por isso ele é uma pessoa’. A explicação é óbvia: o texto da 

Antropologia é solidário, para Kant como para nós, à invenção kantiana da 

subjetividade transcendental, à introdução na Crítica e em outros textos 

de Subjektivität e de Subjekt. Mas, sobretudo, o sujeito está aí, escondido 

atrás da exigência ‘de unidade da consciência em todas as mudanças que 

podem lhe ocorrer’, que supostamente faz da pessoa que eu sou uma 

mesma e única pessoa: ele ocupa o lugar, a função do sujeito ontológico, 

a da ousia primeira de Aristóteles, cuja característica fundamental é 

precisamente ‘a aptidão a receber pressões sendo a mesma e 

numericamente uma’ (Cat., 6, 4a10-11). Essa será, essa foi, de Aristóteles 

a Kant, a de todos os seus substitutos.”7 

Mas, enfim, com isso tudo, Libera está contra ou favor de Heidegger? Ele dá ou não crédito 

ao modo de Heidegger apresentar a modernidade, de certo modo pondo Descartes como 

falando do sujeito como fundamento e como eu ou consciência, sem prévias? 

Na verdade, a investigação de Libera tem como objetivo mostrar que não há um gap sem 

ponte entre Aristóteles e Descartes. Ele felicita Heidegger na medida em que este viu de 

fato uma transição entre subjetidade para a subjetividade. Introduzindo a palavra 

subjetidade, Heidegger, na explicação de Libera, quer fazer entender três teses conexas: 

“1) o ser é metafisicamente determinado pelo subjectum latino, isto é, 

mais originalmente pelo hypokeimenon grego, não pelo ‘eu’ ou a 

‘egoidade’, o que significa que 2) a ‘subjetividade’ da metafísica moderna 

 
6 Apud Libera, p. 102. 
7 Ibidem, pp. 103-104. 
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é um ‘modo de subjetidade’, e que 3) a passagem da ‘subjetidade’ à 

‘subjetividade’, que assinala a entrada na modernidade, ‘se deixa pensar a 

partir de Descartes, como o momento em que o ego, que se tornou o 

‘sujeito insigne’, adquire o estatuto do ente ‘mais verdadeiro’.” 8  

Mas ele procura mostrar que essa transição é preenchida por uma longa história da filosofia 

não contada, não linear, que está relacionada ao modo como o subjectum foi se pondo como 

sujeito e ao mesmo tempo adquirindo características de eu ou de indivíduo ou de pessoa, 

em um movimento que culmina depois de Descartes, e não propriamente com Descartes. A 

modernidade se abre como cartesiana, mas depois de Descartes. A metafísica da 

subjetividade é uma construção medieval e com seu acabamento em função de se tornar 

um início da modernidade filosófica, depois de Descartes. 

3. O sujeito cartesiano como invenção kantiana 

Alain de Libera, com apoio de Barbara Cassin e Étienne Balibar, é dono de uma tese a 

respeito de história da subjetividade bastante ousada.9 Ela possui duas partes. Para ele, o 

que conhecemos como subjetividade moderna, que em geral tomamos como uma produção 

cartesiana, não foi algo que não esteve presente antes de Descartes, nos tempos medievais. 

Além disso, a própria subjetividade moderna enquanto sinônimo de subjetividade 

cartesiana, ou o próprio sujeito cartesiano, não se associariam ao que falamos em nossos 

manuais a esse respeito se Kant não as tivesse entregue a nós como ele as entregou. 

A primeira parte da tese de Libera diz respeito ao que ele chama, em empréstimo de 

Heidegger, de passagem da subjetidade à subjetividade. A subjetidade diz respeito ao 

subjectum enquanto tradução de hypokeimenon. Trata-se do “que está sob”, do substrato 

ou fundamento. A subjetividade é a subjetividade moderna, trata-se do eu enquanto aquela 

evidência garantidora de certeza vinda da autoconsciência, o “eu penso”, o cogito 

cartesiano. A subjetividade moderna, segundo Libera, tem essa característica de agrupar 

ambas as noções. Ela é, em parte, o cogito cartesiano, o “eu penso”, mas com características 

de substrato, de base. Ela é o ”eu penso” que “acompanha todas as [minhas] 

representações”, como em Kant.  

O sujeito kantiano, ele sim prontamente moderno, é o sujeito transcendental que acolhe 

em seu núcleo o “eu penso”, mas que o destitui de sua característica ontológica cartesiana. 

Não se trata do “eu penso, logo sou”, mas do eu penso, logo sou, mas sou algo de existência 

transcendental, ou seja, algo que existe “problematicamente”, como uma condição para que 

o pensamento exista e para que as experiências sejam possíveis, e sejam as experiências de 

um sujeito. Transcendental, aqui, refere-se a um campo que transcende o empírico, mas 

que não é da ordem exclusivamente do velho transcendente da metafísica tradicional, e sim 

um campo que é pressuposto para que possamos falar de um eu tendo as experiências que 

 
8 Ibidem, pp. 149-50. 
9 Balibar, É.; Cassin, B. e Libera, A. “Subject”. Radical Philosophy (138), julho/agosto, 2006, pp. 15-41. 
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tem. Libera diz que, após Kant, lemos Descartes como se tudo isso já estivesse presente 

nele. 

Libera conta que a terminologia empregando sujeito-objeto, com a subjetividade contendo 

o aparato de apreciação estética ou moral, já estava presente no mundo kantiano ou um 

pouco antes dele, mas que, com ele, de fato veio a invenção da 

“problemática de um pensamento cujas condições de acesso tanto à 

objetividade das leis da natureza e à universalidade de valores éticos e 

estéticos repousam em sua própria constituição (a assim chamada 

Revolução Copernicana), e dá o nome ‘sujeito’ (em oposição a ‘objeto’) à 

individualidade genérica inerente ao jogo entre as faculdades de 

conhecimento; para todas as mentes finitas, esse jogo constitui ‘o mundo’ 

e fornece o significado ao fato de agir no mundo (…)”10 

Dito isso, Libera explicita as passagens de Kant que mostram sua acepção de sujeito:11 

Passagem 1 

“O eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações; se 

assim não fosse, algo se representaria em mim, que não poderia, de modo 

algum, ser pensado, que o mesmo é dizer, que a representação ou seria 

impossível ou pelo menos nada seria para mim. A representação que pode 

ser dada antes de qualquer pensamento chama-se intuição. Portanto, 

todo o diverso da intuição possui uma relação necessária ao eu penso, no 

mesmo sujeito em que esse diverso se encontra. Esta representação, 

porém, é um ato da espontaneidade, isto é, não pode.” (Crítica da Razão 

Pura, § 12, B132) 

Passagem 2 

“Eu sou, enquanto pensante, objeto do sentido interno e chamo-me alma. O 

que é objeto dos sentidos externos chama-se corpo. Assim, a expressão eu, 

enquanto ser pensante, indica já o objeto da psicologia, (…) O eu penso é, pois, 

o único texto da psicologia racional de onde esta deverá extrair toda a sua 

sabedoria. Facilmente se vê que se esse pensamento deve referir-se a um objeto 

(a mim próprio), não poderá conter senão predicados transcendentais (…) Sobre 

isto se baseiam quatro paralogismos de uma doutrina transcendental da alma, 

que falsamente se considera uma ciência da razão pura acerca da natureza do 

nosso ser pensante. Não podemos dar-lhe outro fundamento que não seja a 

 
10 Ibidem, p. 30 
11 Optei por usar a tradução de Portugal da Crítica da Razão Pura, da Fundação Calouste Gulbenkian. No 
artigo original, de Libera, Cassin e Balibar há a edição em alemão em conjunto com a tradução em inglês. No 
essencial, para os objetivos deste texto, diferentemente do objetivo do texto desses professores franceses, 
nada se perde. 
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representação eu, representação simples e, por si só, totalmente vazia de 

conteúdo, da qual nem sequer se pode dizer que seja um conceito e que é 

apenas uma mera consciência que acompanha todos os conceitos. Por este‘eu’, 

ou ‘ele’, ‘aquilo’ (a coisa) que pensa, nada mais se representa além de um sujeito 

transcendental dos pensamentos = X, que apenas se conhece pelos 

pensamentos, que são seus predicados.” (Crítica da Razão Pura, A 342-3, 345-6) 

Passagem 3 

“A proposição eu penso, porém, é aqui considerada apenas em sentido 

problemático, não enquanto possa conter a percepção de uma existência 

(como o cartesiano cogito, ergo sum), mas porque a consideramos 

unicamente do ponto de vista da sua possibilidade, para ver que 

propriedades podem derivar dessa proposição tão simples, relativamente 

ao seu sujeito (quer este sujeito exista quer não). Se o fundamento do 

nosso conhecimento racional puro dos seres pensantes em geral fosse 

algo mais do que o cogito, se nos socorrêssemos também das observações 

acerca do jogo dos nossos pensamentos e das leis naturais do eu 

pensante, que daí se extraem, resultaria então uma psicologia empírica 

(…)” (Crítica da Razão Pura, A 347) 

Ele insiste, então, e bem corretamente, que Kant imputa a Descartes uma coisa que só ele 

próprio, Kant, realizou, ou seja, o acoplamento do subjectum no sentido antigo à 

autoevidência da consciência. Mas Kant deu a entender que Descartes substancializou o 

Cogito. Mas isso de fato não ocorreu. Aliás, nem Kant ou Descartes substancializaram o 

cogito. O cogito, ou seja, o “eu penso”, é o “eu sou”. Isso é uma afirmação, antes de tudo, 

de existência. A questão de eu ser uma “coisa pensante” e da res cogitans ser tomada como 

substância, é uma outra questão. O cogito enquanto cogito, na formulação cartesiana, 

enquanto existência, é tomada por Kant, que o destitui de sua legitimidade de estar se 

pondo na condição de existência real, para passar, então, para uma existência 

transcendental. O cogito ou o “eu penso”, como Agamben bem notou em relação ao 

chamado sujeito, possuem uma incrível “fraqueza ontológica”.12 Não é possível para o Eu se 

colocar como representação junto da representação de qualquer coisa. Se assim o fizesse, 

atrapalharia a representação, o seu conteúdo formaria como que uma sombra subjetiva 

sobre o conteúdo de objeto que é formulado pelo sujeito. 

4. O “Eu penso” de Kant 

A “fraqueza ontológica” do sujeito moderno, apontada por Agamben como necessária, e 

que de certa maneira aparece em Kant, na verdade é anterior a ele. Ela remonta a Pascal e 

Hume. 

 

12 Agamben, G. What is philosophy?. Stanford: Stanford University Press, 2018, pp. 9-10. 
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Hume foi filósofo e trabalhou como bibliotecário. Que se saiba, não jogou livros fora ou os 

colocou em fogueiras. Mas deixou um escrito espantoso, ao menos para antinazistas e 

bibliotecários. Ele disse que muitos livros, especialmente os de metafísica e teologia, 

deveriam ir para as chamas. 

A fúria incendiária de Hume tinha uma justificativa bem clara, vinda de sua consideração 

sobre o que é o conhecimento. Analisando nossos enunciados ou, melhor dizendo, 

proposições, que em geral são tomados como um saber, dado sua disposição do tipo “S é 

P”, o filósofo britânico expôs três grupos. As proposições foram separadas por ele em 

analíticas, sintéticas e as que caberiam na caixa do nonsense. Do que se trata? 

Uma verdade analítica é aquela em que o predicado nada acrescenta de informação que já 

não esteja contida no sujeito. Por exemplo, que 3+5=8. Se “três mais cinco são oito”, o oito 

nada diz a mais do que já sabemos com três mais cinco. O mesmo ocorre com “As gêmeas 

são irmãs”. Gêmeas já trazem a informação de que são irmãs. Uma proposição sintética, por 

sua vez, é aquela em que o predicado diz do sujeito algo que não está nele implícito. Digo 

“Pedro é negro”. Pedro é um amigo meu, realmente negro. Mas nem todo Pedro é negro, e 

o enunciado traz uma informação sobre Pedro que de modo algum está contida em seu 

nome. As verdades empíricas, das ciências empíricas, diferente das verdades, por exemplo, 

matemáticas, não são tautologias, e são elas que fazem a ciência avançar. Ora, por definição 

a metafísica não trata das relações matemáticas e nem de “questões de fato”, da empiria, 

então Hume não exitou em colocar os enunciados da metafísica sob a rubrica do nonsense 

ou do meramente sofístico. Seria um alívio para as estantes e um horror somente para os 

ácaros se tais livros pudessem ir para a fogueira. 

Hume renovou o ceticismo. A sua conclusão a respeito do conhecimento humano o fez 

elaborar a seguinte proposta: o nonsense é posto no lixo e as verdades analíticas nos dão 

informação que já possuímos, então o que nos resta é a construção do conhecimento vindo 

da empiria, que é sempre contingente. Nesse caso, teríamos de notar o conhecimento 

empírico, e ao menos nos certificarmos, mesmo, para casos específicos e a respeito de 

proposições particulares, se elas são ou não alimentadas por algum dado sensível. 

Ora, um tal procedimento, uma vez aplicado à ideia de eu, trouxe a Hume uma conclusão 

que, antes dele, havia estado nas mãos de Pascal, ainda que por outras vias. Tomando a 

ideia de eu, o conceito de eu, qual seria o dado sensível a ele correspondente? Falamos que 

um eu sente dor, calor, esclarecimento, amor, ódio. Mas tudo isso não forma uma alma 

cartesiana, uma res cogitans. O que chamamos de eu nada é senão um “feixe ou uma 

coleção de percepções diferentes”; forma-se aí um fluxo perpétuo e contínuo, e não uma 

substância. Essa transformação contradiz a própria noção de substância, que precisa 

guardar, principalmente, uma homogeneidade. 

As propostas de Pascal e Hume podem ser brevemente comparadas, de modo a elucidar 

uma ideia de eu que não deixou de ser levada em conta, depois, por Kant. 



16 

 

O que Pascal fez é simples de entender. Ele abstraiu elementos do corpo e da alma, como 

beleza ou memória, mostrando-os contingentes e mutáveis, para revelar então que o eu, 

sem suas qualidades, não subsistiria como o que podemos amar. Em seus Pensamentos, 

suas duas perguntas revelam todo o seu intento: “(…) como amar o corpo ou a alma, senão 

por essas qualidades, que não são o que faz o eu, de vez que são perecíveis? Com efeito, 

amaríamos a substância da alma de uma pessoa abstratamente, e algumas qualidades que 

nela existissem?”13 

Sua conclusão foi a de que isso não seria possível, e se fosse, não passaria de uma grande 

injustiça. Então, retirando a conversa do plano metafísico, ele a concluiu em um plano moral 

e social, de valores: “Que não se zombe mais, pois, dos que se fazem homenagear por seus 

cargos e funções, porquanto só se ama alguém por qualidades de empréstimo.”14 

Mutatis Mutandis Hume fez o mesmo. Ele zombou dos filósofos que imaginavam estar a 

todo o momento “intimamente conscientes daquilo que denominamos eu”. Colocou em 

xeque a identidade substancial, implícita na ideia de eu. Em seu Tratado da natureza 

humana, ele afirmou que “toda ideia real deve ser sempre derivada de uma impressão”, 

mas o “eu ou pessoa não é uma impressão, e sim aquilo a que nossas ideias e impressões 

supostamente se referem”. Então, “se alguma impressão dá origem à ideia de eu, essa 

impressão tem de continuar invariavelmente a mesma ao longo de todo o curso de nossas 

vidas – pois é dessa maneira que o eu supostamente existe”. Ora, concluiu ele: “não há 

qualquer impressão constante e invariável.” E zombeteiramente advertiu: “quanto mais 

penetro intimamente naquilo que denomino meu eu, sempre deparo com uma ou outra 

percepção particular, de calor ou frio, luz ou sombra, amor ou ódio, dor ou prazer.” “Nunca 

apreendo a mim mesmo, e pode-se dizer verdadeiramente que não existo.” Terminou esse 

raciocínio de modo irônico e hilariante: “À parte alguns metafísicos dessa espécie [que 

acreditam no eu], (…) os demais homens não são senão um feixe ou uma coleção de 

diferentes impressões (…)”15 

Hume não só queria botar fogo nos livros que ajudava a guardar, mas também desejava que 

o ego do bibliotecário (afinal, filósofo) também fosse menos inflado substancialmente! 

Por sua vez, Kant levou a sério várias das formulações de Hume, mas estava bem menos 

propenso a queimar bibliotecas. Também não queria, de forma alguma, destituir 

bibliotecários, filósofos ou quaisquer outras figuras da posse de um eu, nem mesmo 

volatizar o eu. 

Kant quis examinar a capacidade da razão de conhecer, e ver também no que o que era da 

ordem da metafísica poderia reclamar de sobrevida para si mesma nesse contexto. 

 
13 Pascal, B. “O que é o eu? Pensamentos”. In: Pascal. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 117. 
14 Idem, ibidem. 
15 Hume, D. Tratado da natureza humana. São Paulo: Ed. Unesp/Imprensa Oficial do Estado, 2000, Livro I, 
Parte IV, Seção VI, § 1-6. 



17 

 

O exame da razão ou, melhor dizendo, do aparato cognitivo racional (do homem ou de um 

ser galáctico racional), que só poderia ser feito pela razão, levou Kant a criar um campo 

transcendental. Esse campo seria formado por faculdades humanas dispostas ao 

conhecimento, ao julgamento moral e à avaliação estética. Na tradição filosófica desde 

Platão: o atinente à verdade, ao bem e ao belo. Esse campo corresponderia ao campo das 

faculdades humanas, e o adjetivo “transcendental”, aí posto, queria dizer que tais 

faculdades deveriam funcionar segundo uma situação ideal, guardando as características 

lógicas da necessidade e da universalidade. 

No exame do campo transcendental do conhecimento, Kant explicitou três grandes 

faculdades: a da sensibilidade, responsável pela intuição; a do entendimento, responsável 

pelos conceitos (e linguagem); e a da razão (pura), responsável pelas ideias. Nessa teoria, a 

sensibilidade abriga a intuição do tempo e a intuição do espaço, tendo uma parte empírica, 

atinente à exterioridade (o campo das coisas em si), e uma parte interna, propriamente 

pura. A coisa em si poderia, assim, dar origem à coisa percebida (a coisa em fenômeno), 

segundo o feito de um aparato de percepção, se ocorrida no espaço e no tempo enquanto 

faculdades da sensibilidade. Mas, para que uma tal coisa ganhasse um nome, pudesse ser 

explicitada em termos de conceitos e noções enquanto o que faz parte da linguagem, ela 

teria de receber uma intervenção de um outro aparato. Aliás, um tal aparato já de início 

estaria trabalhando, dirigindo a sensibilidade na unificação da intuição. Esse aparato é o do 

entendimento, com suas categorias: causalidade, substancialidade etc. Tais categorias, uma 

vez aplicadas ao então objeto formado, ou seja, percebido no tempo e no espaço, estariam 

sob a direção de um terceiro aparato, inclusive para não gerarem um regresso infinito: a 

razão. A razão disporia de ideias unificadoras e capazes de colocar fim ao raciocínio causal 

infinito. Essas ideias seriam as de Deus (origem das causas), alma (a substância perene 

máxima) etc. As ideias da razão não corresponderiam, então, tanto quanto as intuições e 

conceitos, ao campo da existência real empírica, mas à existência transcendental, 

necessárias e universais para que o tal ser racional viesse a ser um ser racional conhecedor. 

O funcionamento dessa maquinaria transcendental kantiana se daria em harmonia, 

forjando representações, ou seja, conhecimentos. O conhecimento seria fenomênico, isto 

é, aquilo que nos aparece, que é formado por nós. Nesse caso, o aparecer não é o mero 

aparecer. Ele é o aparecer mesmo, o único possível, o que é feito a partir das coisas em si 

segundo a ordem do aparato transcendental que faz ocorrer os fenômenos. 

O conhecimento humano, explicado agora pelo modelo da maquinaria kantiana 

transcendental, teria como ponto de partida e de chegada a sensibilidade. E nisso Hume 

teria sido, em parte, respeitado. Em parte, eu digo, pois em Kant se forma algo impensado 

em Hume, as próprias faculdades como que gerando uma espécie de estrutura funcional 

humana, o aparato transcendental. Mas, então, quais seriam os limites da razão, ou do 

aparato de conhecer como um todo? Ora, a faculdade do entendimento não poderia virar 

em direção às suas costas e tentar conhecer as ideias que lhe dariam a condição de atuação, 

por exemplo, aplicar as categorias ao que não é formado na sensibilidade, e sim no âmbito 

da razão pura, ou seja, Deus, alma etc. Tais ideias da razão seriam condições 
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transcendentais, do âmbito interno, para fazer funcionar outras condições transcendentais, 

as do entendimento, que por sua vez se debruçaria sobre o sensível enquanto objetos já 

intuídos, ou seja, já ocorrido no âmbito do espaço e tempo que, agora, também seriam, de 

certo modo, subjetivos. 

O esquema abaixo, explicitando o esquema da maquinaria kantiana transcendental, explica 

a dinâmica desse aparato. 

 

Fig. 1 

Esse seria o funcionamento do aparato voltado ao conhecimento, o campo de atuação para 

nos dar a verdade. Mas há mais que isso. É necessário que o conhecimento obtido seja o 

conhecimento que um Eu possa reclamá-lo como seu. 

Essa passagem de Deleuze, ainda que longa, vale a pena ser observada, pois analisa de modo 

bem claro a função do “eu penso”, sua inerência ao núcleo do aparato transcendental de 

Kant, e sua função insubstituível, e de fundamento, no âmbito do conhecimento. 

 “Na verdade, o conhecimento implica duas coisas que ultrapassam a 

própria síntese: implica a consciência ou, mais precisamente, o pertencer 

das representações a uma mesma consciência na qual elas devem estar 

ligadas. Ora, a síntese da imaginação, tomada em si mesma, não é, em 

absoluto, consciência de si. Por outro lado, o conhecimento implica uma 

relação necessária com um objeto. O que constitui o conhecimento não é, 

simplesmente, o ato pelo qual se faz a síntese do diverso, mas o ato pelo 

qual se relaciona a um objeto o diverso representado (recognição: é uma 

mesa, é uma maçã, é tal ou tal objeto….). Essas duas determinações do 

conhecimento têm uma profunda relação. As minhas representações são 

minhas, na medida em que estão ligadas na unidade de uma consciência, 

de tal modo que o ‘Eu penso’ as acompanhe. Ora, as representações não 



19 

 

se unem assim em uma consciência, sem que o diverso que elas sintetizam 

se relacione, por isso mesmo, a um objeto qualquer. Não há dúvida de que 

só conhecemos objetos qualificados (qualificados como tal ou tal por uma 

diversidade). Mas nunca o diverso se relacionaria a um objeto se não 

dispuséssemos da objetividade como de uma forma em geral (‘objeto 

qualquer’, ‘objeto = x’). De onde vem essa forma? O objeto qualquer é o 

correlato do Eu penso ou da unidade da consciência, é a expressão do 

Cogito, sua objetivação formal. Do mesmo modo, a verdadeira fórmula 

(sintética) do Cogito é: eu me penso e, ao me pensar, penso o objeto 

qualquer ao qual relaciono uma diversidade representada. A forma do 

objeto não remete à imaginação, mas ao entendimento: ‘Afirmo que o 

conceito de um objeto em geral, que não se poderia encontrar na mais 

clara consciência da intuição, pertence ao entendimento como a uma 

faculdade particular’. Todo o uso do entendimento desenvolve-se, com 

efeito, a partir do Eu penso; além.”  

Apêndice: Kant análise do parágrafo 16 da Crítica da Razão Pura (CrRP) 

CrRP. “O eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações; se assim não 

fosse, algo se representaria em mim, que não poderia, de modo algum, ser pensado, que o 

mesmo é dizer, que a representação ou seria impossível ou, pelo menos, nada seria para 

mim.” 

Eu penso X ou Eu penso Y. X e Y são representações. O “eu penso” as acompanha de modo 

que elas sejam pensamentos para mim, representações para mim. Sartre sublinha que, 

nesse caso, devemos notar bem que Kant não diz que o “eu penso” acompanha as 

representações, mas “deve poder” acompanhar. Kant se mantêm fiel ao seu programa 

crítico, ou seja, de traçar as condições pelas quais a experiência é possível. Kant trata com 

questões de direito e não de fato. Ele está dizendo: para que exista representações que 

sejam as minhas representações é necessário admitir um “eu penso” a cada X ou Y, ou seja, 

que X e Y são meus pensamentos, que os reúno como meus. Eu sou a unidade de 

aglutinação de X e Y enquanto pensamentos. Sou o pensante de X e Y, e X e Y são os objetos 

pensados – meus, de uma unidade. 

CrRP. “A representação que pode ser dada antes de qualquer pensamento chama-se 

intuição. Portanto, todo o diverso da intuição possui uma relação necessária ao eu penso, 

no mesmo sujeito em que esse diverso se encontra.” 

“Eu penso X” significa eu represento X para mim. Mas isso não significa que X, a 

representação, não possa se dar sem pensamento. Pode. Nesse caso, ela se chama intuição. 

O múltiplo da intuição, no entanto se faz como que pronto para ser abordado pelo “eu 

penso”. Kant aqui usa a palavra sujeito, em um sentido que, a partir dele, irá se consagrar. 

O “eu penso” funciona aqui como sujeito, ou seja, como o que está sob (hypokeimenon 

transformado em subjectum e, então, sujeito), o substrato comum a todo pensamento com 
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conteúdo X ou Y. O sujeito é então o lugar da unificação do múltiplo, e faz tal serviço 

pensando. Dizer aqui “mesmo sujeito” quer dizer o mesmo substrato, isto é, o mesmo “eu 

penso”, que o “mesmo” por ser completamente comum. 

CrRP. “Esta representação, porém, é um ato da espontaneidade, isto é, não pode considerar-

se pertencente à sensibilidade. Dou-lhe o nome de apercepção pura, para a distinguir da 

empírica ou ainda o de apercepção originária, porque é aquela autoconsciência que, ao 

produzir a representação eu penso, que tem de poder acompanhar todas as outras, e que é 

una e idêntica em toda a consciência, não pode ser acompanhada por nenhuma outra.” 

Kant aqui explicita as características dessa representação especial, o “eu penso”. Ele 

acompanha (ou melhor: deve acompanhar) toda representação, mas trata-se de uma 

representação que é una e idêntica, mas que não é empírica, e pertence então à maquinaria 

transcendental. Nesse sentido, ela própria não é acompanhada de nenhuma outra 

representação. Não há aqui nenhum regresso ao infinito. Não há aqui um “eu penso” do “eu 

penso” e assim sucessivamente. Pois o “eu penso” é uma apercepção originária gerada 

espontaneamente, sem a faculdade da sensibilidade. O “eu penso” como apercepção 

originária dá ao sujeito sua verdadeira condição de sujeito, que é uma estrutura formal, e 

que subjaz a cada nova intuição. 

CrRP. “Também chamo à unidade dessa representação a unidade transcendental da 

autoconsciência, para designar a possibilidade do conhecimento a priori a partir dela. 

Porque as diversas representações, que nos são dadas em determinada intuição, não seriam 

todas representações minhas se não pertencessem na sua totalidade a uma 

autoconsciência; quer dizer, enquanto representações minhas (embora me não aperceba 

delas enquanto tais), têm de ser necessariamente conformes com a única condição pela 

qual se podem encontrar reunidas numa autoconsciência geral, pois não sendo assim, não 

me pertenceriam inteiramente. Desta ligação originária se podem extrair muitas 

consequências.” 

Eis que o “eu penso”, que é a apercepção originária, se revela como “unidade transcendental 

da autoconsciência”. É a minha consciência de que penso. É a autoconsciência geral que se 

faz sujeito, isto é, uma unidade do campo transcendental. Trata-se aqui do próprio sujeito 

transcendental em sua função específica. 

CrRP. “Acontece que esta identidade total da apercepção de um diverso dado na intuição 

contém uma síntese das representações e só é possível pela consciência desta síntese. Com 

efeito, a consciência empírica que acompanha diferentes representações é em si mesma 

dispersa e sem referência à identidade do sujeito. Não se estabelece, pois, essa referência 

só porque acompanho com a consciência toda a representação, mas porque acrescento uma 

representação a outra e tenho consciência da sua síntese. Só porque posso ligar numa 

consciência um diverso de representações dadas, posso obter por mim próprio a 

representação da identidade da consciência nestas representações; isto é, a unidade a 

analítica da apercepção só é possível sob o pressuposto de qualquer unidade sintética.” 



21 

 

Kant aqui dá o caráter moderno ao sujeito. O “eu penso” que acompanha as representações 

é unificado em uma autoconsciência transcendental, mas essa autoconsciência não é só 

sujeito em sentido de substrato, mas também adquire o caráter de agente, pois ele é 

responsável pela síntese do que é o dado da intuição. Kant diz que “a unidade analítica da 

apercepção só é possível sob o pressuposto de qualquer unidade sintética”. Esse é o 

trabalho do entendimento, da espontaneidade, do sujeito com agente. Ou seja, se penso o 

vermelho, e este vermelho sou eu quem pensa, e posso dizer que é uma minha 

representação, isso ocorre porque antes pensei o vermelho como ligado a outras 

representações. Antes houve uma unidade de síntese, para então ser possível a unidade 

analítica. Esse é o trabalho do entendimento. O que confere ao sujeito seu papel de ativo. 

CrRP. “O pensamento de que estas representações dadas na intuição me pertencem todas 

equivale a dizer que eu as uno em uma autoconsciência ou, pelo menos, posso fazê-lo; e, 

embora não seja ainda, propriamente, a consciência da síntese das representações, 

pressupõe pelo menos a possibilidade desta última; isto é, só porque posso abranger o 

diverso dessas representações numa única consciência chamo a todas, em conjunto, minhas 

representações. Não sendo assim, teria um eu tão multicolor e diverso quanto tenho 

representações das quais sou consciente. A unidade sintética do diverso das intuições, na 

medida em que é dada a priori, é, pois, o princípio da identidade da própria apercepção, 

que precede a priori todo o meu pensamento determinado. A ligação não está, porém, nos 

objetos, nem tampouco pode ser extraída deles pela percepção e, desse modo, recebida 

primeiramente no entendimento; é, pelo contrário, unicamente uma operação do 

entendimento, o qual não é mais do que a capacidade de ligar a priori e submeter o diverso 

das representações à unidade da apercepção. Este é o princípio supremo de todo o 

conhecimento humano.” 

Kant insiste que a unidade que se faz pela autoconsciência não é passiva, mas ativa, e é algo 

não do campo empírico, que atinge a sensibilidade, mas algo do campo transcendental. O 

sujeito é sujeito transcendental, como operação do entendimento, é a base das 

representações e ao mesmo tempo, ativamente, o que faz, enquanto autoconsciência, a 

unidade da apercepção. Sem essa atividade, função de um sujeito agora, modernamente, 

ativo, a consciência se faria consciência na dispersão do múltiplo fornecido pela 

sensibilidade. Teríamos pensamentos de um eu que não veria como o mesmo eu. 

CrRP. “Este princípio da unidade necessária da apercepção é, na verdade, em si mesmo, 

idêntico, por conseguinte uma proposição analítica, mas declara como necessária uma 

síntese do diverso dado na intuição, síntese sem a qual essa identidade completa da 

autoconsciência não pode ser pensada. Com efeito, mediante o eu, como simples 

representação, nada de diverso é dado; só na intuição, que é distinta, pode um diverso ser 

dado e só pela ligação numa consciência é que pode ser pensado. Um entendimento no qual 

todo o diverso fosse dado ao mesmo tempo pela autoconsciência seria intuitivo; o nosso só 

pode pensar e necessita de procurar a intuição nos sentidos. Sou, pois, consciente de um eu 

idêntico, por relação ao diverso das representações que me são dadas numa intuição, 

porque chamo minhas todas as representações em conjunto, que perfazem uma só. Ora isto 
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é o mesmo que dizer que tenho consciência de uma síntese necessária a priori dessas 

representações, a que se chama unidade sintética originária da apercepção, à qual se 

encontram submetidas todas as representações que me são dadas, mas à qual também 

deverão ser reduzidas mediante uma síntese.” 

Kant lembra que o pensamento é, nessa sua formulação, alguma coisa sempre em unidade. 

O pensamento não pensa o diverso. O diverso é da intuição. Ora, o pensamento não intui, 

só pensa, e a atividade de pensar é obrigatoriamente formulada, em parte, pelo eu 

enquanto eu transcendental. Para que se tenha representações essas representações têm 

de serem chamadas de minhas, e, assim, já terem sido forjadas como unidade – a unidade 

sintética originária da apercepção. Trata-se de uma autoconsciência que se faz 

autoconsciência nessa atividade de unificação. Trata-se de um eu que se faz consciente 

nessa atividade de unificação do diverso. Desse modo, o eu é correlato do conhecimento do 

objeto. O eu se faz como que em contrapartida, com sujeito, na construção do objeto como 

objeto que se conhece pelo eu. Sujeito e objeto se fazem em conjunto. Não há sujeito sem 

objeto ou objeto sem sujeito. 

Surge assim a consciência do eu. Mas consciência não é conhecimento, é pensamento. Sei 

que sou o eu, mas não conheço este eu como conheço o objeto. O eu não é conhecível. O 

sujeito que conhece não é conhecido. O sujeito é sempre sujeito, nunca objeto. Ele produz 

unidade e se produz, se faz autoconsciência, mas produz conhecimento do que pensa como 

objeto por meio da atuação do entendimento; se o entendimento também produz um eu, 

não o produz como objeto, mas como sujeito. Só é possível saber de nós como fenômenos, 

como o que se apresenta para nós, mas não como algo em si. Para Kant, a introspecção não 

produz conhecimento e, de certo modo, pode até gerar, como ele fala na sua Antropologia, 

uma certa patologia mental. 

Feita essa análise, resta ainda apontar sobre quem é o responsável operacional pela unidade 

da apercepção, que dá condições de falarmos de um eu que é sujeito como substrato e como 

atividade. 

O que eu penso sou eu que penso. Encontro-me ou, melhor, me reencontro nas minhas 

representações. Isso é possível por conta da síntese, que é função do entendimento. Seu 

poder é o de reduzir a multiplicidade de minhas representações à unidade. Isso se faz 

enquanto o conhecimento é produzido. Pois conceber um objeto é fazer a redução do 

múltiplo da intuição segundo as categorias do entendimento, segundo os seus conceitos. 

Assim, é preciso distinguir a unidade empírica, a unidade da consciência propriamente dita. 

Nessa hora, o operador para a unidade objetiva é o juízo. Eis o funcionamento. Carrego um 

corpo e digo que ele é pesado, sinto-lhe pesado, e estou num plano empírico; mas emito o 

juízo de que todos os corpos são pesados, então, estou num plano conceitual. Nesse 

segundo sentido, onde o conhecimento se produz, o juízo é conhecimento e ao mesmo 

tempo a constituição do ser objeto. Apreendo então o objeto, e ao mesmo tempo produzo, 

em contrapartida e necessariamente no mesmo ato, o sujeito. É a forma lógica dos juízos, S 

é P, que há a unidade objetiva da apercepção dos conceitos contidos em tal juízo. 
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Nesse sentido, o eu empírico é dado pela intuição do tempo, mas a representação do eu 

pensante é um pensamento, e, então, se faz com um eu que se apresenta pelas suas 

funções, fenomenicamente. Tenho consciência de ser, mas não me conheço senão quando 

estou atuando, ou seja, conhecendo algo. 

Por isso mesmo, Kant pode elogiar o “conhece a ti mesmo” socrático, e de fato assim o faz, 

mas não o toma como algo a ser obtido pela introspecção ou relativo à autoconsciência. 

Toma-o como algo que nos põe numa busca moral pelas motivações que nos fazem agir. O 

conhecimento de si, em Kant, não é autoconsciência. Kant desloca essa tarefa para um 

afazer do campo ético-moral. O autoconhecimento é possível como autoconhecimento 

filosófico. Um estudo de como agimos moralmente, sendo que o agir moral é seguir o 

imperativo categórico. Mas esse estudo não pode se ampliar na questão do “por que?” 

agimos moralmente. Pois, nesse caso, o agir moral já está definido por Kant como aquele 

agir por liberdade, sem influência do empírico, e que, por isso mesmo, é o obedecimento 

da lei moral do interior, do campo transcendental. Essa lei moral é puramente formal, por 

isso mesmo desvinculada do empírico. Negá-la é contradizer-se, e não negar algo 

empiricamente. O imperativo categórico, que é “age conforme uma máxima que possa ser 

uma lei universal” é seguido como algo que sei de antemão. Quebrar tal imperativo é 

quebrar com a lógica e, portanto, sair do próprio plano racional, do plano do pensamento 

racional, do âmbito do que produz a dignidade do homem. 

Estudar o caráter para encontrar disposições do homem que quebra a lei moral, para Kant, 

pode ser um estudo de antropologia. Mas, certamente, não levará a saber maior do que o 

senso comum dos moralistas já não traçou. Nenhum autoconhecimento poderia, de fato, 

vir a ser muito grandioso por conta dessas investigações. 
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II. Giorgio Agamben: linguagem, voz e a tarefa da 

filosofia 

 

Onde nós estamos quando ouvimos música? 

Peter Sloterdijk 

 
1. Linguagem e voz 

 

Como o pensamento se relaciona com o mundo? Ou, na versão pós-linguistic turn: como 

as palavras se engancham nas coisas? 

 

Em torno das respostas a uma tal questão formam-se as correntes idealistas, 

materialistas e pragmatistas, disputando espaço no campo da metafísica. A pedra 

movediça do assunto, contra a qual todas as correntes têm de testar suas hipóteses, não 

é outra coisa senão o inefável ou o indizível. 

 

Por um lado, se admitirmos, com a tese materialista, que em algum grau linguagem e 

mundo não são completamente homogêneos, há de se levar em conta que, na relação 

entre ambos os campos, sobra algo que não pode ser trazido do segundo pelo primeiro 

– estabelece-se aí o inefável ou o indizível. Por outro lado, se admitirmos, com a tese 

idealista, que linguagem e pensamento são da mesma ordem, temos de explicar como 

isso se dá, ou seja, em que nível o linguístico e o não-linguístico se articulam (ou se 

fundem) para fazer desaparecer o inefável ou o indizível. Por fim, se considerarmos a tese 

dos pragmatistas, de que a linguagem não representa o mundo, mas é uma maneira de 

lidar com ele, temos de detalhar em que medida, de fato, a práxis fornece uma síntese 

entre as palavras e as coisas, não deixando rastro para voltarmos a apontar para o 

inefável ou o indizível. 

 

O filósofo italiano Giorgio Agamben enfrenta esse problema não pelas considerações 

tradicionais, todas envolvidas com a necessária eliminação do inefável ou indizível. Ele 

muda o eixo da questão. Afirma que o trabalho filosófico a ser desenvolvido deve ser o 

de abordagem do evento todo da linguagem. Isso significa caminhar por um terreno 

pouco explorado, o da relação entre a linguagem e a voz. Essa abordagem define o 

interesse de Agamben por toda a sua carreira.
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Em 1989, dez anos depois do seminário em que desenvolveu sua visão inicial sobre a 

relação entre linguagem e voz,16 Agamben afirmou: “Nos livros escritos e não-escritos eu 

não quis pensar obstinadamente senão uma coisa: o que significa ‘existe a linguagem’, o 

que significa ‘eu falo’?”17 Quase três décadas depois, ao publicar em 2016 Che cos’è la 

filosofia?, a pergunta que intitula o livro é respondida em termos de uma investigação 

sobre a relação entre a linguagem e a voz. 

 

Mas, então, seria Agamben um filósofo da linguagem? Seria ele um filósofo que aborda 

os problemas metafísicos ao abordar a linguagem? Sim e não. De fato, Agamben é um 

filósofo da linguagem, mas não se pensarmos a filosofia da linguagem como o que 

aparece nos manuais atuais sobre o assunto – não raro devedores de uma exclusiva 

tradição da filosofia analítica. Agambem é um filósofo da linguagem de um modo 

especial, uma vez que, para ele, a tarefa toda da filosofia nada é senão “a tentativa de 

tomar consciência do puro fato de que nós falamos e que o evento da fala ocorre para o 

ser vivo no lugar da voz, mas sem qualquer articulação deste evento com a voz”.18 “Que 

a linguagem surpreenda e antecipe sempre a voz, que a pendência da voz na linguagem 

jamais tenha fim: este é o problema da filosofia (Como cada um resolva esta pendência é 

a ética).”19
 

 

Assim, é na relação entre linguagem (ou língua) e voz que Agamben se põe como filósofo. 

Ele é, de fato, um estranho filósofo da linguagem, uma vez que invoca uma questão pouco 

ou nada considerada por outros filósofos: o estudo da linguagem não é um estudo 

exclusivo da linguagem, mas de sua relação com a voz, e esta relação, por sua vez, não 

estabelece só problemas trabalhados pelos linguistas, mas problemas que deveriam 

interessar os filósofos, pois estão no centro do destino da metafísica ocidental. De certo 

modo, Agamben acha que as próprias teorias dos linguistas, conforme o tipo de problema 

que estudam, não têm outro caminho senão o de tornarem-se filosofia. 

 

Agamben e o nosso tempo 

 

Mas esse interesse especial e específico de Agamben pertence ao nosso tempo? Como 

se relaciona ele com a filosofia contemporânea, nitidamente de inspiração pós- 

metafísica? 

Agamben não foge ao espírito de seu tempo, o nosso tempo. Trata-se, sim, de 

acompanhar a filosofia contemporânea no seu desiderato de superação da metafísica. 

Todavia, assim o faz de um modo peculiar: através de uma experiência com a linguagem, 

mas não para colocar em questão o inefável que deve ser suprimido, mas para colocar 

em questão o evento todo da própria linguagem, o tomar lugar da linguagem antes que 

 
16 Seminário sobre o lugar da negatividade, realizado entre 1979 e 1980: Agamben, G. A linguagem e a 
morte. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2006. 
17 Agamben, G. Infância e história. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2012, p. 12. 
18 Agamben, G. What is philosophy? Stanford: Stanford University Press, 2018, p. 28. 
19 Agamben, G. A linguagem e a morte. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2006, p. 146. 
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ela mostre significação e querer dizer. Ou seja, sua investigação é sobre a substituição da 

voz pela linguagem. Ao tomar o lugar da voz, a linguagem (a língua) se torna a fala 

humana, quase que nos levando a acreditar que por vias naturais somos as bocas pelas 

quais o lógos se manifesta e sempre se manifestou. 

 

Adentrar o núcleo do pensamento de Agamben é acompanhar sua reflexão a respeito 

disso que ele define como a tarefa da filosofia. Ir do que ele chama de experimentum 

linguae para o que ele qualifica como experimentum vocis. Esse trajeto pode começar por 

constatações corriqueiras. 

 

Os animais possuem voz: os cães latem e os leões rugem – todos nós sabemos disso. Mas, 

o que nem sempre percebemos é que os humanos, quando falam, não emitem uma voz 

própria, mas uma construção cultural chamada linguagem, que assume o lugar da voz. 

Assim, de certo modo, os humanos não falam com sua voz, mas é a linguagem que fala 

pela boca dos humanos, e a experiência que transmite é a sua experiência, a experiência 

da linguagem, não propriamente o que seria uma experiência do ser vivente falante. No 

limite, a tese de Agamben é a de que “a voz humana não existe”. “Não há uma voz nossa 

de que possamos seguir o rastro na linguagem, que possamos colher – a fim de recordá-

la – no ponto em que se dissipa nos nomes, em que se escreve nas letras. Nós falamos 

com a voz que não temos, que jamais foi escrita.”20 Assim, diz Agamben, “Portanto, a 

linguagem é a nossa voz”; e “Como agora falas, isso é a ética”.21
 

 

A ética é o campo propriamente humano, o deixar para trás a “vida nua” (zoé) para fundar 

a pólis e produzir história, ou seja, cultura, e passar à vida efetivamente não-animal (bios). 

Assim, toda a teorização política e histórica de Agamben, toda sua discussão sobre o 

conceito de “vida nua” que se re-insere na modernidade, é dependente de sua reflexão e 

investigação a respeito da substituição da voz pela linguagem e a “indemonstrabilidade 

da linguagem”. Excluir a filosofia da linguagem de Agamben de sua filosofia política é um 

erro grosseiro. 

 

Este tipo de entendimento sobre o que é a filosofia é complicado? Somente à primeira 

vista. Se o leitor tiver paciência, penso que a tese de Agamben e seu entendimento do 

que é a tarefa da filosofia irão se tornar claros ao longo do texto. 
 

 

2. A estrutura pressuponente da linguagem 
 

Segundo Agamben, o seu escolhido problema já se apresenta nas divergências de 

caminhos postos entre Platão e Aristóteles. A conclusão sobre a “indemonstrabilidade da 

voz”, para Platão, conduz à Teoria das Ideias (assunto que pretendo tratar em um outro 

 
20 Agamben, G., op.cit., p. 146. 
21Idem, ibidem, p.147. 
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texto),22 enquanto que Aristóteles, diante desse problema, opta por acreditar que as 

letras (grammata) estão incrustadas na voz. 

 

A tese de Agamben é contrária à posição de Aristóteles. Para ele, foi um erro de 

Aristóteles (que perdurou entre os antigos chegando mesmo às beiras de nossa época) 

não admitir a autonomia da linguagem em relação à fala. Acreditar que na voz humana 

há uma gramática pronta, e que a linguagem se liga à voz por esse fio, como se o lógos 

repousasse naturalmente no interior da phoné ou que houvesse certa homogeneidade 

ligando ambos, deu um destino para a metafísica e para todo o pensamento ocidental. 

Transformou a hermenêutica, como nós a conhecemos, no centro da atividade humana 

para qualquer constituição da filosofia e ciência. A tarefa básica, nesse caso, tornou-se o 

interpretar a racionalidade intrínseca ao ato de fala, que por si só já conteria a gramática, 

ou seja, o próprio lógos. 

 

Segundo Agamben, tomamos de modo não problemático, em geral, que a linguagem é a 

fala humana. Tratamos a capacidade para a linguagem como inata, e às vezes até nos 

esquecemos que uma criança, se não exposta à linguagem até pelo menos uns 11 anos, 

não irá falar linguagem alguma, nunca mais. O papel da linguagem é dizer coisas. Há 

coisas no mundo, e a linguagem, sem qualquer problema – ao menos para o senso 

comum –, nos dá os nomes dessas coisas e nos permite colocar os nomes num discurso. 

Então vem a metafísica e nos faz desconfiar sobre se a linguagem pode mesmo pegar o 

não relacionado, o não linguístico, e trazê-lo até nós. Surge uma desconfiança que se põe 

como um dos pilares da investigação metafísica: não haverá a existência do indizível, do 

inefável, uma vez que a linguagem é uma coisa e o mundo outra coisa? 

 

Ora, segundo Agamben, é justamente nela, na linguagem, que emerge também a categoria 

do indizível, do incompreensível. É da natureza da linguagem que ela estabeleça uma 

relação bem específica com o ser do qual ela fala, e que de algum modo nomeia e qualifica. 

A linguagem nomeia a coisa, e então com isso nos permite conceber essa coisa, mas o que 

ocorre nessa situação é que há o pressuposto de que o nomeado, por ser nomeado, é 

justamente o que não está na linguagem, é o não linguístico, o não relacionado. Essa 

pressuposição pertence à própria linguagem. Em outras palavras: a linguagem tem uma 

estrutura pressuponente. “A árvore pressuposta no nome ‘árvore’ não pode ser expressa 

na linguagem; nós podemos somente falar dela começando a partir dela ter um nome.”23É 

no dar o nome, na nomeação, que a própria linguagem admite sua estrutura 

pressuponente, que a faz trazer o nome como quem pode trazer a coisa, ou seja, o que nos 

termos da metafísica é o não relacionado, o inefável ou indizível. Ou melhor dizendo: a 

linguagem já pressupõe que pode se relacionar com o não relacionável, e isso se faz por 

uma relação: a nomeação. 

 

Desse modo, o problema envolvido com a tese de Agamben tem seu ponto inicial de 

investigação na natureza pressuponente da linguagem e, assim, no seu poder da 

 
22 Sobre isso, Agamben publica em Che cos’è la filosofia? O texto “Sobre o dizível e a ideia”. 
23 Idem, ibidem, p. 3. 
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nomeação. O que é a nomeação? Como ela se dá e que consequências obtemos dela? 

 

3. Do poder de Adão de nomear 
 

Caso Platão tivesse lido a Bíblia, ele provavelmente faria a seguinte pergunta: de onde 

Adão tirou ideias para nomear as coisas? De certo modo, Platão fez uma tal pergunta! A 

linguagem adâmica é um tema de Sócrates, em sua conversa com Crátilo e Hermógenes, 

posta no diálogo platônico Crátilo. 

 

Hermógenes esteve junto a Sócrates quando de sua morte. Era um homem rico e 

conhecido pela sua generosidade de mecenas. Crátilo era um filósofo heraclitiano. Junto 

a Sócrates, formam o trio que conversa a respeito da linguagem, no diálogo citado. 

 

A pergunta desse diálogo é a respeito do acerto dos nomes ou das palavras em geral. 

Quando um nome de algo é correto, qual a fonte deste seu êxito? A essa pergunta, 

Hermógenes responde segundo a posição minimalista: o nome nomeia por convenção. 

Crátilo responde adotando o naturalismo: o nome nomeia por natureza. Após um 

trabalho de investigação etimológica da palavra, chegaríamos a perceber que o nome 

expressa a natureza da coisa nomeada. A intervenção de Sócrates na conversa, por sua 

vez, caminha em um sentido diferente da de ambos: desautoriza o saber etimológico, sai 

do campo dos dois outros participantes da conversa e, enfim, aponta para as Formas 

platônicas como o que garante o acerto dos nomes. 

 

Agamben lembra desse diálogo de Platão, e o cita na sua investigação sobre “o que é a 

filosofia?”. O parágrafo a que alude é o 422e. Cito-o aqui integralmente. Sócrates diz: 

 

“E se os nomes primários são certamente nomes, eles devem tornar as 

coisas que nomeiam tão claras quanto possível para nós. Mas como 

podem fazer isso uma vez que não são baseados em outros nomes? 

Responda-me: se não tivéssemos uma voz ou uma língua, e quiséssemos 

expressar coisas um ao outro, tentaríamos fazer sinais pelo movimento 

das mãos, cabeça e o resto de nosso corpo, exatamente como os bobos 

fazem atualmente?”24
 

 

Agamben toma esse parágrafo exatamente para discutir o poder da nomeação. A 

nomeação original, não mediada por nenhuma outra, de que maneira poderia ser a 

correta? Ou, nas palavras de Agamben em acordo com a sua leitura de Platão: “como 

podem os primeiros nomes, que absolutamente não pressupõem quaisquer outros, 

tornarem claras, para nós, as entidades?”25
 

 

Baseado no próprio Crátilo, e lembrando também uma passagem do Protágoras, em que 

Platão diz que “a cada nome é pressuposto uma substância distinta”, Agamben quer 

 
24 Plato. “Cratylus”. Plato – complete works. Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997, p. 139, § 422e. 
25 Agamben, G. What is Philosophy? Stanford: Stanford University Press, 2018, p. 4. 
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mostrar a ligação entre ontologia e lógica na tradição da metafísica ocidental, enfatizando 

que esta ligação é construída a partir da pressuposição da relação especial entre o ser e 

a linguagem, o mundo e a fala. Essa pressuposição é específica: o caráter próprio da 

linguagem é que ela, por si só, é sempre relacional, e sua relação se faz à medida que ela, 

linguagem, tem uma intencionalidade, que funciona na pressuposição de que pode 

estabelecer o elo entre o que é linguístico e o que está fora da linguagem, o não 

linguístico, o não relacionado. 

 

A linguagem não nos é dada senão como o que funciona a partir da ideia de que ela não 

roda no vazio, que seu conteúdo atenta para o não linguístico. Quando falamos, falamos 

sobre algo que não é dado na linguagem, e que é o não relacionado. “A árvore”, diz 

Agamben, “pressuposta no nome ‘árvore’ não pode ser expressa na linguagem; nós 

somente falamos dela a partir dela ter um nome”.26
 

 

O filósofo italiano entende que o que ele está dizendo não difere da avaliação de 

Wittgenstein, na sua oposição entre nomes e proposição: “Eu posso somente nomear 

objetos. Signos os representam. Posso somente falar sobre eles: não posso expressá- 

los.”27
 

 

Assim, para Agamben, o indizível ou o inefável não nos é dado por uma intuição pré- 

linguística. Nem se trata de uma coisa-em-si kantiana, que fica eternamente fora do 

conhecimento. O que Agamben diz é que a linguagem tem um caráter pressuponente, e 

sua pressuposição é, exatamente, a de considerar que, não rodando no vazio, sempre traz 

junto de si a ideia do não relacionável. “Mas o que fazemos quando pensamos um ser que 

é inteiramente isento de relação com a linguagem?”, pergunta Agamben. E ele responde: 

“Quando o pensamento tenta agarrar o incompreensível e o indizível, tenta agarrar 

realmente a estrutura pressuponente da linguagem, sua intencionalidade, e sua relação a 

algo que é suposto existir fora da relação.”28
 

 

Por essa via, explicamos a razão pela qual a linguagem nos traz o mundo, como objeto 

sobre o qual falamos. Explicamos assim sua estrutura pressuponente, sua formação 

segundo nome e discurso. Mas isso nos leva a notarmos uma outra característica 

intrínseca da linguagem: como a sua estrutura pressuponente é devedora de sua 

constituição a partir da “dupla significação”. O que é a “dupla significação”? 

 

4. Dupla significação 
 

Agamben defende a tese de que a linguagem é dividida, como diz o linguista Émile 

Benveniste, entre semiótica e semântica, entre o que é a significação pelo signo, que 

pertence à língua, e a significação pelo discurso, que é a nossa fala corriqueira. No campo 

da língua temos o que é o universal e, enfim, o resultado da nomeação; no campo do 

 
26 Idem, ibidem, p. 3. 
27 Idem, ibidem, p. 9. 
28 Idem, ibidem, p. 3. 
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discurso temos o encadeamento dos nomes, que se efetiva particularmente segundo 

cada falante. Agamben diz que não há uma passagem fixa que mostre como transitamos 

de um plano para outro; mas, devemos atentar para o fato de que adentramos a 

linguagem por meio do discurso enquanto que este só se exerce na pressuposição de que 

os nomes nomeiam. Uma coisa é dizermos “homem”, “corre”, “ovo” etc. – a nomeação. 

Outra coisa é dizermos “homem corre”, que já se apresenta como discurso. 

 

Essa divisão entre a significação por signos e a significação por discurso, a divisão entre 

semiótica e semântica, que é algo próprio da linguagem, pode ser bem percebida se 

notarmos que elas invocam faculdades distintas do ser humano. “O semiótico (o signo) 

deve ser reconhecido; o semântico (o discurso) deve ser compreendido”,29 diz Agamben 

citando Benveniste. E continua: 

 

“A diferença entre reconhecer e compreender remete a duas faculdades 

distintas do espírito: a de perceber a identidade entre o anterior e o atual, 

por um lado, e a de perceber o significado de uma enunciação nova, por 

outro …‘O semiótico caracteriza-se como uma propriedade da língua, o 

semântico resulta de uma atividade do locutor que coloca em ação a 

língua. O signo semiótico existe em si, funda a realidade da língua, mas 

não comporta aplicações particulares; a frase, expressão do semântico, 

nada é senão particular…’”30
 

 

A distinção fica mais gritante quando Agamben, ainda utilizando Benveniste, fala da 

tradução. A impossibilidade da tradução ou a intraduzibilidade (dos filósofos analíticos 

pragmatistas, como Quine e Davidson)31) diz respeito ao semiótico, e a possibilidade de 

tradução diz respeito ao semântico. Temos dificuldade de uma tradução termo a termo, 

mas se sairmos do campo dos nomes e passarmos ao campo do discurso, teremos 

chances interpretativas que se configuram como o que corriqueiramente chamamos de 

tradução. 

 

Nessa divisão, e na ressonância entre esses dois planos, o semiótico e o semântico, o de 

nomes e discurso, se estabelece aquilo que praticamente é a disposição central da 

metafísica ocidental, ao menos segundo um recorte: a dualidade essência e existência.32 

A divisão entre essência e existência e a pressuposição de uma relação de uma à outra 

são derivadas da divisão entre língua (ou linguagem) e discurso. 

 

 
 
29 Agamben, G. Infância e história. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2012, p. 67. 
30 Idem, ibidem, pp. 66-7. 
31 Quine fala da “inescrutabilidade da referência” (os significados não estão dispostos, como rótulos sobre 
objetos, como se vê num museu, como se mente fosse um museu) como o que provoca a 
“intraduzibilidade”. Davidson opta, então, pela ideia de que não temos tradução, mas só e sempre um 
processo interpretativo, que depende do “princípio de caridade”, ou seja, supomos que o outro vá agir 
como nós agiríamos quando racionais, ou seja, não rompendo no discurso as regras básicas da lógica 
formal. 
32 Agamben, G. What is Philosophy? Stanford: Stanford University Press, 2018 pp. 6-8. 
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Uma coisa é o ser (essência), que surge por meio da nomeação; outra coisa é a história 

do ser (existência), que surge por meio do discurso. Se assim for, investigação em 

metafísica e investigação em linguagem se interpenetram, e talvez nem possam diferir 

muito uma da outra. Essa investigação diz respeito ao ponto no qual discurso e linguagem 

(língua) se encontram, no ponto em que, em termos da metafísica tradicional, existência 

pressupõe essência, ou seja, o homem. 

 

Se a linguagem ocupa o lugar da voz, e se a voz é o não lugar que acolhe a linguagem, 

abre-se o campo da ética, da pólis, o lugar do homem que fala. Ele se torna o usuário da 

linguagem, ou de certo modo, o serviçal da linguagem. Mas como pode ocorrer isso com 

o homem? Que meios a linguagem fornece para que ele, ficando sem voz, ganhe algo que 

lhe pareça ser sua voz? Enfim, como é que é possível ao homem ser um usuário da 

linguagem, como ela assim permite, ou ordena? Estamos diante, aqui, de um problema 

específico, ou seja, o da ontologia da própria linguagem. 
 
 

5. A fraqueza ontológica da linguagem e do sujeito 
 

“A civilização que conhecemos”, diz Agamben, “é primeiro e sempre fundada sobre uma 

‘interpretação’ do ato de fala, sobre o ‘desenvolvimento’ das possibilidades cognitivas 

que consideramos como contidas e implicadas na linguagem”.33 Mas como funciona essa 

possibilidade de interpretação? Ela só é possível por conta da fraqueza ontológica da 

linguagem. O que é isso? 

 

A linguagem, na nomeação, não se põe como alguma coisa que nubla aquilo que é 

nomeado. Ela atua sutilmente. Se a linguagem fosse alguma coisa, ela mesma, com forte 

presença ontológica, ao nomear ela acabaria por se mostrar antes de tudo como 

linguagem, nublando completamente o nome criado na nomeação. Deixaríamos as coisas 

de lado, e ficaríamos enredados na linguagem. 

 

A fraqueza ontológica que caracteriza a linguagem, e que permite ao usuário caminhar 

com ela sem perceber sua presença, também é própria do sujeito (ainda que, nesse caso, 

a metafísica possa inflá-lo, substancializá-lo, fazendo-o ter um peso maior do que ele 

realmente tem – atividade bem denunciada por Nietzsche em Geneologia da moral e 

outros escritos). O modo que Agamben trata o sujeito é, em um primeiro momento 

básico, inteiramente devido à Benveniste. 

 

Benveniste ensina que a linguagem é vista como instrumento, mas que uma tal 

concepção é ingênua. Instrumento é sempre extensão do corpo, mas a linguagem é 

da natureza do humano e não um apêndice. Ela tem uma tarefa comunicacional, 

mensageira – isso é claro. Mas ela é tudo que é por conta de uma sua atividade que 

nem sempre prestamos atenção. Sem ela, não poderíamos falar em subjetividade e 

sujeito. Diz Benveniste: “É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui 

 
33 Idem, ibidem, pp. 7-8. 
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como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade que 

é a do ser, o conceito de ‘ego’.”34
 

 

Ele explica claramente que a ‘subjetividade’, como ele a entende, “é a capacidade do 

locutor para se propor como ‘sujeito’”.35 Não se trata do “sentimento que cada um 

experimenta de ser ele mesmo”. Pois este sentimento, se considerado, nada mais é que 

um reflexo. O que Benveniste delineia como subjetividade é “a unidade psíquica que 

transcende a totalidade das experiências vividas que reúne, e que assegura a permanência 

da consciência”.36 Seja apresentada pela fenomenologia ou em psicologia, “não é mais que 

a emergência no ser de uma propriedade fundamental da linguagem. É ‘ego’ que diz ego. 

Encontramos aí o fundamento da ‘subjetividade’ que se determina pelo status linguístico 

da ‘pessoa’.” 37
 

 

Benveniste entende que “A consciência de si mesmo só é possível se experimentada por 

contraste”. E segue afirmando: “Eu não emprego eu a não ser dirigindo-me a alguém, que 

será na minha alocução um tu. Essa condição de diálogo é que é constitutiva da pessoa, 

pois implica em reciprocidade — que eu me torne tu na alocução daquele que por sua 

vez se designa por eu.”38 A linguagem ganha sua possibilidade uma vez que cada locutor 

“se apresenta como sujeito, remetendo a ele mesmo como eu no seu discurso. Por isso, 

eu propõe outra pessoa, aquela que, sendo embora exterior a ‘mim’, toma-se o meu eco 

— ao qual digo tu e que me diz tu”. Assim, estabelece-se uma polaridade das pessoas, 

que é condição fundamental na linguagem, e desse modo o fenômeno da comunicação 

mostra-se apenas como “uma consequência totalmente pragmática”.39 Essa polaridade é 

de tal ordem singular que não possui equivalente algum fora da linguagem. Uma tal 

polaridade não quer dizer igualdade ou simetria. O que ocorre é que o “ego tem sempre 

uma posição de transcendência quanto a tu”, pois apesar disso, “nenhum dos dois termos 

se concebe sem o outro; são “complementares, mas segundo uma oposição 

‘interior/exterior’, e ao mesmo tempo são reversíveis”. De acordo com Benveniste, pode-

se investigar um paralelo para isso, mas será em vão, e não se encontrará nenhum. “Única 

é a condição do homem na linguagem.”40
 

 

Benveniste afirma que a linguagem é tão profundamente marcada pela expressão da 

subjetividade que, de fato, se fosse construída de outro modo, talvez nem pudesse 

funcionar e chamar-se linguagem. Falamos realmente da linguagem e não apenas de 

línguas particulares. “(…) os pronomes se distinguem de todas as designações que a língua 

articula, no seguinte: não remetem nem a um conceito nem a um indivíduo.”41
 

 

 
34 Benveniste, É. Problemas de linguística geral. Campinas: Editora da Unicamp, 1988, p. 286. 
35 Idem, ibidem, 286. 
36 Idem, ibidem. 
37 Idem, ibidem. 
38 Idem, ibidem, 
39 Idem, ibidem. 
40 Idem, ibidem, pp. 286-87. 
41 Idem, ibidem. 
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“Não há conceito ‘eu’ englobando todos os eu que se enunciam a todo instante na boca 

de todos os locutores, no sentido em que há um conceito ‘árvore’ ao qual se reduzem 

todos os empregos individuais de árvore.” – diz Benveniste. O “eu” não denomina uma 

entidade lexical. Nem se refere a um indivíduo particular. Caso isso ocorresse a linguagem 

carregaria uma contradição permanente e uma prática anárquica. O mesmo termo iria 

referir-se indiferentemente a qualquer indivíduo, e ousaria identificá-lo na sua 

particularidade! Os “pronomes-pessoais” são, assim especiais. Desse modo, o eu se refere 

a algo que é exclusivamente linguístico. O “eu se refere ao ato de discurso individual no 

qual é pronunciado, e lhe designa o locutor. É um termo que não pode ser identificado a 

não ser dentro do que, noutro passo, chamamos uma instância de discurso, e que só tem 

referência atual. A realidade à qual ele remete é a realidade do discurso.” No âmbito do 

discurso em que o eu designa o locutor que este se enuncia como “sujeito”. Assim, temos 

uma verdade literal ao dizer que o “fundamento da subjetividade está no exercício da 

língua”. “Se quisermos refletir bem sobre isso, veremos que não há outro testemunho 

objetivo da identidade do sujeito que não seja o que ele dá assim, ele mesmo sobre si 

mesmo.” E eis a conclusão importante: “A linguagem está de tal forma organizada que 

permite a cada locutor apropriar-se da língua toda designando-se como eu.”42
 

 

6. A teoria de Benveniste e seu uso por Agamben 
 

Levando em conta toda essa formulação do sujeito, o entendimento da relação entre 

linguagem e voz, que passa pela relação do “eu” com a enunciação, começa pela seguinte 

questão: “de que modo podemos entender a ‘contemporaneidade’ e a ‘simultaneidade’ 

entre o shifter [o eu] e a instância do discurso (…) sem recorrer à voz?” Ora, diz Agamben, 

“a enunciação e a instância do discurso não são identificáveis como tais senão por meio 

da voz que as profere”. Todavia, aqui, Agamben faz um alerta. Ele diz: 

 

“Mas, na medida em que ela se refere à ocorrência do discurso [taking 

place of discourse] a voz que aqui está em questão não pode ser a voz 

animal, mas, uma vez mais, a voz como o que necessariamente precisa 

ser removida assim que os grammata, e o discurso com eles possa 

tomar lugar em seu não-lugar. Em outras palavras, a enunciação localiza 

o sujeito, alguém que diz ‘eu’, ‘aqui’ e ‘agora’, na articulação entre voz 

e linguagem, entre o ‘não mais’ da phoné animal e o ‘não-ainda’ do 

lógos. É nesta articulação negativa que as letras estão situadas. A voz é 

escrita, torna-se engrammatos, no ponto onde o sujeito, aquele que diz 

‘eu’, torna-se consciente, torna-se consciente de estar no lugar da 

voz.”43
 

 

A língua contém shifters e, dentre eles, o sujeito linguístico, o “eu”. Essa partícula permite 

ao falante desenvolver a língua em exercício, sem trazer para esse desenvolvimento e 

 
42 Idem, ibidem, p.288. 
43 Agamben, G. What is philosophy? Stanford: Stanford University Press, 2018, p. 24. 
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assunção qualquer condição psicológica, de um eu substancial. Isso anula um 

estranhamento entre a linguagem e o enunciador. A língua se põe formalmente preparada 

para conter um sujeito que possa funcionar como sujeito linguístico. Por essa operação, 

no entanto, fica claro que a via de Aristóteles, de tomar as letras como o elemento de 

ligação entre voz e língua, cai por terra de uma vez. 

 

A partir disso, Agamben pode se questionar se é possível uma relação entre voz e 

linguagem sem que seja a letra o vínculo. É aqui que uma das manifestações do 

platonismo de Agamben se deixa notar. É a teoria platônica da khora, uma noção que 

aparece no Timeu, que é utilizada por Agamben, de modo original, para compor o campo 

de relacionamento entre voz e linguagem. 

 

7. Fonemas e khora em Agamben 
 

O original próprio de Agamben é propor que o elemento mediador dessas séries que são 

o produto da zona cinzenta entre natureza e cultura seja algo como a khora platônica. 

 

A khora é, no Timeu de Platão, o elemento que não obedece ao sensível e ao inteligível. 

É como que um “raciocínio bastardo”, quase que como no sonho, e ela faz a passagem 

do inteligível ao sensível, como um receptáculo, um tipo de útero neutro. Agamben 

propõe que a voz seja a khora da linguagem. A fala humana é então gerada nessa khora, 

a voz, mas que já não é mais a voz animal, e que também ainda não é a voz humana. 

Trata-se da voz “que nunca foi escrita, o que não é possível de ser escrito que, na 

incessante transmissão histórica da escrita gramatical, obstinadamente permanece como 

tal”.44 Essa voz-khora, ao tomar o lugar do lógos, é percebida como não redutível a ele, 

como o “indemonstrável que incessantemente o acompanha, que, nem como puro som 

nem como discurso significante, que percebemos na intersecção da ausência de sensação 

e raciocínio sem significado”.45
 

 

Agamben encontra esse campo de intersecção nos fonemas. Não à toa, liga esse campo 

ao que chama de “experiência da infância” – ou seja, a experiência do não falante mas 

que potencialmente irá falar uma língua, caso aprenda a linguagem antes dos 12 anos. 

Ele explica: 

 

“Os fonemas, estes signos diferenciais ‘puros e vazios’, ao mesmo 

tempo ‘significantes e sem significado’, não pertencem propriamente 

nem ao semiótico nem ao semântico, nem à língua nem ao discurso, 

nem à forma nem ao sentido, nem ao endossomático nem ao 

exossomático: eles se situam na identidade-diferença (na chóra, teria 

dito Platão) entre estas duas regiões, em um ‘lugar’ do qual talvez não 

seja possível dar senão uma descrição topológica e que coincide com 

aquela região histórico-transcendental – antes do sujeito da linguagem, 

 
44 Idem, ibidem, p. 25. 
45 Idem, ibidem. 
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mas não por isso somaticamente substancializável – que definimos (…) 

como a infância do homem.”46
 

 

A noção de khora, aqui, surge com o “campo histórico transcendental” que Agamben cria 

a partir de uma abstração da noção de infância (o lugar de formação da voz humana como 

linguagem, indo do não falante ao falante), e então vê esse campo como a casa de 

surgimento e abrigo dos fonemas. Os fonemas são signos diferenciais, estão no âmbito 

do semiótico, mas são puros e vazios, não possuem propriamente significado. Mas estão 

prontos para serem o não lugar, uma espécie de útero neutro da voz que será a voz 

humana já com linguagem. 

 

Animais e humanos possuem a voz, mas a voz humana aparece como que impregnada 

pelo lógos. Por isso mesmo, essa diferença, para Agamben, “abre o espaço próprio da 

ética”.47 Ou seja, permite o mundo dito propriamente humano, o da civilização. Lançando 

mão de Aristóteles (e não à toa na obra A política), Agamben lembra que o estagirita 

ensina que a voz é índice de dor e prazer, mas só a linguagem pode manifestar o 

conveniente e o inconveniente, o justo e o injusto.48 É nesse sentido que o “espaço 

próprio da ética” emerge. O que está em causa aqui é a distinção aristotélica, que fez 

escola durante séculos, entre “voz articulada” e “voz confusa”. A “voz articulada” é, nesta 

acepção, “a voz que se pode escrever, que se pode com-preender, aferrar com as letras”. 

A “voz confusa” é aquela que não se pode escrever, dos animais ou “então aquela parte 

da voz humana que não se pode escrever, como o assovio, o riso, o soluço”.49
 

 

Agamben, ainda recordando Aristóteles, diz que “a voz articulada não é, portanto, nada 
além de phoné engrámmatos, a voz que foi transcrita e com-preendida nas letras”. Mas, em 
seguida, ele contesta o estagirita e os antigos, seus seguidores: “Somente a escrita 
alfabética pode, efetivamente, criar a ilusão de ter capturado a voz, de tê-la com-preendido 
e inscrito nos grámmata.”50 Ou seja, temos aí uma ilusão. Nossa tarefa, diz Agamben, é nos 
livrar dessa “representação ingênua, e todavia tão comum, segundo a qual as letras, os 
grámmata, estariam verdadeiramente na voz como elementos seus”.51 Ele lembra, 
inclusive, que em 1916 Saussure já tinha observado que a fala é um fluxo, e que estudos 
acústicos mostram que é impossível distinguir letras separadas na fala. Pensamos que elas 
existem naturalmente no interior da fala pelo fato de termos a linguagem na forma escrita, 
uma língua com toda a sua disposição gramatical; pensamos a voz humana como 
carregando desde sempre a linguagem. Ele insiste: 
 

“um filme realizado pelo foneticista alemão Paul Menzerath mostra 

como é impossível descobrir qualquer sucessão e qualquer subdivisão 

no ato de fala, que, do ponto de vista articulatório, apresenta-se como 

um movimento ininterrupto, no qual os sons não se sucedem, mas 

 
46 Agamben, G. Infância e história. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2012, p. 74. 
47 Idem, ibidem, p. 15 
48 Idem, ibidem. 
49 Idem, ibidem, p. 69. 
50 Idem, ibidem. 
51 Agamben, G. What is philosophy? Stanford: Stanford University Press, 2018, p. 12. 
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entremeiam-se mutuamente.”52
 

 

Todavia, antes dessa convicção da separação e da autonomia entre língua e fala, o que se 

fez vigente – certamente um equívoco – foi a ideia de que uma e outra, no caso humano, 

sempre foram separações entre maneiras de agir do lógos. Assim, como explica 

Agamben, pode-se dizer coisas sem conexão, como “homem” e “corre”, e pode-se dizer 

coisas com conexão, como “homem corre”. Dos dois lados haveria o lógos. De um lado, 

sem conexão, na verdade nada se diz – nenhum discurso ocorre. De outro lado, com 

conexão, há o discurso, mas que pressupõe todos os elementos da língua, que são 

acolhidos na parte sem conexão. Nesse caso, haveria aí um certo esquecimento dessa 

diferença entre língua e fala, segundo o domínio do lógos sobre todo o terreno, tanto da 

língua quanto da fala. Agamben avalia que “este oblívio da diferença entre língua e fala é 

o evento fundador da metafísica”.53 Desse modo, diz ele: 

 

“a redescoberta, na linguística contemporânea e sobretudo na obra de 

Benveniste, da diferença irredutível que separa o plano da língua e do 

semiótico do plano da fala e do semântico constitui a base a partir da 

qual torna-se possível, hoje em dia, um questionamento radical da 

lógica e da metafísica. Na formulação desta diferença, a ciência da 

linguagem chega ao seu limite incontornável, além do qual não pode 

prosseguir sem transformar-se em filosofia”. 54
 

 

Agamben faz da sua filosofia uma filosofia da linguagem. Ou, melhor dizendo, faz da 

ciência da linguagem alguma coisa que não pode ter continuidade senão como filosofia. 

A filosofia é, desse modo, um questionamento radical da metafísica, mas a partir dessa 

conversa reposta sobre o hiato entre fala e linguagem, ou entre o semiótico e o 

semântico. 
 

Este hiato entre linguagem e fala, ou o tomar lugar da linguagem na voz, silenciando-a e 

tornando a fala com linguagem a voz humana, até explorada teoricamente, demanda 

também uma teoria sobre a própria origem da linguagem. 

 

8. Antropogênese, experimentum vocis e definição de filosofia 
 

Agamben formula o que ele diz ser uma “hipótese sobre a origem da linguagem”. Trata-

se de uma formulação “não mais mitológica do que outras” – uma vez que “hipóteses 

filosóficas tem necessariamente um caráter mítico”.55
 

 

A hipótese começa, então, com a admissão de primatas no caminho evolutivo do Homo 

sapiens, mas já dotados de linguagem, ainda que de certo modo não idêntica ao que 

 
52 Agamben, G. Infância e história. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2012, p. 69. 
53 Idem, ibidem, p. 71. 
54 Idem, ibidem. 
55 Agamben, G. What is Philosophy? Stanford: Stanford University Press, 2018, p. 12. 
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chamamos hoje de linguagem. Em um determinado ponto da antropogênese, esse nosso 

ancestral tornou-se consciente de possuir uma linguagem, ou seja, uma língua, 

separando-a e exteriorizando-a de modo que pôde assumi-la como um objeto. Foi assim 

que começou a levá-la em consideração de modo especial, analisando-a e, claro, 

elaborando-a incessantemente. Filosofia, gramática, lógica, psicologia e ciências da 

computação seguiram uma a outra, num processo de inúmeras reviravoltas – “um 

processo que talvez ainda não tenha terminado”.56 Desde que a linguagem foi assim 

exteriorizada, diferentemente de outros animais, o homem aprendeu a “transmiti-la 

exossomaticamente, da mãe para o filho, de um tal modo que no curso de gerações a 

linguagem [língua] foi caoticamente dividida e ampliada mudando de acordo com tempos 

e lugares”.57 Assim, tendo separado a sua linguagem de si mesmo, para então confiá-la a 

uma tradição histórica, o homem falante viu a vida e a linguagem separadas, de modo a 

pôr em jogo a divisão entre natureza e história, em sua situação articulada a posteriori. 

“A linguagem que foi tornada exterior, foi reinscrita na voz através de fonemas, letras e 

sílabas, e a análise da linguagem [língua] coincidiu com a articulação da voz.”58
 

 

Isso significa, diz Agamben: 

 
“que a linguagem não é nem uma invenção humana nem um presente 

divino, mas um meio termo entre tais coisas, que é localizado em uma 

zona de indiferença entre natureza e cultura, entre o que é 

endossomático e o que é exossomático (a divisão da linguagem humana 

entre langue e fala, semiótica e semântica, sincronia e diacronia 

correspondem a essa bipolaridade). Isso também quer dizer que o 

homem não é simplesmente homo sapiens, mas primeiro e antes de 

tudo homo sapiens loquendi, o ser vivo que não meramente fala, mas 

sabe como falar, no sentido de que o conhecimento da linguagem 

[língua] – mesmo em sua forma mais elementar – deve 

necessariamente preceder qualquer outro conhecimento.”59
 

 

A partir de uma narrativa desse tipo, Agamben então avalia que pode dizer que a 

antropogênese, junto com a filosofia, que sempre “a recolhe, protege e incessantemente 

a reatualiza”, coincide com um determinado “experimentum linguae”.60 Nessa 

experiência há a colocação do lógos na voz, uma situação claramente aporética. A 

interpretação dessa experiência, diz ele, tem dominado a história do Ocidente e, hoje, 

realmente mostra um certo limite. Desse modo, o que não pode deixar de ser 

questionado hoje em pensamento é um “experimentum vocis”.61 Neste, os humanos 

devem questionar radicalmente “o papel da linguagem na voz”. Nesse caso, o humano 

 
56 Idem, ibidem, p. 12. 
57 Idem, ibidem. 
58 Idem, ibidem. 
59 Idem, ibidem, p. 13. 
60 Idem, ibidem, p. 23. 
61 Idem, ibidem. 
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tem de assumir que é um tipo de “novo falante”. O que está em jogo é a 

indemonstrabilidade da voz. Isso não é estranho a nós, diz Agamben, no fundo, é o que 

sempre temos chamado de filosofia.62
 

 

O que deve ser levado em consideração, então, é a reinserção da linguagem na voz. 

Agamben acredita que uma investigação nesse sentido está diretamente ligada à teoria 

da subjetividade de Benveniste, como foi explicado antes – donde se concluiu que a 

linguagem toma o lugar da voz e se prepara para, contendo a figura do shifter “eu”, 

acolher o locutor, trazer o homem para ser o sujeito da interlocução. A linguagem dá à 

pessoa sua condição de elaborar um eu psíquico a partir de um eu linguístico e, ao mesmo 

tempo, garantindo o eu linguístico, permite ao eu psíquico tornar-se usuário da 

linguagem, ou servidor da linguagem. É nesse processo que a linguagem ocupa o lugar da 

voz que torna-se, ela própria, a voz humana, a fala, ou seja, a emergência do campo ético. 

 

São Paulo, Vila Jaguaré, 23/02/2018 
 
 

 
 

  

 
62 Idem, ibidem. 
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III. Introdução ao silêncio e à música 

 

O cachorro late, o gato mia, a ariranha regouga e a cigarra fretene. Cada animal tem sua 

voz.  

Dizem que o gato parou na porta da casa do rato e começou a latir. O rato saiu, achando-se 

seguro, e foi pego pelo gato que, enfim, havia percebido que no mundo de hoje leva mais 

vantagem quem fala ao menos duas línguas.   

Estamos tão acostumados, erradamente, a pensar que nossa fala traz alguma indistinção 

entre voz e linguagem, que imputamos isso até aos animais. Ora, eles são justamente os 

que, se observados, deveriam nos dar a dica para desconfiarmos dessa nossa familiaridade 

excessiva com o homo sapiens loquendi.  

O caso é que os animais possuem linguagem só em um sentido muito especial. Eles possuem 

voz. Há certa relação com a linguagem, pois, de fato, há um sinal nessa voz, um signo. Mas 

não há a divisão que ocorre na linguagem humana, aquela da qual surgem duas séries 

distintas, a dos nomes que significam uma coisa e a do discurso que se faz como um segundo 

modo de significar. A linguagem humana é dividida entre semiótica e semântica, entre um 

conjunto de nomes que referenciam coisas e um discurso que pressupõe tais nomes e 

coloca a linguagem (língua) em funcionamento, por cada um de nós, o que, quando ocorre, 

muda tudo e cria outro sistema de significação. Essa descoberta consagrada por Émile 

Benveniste é reiterada nos textos de Agamben.  

A ideia de Agamben sobre a origem dessa situação é a de que a linguagem humana, 

diferente do que é hoje, um dia, quando ainda éramos hominídeos, foi exteriorizada e 

transformada em objeto, então paulatinamente virou algo a ser incrementado, 

gramaticizado, e deixou de ser transmitida só endossomaticamente, mas passou a ser 

transmitida também exossomaticamente. Virou um saber passado de mãe para filho e se 

transformou em base de todos os outros saberes e a unidade de comunidades. De fato, 

sabemos bem, para o ser humano cumprir sua natureza ele precisa adquirir informação 

histórica. Ou aprende sua linguagem (ou língua) antes dos 12 anos ou nunca falará mais 

nada que se pareça humano. Ou seja, não usará a linguagem com o seu poder de 

mensagem. Somos homens que se comunicam porque a linguagem é para nos 

comunicarmos, e somos homens porque possuímos linguagem – assim nos definimos. 

Estamos sempre no gap entre natureza e cultura.    

Essa divisão entre semiótica e semântica, que está na nossa linguagem e a compõe, criou 

então uma outra dicotomia atinente: signos são da ordem do essencial e discurso é da 

ordem do existencial. Agamben entende, então, que existência e essência derivam de 

discurso e nomes, semântica e semiótica. Categorias metafísicas emergiram, portanto, da 

própria formação dividida (e articulada) de nossa linguagem. E a tarefa toda da filosofia tem 
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sido, por isso mesmo, sempre uma hermenêutica – assim foi selado o destino do 

pensamento ocidental.  

Temos sempre de interpretar o que fazemos com a existência, que está envolta com o 

discurso, uma vez tendo por base o pressuposto da essência, o que está no plano da língua, 

dos signos.63 Não conhecemos a civilização ocidental senão com essa tarefa de se 

reinterpretar continuamente.  

Todavia, se prestarmos bem atenção em tudo isso, veremos que nossa fala é, então, fala de 

linguagem, de algo que foi exteriorizado, gramaticizado e depois reinserido como fala, 

tornando-se o que chamamos de voz humana, diferente da voz animal. No limite, falamos 

por não termos mais voz. A linguagem nos é transmitida, ganhamos a nossa natureza pela 

história. Mas sabemos que, na linguagem que acionamos, estamos montados em uma 

plataforma que tem autonomia em relação ao que chamamos de voz humana. Nesse 

sentido, se nossa fala, o que chamamos de nossa voz, é a linguagem, então é ela que fala 

em nós. Nós mesmos, se falamos, perdemos a voz. (Heráclito se dizia a voz do Lógos, que 

este falava por ele, e Heidegger insistiu na ideia da linguagem como não sendo utilizada por 

nós, mas sendo algo do Ser que se serve de nós).  

No limite, a tese de Agamben é a de que “a voz humana não existe”. “Não há uma voz nossa 

de que possamos seguir o rastro na linguagem, que possamos colher – a fim de recordá-la 

– no ponto que se dissipa nos nomes, em que se escreve nas letras. Nós falamos com a voz 

que não temos, que jamais foi escrita.”64 Assim, diz Agamben, “se falamos, então a 

linguagem é a nossa voz”; e “Como agora falas, isso é a ética”.65  

Se temos linguagem como nossa voz, ou seja, se somos de fato um falante novo (o que fala 

por reinserção da linguagem na voz), estamos a falar, a discursar, a transmitir mensagens e, 

por isso mesmo, nossa filosofia é uma eterna hermenêutica – e talvez toda nossa atividade 

cultural (ou quase toda) não seja senão isso. E se falamos, então somos perfeitamente 

humanos, e fundamos o reino dos que cumprem um ethos. Somos os seres éticos. Os únicos 

éticos. Animais e deuses não estão nem aí para a ética.  

Todavia, e se cantamos? E se poetamos? E se nos recusamos a transmitir mensagens como 

as mensagens que o lógos ordena que sejam todas as mensagens? Podemos fazer isso? Ou 

sempre que elogiarmos um cantor ou músico ou compositor como sendo “inteligente” o 

estaremos diminuindo – como nos alertou Cioran? Pois, afinal, não podemos mais retirar o 

lógos da phoné de tal maneira a nos recriarmos e tentarmos a voltar a ter voz. No limite, 

todo músico é “inteligente”, ou seja, não houve as Musas e acaba é por passar uma 

 
63 Tudo isso está em Agamben, G. What is philosophy? Stanford: Stanford University Press, 2018. Pode-se 
ver o argumento completo da tese de Agamben no meu texto “Giorgio Agamben: linguagem, voz e a tarefa 
da filosofia”, segundo capítulo deste livro. 
64 Agamben, G. A linguagem e a morte. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2006, p. 146.   
65 Idem, ibidem, p. 147. 
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mensagem. Pode o músico se livrar disso? Pode o poeta nos trazer para algo que não é a 

“prisão da semântica”?  

Se a voz humana não existe, ou existe só como fábrica de mensagem – linguagem – e não 

como um simples viver, o destino do homem é aceitar o silêncio?   

De certo modo, está em Homero lido por Kafka a ideia de que as Sereias não cantaram para 

Ulisses, e ele só ficou com a fama de tê-las derrotado porque manteve os olhos arregalados 

e, assim, convenceu os seus companheiros de que havia escutado algo e que teria sido, 

então, o único a vencer as potências míticas – confirmando sua fama de raposa matreira. A 

“sereia íntima”, anunciada por Agamben,66 ou a sereia interior, vislumbrada por Sloterdijk,67 

são, respectivamente, a sereia do silêncio e a sereia do canto uterino (e esta última 

certamente está longe de ser o canto com linguagem, um simples proto-discurso). Nesses 

dois filósofos, cada um à sua maneira, a modernidade tem uma face caracterizada pelo 

advento do homem que está no silêncio.   

Não existe voz humana, diz Agamben. Para Peter Sloterdijk, isso pode ser dito da seguinte 

maneira: existe um Descartes que afirmou ter pensado sem ter ouvido, ou seja, que teve a 

experiência do Cogito, e não a experiência do Cogito sonoro.68 Mas isso é possível? Ora, só 

é possível pelo autoengodo do homem moderno, que tornou comum a ideia de que 

pensamos sem ouvir, que o pensamento é um esquema no qual a linguagem se mostra 

automaticamente ao cérebro, sem fala! Sócrates ainda ouvia seu daimon. Descartes, o 

moderno par excellence, não dá crédito de voz ou fala nem mesmo ao poderoso Gênio 

Maligno. De tanto acreditar que a voz contém a linguagem incrustrada, e que isso nos é 

natural, nós modernos pudemos imaginar que basta a linguagem no silêncio, ou seja, o 

pensamento, para realmente estarmos diante de nós mesmos.   

A tese de Sloterdijk: “a ‘invenção do indivíduo’ nas assim chamadas grandes culturas só foi 

possível pela introdução de práticas de sossego e silêncio. Para isso foram decisivos a escrita 

e o exercício subsequente de leitura sossegada.”69 E mais: “Não existe o ser humano interior 

antes do produzido pelos livros, as celas dos conventos, os desertos e as solidões; só depois 

que o próprio ser humano se converteu em cela ou camera silens pôde habitar nele a razão 

com sua voz suave.”70  

A professora primária diz: coloquem os dois dentes da frente para fora, segurando os lábios, 

para treinarem a leitura em silêncio. É o passo para imaginarmos que há uma voz que tem 

um núcleo que é a linguagem, que é o pensamento, e que o verdadeiro pensamento se faz 

sem precisar da voz. Talvez Descartes tenha sido treinado demais nesse tipo de exercício.   

 
66 Agamben, G. A potência do pensamento. BH e SP: Autêntica, 2015, pp.105-6.    
67 Ghiraldelli Jr., P. Para ler Sloterdijk. Rio de Janeiro: Via Vérita, 2011, excurso 4.  
68 Sloterdijk, P. The Aesthetic imperative.  Malden: Polity, 2017, pp. 27-45  
69 Sloterdijk, P. Sphären III – Schäume. Frankfurt aim Main: Suhrkamp, 2004, p. 382.  
70 Idem, ibidem, p. 384.  
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Essa entrada no silêncio, que nos faz camera silens, pode nos apresentar como seres que 

pensam sem voz, uma vez que o pensamento se torna nossa verdade, ou seja, a própria voz 

silenciada (ou voz suave da razão). E isso nos coloca em um dilema quando, com a música 

e a poesia, queremos dar importância ao som. Sentimos quase que roçando a possibilidade 

de ficarmos com o som, com a voz, ou seja, ficar com a phoné sem ter de ceder ao lógos. 

Mas nós, humanos, temos essa possibilidade? Ou a música e o poema são, no fundo, mero 

charlatanismo? Ou a música tem a sua validade, o que não podemos conferir ao poema e 

ao canto que, afinal, queiram ou não, acabam por transmitirem mensagens? Será a música 

a nossa verdadeira saída do silêncio, a fuga da armadilha na qual nos metemos ao acreditar 

no Cogito como não sendo um “Cogito sonoro”?  

A resposta de Agamben a essas perguntas é a de aposta na música reformada. Ou na própria 

filosofia como cumprindo o que seria a sua única tarefa atual, que é a reforma da música. 

Ele acredita que se “há a música”, isso ocorre uma vez que “o homem não se limita a falar, 

e, ao contrário, sente a necessidade de cantar porque a linguagem não é sua voz, e porque 

ele habita a linguagem sem ser capaz de voltar a ter voz. Agamben relembra que “cantando 

o homem celebra e comemora a voz que não tem mais”.71  

Mas cantar o quê? Sloterdijk acha que a fama das sereias nos dá boa ideia: devemos cantar 

aquilo que foi, segundo Kafka, silêncio para Ulisses. Aquele som imaginado por Homero, 

que, afinal, traria todo e qualquer marinheiro para ouvir a si mesmo, sua memória do tempo 

em que, como disse Cioran, “não tinhamos nome e ouvíamos tudo”.72 O som angelical de 

boas-vindas ao mundo que, enfim, toda mãe emite e sintoniza como sendo o daimon da 

criança.  

Não à toa Cioran chegou a dizer que “só a música pode criar uma cumplicidade indestrutível 

entre dois seres”. Peter Sloterdijk observa esse fato no modo como os jovens se deixam 

entrelaçar pela música, se agrupando em situações de contato que lembram o massagear 

de placenta e feto no vibrar do líquido amniótico – o evento das Love Parade é invocado 

por ele para exemplificar essa busca de retorno a uma esfera inicial de grande imunidade. 

Lá no começo da unidade psíquica que funda a subjetividade humana como bi-unidade 

segundo a teoria da intimidade de Sloterdijk, e cria as possibilidades de solidariedade, não 

está outra coisa senão a música. Diz Sloterdijk: “Quando a música é mais parecida com ela 

mesma, ela nos fala como musique retrouvée.” 73  

  

  

  

  

 
71 Agamben, G. What is philosophy?  Stanford: Stanford University Press, 2018, p. 99.  
72 Sloterdijk, P. The Aesthetic imperative.  Malden: Polity, 2017.  
73 Sloterdijk, P.,  op.cit., p. 6.  
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IV. Introdução às ciências das cigarras  

 

As cigarras vieram de uma raça de homens que viveram antes do nascimento das Musas. 

Então, as Musas nasceram e a música foi criada. Alguns dos homens ficaram embevecidos 

com a música e se esqueceram de comer e beber. Morreram de inanição, sem perceber. Foi 

a partir destes que a raça das cigarras veio ao mundo e, por um dom das Musas, não 

necessitam nem comer e nem beber. Quando as cigarras morrem, elas voltam às Musas, e 

relatam os feitos dos homens, isto é, contam às Musas como cada um se dedicou, se à Musa 

da Dança ou do Amor etc. Falam também para a Musa mais velha e a mais nova sobre os 

homens que se dedicaram a um especial tipo de música – a filosofia.  

Esse conceito é bem conhecida. Está no Fedro, de Platão. Esse mito é contado por Sócrates 

ao jovem Fedro, para incentivá-lo a ficar debaixo de uma árvore frondosa em dia de calor, 

não para dormir ou falar coisas vãs, mas para dialogar sobre filosofia. No caso, conversar 

sobre as relações entre a fala e a escrita. Não raro, o leitor comum, alheio à escolaridade 

filosófica, toma tal mito realmente como sendo apenas um incentivo de Sócrates a Fedro, 

um artifício didático. Mas não é nada disso. Ele tem uma profundidade filosófica que nos 

chama.  

O mito versa sobre voz e linguagem, sobre fala e escrita, que realmente é o tema a seguir 

no Fedro. Nesta parte, Sócrates irá preferir antes a fala que a escrita, pois só na fala há a 

verdadeira dialética viva, com surpresas e insights. Mas o mito, por ele mesmo, sem que se 

precise ir adiante na leitura do livro, já revela algo que pertence ao centro do pensamento 

ocidental.  

Antes de entrar no mito propriamente dito, Sócrates avisa que as cigarras ali estão como as 

sereias. Ou seja, compara a si e a Fedro a Ulisses e seus companheiros em perigo diante de 

potências míticas. Qual o perigo das cigarras? Ora, levar às Musas um recado distorcido 

deles, difamá-los como sendo apenas escravos que querem dormir ou pessoas comuns que 

querem descansar ou falar de banalidades. Uma má fama assim os destruiria. Pois as Musas 

só ampliam virtudes de quem as pratica. Sócrates é sempre zeloso em relação às entidades 

demiúrgicas e à tradição, ao contrário da fama que ganhou pela sua condenação. Mas, como 

é esse zelo?  

O zelo revela duas coisas bem interessantes, bem-postas no mito. Primeiro, houve um 

tempo em que a música não existia, mas existiam homens. As Musas vieram depois dos 

homens. Então veio a música. Segundo, as cigarras, cantoras par excellence, não são mais 

homens, são animais. Adquiriram o canto por deixarem a condição humana e voltarem 

plenamente à natureza. As cigarras se tornaram, também, uma raça de fofoqueiras. Não 

morrem e sossegam. Nada disso, morrem e vão direto contar às Musas sobre nossas 

adorações. Falam sobre o que cantamos – se cantamos com a dança ou com o amor. Se 

cantamos com a filosofia, então cantamos bem. Ao contrário de nós, cristãos modernos, 

que temos em nossos deuses exemplos de bondade, os gregos tinham exemplos de virtude. 

As Musas nada mais são que inspiradoras de virtudes. Nós somos morais, os gregos eram 

éticos.  
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No caso, a virtude maior é a da música. Pois até a filosofia é música. Cantar, espraiar a 

musicalidade, é função da cigarra, mas ela nada é senão uma reprogramação do homem 

desaparecido como homem, algo que perdeu sua condição humana. Os tempos atuais, 

onde existem cigarras, são devedores de tempos primordiais, onde elas não existiam, e as 

recém-chegadas Musas, então, deram aos homens o gosto pelo canto.  

Agamben remete a esse mito para comentar:  

“Há a música; o homem não se limita a falar, antes sente a necessidade de 

cantar porque a linguagem não é sua voz, e porque ele habita na linguagem 

sem ser capaz de torná-la em sua voz. Cantando, o homem celebra e 

comemora a voz que não mais tem, que, como ensinada pelo mito das cigarras 

do Fedro, ele poderia novamente obter somente se deixasse de ser humano e 

se tornasse animal.”74  

Repito: “cantando, o homem celebra e comemora a voz que não mais tem.” Cantar não é 

ter voz novamente, mas comemorar e celebrar o que se perdeu.  

Para Giorgio Agamben, os homens realmente perderam a voz. Isso porque objetivaram a 

linguagem, a transformaram em algo gramaticizado, e então a reinseriram na voz que, 

enfim, é o que chamamos, com condescendência, de voz humana, mas que na verdade é 

apenas fala – fala da linguagem. A linguagem é, hoje, o que chamamos de voz humana e 

que precisa de transmissão conjunta endossomaticamente e exossomaticamente. Afinal, só 

uma criança fala a fala humana, a linguagem, mas uma criança só fala, só adquire a 

linguagem, se assim o faz antes dos 12 anos. O homem é essa encruzilhada entre natureza 

e cultura.  

O homem quer cantar, justamente porque está na linguagem e, no entanto, sabe que ela 

não é sua voz. Ou seja, o homem se dessubjetivou para se subjetivar. Para ser um eu que 

emite discursos teve de abandonar sua vida de experiências próprias e passar a existir 

agarrado pelo anzol de uma instância cultural pronta, de certo modo impessoal, que é a 

linguagem. Está enredado nisso, esta é a sua condição humana.  

A maneira como Agamben explica a subjetividade, como um processo de subjetivação por 

conta de dessubjetivação e vice-versa, deixa isso claro.  

Para Agamben, seguindo Émile Benveniste, a linguagem contém shifters, ou seja, palavras 

como o “aqui”, o “agora”, o “eu”. São palavras que dizem respeito ao enunciador enquanto 

estância da própria linguagem. Não se referem propriamente ao ser psíquico que esteja 

falando (não são palavras como “casa” ou “cavalo”, com referencialidade que aponta para 

algo pressuposto como fora da linguagem, como casa e cavalo). “Eu vou ao mercado.” 

Quem vai ao mercado? O sujeito eu. Mas quem é o sujeito “eu”? Não é aquele (o “ele”) que 

vai ao mercado, mas é o “eu” que está na frase “eu vou ao mercado”. O shifter faz com que 

o “vou ao mercado” permita que alguém, em determinado momento, enuncie “eu vou ao 

mercado” e, então, passe a ser usuário da linguagem – alguém que enuncia algo e assim se 

comunica. O shifter “eu” é uma porta de entrada para que o usuário da linguagem se torne 

 
74 Agamben, G. What is Philosophy? Stanford: Stanford University Press, 2018, p. 99. 
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usuário da linguagem. Mas, ao mesmo tempo, que a linguagem seja uma instância que 

funcione por ter usuário.  

Ao falar “eu”, o elemento deixa de lado o eu orgânico, o ser vivente, e assume a vida ética 

implicada na linguagem, e nas obrigações de quem assume o “eu” – o sujeito da linguagem 

que emite o discurso no momento. Toda vez que digo “eu”, então o sujeito do meu 

enunciado, e não um sujeito não linguístico, está na jogada. Mas, é claro que o uso do “eu”, 

como partícula da linguagem, ajuda na aparição de um eu que se entende como psicológico, 

ou substancial – metafísico até (tanto no campo da filogênese quanto no da ontogênese). 

Mas isso é um resultado de apêndice, não é o básico. Pois sempre quando dizemos “eu”, 

isso é válido à medida que somos sujeitos de enunciação, ligados conjunturalmente a um 

pretenso sujeito psicológico apenas no momento da enunciação. Assim, a dessubjetivação 

ocorre onde nos livramos da experiência para adquirir somente experiências que são 

experiências da linguagem, e não experiências exclusivas e próprias, é o que é o processo 

de subjetivação.  

Adquirir a voz enquanto fala é, na verdade, perder a voz. A voz humana, para Agamben, não 

existe. Ou, se existe, é a fala, e esta é nada mais nada menos que a linguagem. O tempo do 

canto humano é, então, o tempo de esforço do homem para comemorar a voz, aquela voz 

que vá além da voz que não é sua; essa sua voz que não é sua é a sua voz na linguagem.  

A própria música atual é, nesse sentido, um canto que pode resvalar (ou necessariamente 

resvala) na má música a todo instante, pois pode já estar logicizado, pode já estar com a 

phoné tão comandada pelo lógos que nada lhe reste senão ser vista como falsa música. A 

música atual pode ser apenas uma testemunha de que cantamos – se é que de fato 

cantamos – porque não temos mais voz, temos apenas a fala. Falsa voz, má música.  

A voz desaparecida pela entrada da linguagem no que se tornou voz humana ou fala, tem 

seu réquiem na música, no canto. Questionar isso é o papel da filosofia atual, diz Agamben. 

E por isso, também, ele diz que “a filosofia é hoje possível unicamente como uma reforma 

da música”.75 Se a música é apenas fala, não é música, é repeteco de enunciados que 

mandam mensagens, linguagem, estâncias gramaticizadas e “prisioneiras da semântica” 

(Peter Sloterdijk), então é necessário reformar essa música. Se a filosofia é música, então a 

filosofia é hoje, se é alguma coisa, reforma da música. Como podemos cantar a filosofia de 

modo que as cigarras possam levar bons recados sobre nós às Musas?  

Existe um outro mito, que vive sendo desmentido pelas ciências, de que a casca deixada 

pelas cigarras é sinal de que elas morreram explodindo – explodem de tanto cantar.  

28/02/2018, C. Jaguaré, São Paulo.   

 

 

 
75 Idem, ibidem, p. 97. 
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                   V. Modernidade e silêncio 

Em um dos textos mais fantásticos – e talvez o mais curto – da literatura ocidental 
moderna, Kafka vislumbra as possibilidades de Ulisses no mar das Sereias.76  Num 
primeiro momento, põe a ideia de que elas talvez não tenham cantado. Assim, Ulisses, 
preocupado com os estratagemas da racionalidade calculista – se arrumar com cera e 
cordas – para escapar das potências míticas do mar, não percebeu que elas jamais 
cantaram, que ocorreu o mais profundo silêncio. Em um segundo momento do texto, já 
nas últimas linhas, Kafka levanta a possibilidade de Ulisses ter percebido o silêncio. E se 
assim foi, ele manteve o semblante de espanto de modo a fingir tê-las ouvido, deixando 
a todos a impressão de tê-las de fato derrotado com o seu estratagema de amarrar-se ao 
mastro. 

 

Essa segunda possibilidade é a mais correta e a mais interessante. Correta, uma vez que 
respeita a fama de Ulisses. Ele é o herói homérico caracterizado por ser uma raposa 
matreira, e não poderia em nenhum momento deixar-se enganar, ao menos não sem 
antes enganar outros – todos nós, herdeiros da cultura homérica. Interessante, pois se 
Ulisses é interpretado pela filosofia como o primeiro homem moderno, o indivíduo par 
excellence, então uma característica sua seria a facilidade em ouvir falas, mas não vozes 
(animais) – ou seja, não o canto. 

 

Mas por qual razão digo isso? Por que Ulisses seria o homem moderno na medida em que 
pode exibir-se como aquele que pode ouvir falas e não cantos? Essa minha interpretação 
está afinada com a tese básica da filosofia de Giorgio Agamben. 

 

Segundo o filósofo italiano a linguagem é um substituto da voz.77  Trata-se da fala que 
ocorre no lugar da voz. O homem enquanto ser ético fala, e deixa para trás o homem 
como ser puramente vivente, orgânico, que se manifestava pela voz. O ritmo da voz, a 
melodia, é tirada de cena na medida em que entra no palco a mensagem racional gerada 
pela fala, por meio de uma instância que é a linguagem. De fato, levando a sério uma tal 
hipótese filosófica, podemos então dizer que é a linguagem, como instância cultural 
pronta, que fala utilizando de nossa boca. Nós mesmos, então, nessa condição, não mais 
temos voz, nem experiência subjetiva, pois é a linguagem que se experiencia. 

 

A familiaridade que temos com a linguagem nos engana, nos faz imaginar que nunca 
tivemos voz, que o nosso natural é ter a fala, a linguagem. Na passagem da vida orgânica 
para a vida ética, da “vida nua” para a vida política, ocorre a entrada do lógos na phoné, 
o que nos joga na ilusão de que a voz humana é a fala. Na verdade, a fala é uma espécie 
de silêncio da musicalidade das vozes. Agamben lembra que a voz animal é voz, é um 
rugir do leão e um latir do cão, mas a voz humana não é voz, é linguagem. Acostumamo-
nos a isso de tal maneira que esquecemos que os humanos criaram a linguagem (a língua) 
e a reinseriram, como linguagem, no não lugar da voz. Mas a experiência de Ulisses no 
Mar das Sereias, como descrita por Kafka, repõe a verdade: o homem moderno não pode 
ouvir canto algum, vozes, mas só a fala. As Sereias não falam, cantam. Ulisses pode, de 
fato, não tê-las ouvido e, para não perder a pose – também uma característica moderna 

 
76 Kafka, F. “O silêncio das Sereias”. Folha de S. Paulo, 06 mai. 1984. 
77 Ver “Giorgio Agamben: linguagem, voz e a tarefa da filosofia”, segundo capítulo deste livro. 

 

http://ghiraldelli.pro.br/filosofia/modernidade-e-silencio.html#_ftn1
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– se manteve no seu palco de teatro, fingindo ter se maravilhado diante do chamamento 
terrível. 

 

Ulisses nunca foi um ser da natureza, capaz de se submergir no melódico. No seu estágio, 
já era, de fato, aquele que, como nós, escutam apenas mensagens. Somos os que captam 
o que tem função. A linguagem tem função: ela diz algo. A musicalidade  da voz não tem 
função mensageira, ela é um viver, um simples estar no mundo. Há muito, Ulisses já havia 
rompido com potências míticas do tipo das Sereias e, completamente alheio ao mundo 
espontâneo da vida, esperava delas antes um recado que um arrebatamento, ainda que 
tenha se preparado para o que imaginava ser um arrebatamento. 

 

Peter Sloterdijk percebe essa característica do homem moderno, exposto por Agamben 
e Kafka. Sloterdijk afirma: “a ‘invenção do indivíduo’ nas assim chamadas grandes 
culturas só foi possível pela introdução de práticas de sossego e silêncio. Para isso foram 
decisivos a escrita e o exercício subsequente de leitura sossegada.” 78 E mais: “Não existe 
o ser humano interior antes do produzido pelos livros, as celas dos conventos, os desertos 
e as solidões; só depois que o próprio ser humano se converteu em cela ou camera silens 
pode habitar nele a razão com sua voz suave.” 79 
 

O segredo todo, aqui, é entender que a “voz suave” da razão nada mais é que o silêncio. 
A razão tem a voz tão suave que ela é quase um silêncio ou deve se parecer com um 
silêncio. Ou, nos termos de Agamben: a razão é fala, linguagem, não é voz, não é 
musicalidade. 

 

Não à toa, como Sloterdijk diz, Descartes acreditou ter passado pela experiência do 
Cogito, e não pela experiência do Cogito sonoro.80  Ele acreditou ter pensando sem voz. 
Diferentemente de Sócrates, que ao se relacionar com o seu daimon ainda o ouvia, 
Descartes não ouviu nenhuma voz interior, mas simplesmente o silêncio do pensamento 
– vindo do seu conceito do que é pensamento. Tomou a linguagem, obviamente como 
fala, como um texto escrito no pensamento. Aliás, ao falar em daimon, ou no gênio 
maligno, Descartes também o transforma em algo silencioso. Só o daimon do tempo de 
Sócrates e dos antigos tinham algo semelhante a uma voz. O gênio cartesiano pensa sem 
voz. Descartes é, então, o protótipo do homem moderno em uma forma mais avançada 
que a de Sócrates. Na voz do daimon de Sócrates havia uma protolinguagem, um “não” e 
um “sim”. No que é percebido por Descartes já não há som algum, não há voz, há só um 
elemento misterioso chamado pensamento, uma pura gramática que produz um falar 
dentro da cabeça, sem que essa fala seja uma voz. Aqui sim Descartes é Ulisses: o homem 
que nada mais escuta e, então, para se mostrar vivo, finge que escuta. Uma vez “escravo 
da semântica”, perde o contato com a musicalidade. A diferença é que o Ulisses de Kafka, 
diferente do Ulisses-Descartes, pode muito bem ter percebido que havia ficado surdo 
para o tipo de manifestação de Sereias, para a música. 

 
78 Sloterdijk, P. Sphären III – Schäume. Frankfurt aim Main: Suhrkamp, 2004, p. 382. 
79 Idem, ibidem, p. 384. 
80 Sloterdijk, P. The Aesthetic imperative. Malden: Polity, 2017, pp. 27-45. 

http://ghiraldelli.pro.br/filosofia/modernidade-e-silencio.html#_ftn3
http://ghiraldelli.pro.br/filosofia/modernidade-e-silencio.html#_ftn5


48 

 

O homem moderno precisa se acreditar solitário, unificado – um autêntico indivíduo. 
Em termos políticos: o homem liberal, o homem do liberalismo. O burguês self made 
man. 

 

O homem que acredita ouvir música acaba por explicar a música em seu gênero, 
agregada a tribos e, portanto, envolta a uma mensagem. De fato, transforma a música 
no que ela já é para todos os modernos: texto, recado, desdobrar de performances 
éticas. Enfim, silêncio das vozes. 

 

23/02/2018 Condomínio Jaguaré, Vila Jaguaré, São Paulo 
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