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Qual a relação existente entre pessoas e coisas?
Desde os primórdios, nossa civilização ba

seou-se na distinção clara entre pessoas e coisas, 
fundamentando-se na dominação instrumental 
das primeiras sobre as segundas. Oposição es
tabelecida desde o antigo Direito romano, que 
persiste até os dias atuais e continua gerando 
contradições no mercado global contemporâneo. 
Pois, embora a distinção possa parecer clara, o 
que se observa nas práticas legais, econômicas 
e tecnológicas é uma inversão de perspectivas: 
algumas categorias de pessoas têm se confundi
do com coisas e categorias de coisas passaram a 
adquirir o perfil de pessoas.

Neste livro altamente original, Roberto 
Esposito —  um dos mais importantes filósofos 
políticos da Itália —  aborda esses questionamen
tos e argumenta que há uma rota de escape desse 
paradoxo, constituída por um novo ponto de 
vista fundamentado no corpo. Nem pessoa nem 
coisa, portanto, é o corpo a se tornar elemento 
decisivo para repensar conceitos e valores que 
governam nosso léxico filosófico, legal e político.

Roberto Esposito é professor de Filosofia Teórica 
na Scuola Normale Suoeriore de Pisa. Itália.
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Introdução

S e há um postulado que parece organizar a ex

periência humana desde seus primórdios, é o 

da divisão entre pessoas e coisas. Nenhum outro 
princípio possui uma raiz tão profunda na nossa 
percepção, e também na nossa consciência moral, 

quanto o da convicção de que náo somos coisas 

—  já que as coisas são o contrário das pessoas. 
Porém, o que nos parece uma evidência quase 

natural é o êxito de um longuíssimo processo de 
disciplinamento que percorreu a história antiga 

e moderna modificando seus contornos. Quando 

nas Instituições o jurista romano Gaio identifica nas 
pessoas e nas coisas as duas categorias que, junto à das 

ações processuais, constituem a matéria do direito, só 
atribui um valor jurídico a um critério amplamente 

difundido. Desde então, esse critério, reproduzido 
em todas as codificações modernas, tornou-se o pres

suposto que constitui o pano de fundo implícito de
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qualquer outra argumentação —  de caráter jurídico, 
mas também filosófico, econômico, político, ético. 
O mundo da vida resulta cortado por um divisor de 
águas que o separa em duas zonas, definidas por sua 

oposição recíproca: ou se está do lado de cá, entre as 
pessoas, ou do lado de lá, entre as coisas, sem nenhum 

segmento intermediário que possa juntá-las.
Porém, os estudos antropológicos contam uma 

história diferente, ambientada em sociedades nas 
quais pessoas e coisas fazem parte do mesmo ho
rizonte, a ponto de náo somente interagirem, mas 
de se integrarem mutuamente. Mais do que meros 

instrumentos, ou objetos de propriedade exclusiva, as 

coisas constituem o filtro mediante o qual homens, 

ainda não modelados pelo dispositivo da pessoa, en
tram em relação entre si. Conectados por uma prática 

que precede a segmentação da vida social nas distintas 
linguagens da religião, da economia, do direito, eles 

veem nas coisas seres animados capazes de influírem 
no próprio destino e, portanto, merecedores de um 

cuidado particular. Para compreender o perfil dessas 

sociedades não é necessário observá-las pelo lado 
das pessoas nem pelo das coisas, mas pelo ângulo 

de visão do corpo. É justamente este, com efeito, 
o lugar sensível em que as coisas parecem interagir 

com as pessoas, até se tornarem uma espécie de 

prolongamento simbólico e material dessas últimas. 
Para se ter uma ideia, podemos nos referir ao que

2
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hoje significam para nós alguns objetos da arte ou da 
técnica, aparentemente dotados de uma vida própria 
que, em alguns aspectos, se comunica com a nossa.

Já essa aproximação entre sociedades arcaicas e 

experiência contemporânea é uma prova de como na 
história nada desaparece sem deixar rastros, ainda que 
se reproduzindo a partir de modalidades muitas vezes 
incomparáveis. E náo só: é também prova do fato de 
que o horizonte moderno, geneticamente constituído 
na confluência entre filosofia grega, direito romano e 

concepção cristã, náo esgota o arco das possibilidades. 
O que, na época de seu declínio, parece se delinear é 
um enfraquecimento do modelo dicotômico, dentro 

do qual o mundo das coisas foi por um longo tempo 

contraposto, e submetido, ao das pessoas. Quanto 
mais os objetos técnicos incorporam, com o saber que 
os tornou fungíveis, uma espécie de vida subjetiva, 

tanto menor é a possibilidade de sufocá-los em uma 
função exclusivamente servil. Ao mesmo tempo, por 

meio do uso das biotecnologias, as que um tempo 

pareciam mônadas individuais, podem incluir dentro 
de si elementos oriundos de outros corpos e até de 

materiais inorgânicos. Dessa forma, o corpo humano 

passa a ser o canal de trânsito e o operador, sem dú
vida muito delicado, de uma relação sempre menos 

redutível a uma lógica binária.
Contudo, antes de identificar no ponto de vista 

do corpo um olhar diferente sobre coisas e pessoas, é
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preciso reconstruir as coordenadas de longo período 
que reduziram, e ainda reduzem, a experiência hu
mana dentro desse binômio excludente. Até porque 

aquela a ser excluída foi realmente a dimensão do 
corpo. Naturalmente, náo no plano da práxis, que 
sempre esteve ao seu redor, nem no do poder, medido 

exatamente pela diferente faculdade de dominar as 
prestações dessa dimensão, mas certamente no do 

saber, sobretudo jurídico e filosófico, que tendeu a 
remover de seu complexo a especificidade do corpo. 

Não cabendo nem na categoria de pessoa nem na de 
coisa, este oscilou por muito tempo entre uma e outra 
sem encontrar uma colocação estável. Se a pessoa, na 

concepção jurídica romana, assim como naquela te
ológica, cristã, nunca coincidiu com o corpo vivente 

que a encarnava, a coisa também foi, de algum modo, 
descorporizada, resolvida em ideia ou palavra pela 

tradição filosófica antiga e moderna. Em ambos os 

casos, é como se a divisão de princípio entre pessoa 
e coisa tivesse se reproduzido em cada uma das duas, 

separando-as de seu conteúdo corpóreo.
Quanto à pessoa, já o termo grego do qual provém 

dá conta da diferença em relação ao corpo vivente. 

Assim como a máscara nunca adere completamente 
ao rosto que cobre, a pessoa jurídica não coincide 

com o corpo do homem ao qual se refere. Se na 
doutrina jurídica romana elã indica, ao invés do 

ser humano enquanto tal, seu papel social, naquela
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A s  PESSOAS E AS COISAS

cristã é situada em um núcleo espiritual irredutível 
à dimensão corporal. Chama a atenção o fato de 
que o que bem podemos definir como “dispositivo 
da pessoa” , apesar de suas metamorfoses internas, 
nunca se liberta dessa fratura originária. Colocada 
pelo direito romano dentro do gênero humano —  

cortado por limiares de personalidades decrescentes, 
as quais do estado do pater chegam ao do reificado, 
do escravo — , elã é situada pela doutrina cristã na 
distinção entre alma e corpo e pela filosofia moderna 

na diferença entre substância pensante e substância 
extensa. Em cada um desses casos, diversamente, o 

bios é seccionado em duas zonas de diferente valor, 

uma subordinada à outra.
O resultado é uma dialética, de tempos em tempos 

reelaborada em novas formas, entre personalização e 
despersonalização. É pessoa, em Roma, quem pos

sui, entre outras coisas, seres humanos, eles também 
submetidos ao regime da coisa, tal como não só os 

escravos, mas, em diferentes graduações, todos os 
indivíduos alieni iuris, não donos de si mesmos. 

Uma relação de domínio que se reproduz, na filosofia 
moderna até Kant e mais além, na decomposição da 

identidade subjetiva em dois núcleos assimétricos, 
um destinado a dirigir o outro, segundo seu inflexível 

juízo. Não surpreende que em tal concepção o ho
mem seja considerado um composto de racionalidade 

e animalidade, qualificável como pessoa somente na
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medida em que é capaz de dominar o animal que 
nele habita. Que isso coincida com a esfera do corpo, 
naturalmente sujeito a instintos e paixões, justifica 
sua exclusáo da essência plenamente humana do 
homem, mesmo se o que é excluído, por ser estranho 
ao binômio entre pessoa e coisa, é precisamente o 
elemento que permite o trânsito de uma para outra. 
Como puderam, então, inteiras gerações de homens 
reduzir outros seres humanos ao estado de coisas, 

a náo ser sujeitando integralmente seus corpos à 
própria vontade?

Mas isso só é o primeiro vetor da reconstrução 

genealógica aqui delineada. Este é entrecruzado 

por um outro, oposto e complementar, que é seu 
contraponto. Ao processo de despersonalização das 

pessoas corresponde o de desrealização das coisas. O 
epicentro temático e teorético do livro é constituído 

pelo nó que liga as duas categorias, a das pessoas e 

a das coisas, no mesmo êxito de dissolução. Para 
entender o sentido de tudo isso, é necessário não 

perder de vista o paradoxal cruzamento entre uni

dade e divisão, que faz de uma o lugar de efetuação 
da outra. Pessoas e coisas são assimiladas, ainda que 

em seu contraste, pela mesma cisão que as divide. 

Nos protocolos constitutivos do nosso saber, de 
fato, as coisas são acometidas por uma separação 

parecida com a que corta as pessoas, de forma a 
perderem progressivamente sua substância. Se já o
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direito olha para as coisas do ponto de vista formal 
das relações de pertencimento, abstraindo de seus 

conteúdos materiais, a metafísica produz um efeito 
análogo ao de descarnar. A  coisa é separada de si 
mesma tão logo passa a ser radicada em uma ideia 

transcendente, como faz Platão, ou também em um 
fundamento imanente, como pretende Aristóteles. 
Em ambos os casos, ao invés de coincidir com sua 

própria existência singular, a coisa é suspensa em uma 
essência que a ultrapassa, esteja esta colocada para 
fora dela ou situada dentro dela. Até Hegel, em um 

diferente horizonte dialético, afirma a coisa a partir 
de seu fundo negativo. É  a implicação entre “ente” 

e “nada” 1 —  consequência da redução moderna da 
“coisa” em “objeto” — , à qual Heidegger atribui o 

nome de niilismo.
A  linguagem também, no momento em que 

nomeia a coisa, determina um efeito igual de desin- 
corporação. Ao transformá-la em palavra, elã a esvazia 

de realidade e a transforma em puro sinal. Não só o 

nome da rosa não coincide com a rosa real, mas anula 
sua concretude singular em um significante geral. 

Nesse êxito dissolutivo, há algo a mais da fratura 
que Foucault viu se abrir entre palavras e coisas na 

origem da época moderna, e que tem mais a ver com 
a forma intrinsecamente negativa da língua humana. 

Esta pode “dizer” a coisa somente negando sua pre
sença real, transferindo-a para um plano imaterial.

7



R o b e r t o  E spo s ito

Se, dando-se uma ampla volta, do terreno da língua 
se passa ao da economia, assiste-se a um processo náo 
muito diferente. A  redução da coisa em mercadoria, 
em produto de consumo e, depois, em resíduo, 
determina um efeito do mesmo modo dissolvente. 
Multiplicando-se em uma produção tendencialmente 
ilimitada, a coisa perde sua própria singularidade, 
tornando-se equivalente a infinitas outras. Uma vez 
alinhada a um estoque de objetos intercambiáveis, 
elã está pronta para ser substituída por um exemplar 
idêntico, e depois, quando não servir mais, para ser 

destruída. Inclusive quem, a partir de Benjamin, vê 
na reprodutibilidade técnica uma libertação da coisa 

de sua aura tradicional não pode esconder o efeito de 
perda que elã determina em relação a quem a possui.

A  tese das páginas seguintes é de que a única 

maneira de desatar esse nó metafísico entre coisa e 
pessoa é aproximar dele o ponto de vista do corpo. 
Náo coincidindo com a pessoa nem com a coisa, o 

corpo humano abre um ângulo de visão externo à 

cisão que uma projeta sobre a outra. Já se fez refe
rência a sociedades arcaicas conotadas por tipos de 

troca diferentes daquele mercantil. Mas, com cer

teza, o livro não olha para elas —  para um passado 
irremediavelmente perdido. Não se pode superar a 

época moderna voltando atrás, nem no plano do 
poder nem no do saber. O embate que se abre é, 

eventualmente, com uma linha de pensamento que,
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do interior da modernidade, percorre uma trajetória 
diferente da vencedora, que vai de Descartes a Kant. 
Os nomes de Spinoza e Vico, e, em seguida, o solitá
rio de Nietzsche, remetem a uma relação com o corpo 
subtraída à dicotomia cartesiana entre res cogitans e 
res extensa e tendente a fazer dela o lugar peculiar de 

unificação de nossa experiência individual e coletiva.
Nessa perspectiva, o corpo náo só reconstrói a 

relação entre pessoas e coisas, rompida pela grande 
divisão de Gaio, mas também repercorre no sentido 

inverso o trânsito moderno da res ao obiectum, que 
acabou por esvaziar a coisa por dentro. O segmento 

de filosofia do século xx, que relê a relação entre 
coisas e pessoas pelo fio do corpo, é a fenomenologia, 

sobretudo a francesa. Para elã, o corpo do homem 
tem uma dupla função. Em primeiro lugar, preencher 

o hiato, no interior do ser humano, entre logos e bios, 

produzido pelo dispositivo que separa a pessoa. Em 
segundo lugar, restituir ao objeto intercambiável 
seu caráter de coisa singular. Por esse lado, é como 

se, em contato com o corpo, as coisas adquirissem 
elas mesmas um coração que as reconduz ao centro 

de nossa vida. Se as subtrairmos a um destino serial 

e as reinserirmos em seu pano de fundo simbólico, 
nos daremos conta de que fazem parte de nós tanto 

quanto nós somos parte delas. A  técnica biológica 
do implante e do transplante, que hoje insere no 

corpo do indivíduo fragmentos de corpos alheios
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ou até coisas em forma de máquinas corpóreas, é 
significativa de uma transformação que avassala as 
fronteiras proprietárias da pessoa. Contra qualquer 
perspectiva nostalgicamente reativa, é preciso ver 
nessa antropotécnica, isto é, em nossa capacidade de 
modificar nós mesmos, além de um possível risco, 

um recurso decisivo para o animal constitutivamente 
tecnológico que nós somos desde a origem.

Mas, reconduzido a seu significado polivalente, 
o corpo humano também reencontra uma função 
política, que hoje se tornou sem dúvida central. 

Naturalmente, a política sempre teve uma relação pri
vilegiada com o corpo de cada um e das populações. 

Entretanto, o que até certo momento passava por 

uma série de filtros categoriais e mediações institucio
nais faz-se matéria direta das novas dinâmicas políti
cas. A  vida biológica, mais do que simples horizonte, 

é sempre mais, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de 

poder. E a passagem crucial à qual Michel Foucault 

atribuiu, antes de outros, o nome de “biopolítica” , 
fazendo alusão precisamente ao papel preeminente 

assumido pelo corpo em sua vida biológica. Não só 
o indivíduo, que na época moderna era limitado à 

noção formal de sujeito de direito, tende a coincidir 

com sua dimensão corpórea, como também o povo 
entra em uma relação inédita com uma corporeidade 

feita de necessidades, desejos, carências que dizem 
respeito à vida biológica em todos os seus registros.
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Nesse sentido, o corpo torna-se cada vez mais a aposta 
de interesses contrastantes —  de caráter ético, jurídi
co, teológico —  e, portanto, epicentro de conflitos 
políticos. Porém, essa nova relevância do corpo pode 
determinar consequências diversas e até opostas —  
de tipo excludente ou inclusivo. Se, submetida à 
sua dimensão racial, esta foi objeto de uma exclusão 
que chegou aos limites da aniquilação, em sua figura 

coletiva pode virar operador de recomposição política 

no interior do povo e dos povos.
Tal como diferentes conceitos políticos funda

mentais, o de povo também traz dentro de si uma 
dualidade constitutiva que tende a separá-lo de si 

mesmo. De um lado, ele é a totalidade dos cidadãos, 
em uma forma que pretende coincidir com a nação. 

Mas, por outro, desde o demos grego, nomeia também 

sua parte subalterna e, em sentido próprio, “popular” , 
plebeia. Assim como o dispositivo da pessoa, tal con

ceito encerra em seu interior uma zona, em outros 
aspectos, excluída e emarginada. Pode-se dizer que 

boa parte da história política ocidental gira ao redor 
dessa margem móvel que, contemporaneamente, une 

e separa os “dois” povos no interior de cada povo. 

Desde a antiga metáfora dos “dois corpos do rei” , 
sempre se percebeu, dentro do organismo político, 

um desnível —  entre cabeça e corpo, rei e povo, 
soberania e representatividade —  que assegurava 

a sua funcionalidade. Hoje, no regime biopolítico
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contemporâneo, tal diferença torna-se ainda mais 
tangível graças à entrada do corpo em qualquer 
dinâmica política significativa. A  própria pessoa do 
líder —  como aconteceu, diferentemente, com os 
chefes totalitários e como é inevitável na sociedade 
do espetáculo —  náo é mais separável da exibição 
contínua do próprio corpo, em uma sobreposição 

que nunca foi táo integral entre dimensão pública e 
dimensão privada.

A  essa incorporação biopolítica da pessoa cor
responde, no outro polo do quadrante político, o 
corpo, coletivo e impessoal, de massas de mulheres 
e de homens que náo se reconhecem mais nos canais 

da representatividade. Naturalmente, a composição 
de tais subjetividades políticas varia de acordo com 

as situações e os contextos. Mas, o que se entrevê, 

nos movimentos de protesto que hoje voltam a ocu
par as praças de boa parte do mundo, é o inevitável 

aumento dos institutos da democracia para além 
de suas fronteiras clássicas e modernas. Há, nessas 

multidões, com certeza de tipo diferente, algo que 
precede também suas reivindicações, constituído 

exatamente pela pressão conjunta de corpos que se 

mexem simultaneamente. O que eles apontam, do 
caráter irredutível ao perfil desencarnado da pessoa, 

é uma reunião das duas partes do povo que náo 

passe mais pela exclusão de uma delas. A  tarefa para 
a qual tais eventos parecem nos chamar, em suma,
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é a ruptura daquela máquina teológico-política 
que, há tempos imemoráveis, unifica o mundo 
por meio da subordinação de sua parte mais fraca. 
O quanto de tal demanda encontrará resposta nos 
fatos, ainda resta indeterminado. Só está certo que 

náo é imaginável nenhuma verdadeira mudança das 
atuais formas políticas sem uma mutaçáo, também 
profunda, de nossas categorias interpretativas.
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Capítulo primeiro 

Pessoas

1. Posse.

Há tem pos im em oráveis, nossa civilização 

fundamenta-se na divisão mais marcada entre 

pessoas e coisas. As pessoas são definidas, sobretudo, 

pelo fato de não serem coisas e as coisas pelo fato de 
não serem pessoas. Entre as duas parece não haver 
nada, nem o som das palavras nem o tumulto dos 

corpos. O próprio mundo não parece ser outra coisa 

senão a falha natural pela qual as pessoas adquirem 

ou perdem as coisas. O direito romano —  com as 

Instituições de Gaio —  coloca a tripartição entre 
ações, pessoas e coisas como fundamento de todo 

o ordenamento jurídico (Inst., i, 8). É verdade que 
esse texto está longe de representar toda a concep

ção jurídica romana, mas sua influência em toda a 

modernidade foi decisiva. Poucas outras formulações 
exerceram por tempo tão longo um efeito parecido. 

Toda a experiência humana é cortada por uma linha 

que não prevê outras possibilidades. Cada entidade
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tratada pelo direito, quando náo é uma ação, é uma 
pessoa ou uma coisa, segundo uma distinção simples 
e clara —  coisa é a náo-pessoa e pessoa é a náo-coisa.

Entre elas dá-se uma relação de domínio ins
trumental, no sentido de que o papel das coisas é 
o de servir, ou pelo menos de pertencer, às pessoas. 

Do mesmo modo que coisa é o que pertence a uma 
pessoa, usufrui do estatuto de pessoa quem possui 
coisas, quem pode exercer um domínio sobre elas. 

Claro, há coisas que náo é possível controlar e que, 
ao contrário, de alguma forma nos dominam, por
que são mais poderosas do que nós, como as forças 
da natureza —  a altura das montanhas, as ondas do 

mar, o tremor da terra. Mas geralmente as coisas são 

consideradas “tácitos escravos” 1 a serviço das pessoas. 
Elas estão literalmente no lugar dos servos. “Se cada 

instrumento” —  afirma Aristóteles, citando um verso 
famoso da Ilíada (xvni, 376) —  “pudesse executar 

a sua missão obedecendo a ordens, ou percebendo 
antecipadamente o que lhe cumpre fazer [...], os 

construtores não teriam necessidade de auxiliares e 
os senhores não necessitariam de escravos” (Pol. , 1, 4, 

1 2 5 3 b -12 54a). As coisas nos são necessárias. Sem elas 
as pessoas ficariam desprovidas de tudo o que serve 

para a vida. E, em última análise, da própria vida. Por 
isso, as que se possuem são definidas como “bens” , 

cujo conjunto constitui o que, fazendo referência ao 
pater, ainda hoje chamamos de “patrimônio” . Caberia
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refletir sobre o fato de a ideia de “bem” coincidir 
com a de coisa possuída —  bem náo é uma qualquer 
entidade positiva, ou mesmo uma maneira de ser, 
mas o que se possui.2 É  um testemunho da preva

lência absoluta do ter sobre o ser, que caracteriza, há 
tempos, nossa cultura —  coisa náo é, antes de mais 
nada, o que elã é, mas sim o que alguém tem. Uma 
posse que nenhum outro pode reclamar. As coisas, 

embora tenham sido dadas ao homem em comum, 
acabam sempre por recair na disponibilidade de um 
proprietário que delas pode dispor, usá-las e também 

destruí-las, caso assim lhe agrade. Elas estão nas mãos 

de quem as possui.
Essa última expressão deve ser entendida em seu 

sentido mais literal. A  mão que agarra e que retém 
é um dos traços constitutivos da espécie humana. 

“Em muitos animais” —  observa Canetti — “é a boca 
armada, em vez das garras ou da mão, que cuida da 
captura. Entre os homens, a mão que náo solta mais 

constitui o verdadeiro símbolo de poder” .3 Quando se 
fala da nossa mão como órgão que humaniza o mun

do, criando artefatos ou selando promessas, tende-se a 

transcurar um ato muito mais antigo, que é o da nua 
apropriação. A  coisa pertence, antes de mais nada, 

a quem a pega. Estar “ao alcance da mão” significa, 
antes mesmo de poder ser usável com facilidade, estar 

na mão de quem a possui. Para reivindicar o perten
cimento controverso de uma coisa, de fato, no Foro
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romano os adversários colocavam materialmente 

uma mão sobre elã diante do magistrado. Conserere 
manum, cruzar as mãos sobre a coisa disputada, é 
ato estritamente concomitante ao da sua tomada 
material.4 Para completar o ritual de pertencimento, 
quem se achava o proprietário a tocava com a palha, 
pronunciando a fórmula solene: “Digo que esta coisa 
é minha segundo o direito quiritário” . O elemento 
de propriedade até prevalecia sobre a identidade da 
coisa. O que a qualificava essencialmente não era seu 
conteúdo, mas sim seu ser de alguém e de nenhum 
outro, de uma forma incontestável.

Tal prática judiciária remetia a um ritual ainda 

mais antigo, em voga no Lácio primitivo, associado à 
declaração de guerra. Lívio conta que esta era precedi
da por um pedido de restituição das coisas detidas de 

modo ilegítimo por outro povo. Res repetere, pedir as 
coisas, era a última advertência antes de se ir buscá-las 

com a força. Se elas náo fossem entregues, após a in
vocação aos deuses, chegava a declaração de guerra (i, 

32, 5-14). A  própria guerra era feita, afinal de contas, 
sempre pelas coisas —  para defender as suas ou ad

quirir com a violência as de outrem. Durante muito 
tempo “todas as demais formas, mais pacientes, de 
multiplicação são repudiadas e consideradas despre

zíveis. Desenvolve-se, então, uma espécie de religião 
estatal da guerra, tendo por propósito a multiplicação 
veloz” .5 Durante milênios seu móbil principal foi o
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saque. Por isso, nenhum comandante de antigamen

te teria ousado proibi-lo a seus homens. A  captura 
das coisas, o roubo acumulado, no chão, aos pés 
do vencedor, marcou por um tempo indefinido as 

relações de força entre os homens. A  própria terra 
é a primeira coisa da qual o exército invasor toma 
posse —  pisando-a, conquistando-a, confinando-a. 
A vitória militar premia quem consegue, no fim, 
se apropriar de um determinado território, sobre 

o qual plantar uma bandeira diferente daquela que 
um tempo se agitava no mesmo lugar. A  partir desse 

momento, todas as coisas nele incluídas são tomadas 

pelo novo dono.
A  relação entre guerra e propriedade antecede 

em muito aquela definida juridicamente, também 

e sobretudo na pátria do direito, pois em Roma a 

guerra foi durante muitos séculos o único modo, 
para pessoas sem outros recursos, de adquirir algo. 
Elã era a maneira mais típica de adquirir proprieda

des, a tal ponto que por muito tempo a pirataria foi 

considerada mais honrada do que o comércio. Em sua 

gênese, a propriedade remete sempre a uma primeira 
apropriação. Em sua forma primordial, a propriedade 

não se transmite nem se herda —  é pega. Não por 

acaso, o direito arcaico coloca no plano de fundo a 
figura da passagem de propriedade e também aquilo 

que irá assumir o nome de direito de sucessão. A  pro
priedade não tem nada atrás de si, a não ser o ato que
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a torna tal.6 Na Roma mais antiga náo existia o crime 
de roubo —  também as primeiras mulheres romanas 
haviam sido alvo de um mítico rapto em detrimento 
dos povos fronteiriços. Alegando que os romanos 
“acreditavam substancialmente como próprias as 
coisas que subtraiam dos inimigos” (4, 16), Gaio 
pretende dizer que, em relaçáo à sua aquisição, direito 

e violência náo estáo separados por um limite insupe
rável. A  possível ligaçáo etimológica entre praedium  

e praeda sugere que o fundo territorial está ligado à 
praedatio. Náo por acaso, os atos públicos que tinham 
uma relaçáo com a compra e a venda eram marcados 

por uma lança cravada no chão, para representar a 
profundidade do direito adquirido. Se comparada 

à sua ponta acuminada, a madeira arredondada do 
pau náo passava de um símbolo enfraquecido. Para 

que alguma coisa se tornasse propriedade de forma 
inquestionável, havia de ser arrancada da natureza ou 

de outros homens. É de propriedade, a rigor, o que é 
pego com a mão, manu captum, segundo o instituto 

solene do mancipium. Claro, existe a transferência de 
propriedade regulamentada juridicamente. Porém, 

a primeira propriedade nasce sempre a partir da 
ocupação de um espaço vazio ou do apossamento de 

um objeto sem dono. O que ainda náo caiu nas mãos 
de ninguém fica à disposição de qualquer um que 
se aproprie dele. O primeiro proprietário coincide 

com o primeiro ocupante, assim como um animal
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selvagem pertence a quem primeiro o avistou. Com 
relaçáo a esse ato inicial o ius só tem um papel pos
terior de garantia. Ele protege o possuidor de quem 
o ameace ou conteste seu título, fazendo recair neste 

último o ônus da prova.7
O direito romano é essencialmente patrimonialis- 

ta. Em tal sentido, tem razão Jhering ao afirmar que 
sua base é constituída pela nua relação econômica.8 
O mesmo organismo estatal, na medida em que é 
possível utilizar esse termo, é pensado sempre a partir 

do direito privado. E  por isso que falta uma verdadeira 
teoria da soberania, assim como falta uma concepção 
subjetiva do direito —  fazer com que alguém seja 

dono de um bem não é o título jurídico, mas sim 
sua propriedade efetiva. A  vindicatio in rem, isto é, a 

reivindicação da coisa, consistia em dizer “res mea est” 
e não “ius mihi est” , comprovando que a relação entre 
possuidor e coisa possuída era de tipo absoluto, não 

passava por outros sujeitos. Embora existam diversas 
tipologias de posse —  por aquisição, herança, doação 

— , seu arquétipo permanece a captura de uma res 
nullius, de uma coisa de ninguém. Nesse caso, quem 
a reclama pro suo não invoca nenhuma outra relação 

jurídica, apenas o domínio da coisa. É como se uma 
parte da natureza lhe fosse oferecida espontaneamen
te, caindo-lhe literalmente nas mãos. O que não era de 

ninguém agora é dele. Ele o recebe, pega-o e usufrui. 
Qualquer outra apropriação se refere, como protótipo
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original, à primeira posse que torna pensáveis todas 
as que vêm depois. Elã é o núcleo irredutível contido 
em qualquer redução jurídica.

2. A grande divisão.

As coisas conquistadas se submetem a quem as fez 
suas. Dessa forma, o que está em jogo náo é só a 

relação entre homens e coisas, mas também aquela 
entre os homens —  sua condição, seu estado, seu 
poder. É a posse das coisas, ou sua perda, que marca, 

depois de uma guerra, a verdadeira distinção entre 
vencedores e vencidos. Mas também, em tempos de 

paz, a relação de força que passa entre as diversas 
pessoas, seu diferente nível de personalidade. Bem 

diferente, em Roma —  embora hoje não tenha mu
dado muita coisa — , é a condição dos que possuem 

um patrim onium , tal como os patres, em relação aos 
que não o possuem. Ter um patrimônio significa não 

apenas possuir as coisas —  incluindo aquela coisa 

abstrata, destinada a adquirir todas as outras, que 
é a moeda — , mas também exercer um domínio 

sobre os que possuem menos ou não possuem nada 
mesmo, e que por isso são obrigados a se colocar 

nas mãos dos proprietários.
De tal forma, ao domínio sobre as coisas associa- 

-se a disponibilidade das pessoas. Já a partir daqui,
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aquela que pretende ser uma oposição constitutiva se 
revela mais como uma recíproca implicação. E, mais 
ainda, como o dispositivo pelo qual pessoas e coisas 
se encaixam em uma espécie de quiasma, que projeta 
sobre umas o perfil das outras. Não só no sentido de 

que é a posse, ou não, das coisas que define a relação 
entre as pessoas, mas também no sentido de que 
algumas pessoas são reduzidas ao estado de coisas —  
mesmo permanecendo formalmente pessoas. Como 
afirma Gaio em relação à summa divisio, as pessoas 
em Roma se dividem em livres e escravos, os quais 

possuem, assim, um duplo estatuto —  de pessoa, 
ao qual pertencem no plano abstrato das denomi

nações, e de coisa, ao qual são de fato assimilados. 

Essa colocação anfíbia não diz respeito somente aos 
servos —  colocados entre as res corporales e conside
rados “instrumentos vocais” , coisas providas de voz 

— , mas também a outras categorias, quais esposas, 
filhos, devedores insolventes, sempre suspensos entre 

o regime da pessoa e o da coisa. Nenhuma dessas 
figuras tinha uma forma real de autonomia, era juridi

camente independente, sui iuris,9 Mas ser alieni iuris, 
não pertencentes a si mesmos, como todos os que 

não eram patres, significava estar em uma dimensão 

bastante próxima da de coisa.
E paradoxal que uma ordem jurídica baseada na 

oposição frontal entre pessoas e coisas produzisse 

um contínuo deslizamento de umas para as outras,
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arrastando alguns seres humanos para o horizonte 
dos objetos inanimados. Obviamente, a reificação 
do servus náo é uma exclusividade de Roma, já que 
também para Aristóteles “o escravo é um bem vivo, 
e cada auxiliar é por assim dizer um instrumento que 
aciona os outros instrumentos” (P o l i, 2, 1254a). 

Mas esse trânsito contínuo entre pessoas e coisas náo 
é apenas um procedimento funcional, mas sim a pró

pria base do direito romano. Se forem analisados os 
rituais de sujeição à escravidão, ou aqueles de cessão 

de um filho por parte do pai a um outro pai-patrão, é 
possível reconhecer em toda a sua eficácia performá- 
tica esse dispositivo combinado de personalização e 

despersonalização. Segundo uma espécie de inversão 

proporcional, à personalização de uns corresponde 
invariavelmente a despersonalização de outros, sub

metidos aos primeiros. Quanto mais seres humanos 
cada um conseguir introduzir no plano inclinado da 

coisa, mais solidamente adquire o título de pessoa. 
Considere-se o caso do domínio pleno e incontrolado 

exercido pelo credor sobre o devedor insolvente, o 
qual fica reduzido em sua posse total enquanto vivo e 

morto, a tal ponto que também seu cadáver podia ser 
negado aos parentes e deixado sem sepultura. Dessa 

forma, o valor devido era substituído pelo corpo do 

devedor, que se tornava, portanto, objeto de qual
quer tipo de injúria ou violência por parte do credor. 
Como em nenhum outro caso, a relação interpessoal
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se transformava naquela entre os que potencializavam 
a própria pessoa e os que precipitavam no inferno 
da coisa. Como observa a tal propósito Nietzsche, o 
sentimento da obrigação pessoal teve sua origem “na 
relação mais antiga e mais primitiva entre pessoas, 
na relação entre credor e devedor; aqui, pela primeira 
vez, a pessoa se defrontou com a pessoa, é aqui que 

pela primeira vez a pessoa se mediu com a pessoa” .10
A  substituição da dívida não paga pelo corpo do 

devedor deixa entrever um aspecto até agora coberto 
pela relação a dois entre pessoas e coisas. Quem as 

articula reciprocamente é o próprio elemento que 
parece excluído do horizonte do direito, isto é, o 

corpo. É seu uso e abuso que determina, mediante a 

personalização de uns, a reificação de outros. Como 
destaca Simone Weil em uma das mais agudas críticas 

sobre a noção de pessoa, em Roma “a propriedade era 
estabelecida a partir do direito de usar e abusar. E, 

com efeito, a maior parte das coisas cujo dono tinha 

o direito de usar e abusar eram seres humanos” .11 No 
plano normativo o corpo vivo não gozava de nenhum 

estatuto jurídico próprio, sendo assimilado a rigor 

à pessoa que o encarnava. Ele não podia ser objeto 
de negócio ou exploração, nem sequer por parte da 

pessoa que o habitava, levando em consideração 

que, segundo Ulpiano (9, 2, 13),  “dominus mem- 
brorum suorum nemo videtur” , ninguém é dono de 

seus membros. Na realidade, em contraste com essa
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condição juridicamente protegida, o corpo tem um 
papel de primeiro plano na definição das relações 
sociais romanas. É máquina de trabalho, instrumento 
de gozo, objeto de domínio. Mede o poder exercido 
por uns sobre os outros. É  o alvo móvel em que se 

acumula o prazer e se concentra a violência, muitas 
vezes de forma conjunta e diretamente proporcional. 

Muito além de coincidir com a pessoa, como querem 

os códigos, ele é muitas vezes o canal de trânsito da 
pessoa para a coisa. A  aparente inevitabilidade desse 
deslizamento de uma para outra, precisamente no 

sistema jurídico que havia teorizado sua absoluta 
diversidade, é de tirar o fôlego: em Roma, ninguém 

fica por toda a vida, do nascimento até a morte, 

pessoa —  todos transitam, pelo menos por um cer

to período, por uma condição não muito distante 
daquela da coisa possuída.

Essa separação é, ainda, parte integrante da cate
goria de pessoa desde sua gênese remota. É sabido que 

a etimologia grega do termo remete à máscara tea
tral, apoiada no rosto do ator, mas, por isso mesmo, 

nunca coincidente com ele. O próprio personagem é 

sempre diferente do ator que, a cada vez, o interpreta. 

É como se o direito reproduzisse esse elemento de 
duplicidade, de desdobramento, no seio do homem. 

Pessoa não é o homem enquanto tal, mas somente seu 

status jurídico, que varia de acordo com as relações 
de força com os outros homens —  não é por acaso
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que os romanos, fazendo alusão ao próprio papel, 
usavam a locução personam habere. Pessoa não se é, 
mas se tem, como uma faculdade que, justamente por 
isso, pode até se perder. Eis porque, diferentemente 
do que se supõe em geral, o paradigma de pessoa 

não produz uma união, mas sim uma separação. Este 
separa não só uns dos outros, segundo determinados 
papéis sociais, mas também o indivíduo singular 

da própria entidade biológica. Ele, sendo outro em 
relação à máscara que veste, está sempre exposto a 

uma possível despersonalização, definida como ca- 
pitis dim inutio, que pode chegar até a perda total da 

identidade pessoal. Poderia se dizer que a categoria de 

pessoa é o que torna uma parte do gênero humano, 
mas também de cada homem, sujeita à outra.

Como demonstração da grandíssima duração des
te dispositivo romano,12 considere-se que inclusive o 

personalismo do século xx, movido pelo objetivo de 

fundar novamente os direitos humanos, reproduz seu 

núcleo paradigmático —  vale dizer, a separação fun
cional do sujeito de sua própria dimensão corporal. 

Como afirmou o filósofo personalista Maritain, pes

soa é “um todo senhor de si próprio” , acrescentando 
que, para ser tal, pessoa em todos os sentidos, deve 

ter o pleno domínio de sua parte animal. O homem é 

pessoa se, e somente se, fôr dono absoluto do animal 
que o habita.13 Obviamente, nem todos possuem a 

mesma atitude perante sua desanimalização. Da sua
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maior ou menor intensidade se origina o grau de 
humanidade reconhecido a cada um. E, portanto, 
também a diferença de princípio entre quem pode 
ser definido pessoa e quem náo pode. Entre quem é 
pessoa de qualquer jeito e quem é pessoa só a partir 

de determinadas condições. Dessa forma, a cisão 
interior em cada homem reproduz-se naquela do 

gênero humano em seu conjunto. A  inteira civilização 
jurídica baseada no ius romano traz dentro de si uma 
marca bem visível disso. Como é possível deduzir do 

famoso tratado de Joseph Pothier, Des personnes et 
des choses, ainda no século x v iii, os seres humanos se 
encontram separados em classes não muito diferentes 

das categorias romanas, de acordo com a graduação 

que vai do escravo ao nobre.14 Por muito tempo, essas 
diferenças jurídicas foram entendidas como verda

deiros limiares antropológicos, indicando um grau 
diferente de humanidade. Basta pensar no fato de que 

o instituto da escravidão, que hoje parece remontar 

às trevas de um passado remoto, só foi abolido há 
menos de dois séculos, para se reproduzir, como bem 

sabemos, sob outras formas de substancial escravidão, 

ainda hoje difundidas. O conceito de pessoa, que em 
princípio deveria acarretar o de universalização dos 

direitos inalienáveis, foi por muito tempo usado para 
excluir algumas tipologias humanas dos benefícios 

concedidos a outras, para fazer delas pessoas-coisas 
a serem usadas e destruídas. A  única diferença que
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passa entre a escravidão romana, a partir de um certo 
momento moderada por institutos protetivos, e a 
atual reside na atrocidade desta última. Dentre um 
escravo chicoteado até a morte nas províncias do 

império, no Alabama do século x ix  ou nas costas de 
Lampedusa, o evento mais horripilante permanece 

de longe esse último.

3. Dois em um.

Foi colocado que o corpo, justamente por ser des
provido de um particular estado jurídico, constitui 

o ponto de passagem da pessoa à coisa. Náo sendo 
contemplado, enquanto tal, pelo direito, ele oscila 

entre as duas dimensões, permitindo a tradução de 
uma na outra. Isso vale para o gênero humano em 

seu conjunto, cortado por limiares antropológicos de 
separação e exclusão; mas também para o indivíduo 

singular, dividido em duas zonas de valor diferente, 
uma de natureza racional ou espiritual, e outra cor

poral. Tal êxito é o efeito performático do dispositivo 

da pessoa. Já reconhecemos uma primeira matriz no 
direito romano. A  outra deriva do dogma cristão da 

Encarnação de Cristo. A  primeira vista, o abismo 

cultural que os separa pode fazer com que pareça 
imprópria qualquer aproximação. Porém, desviando 

o olhar dos cenários históricos de primeiro plano
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e dirigindo-o aos paradigmas a eles subjacentes, é 
possível entrever algumas homologias surpreenden
tes. Em termos de categoria de pessoa, os pontos de 
aproximação são evidentes. De que forma se cruza

ram suas duas concepções —  a jurídico-romana e a 
teológico-cristã —  é uma questão complexa, sobre a 
qual a literatura nem sempre está de acordo. Alguns 
intérpretes relevam a influência da primeira sobre a 

segunda, enquanto outros subvertem a relação. A  
questão, dentro da concepção cristã, se torna ainda 

mais imbricada pelo entrelaçamento que, no termo 
“pessoa” , se determina entre a doutrina da Trindade e 
a da Encarnação. Já  em Tertuliano, o primeiro a ten

tar uma sistematização orgânica da noção, permanece 

uma evidente discrepância: se na Trindade a categoria 
de pessoa se multiplica três vezes, na Encarnação de 
Cristo se divide por dois.

Isto posto, e sem nos adentrarmos nas complexas 

disputas patrísticas, entre esfera jurídica e teológica, 
permanece uma simetria de fundo. Para ambas, no 

centro do dispositivo, não há somente a necessidade 

de articular reciprocamente unidade e divisão, mas 
também a consequente subordinação de uma parte 

da vida humana em relação à outra. Nesse sentido, 

pude afirmar que direito romano e teologia cristã 
constituem os dois eixos fundamentais de uma 

máquina teológico-política destinada a marcar por, 
pelo menos, dois milênios a concepção ocidental do
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poder.15 Deixando em segundo plano essa questão, 
permanece a centralidade que nela exerce o conceito 
de pessoa como operador de um desdobramento do 
organismo vivo. Se para o direito romano a cisão 
compreende todo o gênero humano, separando-o em 

zonas de categoria diferente, para a teologia cristã elã 
corta, diferenciando-a, a identidade de cada indiví
duo. É verdade que, diversamente do que acontece 
em Roma, para o cristianismo cada homem é em 
princípio pessoa, feito à imagem e semelhança de 
seu criador. Mas é exatamente tal por estar dividido 

em duas naturezas, uma espiritual e outra corporal, 
estando essa última submetida à primeira. De tal for

ma, passa-se de uma divisão funcional entre homem 
e pessoa, como a jurídica romana, a uma divisão de 

tipo ontológico, dentro do conjunto homem-pessoa, 
entre as duas substâncias que o formam.

Essa bipolaridade assimétrica, entre dois âmbitos 

que possuem diferente valor, é reconhecível, com 

acentos diversos, em todos os autores cristãos. Assim 
é em Agostinho, que submete marcadamente a di

mensão carnal àquela incorporai. Apesar de necessária 

à existência do homem, o corpo constitui sua parte 

inferior e degradada, a tal ponto que a exigência de 
atender às suas necessidades pode bem ser definida 

como “uma doença” (Trin., xi, i, i). Mesmo os tons 

de Agostinho não permanecendo iguais ao longo de 
sua obra, a supremacia da alma sobre o corpo nunca
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é colocada em discussão. Elã encontra sua raiz na 
diferença insuperável que, já na pessoa de Cristo, 
submete o elemento humano ao divino. Segundo um 

traço típico do dispositivo teológico-político, trata- 
-se também nesse caso de uma inclusão excludente, 

não distante, em seus efeitos, daquela jurídica. A 
pessoa é, ainda aqui, o construto por meio do qual 
duas realidades de natureza diferente se integram 

em uma forma que submete uma à prevalência da 
outra. Agostinho não hesita em fixar uma espécie de 
analogia formal entre o uso que Deus faz do homem 
na pessoa de Cristo e o que, no homem, a alma faz 
do corpo (Ep ., 137).

Apesar das diferenças, mesmo sensíveis, trata-se de 

uma primazia —  a da alma sobre o corpo —  nunca 
posta em dúvida por nenhum dos clássicos cristãos. 

Até para Tomás, que tende, contudo, a temperar o 
dualismo agostiniano recorrendo a categorias aristo- 

télicas, a pessoa permanece o âmbito dentro do qual 

a razão exerce o pleno “domínio de seus atos” (ST,  1, 
q. 29, a. 1). O que em Agostinho é apenas um “uso” 

assume aqui o caráter de um pleno “domínio” . Todo o 

léxico dos Padres forma uma configuração binária que 
encontra sua unidade somente na submissão da parte 

inferior. As duas cidades de Agostinho constituem 
seu arquétipo teológico-político, do qual derivam, 

de alguma forma, todos os outros modelos. Elas 

encenam, em um plano cósmico-histórico, o mesmo
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conflito que, em cada pessoa, opõe as finalidades da 
alma às do corpo. Só quando venceremos a batalha 
contra o nosso próprio corpo, a cidade de Deus 
prevalecerá sobre aquela do homem. Toda a história 
é interpretada por Agostinho como o embate sem 

trégua entre os dois elementos, humano e divino, 
corporal e espiritual, os quais constituem, em seu 
dissídio, a unidade ancípite da pessoa. Até a guerra 
ser vencida, até as potências do bem subjugarem as 

do mal, o embate ficará em aberto e o Um ficará 
refém do Dois.

São dois também os corpos do rei que no grande 
afresco de Ernst Kantorowicz sobre a teologia política 

medieval compóem a figura real.16 Na sua base está 

a analogia que liga o organismo humano à natureza 
dupla de Cristo, transferida para o plano excepcional 

da soberania. Assim como a pessoa de Cristo possui 
duas substâncias, uma mortal e outra eterna, também 

o rei reúne, em uma única pessoa, dois corpos —  o 
primeiro transeunte e o segundo imortal, transmis

sível sem interrupção da dinastia a seus sucessores. A  

semântica do corpo, característica da Inglaterra elisa- 
betana, em relação à da pessoa, mais típica da Europa 

continental, náo assinala uma diferença relevante no 

que diz respeito ao funcionamento do dispositivo. 

Da mesma forma que a pessoa, seja elã jurídica ou 
teológica, engloba em seu interior uma parte inferior, 

o corpo político do rei incorpora aquele humano,
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conservando sua incomensurável alteridade. Nesse 
caso também, como no da pessoa, a relação entre 
as duas componentes possui o caráter de uma união 
disjuntiva. Tais componentes, conjuntas na unidade 
da coroa, divergem no momento da morte, quando 

um dos dois corpos vem a faltar e é substituído por 
um outro, diferente do primeiro. Mas, exatamente 
como alma e corpo no interior de cada homem, os 
dois corpos podem colidir também em vida, caso o 

rei falte com seus deveres e se deixe levar por seus 
instintos. Um corpo, então, pode ser contraposto ao 

outro —  não só por parte do soberano, mas também 
das forças que se lhe opuserem. Kantorowicz lembra 

que, durante a revolução, o Parlamento convocou a 

reunião do povo inglês em nome do corpo político 

do rei Carlos i contra seu corpo natural, em seguida 
decepado sem danos para o primeiro.

O que a literatura elisabetana apresenta na forma 
de uma máquina metafísica destinada a perpetuar-se 

no tempo pode também explodir na tragédia da abso
luta separação. O Ricardo // de Shakespeare constitui 

seu cenário mais evidente. Em sua representação, o 

que é um desdobramento funcional se esfarela em uma 
multiplicidade indomável. O processo de decadência 

da “realeza divina para o ‘Nome’ da realeza, e do nome 

para a miséria humana posta a nu” 17 é marcado por 
uma série de desintegrações posteriores. Da tríplice 

figura do Rei, do Louco e de Deus chega-se a uma fase
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em que o corpo humano começa a prevalecer sobre 
aquele político, a tal ponto que “a realeza em si passa 
a significar Morte, e nada além de Morte” .18 E como 
se, em sua transposição trágica, a cisão da pessoa do 
rei prevalecesse sobre a unidade, a ponto de dispersar 
também sua recordação. Tal cisão agora atravessa-os, 

partindo-os, quer o corpo natural do rei quer o polí
tico, com um efeito de contaminação recíproca. No 
momento em que o rei se dá conta de se identificar 
não com Cristo, mas sim com seu traidor, chega-se ao 

limite. Um corpo traiu o outro, Ricardo traiu Ricardo. 
O rosto desfeito do rei que lhe aparece no espelho é 
um emblema de um fracasso irremediável. Na ficção 

cênica, o dispositivo da pessoa estilhaça-se em mil 
pedaços junto com o espelho que o reflete. Os dois 

corpos do rei, definitivamente partidos, jazem um ao 
lado do outro na poeira, com os símbolos da realeza 
quebrados. Ao rei só resta tomar consciência disso: 

“Com meu próprio poder ferem minha majestade,/ 

Em nome do Rei, o próprio rei destronado./ Assim a 

poeira destrói o diamante” .19

4. Uso e abuso.

Se na concepção cristã o dispositivo da pessoa divide 

o ser vivo em carne e espírito, na filosofia moderna ele 

penetra na própria consciência individual. Não está
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mais em jogo, nesse caso, a relação com um plano 
transcendente, mas a do sujeito consigo mesmo —  
com a parte de si que corre o risco de escapar de seu 
controle ou, até, de ser esquecida. E para esconjurar 
tal possibilidade que o Ensaio sobre o entendimento 
humano de Locke relaciona a identidade pessoal com 

o funcionamento da memória. Essa identidade é a 
capacidade, por parte do eu, de se autoidentificar, 
assumindo a responsabilidade de seus atos. Daí a rele

vância atribuída ao nome próprio como o que agrega, 
ao longo do mesmo fio, os momentos singulares 
que compóem uma vida. Quem pode garantir que 

o velho de hoje seja o jovem de antigamente ou que o 

atual louco seja o mesmo que outrora fora são? 

Locke delimita essas questões em um terreno preva- 
lentemente filosófico. Mas elas mantêm mais de um 

elo, tanto com o lado teológico quanto com aquele 
jurídico da noção de pessoa. Quanto ao primeiro, não 
resta sem significado o fato de ele se referir, também 

em relação ao debate religioso do tempo, aos mis
térios da Ressurreição, em particular à possibilidade 

de a alma se reencontrar, depois da morte, em um 
corpo diferente do que tinha antes. O problema das 

múltiplas personalidades —  duas pessoas encarnadas 

em um mesmo corpo ou dois corpos representados 
pela mesma pessoa —  era comumente levantado 

nas discussões teológicas sobre a metempsicose e a 
transmigração das almas.
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A  conseqüência da teoria lockeana no direito é 
ainda mais forte, mesmo se colocada de forma dife
rente da do ius romano. Com  relação a este, acaba a 
relação biunívoca que liga, ainda que na distância, 
a máscara jurídica ao rosto do homem, sobre o qual 
elã é colocada. Já  o tratado tardo-medieval elaborara 
a noção de uma pessoa ficta  ou repraesentata, fazen
do referência a uma entidade não necessariamente 
humana. Locke desfaz qualquer nexo residual com 

o corpo vivo, ligando a pessoa ao princípio de atri
buição: para que seja possível definir-se pessoa, é 

preciso poder provar, para si e para os outros, que se 
é o autor de suas próprias ações e de seus próprios 

pensamentos. No tocante a tal exigência, não está 
mais em jogo a relação com um determinado corpo 

nem a com a alma. O que conta é poder responder 
pelos atos que foram cometidos, assumindo sua 

plena responsabilidade. Por esse lado, a pessoa passa 
a assumir o significado moderno que estamos acos

tumados a lhe atribuir, o de indivíduo consciente das 

consequências de seus gestos.
Todavia, tal passagem, muito além de eliminar o 

desdobramento, acaba intensificando-o. Para que o 
sujeito possa formular um juízo sobre si mesmo, deve 

saber separar-se de si, assumindo o duplo papel de 

acusado e de juiz. A  categoria de “atribuição” (to atri

bute) está, de fato, conectada àquela de “ imputação” 
(to impute) —  ambas possíveis traduções do verbo
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grego kategorein. Aliás, o que qualifica no sentido 
mais exato a ideia lockeana de pessoa é justamente 
a capacidade jurídica, por parte de um tribunal ou 
também de si mesmo, de imputar a alguém as ações 
cometidas por esse mesmo alguém. Náo por acaso, 

o filósofo define o termo pessoa como um “termo 
forense [a forensic term\ que associa as ações e seus 

méritos” .20 Essa ideia é o que permite, tornado 
possível o juízo, a eventual condenação. De tal 
forma, Locke articula, no interior do sujeito, uma 

cisáo correspondente àquela que no direito romano 
separava o homem de seu papel e na doutrina cristá 
a alma do corpo. Reconhecer-lhe o título de “agente 

moral” significa torná-lo, contemporaneamente, 
sujeito de lei e objeto de juízo —  ao mesmo tempo, 
justificável e justiçável. Por isso, o paradigma filosó

fico de pessoa, orientado a reconstituir a identidade 

individual ameaçada pela dispersão, se torna o lugar 
de uma divisão ainda mais acentuada entre dois 

planos da consciência destinados a nunca poder 

totalmente coincidir.
Kant dá mais um passo nessa direção, fixando em 

termos metafísicos o que Locke distinguia no sentido 

funcional. Ele não apenas divide o sujeito humano 
em duas entidades diferentes, submetendo uma ao 

juízo da outra, como também estabelece entre elas 
uma diversidade de essência. Se na Metafísica dos 

costumes coloca ambas sob o regime da pessoa, alhures
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especifica não estar se referindo a uma “dupla perso
nalidade; apenas o Eu, que pensa e intui, é a pessoa; 
mas o Eu do objecto [...], que por mim é intuído, é, 
analogamente aos outros objectos fora de mim, a coisa 

[Sache]” .21 É como se a pessoa expelisse uma parte de 
si, transformando-a em uma simples coisa sobre a qual 
tem de readquirir seu domínio. Dessa maneira, vem 
a ser reestabelecido aquele mecanismo que encontra

mos, mesmo se em outros termos, na forma jurídica 
romana. Por um lado, pessoa é a categoria que abrange 
os dois, por outro, é o critério a partir do qual um 

dos dois polos subordina o outro, tornando-o uma 
entidade assimilável à coisa. Para utilizar os termos de 

Kant, enquanto o homo noumenon é pessoa em todos 
os sentidos, o pbaenomenon o é tão somente quando 

obedece ao primeiro. Personalidade é a capacidade do 
sujeito de submeter a si mesmo uma de suas partes 

divergentes e, com isso, a disponibilidade desta última 
de entrar de novo na posse da primeira.

Chama atenção, no autor que leva o pensamento 

moderno a seu auge crítico, a reproposição de um 
léxico jurídico de clara marca romanística. É verdade 
que Kant só reserva a qualificação de pessoa ao ho

mem livre, desfazendo a contradição da summa divisio 
personarum. Mas reproduz em seguida, acerca dos 

indivíduos subordinados, uma relação de objetivação 
não muito diferente da instituída no ius, com o acrés

cimo de uma oscilação que, ainda por cima, acentua
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o elemento de indistinção entre pessoa e coisa. A  mar
gem que as divide é aquela, bastante problemática, 
que diferencia o domínio da propriedade: “alguém 
pode ser seu próprio senhor {sui iuris), porém náo 
está capacitado a ser o proprietário de si mesmo {sui 
dominus)” }2 O que diferencia as duas condições é a 
fronteira que divide o uso permitido do abuso ilícito. 
Dos corpos, dos quais se é dono, mas náo proprietá

rio, pode-se fazer uso, mas náo abuso. Seria preciso 
questionar o papel decisivo que a categoria de “uso” 
teve na configuração do léxico político ocidental. 

Fica difícil dizer qual é a sua distância do abuso, 
em comparação à clareza da oposição romana entre 

persona e res —  que, de fato, Kant atenua por meio 

de uma categoria jurídica colocada precisamente 
em seu ponto de convergência. Trata-se do “direito 
pessoal real” . Se direito real é o relativo às coisas e 

direito pessoal o relativo às pessoas, direito pessoal 
real consiste na “posse de um objeto externo como 

uma coisa e do seu uso como uma pessoa” .23
Volta a se reproduzir, no autor menos suspeito 

de atitude acrítica, o deslizamento da pessoa em 

direção à coisa. Nesse caso também, o canal de 
trânsito entre elas é o corpo da pessoa sujeitada e 

assim transferida na dimensão da res possuída. Isso 
vale não só para os empregados a serviço do patrão, 

mas, assim como no direito romano, também para 
a mulher —  elã também apropriável pelo marido
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a partir do corpo como objeto de uso, por meio 
da posse de seus órgãos sexuais. Kant reconhece 
a incoerência de tal atribuição com a igualdade 
por ele mesmo proclamada de todas as pessoas 
livres. Mas a soluciona, ao invés de eliminá-la, 
estendendo o direito de reificação também ao 
outro cônjuge. Assim, “quando uma pessoa é ad

quirida pela outra como se fosse uma coisa, aquela 
que é adquirida, p o r sua vez, adquire a outra, pois 
desta forma cada uma se recupera e restaura sua 

personalidade” .24 C onform e o dispositivo que 
orienta todo o discurso, em suma, a personalidade 

é medida pela capacidade recíproca de usar o outro 
como coisa. Mais do que seu puro oposto, a coisa 

aparece aqui como o operador interior à categoria 
de pessoa —  o que, somente sendo possuída e 

consumida, torna essa última verdadeiramente tal 

como sujeito desta posse .
É exatamente isso o que Hegel reprova em Kant, 

nos Princípios da filosofia do direito, detectando sua 

subalternidade à impostação jurídica romana. Apesar 
da inspiração iluminista de seus escritos, Kant aca

ba por confirmar a distinção entre pessoas sui iuris 
e pessoas alien i iuris, colocadas à disposição das 

primeiras. E a isso que se dirige a crítica de Hegel. 
Ao passo que Kant não pensa a pessoa em termos 

universais, todo homem deve ser considerado pessoa 
independentemente de seu status. Daí a restrição de

41



R o b e r t o  E spo s ito

Hegel no tocante ao paradigma de pessoa —  por 
ele assumido dentro do horizonte jurídico, mas 
recusado no âmbito mais amplo da sociedade civil. 
Todavia, mesmo tomando explícitas distâncias, Hegel 
também permanece amplamente influenciado pelo 

direito romano. Quando afirma que as pessoas se 
relacionam entre si “só como proprietárias” ,25 deixa 
entender que se é a qualificação de pessoa que torna 

o homem capaz de possuir a coisa, só é a propriedade 
desta a torná-lo pessoa. Claro, para Hegel o direito 

privado nada mais é do que uma maneira parcial e 
inadequada de viver as relaçóes humanas, em compa

ração às esferas superiores da sociedade e do Estado. 

Nele, o interesse particular, ao invés de integrar-se, 
tende a contrapor-se ao geral. Hegel leva sua crítica 
tão adiante que chega a afirmar que “designar um 

indivíduo como uma pessoa é expressão de despre

zo” .26 Isso náo muda o fato de Hegel estipular como 
base de qualquer tipo de propriedade a capacidade 

da pessoa de possuir-se. A  autoapropriação é a única 

posse tão perfeita a ponto de se tornar modelo para 
todas as outras propriedades. Mas o que mais sig

nifica possuir integralmente a própria pessoa a náo 

ser considerá-la uma coisa disponível à sua própria 
vontade? Mais uma vez se reproduz o mecanismo que 

coloca as coisas à disposição das pessoas e as pessoas 
no regime das coisas.
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5. Não-pessoas.

A referência à autoapropriação da pessoa insere o dis
curso em uma órbita mais próxima de nós, que remete 
ao debate sobre a bioética em sua dupla declinação, 
católica e liberal. Já foi dito que o filósofo católico 
Jacques Maritain via na pessoa uma entidade definida 

pelo domínio sobre sua própria natureza animal. Essa 
caracterização remete, por um lado, à perspectiva 

cristã, e, por outro, a partir da mediação tomista, à de
finição aristotélica do homem como “animal racional” . 
Porém, uma vez assumida tal fórmula —  que articula 

no interior do gênero humano animalidade e racio
nalidade — , os caminhos abertos permanecem dois, 

percorridos de fato pelas frentes que se confrontaram 

no último conflito mundial: ou a dimensão da razão 
é reduzida à do corpo, meramente biológica, tal como 

fez o nazismo, ou a parte animal é entregue ao domínio 
daquela racional, tal como fez o nazismo, ou se entrega 

a parte animal ao domínio daquela racional, como 
quer o personalismo. Diferentemente do nazismo, 

que, anulando o perfil da pessoa, confia a propriedade 

do corpo ao Estado, o personalismo liberal a atribui 
ao indivíduo que o habita. Tal diferença de atribui
ção, muito além de poder ser desprezível, não anula, 

porém, o fato de que para ambos o corpo pertence ao 

âmbito da coisa apropriada. Desse ponto de vista, até 
a bioética católica, entregando o destino do corpo do
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homem a seu criador, fica presa a uma concepção náo 
divergente, no plano lógico, das outras duas.

Se da perspectiva católica reconhecemos as 
raízes na teologia política dos Padres, a liberal, 
hoje dominante, remete a uma tradição aberta 
por Locke e continuada por M ili. E  verdade que 
já  Descartes declarava acreditar “que julgasse 

pertencer-[lhe], mais do que todas as outras coisas, 
aquele corpo que, por um direito especial, chamava 
meu” .27 Mas o que para ele ainda remetia à esfera 

do ser, em Locke desloca-se na do ter: “ainda que 
a terra e todas as criaturas inferiores pertençam em 

comum a todos os homens, cada um guarda a pro

priedade de sua própria pessoa” .28 Acrescentando 
que “sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo e 

sua mente, o indivíduo é soberano” ,29 M ili nada 
mais faz do que levar tal lógica até suas últimas 

consequências. Sobrepondo a categoria de pro
priedade à de soberania, ele faz do corpo a “coisa” 

da própria pessoa. Para que se possa entender em 

todo o seu alcance, o que Kant escreve sobre o 
direito pessoal real deve ser reconduzido a essa 

linha de raciocínio. Esprem ido entre pessoa e 

coisa, o corpo está destinado a deslizar do âmbito 
da primeira para o da segunda. Uma vez tomada 

essa direção, é necessário percorrê-la até o final, 
como faz Bertrand Lemennicier quando escreve: 

“cada um é proprietário de si mesmo [...]. O corpo
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humano é um objeto como outro qualquer, cujo 
proprietário é perfeitamente identificado” .30

Mas o elemento talvez mais desconcertante na 

concepção neoliberal é uma retomada explícita de 
categorias jurídicas romanas que vai muito além do 

uso bem mais controlado que delas fazia Kant. Se este 
último, em todo o caso, pressupunha um princípio 
de universalização orientado a estender a categoria 
de pessoa a cada homem, outros conceituados expo

nentes da bioética liberal, como Hugo Engelhardt e 
Peter Singer, náo hesitam em quebrar tal relaçáo: náo 
somente nem toda pessoa é um ser humano, como 

nem todo ser humano é pessoa. Se todos pertencem 

à espécie do homo sapiens, somente alguns, e por um 
tempo limitado, entram na cerca exclusiva da pessoa: 

“ [...] os seres humanos” —  afirma Engelhardt —  “náo 
se tornam pessoas, no sentido estrito de agentes mo
rais, antes de completarem alguns anos” .31 Como no 

ius personarum, o gênero humano é subdividido em 
níveis de personalidade que incluem de forma plena 

só os adultos com boa saúde, dotados de consciência 

e, portanto, capazes de autodeterminação. Além dessa 
fronteira, que se move com a passagem da idade e 

com o estado de saúde, abre-se a lista das pessoas em 

potencial, como as crianças, a das semipessoas, como 
os idosos dependentes, a das não-pessoas, como os 

doentes em estado terminal, e a das antipessoas, como 

os doidos. Ele reafirma:
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Nem todos os seres humanos sáo pessoas no sentido 
de se revelarem como agentes morais. [...] os bebês, 
neste sentido, náo são pessoas. Os severamente senis 
e os deficientes mentais também náo.32

Daqui à tese do domínio sobre as ainda-náo, 

ou náo-mais, pessoas por parte das “verdadeiras” 
pessoas, a passagem é consequencial. Sem que 
possam se sustentar, e também sem terem plena 
consciência de seu estado, as primeiras precisam de 

alguém que decida para elas —  náo apenas sobre as 

condições de sua subsistência, como também sobre 
a oportunidade de mantê-las vivas ou de levá-las à 

morte. Já  se faz assim com os fetos. O que impede 
de se aplicar o mesmo tratamento aos filhos nasci

dos “defeituosos” ? —  pergunta-se Singer. Se voltar

mos à origem de nossa civilização, ele argumenta, 
observemos como o pertencimento à espécie náo 

constituía por si só garantia de sobrevivência. Os 
gregos e os romanos, por exemplo, “consideram 

o infanticídio a solução natural e humana para 

o problema representado pelos bebês doentes e 
deformados” .33 Por sua vez, Engelhardt, citando 

Gaio, apela diretamente ao m ancipium , exercido 

pelos patres sobre os filhos, não diferentemente do 

direito de presa que põe um animal capturado nas 
mãos do caçador:
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Os filhos, enquanto permanecem náo-emancipados 
e náo conseguem sair para sustentar a si mesmos, fi
cando nas máos dos pais, sáo em parte possuídos (ou, 
lembrando os antigos usos e costumes dos romanos, 
permanecem in manu ou napotestas dos pais).34

Além disso, em relação à lógica romana, cabem 

agora considerações de ordem econômica, que im
põem reduzir o número das vidas humanas impro

dutivas, com base no princípio de proporcionalidade 
entre custos e benefícios imposto pelo padrão utili
tarista. Segundo este, o bem, como a dor, calcula-se 

não a partir dos indivíduos singulares, mas sim 

considerando-se a inteira coletividade —  a qual tem 
tudo para ganhar se, ao se renunciar a alguma vida 
“que não merece ser vivida” ,35 é possível melhorar a 

das outras pessoas. E verdade que existe um vínculo 

moral também em relação aos membros da espécie do 
homo sapiens, mas só se tiverem condição de temer a 

morte e ficando, portanto, assustados com a ideia de 

que podem ser eliminados. Isso não vale para aqueles 
ainda-não, ou não-mais, capazes de fazê-lo. Claro, é 

preciso evitar que o ser humano aniquilado sofra ou 

que seu sofrimento seja maior que o benefício social 
produzido por sua morte. Mas não mais do que se 

faz com os animais capazes de um desempenho maior 
que o de seres humanos subdesenvolvidos ou irreme

diavelmente avariados: “O fato de um indivíduo ser
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um ser humano, no sentido de pertencer à espécie 
Homo sapiens” —  argumenta Singer —  “náo é rele
vante para o erro de matá-lo” .36

Que a defesa dos animais náo humanos seja náo 
só legítima, mas também oportuna, é óbvio. Mas, 
nesse caso, elã constitui o lado afirmativo de uma 
despersonalização incrível na filosofia moderna. 
Singer nega, com razão, toda possível contiguidade 

com a ideologia nazista, alegando que o personalis
mo utilitarista tem como alvo uma sociedade mais 

justa. Mas esquece do fato de que nenhum regime 
proclamou agir em nome da injustiça, a náo ser 
identificando-a com os interesses biológicos de um 

segmento da humanidade. Como foi dito, o que, 

apesar das diferenças evidentes, liga concepções tão 
diversas por um nexo inquietante é a sobreposição 

entre animal e homem implícita na definição de ani

mal rationale. Se é só a razão a distinguir o homem 
de sua parte animal, elã pode indiferentemente ser 

elevada à superioridade da pessoa ou reduzida à in

ferioridade da coisa. O que falta, em todo o caso, é 
a referência a um corpo vivo que náo coincida nem 

com uma nem com outra, porque dotado de uma 

peculiar consistência ontológica.
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Capítulo segundo

Coisas

1. O nada da coisa.

A relação entre a filosofia e a coisa sempre foi 
problemática. Não apenas no sentido de a 

coisa, em sua concretude particular, se subtrair ao 

logos filosófico, como também no, menos óbvio, de 
a filosofia tentar anulá-la. A  questão é colocada em 
toda sua radicalidade por Heidegger na conferência 

de 1950 dedicada justamente a A coisa. Quando 

perguntado sobre “o que é uma coisa?” ,1 ele começa 

a responder em negativo, rejeitando que elã possa 
coincidir com um objeto representado ou produzido. 

A  coisa enquanto tal acaba sendo inalcançável do 

ponto de vista de sua objetivação. E precisamente 
contra essa dificuldade que se debruçam todas as 

tentativas filosóficas de pensar a coisa, a partir de 
Platão e Aristóteles. Isso para não falar da linguagem 

científica, que, segundo o filósofo, teria determinado 

uma deformação ainda mais evidente. Tentando 
objetivar a coisa, essa linguagem a destruiria antes
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mesmo de se aproximar dela. Nessa altura, conclui 
Heidegger, “a coisa, como coisa, continua vedada e 
proibida, continua reduzida a nada e, neste sentido, 
anulada” .2 Na origem de tal deriva, paralela à desper- 
sonalizaçáo da pessoa, há uma mudança semântica 
que atinge, despotencializando-o, o termo latino res. 
Este, comparável ao verbo grego eiro —  que significa 
“falar sobre alguma coisa” , “tratar de uma questão” 

— , indica o que diz respeito aos homens, um caso 
ou uma causa, que lhes concerne. Daqui o italiano 
cosa e o francês chose. Mas também, em sentido afim, 

o lema alto-alemão Ding, ou thing, que faz alusão a 

uma reunião em que se discute sobre um tema con

troverso, a assembleia em que se julga sobre alguma 

coisa. Já nesse elemento jurídico que caracteriza todos 
os “nomes” da coisa —  de res, a Sache, a D ing  —  

aparece implícito seu êxito niilista, ligado ao devir 
bem mais do que ao ser. A  coisa, enquanto “feito” ou 

“fazer-se” , está sempre envolvida no “processo” que 
decide seu destino em uma assembleia julgadora. Mas 

também esse significado, para assim dizer “social” , a 

certa altura se enfraquece até se perder em prol de 

outro, mais neutro, que remete ao ente produzido 
ou representado. O termo-conceito de ens, difundido 

na Idade Média, está enraizado na metafísica grega, 
elã também incapaz de tratar a coisa sem esvaziá-la. 

Desde então, o que chamamos de “ontologia” tece 

uma relação profunda com o niilismo, na medida em
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que a semântica do “ente” resulta inextricavelmente 
interligada àquela do “nada” .3 Assim, quando trazida 
de volta para o ente, a coisa é logo investida pela força 

de negação que ele transporta.
Por que isso? Por que a coisa, traduzida na lingua

gem do ente, acaba no funil do nada? Platão parte 
dessa pergunta. Se na República ele se refere a uma 

coisa sobre a qual náo “é possível ter uma concepção 
fixa como sendo ou náo sendo, nem como sendo as 

duas coisas, ou nenhuma delas” (479c), no Sofista 
chega a uma conclusão ainda mais inquietante. Náo 
só é impossível negar que o nada é, como procurava 

fazer Parmênides, mas também é preciso convir que 

o ente é por sua vez escavado do nada. Como afirma 
o personagem do Estrangeiro, “o não-ente se mani

festou para nós como um determinado gênero que 

está entre os demais, disseminado entre todos os entes 
[...]; é evidente que o não-ente participa do ente” 

(z6ob-d).4 Dizer o que uma coisa qualquer é em sua 
individualidade, aqui e agora, implica subentender 

tudo aquilo que elã náo é, sua diferença em relação a 
qualquer outra. Dessa forma, ao afirmar o “isto aqui” 

em sua unicidade, o negativo penetra no positivo e o 

habita como seu pressuposto náo eliminável.
Sem adentrarmos muito em questões de filolo

gia platônica, pode-se afirmar que tal êxito niilista 
derive justamente da tentativa de salvar as coisas, 

atrelando-as a uma esfera transcendente, ou seja, à
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sua essência ideal.5 Desse modo, a coisa é, por assim 
dizer, separada de si mesma e aberta em dois níveis, 
um externo e o outro dominante. Mas, de tal forma, 
sua afirmação no plano essencial acaba por compor
tar sua negação no real. Nunca podendo totalmente 
colmar a distância da sua essência, a coisa singular 

resulta sempre insuficiente e percorrida pelo não 
ser. Desde o início, elã aparece em falta com o que, 
por outro lado, lhe dá significado. Fundada em uma 

ideia colocada no alto, mas incapaz de se adequar a 
elã, permanece abandonada à sua insuficiência. É tal 

a separação de si mesma, implícita no processo de 
entificação, que expõe a coisa ao choque dissolvente 

do nada. Entendendo a coisa como ente, o logos 

acaba por negá-la.
Também Aristóteles, que apesar de tudo procu

ra superar o “dualismo” platônico entre a coisa e 

sua ideia, fica envolvido no mesmo dispositivo de 
separação e nadificação. Partindo da convicção que 

“é impossível que a mesma coisa, simultaneamente, 
pertença e não pertença a uma coisa igual segundo 

o mesmo sentido” (Met., rv, 3, 1005b), ele acaba 
por chegar justamente a essa conclusão. Querendo 

recompor a fratura aberta por Platão, insere o eidos 

dentro da coisa, fazendo dele seu apoio. De tal forma, 
a base não é mais colocada no alto, no céu das ideias, 
mas abaixo da própria coisa. Esse é seu substrato 

{hypokeimenon) —  o que permanece estável a cada
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mutação. Mas, assim, a cisão, recomposta para com o 
externo, penetra na própria coisa, dividida entre uma 
substância subjacente que não muda e a forma que 
a cada vez elã assume: “Por conseguinte” —  conclui 
Aristóteles no livro i da Física —  “pelo que foi dito, 
é evidente que cada coisa que vem a ser é sempre um 

composto; há, de um lado, aquela certa coisa que 
vem a ser, do outro, o que vem a ser essa certa coisa” 
(Phys., 190b). Ao buscar sempre sua atualização, em 

suma, a coisa é, ao mesmo tempo, igual e diferente do 
que se torna. É verdade que, com respeito a Platão, a 

separação não ultrapassa as fronteiras da coisa. Mas 
por isso mesmo, por ser interna a elã, corta-a ainda 

mais profundamente. Muito além de ser uma unidade 
compacta, a coisa se torna uma espécie de composto 

em que o que é subjacente nunca pode coincidir 
totalmente com aquilo que emerge na superfície. 

A  forma fica separada da matéria, como a causa do 

efeito. Dividida entre sua parte de baixo e sua parte 
de cima, mais uma vez a coisa ameaça se desconjuntar.

A  maneira de superar essa contradição é ligar a 

coisa a um princípio que presida seu movimento. 

E o que Aristóteles define como “motor imóvel” , se- 
cularizando a figura do Demiurgo platônico. Mas tal 

guinada, no âmbito da metafísica grega, nada mais faz 

do que tornar ainda mais evidente a heteronímia da 
coisa. No momento em que se a quer dependente de 

uma causa externa que faz com que elã seja, a coisa já
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é pensada como defeituosa e faltante. Trata-se de uma 
diferença de paradigma que vai além também do seu, 
ainda que relevante, significado teológico, para abraçar 
o regime mesmo da coisa. Mais que um dado, a coisa 
se torna um produto de um artífice, primeiro divino 
e depois humano, do qual depende sua própria reali
zação. Assim, todas as coisas acabam precipitando na 

dimensão produtiva da techné. Ao invés de surgirem 
da abertura da physis, de acordo com a concepção 

pré-metafísica, aparecem como o resultado de uma 
criação, sem a qual não existiriam. Sem podermos 
nos deter no papel decisivo jogado pela doutrina cris

tã nessa diferença de paradigma, fica claro o ulterior 

deslizamento do ente para o nada que ele comporta. 
Quando Tomás afirma que “se comparadas com Deus, 

as coisas são nada” ,6 o nó entre ontologia e niilismo 

acaba sendo definitivamente apertado.
O processo de dissolução da coisa, intrínseco a seu 

tratamento metafísico, parece agora inevitável. Sua 

transposição em “ente” antecipa a constituição em 
“objeto” que Heidegger coloca no centro do ensaio 

sobre a Epoca da imagem do mundo. Se na Idade Média 

a coisa é entendida como ens creatum, fruto da ação 
criadora de Deus, em seguida é interpretada como 

sendo representada ou produzida pelo homem. Mas 
entrar no dispositivo da representação ou da produção 

significa, para a coisa transformada em objeto, depen
der do sujeito de modo a perder toda a sua autonomia.
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Com Descartes, essa passagem já aparece cumprida: “O 
ente em sua totalidade agora é tomado de tal forma 
que ele só passa a ser na medida em que é posto por 
um homem que o representa e produz” .7 Náo se deve 
perder de vista o nexo que unifica, articulando-os, 
subjetivismo e objetivismo: sem sujeito representante 

náo se tem a coisa representada e vice-versa. Volta a 
se estreitar aquele nó que a separação entre pessoas e 
coisas queria cortar: elas se enfrentam em uma relação 
de recíproca fongibilidade; assim como, para ser sujeito, 
o homem moderno deve tornar o objeto dependente 
de sua produção, o objeto não pode existir além da 

potência ideativa do sujeito. A  separação kantiana, no 

coração da coisa, entre fenômeno e noúmeno, entre 
a coisa como nos aparece e “a coisa em si”, traz esse 

desdobramento a seu êxito extremo. Nunca, como 
neste caso, volta a brilhar a consequência entre sepa
ração da pessoa e dissolução da coisa. Cada uma pode 

ser dividida da outra só a partir do que a separa de si 

mesma, revirando-a no próprio contrário. Assim, se a 
pessoa está sempre exposta a se transformar em coisa, a 

coisa sempre permanece sujeita ao domínio da pessoa.

2. Res.

Se a filosofia tende, em seus construtos conceituais, 
a anular a coisa, o efeito dissolutivo do direito náo
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se mostra inferior. Uma longa tradição interpretativa 
nos acostumou a contrapor a elaboração filosófica 
grega à experiência jurídica romana segundo a dis
tinção abstrato/concreto. A  abstração de um universo 
feito de ideias, típico da metafísica grega, opor-se-ia a 

concretude das relações reais instituídas pelo direito 
romano. Na realidade, a relação entre os dois mundos 
é bem mais complexa. Posta a irredutibilidade para

digmática do ius romano ao logos grego, permanece 
entre eles mais de uma correspondência. O direito 
também produz sua metafísica, com certeza diferente, 

mas não sem relação com a grega. É verdade que, 
diferentemente desta última, ele se refere sempre a 

relações concretas —  de pertencimento, transação, 

contrato — , que envolvem a relação entre pessoas e 
coisas. Mas de uma forma tal que, ao trazê-los para 

um plano geral, torna-os abstratos. É como se, para 
operar nos casos individuais, o direito tivesse de 

reconduzi-los para um universo de essências ideais 
que vivem de vida própria. Deste modo, os “fatos” aos 

quais, contudo, o direito se dirige não são vistos como 

tais, mas por meio de um filtro transcendental que 
lhes tira o conteúdo concreto, projetando-os em uma 

espécie de universo paralelo. Para intervir, por exem

plo, em um caso de compra ou de venda, a jurispru
dência constrói o modelo abstrato de compra-venda, 

do qual extrai as normas para regulamentá-lo. Elã, 
portanto, assim como a metafísica da qual pretende
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se afastar, opera sobre a vida separando-a de si mesma 
e desdobrando-a em dois planos sobrepostos e só em 
seguida recompostos. Isso produz um efeito duplo 
de esvaziamento e idealização. Por um lado, relações, 
pessoas, coisas sáo privadas de qualquer especificidade 

e reconduzidas a fórmulas gerais, por outro, estrutu
ras lógicas e esquemas ideais adquirem um estatuto 
ontológico de tipo fantasmático, produtor, porém, 

de potentes efeitos reais.
Para adentrar o universo jurídico fundado em 

Roma, e que de lá se difundiu em todo o Ocidente, 
é preciso náo deixar escapar essa singular conexão de 

realismo e metafísica, de concretude e abstração.8 Já 

foram vistos seus efeitos de exclusão na relação entre 
as pessoas. Algo de parecido acontece em relação às 

coisas. O mesmo dispositivo jurídico que determina 
uma reificação das primeiras produz uma desmate
rialização das segundas. Assim como as pessoas se 
encontram divididas em seu interior pela linha que as 

opõe às coisas, estas tendem a perder sua consistência, 

colocando-se em uma dimensão formalizada que as 

priva de substância. No direito romano, o termo res 
náo assinala as coisas do mundo, mesmo perma

necendo em contato com elas. Ele é caracterizado 
por um estatuto duplo que passa de um significado 

intensamente material a outro puramente formal. 
De um lado, res é a coisa em sua realidade objetiva, 

e como tal nitidamente diferente da pessoa que a
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usa; de outro, elã remete ao processo abstrato que 
lhe atribui um relevo jurídico. E  o que é disputado 
juridicamente e a própria disputa —  coisa e causa 
ao mesmo tempo.

Se se perder de vista esse traço, que torna a coisa 
objeto de procedimento e procedimento elã mesma, 
náo se tem acesso ao universo conceitual romano. 
Para identificar seu caráter peculiar é preciso evitar 

sobrepô-lo à metafísica grega, assim como à perspec
tiva moderna, identificando, contudo, as conexões 

que o ligam a ambas. Res, no sentido romano da 
expressão, tem muito pouco a ver com um elemento 
da natureza, mas também com um artefato humano. 

Náo é o que desde sempre precede o homem, tam

pouco o obiectum colocado em frente ao sujeito —  o 
que a língua alemã traduz com Gegenstand. Como se 

viu, no sentido processual de um “estar em causa” , elã 

é, talvez, comparável ao grego pragma —  entendido 

como o negócio, a questão de que se trata. Mais que 
um dado, a coisa é um fato  que nos interessa de per

to, que nos coloca continuamente “em causa” . Por 
exemplo, res publica é coisa tratada do ponto de vista 

do interesse coletivo, assim como res communis, náo 
pertencendo a ninguém, é de todos.

Quando se afirma que o romano é um direito 
eminentemente objetivo para diferenciá-lo do mo

derno —  que, ao contrário, seria subjetivo — , náo é 
preciso atribuir ao termo um significado substancial.
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É verdade que, nele, quem domina náo são as pessoas, 
mas as coisas, cuja posse confere personalidade. Nesse 
sentido, as coisas servem para fixar as relações entre as 
pessoas, subdividindo-as em categorias diversas, dos 
patres aos servos. Por isso mesmo —  porque servem a 

estabelecer as relações entre as pessoas, subdividindo- 
-as em papéis diferentes — , no sentido jurídico as 
coisas mantêm, todavia, um estatuto funcional que, 
simultaneamente, esvazia-as de conteúdo. Isso náo 
quer dizer que a res náo se refira a uma realidade 
externa —  ao mundo da natureza ou aos produtos 

do homem. Pelo contrário, em um horizonte náo 

teorético, mas operativo, como aquele do direito, 

isso acontece regularmente. A  res romana náo é 
pura representação mental, um construto lógico sem 

correspondências na vida real. Elã ocupa um espaço 
e tem duração. Mas isso não lhe fornece um valor 

material. Da coisa, o que interessa ao direito não é a 
substância, mas a trama formal em que está inserida e 

que contribui a criar. Nesse sentido, apesar da clássica 

distinção entre res corporales, que podem ser tocadas, 

e res incorporales, que não podem, as coisas tratadas 
pelo direito pertencem todas a essa segunda categoria. 

É ele mesmo, ocupando-se delas, a torná-las assim. 

Inclusive as que têm um corpo, no momento em 
que entram na esfera do ius, separam-se virtualmente 

dele. E como se, nesse universo espectral que chega a 
impelir algumas pessoas para o horizonte da coisa, as
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coisas fossem dissolvidas na sua concretude material 

e expostas à prova do nada.
Tal êxito tem a ver com o caráter autorreferencial 

a partir do qual o direito se origina, segundo uma 
modalidade abstrata, destinada a se transmitir na or
dem jurídica moderna. Desse ponto de vista, poderia 
se dizer que o direito, talvez mais que a metafísica 
grega, constitui o modelo epistémico a partir do qual 
se formou todo o saber ocidental. Mas também em 
outro sentido, ainda mais intenso, o negativo envolve 

e caracteriza a dimensão da res jurídica. Conhecemos 
o caráter rigorosamente patrimonialista do direito 

romano. Ele contempla as coisas antes das pessoas 
e as pessoas sempre em relação às coisas. O que 

define as coisas é seu pertencimento a um ou mais 
proprietários. Mesmo quando não são de ninguém, 

elas são sempre a rigor apropriáveis, não fogem do 
regime, pelo menos potencial, da apropriabilidade. 

E, todavia, o direito romano nunca parte disso, de 

um registro positivo, mas sempre de seu reverso ne
gativo,9 isto é, das coisas náo disponíveis para a posse. 

Sua diferença em relação às que estão disponíveis é 
fundamento do inteiro direito, a ponto de inaugurar 

a cadeia das disjunções nas Instituições de Gaio. As 

coisas se dividem inicialmente entre as que fazem e 
as que não fazem parte do nosso patrimônio. Mas, 

ao invés das primeiras, o discurso jurídico procede 
a partir das segundas. As coisas apropriáveis náo são
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definidas por elas próprias, mas como opostas às que, 
de diversas formas, náo são tais. Muito raramente, 
fala-se nas fontes das res in patrimônio ou in com- 
mercio, a náo ser como o negativo das inalienáveis, 
porque religiosas ou públicas. Todo o direito privado, 
tão predominante em Roma a ponto de absorver 
quase totalmente qualquer outra dimensão jurídica, 

pressupõe, em suma, uma negatividade que o realiza. 
Esse é outro traço paralelo, mesmo se assimétrico, 
quer com a tradição metafísica aberta por Platão quer 
com a concepção cristã. O ente é atravessado pelo 

nada, pois em última análise deriva dele —  está mis
turado desde a origem com o nada do qual é criado.

Também a ordem jurídica mantém um funda

mento negativo: o que é lícito é aquilo que não é 
proibido, assim como, em Roma, são livres as pessoas 

que não são escravas. O liberé caracterizado pelo fato 
de não ser servus. Aliás, a condição da qual mais se 

fala no direito romano é justamente a escravidão, 
vale dizer a dos que não têm prerrogativas jurídicas. 

Para explicar o que quer dizer sui iuris se esclarece 

o que significa alieni iuris, obtendo-se deste, por 
contraste, o significado do primeiro termo. Isso vale 

também, e mais ainda, para a coisa. A  partir de um 
procedimento lógico que, evitando a modalidade 

afirmativa, duplica a negação, res m ancipi são aque

las que não são nec mancipi. A  inclusão de algo no 
campo do ius —  que em Roma abrange em última
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instância todas as coisas —  nasce sempre de uma 
exclusão. Isso náo significa que o que está excluído 
é o que náo está incluído, mas que incluído é o que 
náo está excluído. Se prestarmos atenção, todas as 
distinções que, a partir da summa divisio, geminam 
umas das outras, em uma cadeia ininterrupta de 
alternativas, se adaptam a esse registro negativo. 
Cada categoria nunca é definida por si própria, mas 

pelo que há de diferente nela. Assim como as coisas 
apropriáveis são as outras em relação às inapropriá- 

veis, as res humani iuris são as non d ivin i iuris. Por 
sua vez, no âmbito do direito humano, as coisas 

particulares são as náo públicas. E, também dentre as 
coisas públicas, pertencem ao organismo político as 

náo de todos, definidas, ao contrário, communes. Mas 

ser de todos —  outra e última divergência —  náo 
equivale a ser nullius, de ninguém, pois, ao passo que 

as primeiras permanecem em todo o caso inapro- 
priáveis, as segundas, no momento inapropriadas, 

são apropriáveis por quem, primeiro, entre em sua 

posse. De tal forma, do que fica excluído cria-se o 

incluído, e do negativo o positivo.

3. As palavras e as coisas.

É a experiência da linguagem a negar as coisas, em 

seu conteúdo vivo, antes mesmo do ius romano e
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do logos grego. Isso contrasta com a ideia comum de 
que a linguagem seria apenas seu veículo de expres
são, de que exista uma correspondência natural, ou 
também artificial, entre as palavras e as coisas —  as 
palavras como forma verbal das coisas, as coisas como 
conteúdo das palavras. É claro que, como conta o 
Gênesis, quando a linguagem foi dada por Deus aos 

homens, constituía o próprio signo das coisas, se 
parecia com elas a ponto de manifestá-las na forma 
mais transparente. O sentido, então, parecia brotar 
das coisas, como uma nascente da rocha ou a luz do 

soi. Em seguida, com a queda da torre de Babel, essa 
correspondência rompeu-se. Enquanto as línguas se 

multiplicavam, abria-se uma passagem sempre maior 

entre cada uma delas e as coisas. Se no século x v  a 
linguagem ainda parece fazer parte do mundo, já no 

final do Humanismo se retira dele, fechando-se no 
espaço abstrato dos sinais representativos. O antigo 

nó entre palavras e coisas é desfeito. Assim como as 
coisas veem apagar-se o nome inscrito em sua pele, 

as palavras perdem qualquer acesso à vida das coi

sas. A  linguagem não só não tem mais condição de 
desvendar o enigma escondido nelas, mas também 

tende a torná-lo sempre mais indecifrável. A  experi
ência alucinada de Dom Quixote sinaliza, no outono 

do Renascimento, o fim da analogia entre o ser e 
seus signos: “A  escrita e as coisas não se assemelham 

mais. Entre elas, Dom Quixote vagueia ao sabor da
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aventura” .10 As palavras, longe das coisas, já se refu
giam nas dobras dos livros ou se amontoam no fundo 
do delírio. Náo sendo mais um molde do mundo, a 
linguagem pode, no limite, tentar traduzir o que náo 
consegue naturalmente expressar. Já  para Descartes, 
a verdade náo reside mais no nexo entre palavras e 
coisas, mas na percepção evidente de uma consciência 
presente a si mesma. Nada pode garantir que entre 

significante e significado haja uma correspondência 
qualquer. No novo regime de sentido, o perfil da 
diferença toma o lugar do rosto da semelhança, 

desfigurando-o. Para que se possa dar a representação, 
é necessária uma distância entre signo e significado. 

Para afirmar a coisa, a linguagem tem de se afastar 
dela e se isolar em seu universo autorreferencial.

Mas, se assim fôr, toda afirmação acaba por ter 

uma carga negativa. A  língua pode afirmar a coisa 

só negando sua presença viva. O que para Foucault 

representa a abertura de uma fenda pode muito 
bem ser entendido como uma verdadeira obra de 

negação. Mais do que ao advento de uma nova 
episteme, a língua pode ser reconduzida à estrutura 

da operação linguística. Nomear as coisas, por parte 
da linguagem, não é só um ato neutro, mas tem o 

caráter de uma intromissão violenta. Quase como 
se, para fazer suas as coisas, agora já separadas dela, 

a língua tenha de projetar no interior de tais coisas 
a cisão que traz originariamente dentro de si. E,
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ainda, se a linguagem é caracterizada de forma es
sencial pela negação é um dado de fato náo sempre 
detectado pelos filósofos, mas bem presente para os 
linguistas. Para Saussure, “a língua só se alimenta, 
em sua essência, de oposições, de um conjunto de 
valores perfeitamente negativos” .11 Elã se diferencia 

dos códigos comunicativos de tipo pré-linguístico, 
orientados naturalmente para o consenso, por sua 

faculdade de negar o que representa. O uso do “náo” , 
como foi observado,12 é a prerrogativa mais relevante 
do discurso humano. Contudo, considerando bem, a 

negatividade da linguagem, além do ato de represen
tar, inclui também a realidade daquilo que representa. 

No procedimento linguístico, o que é negado náo é 
só uma determinada maneira de ser da coisa, mas, de 
certo modo, sua própria existência. Para nomeá-la, a 

língua deve transpô-la em uma dimensão diferente 

da real. Náo tendo nenhuma relação constitutiva 
com as coisas que designam, as palavras, em suma, 

retiram delas a realidade que, contudo, pretendem 
expressar. Só perdendo sua existência concreta, os se

res são lingüisticamente representáveis. No momento 

exato em que é nomeada, a coisa perde seu conteúdo, 
transferindo-se no espaço sem espessura do signo. De 

tal forma, sua posse, por parte da linguagem, coincide 

com sua destruição.
Esse dispositivo niilista está no cerne da filosofia 

de Hegel. Se nas primeiras páginas da Lógica ele traz
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à luz a relação entre ente e nada,13 já entrevista no 
Sofista de Platão, na Fenomenologia havia recondu
zido tal relação ao poder dissolvente da linguagem. 
A  coisa singular —  este pedaço de papel, este potinho 

de lata, este tição aceso —  é inatingível por uma 
língua destinada a se expressar segundo conceitos 
universais. Ele escreve:

[...] o isto sensível, que é ‘visado’, é inatingível pela 
linguagem, que pertence à consciência, ao universal 
em si. Ele seria decomposto numa tentativa efetiva 

para dizê-lo; os que tivessem começado sua descrição 
náo a poderiam completar, mas deveriam deixá-la para 

outros, que no fim admitiriam que falavam de uma 

coisa que náo é.14

No momento em que a linguagem tenta atingir 

o “este” —  vale dizer, a coisa em sua concretude 
singular — , nega-o, transferindo-o para o plano 

abstrato das categorias. Isso acontece pelo fato de 
que, para se alcançar conceitualmente alguma coisa, 

é preciso reconhecer o negativo que dialeticamente a 

constitui. A  língua só pode expressar o que é pressu
pondo sua negação. A  nomeação das coisas, no mo

mento em que a língua as admite na categoria que as 

compreende, apaga seu ser empírico, reduzindo-as a 
uma série infinita. Para representá-las em sua essência, 

as suprime em sua existência. A  palavra, portanto,
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nos restitui o ser, mas separado de sua singularidade 
e reduzido à abstração.

Essa potência negativa da linguagem náo é, como 
para Foucault, o resultado de uma fratura advinda, 
a certa altura, na ordem do discurso, mas um dado 

originário que remonta à sua gênese: “O primeiro 
ato com o qual Adão constituiu sua dominação sobre 

os animais consistiu em lhes dar um nome, isto é, 
aniquilou-os como existentes” .15 Ao comentar esse 
famoso trecho de Hegel, Maurice Blanchot chega 
a afirmar que a língua, como prefácio de qualquer 

palavra, exige “uma imensa hecatombe, um prévio 
dilúvio, mergulhando num mar completo toda a cria

ção” .16 Depois de os homens anularem, simplesmente 

falando, todos os seres, Deus teve de recriá-los desde o 
nada em que caíram. Desta forma, aos seres singulares 

—  fixados em sua existência concreta —  sucedeu-se 
um ser feito de nada. É verdade que a linguagem não 

mata materialmente ninguém. Mas quando se diz “este 

gato” ou “esta mulher” , eles são retirados de sua presen
ça imediata e entregues à ausência. Blanchot infere dis

so que a linguagem institui uma relação entre as coisas 
e a morte, portanto “é precisamente dizer, quando falo: 

a morte fala em mim” .17 O destino das coisas volta a se 
aproximar, por esse lado, do das pessoas. Conquanto 

divididas por um limite infrangível, e até mesmo por 

isso, é como se a potência do nada se comunicasse de 
umas para outras. A  morte que a linguagem confere
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às coisas repercute sobre elas, retornando aos sujei
tos que delas fazem uso. O poder de falar liga-se a 
um vazio de substância, cuja comunicação vai das 
palavras para quem as pronuncia, arrastando-o no 

mesmo vórtice: “Quando falo” —  conclui Blanchot 
—  “nego a existência do que digo, mas nego também 

a existência daquele que diz” .18
O único tipo de linguagem que “salva” as coisas 

é o literário. E isso se dá náo por este guardá-las em 
seu ser, mas por ter como óbvio que, atribuindo-lhes 

o sentido, as destrói. O ideal da literatura, como 
lembra ainda Blanchot, é náo dizer nada. Ou dizer 

o nada, sabendo que a palavra escrita deve seu sen

tido ao que náo existe. A  náo ser que se entendam 
as mesmas palavras —  os lugares em que elas se 

depositam, uma folha de papel, uma lasca de rocha, 
a casca de uma árvore —  como coisas, as únicas que 
permanecem vivas. Se a linguagem comum deixa as 

coisas separadas das palavras, a da literatura faz das 

palavras coisas novas, que justamente vivem do nada 

nelas inserido. A  literatura assume as coisas em sua 
gênese e em seu destino último. Náo procura tirá-las, 

inutilmente, do nada. Acompanha-as em sua deriva. 

A  literatura é, de um lado, essa força extrema de 
destruição —  a mais violenta devastação do caráter 
natural das coisas; de outro, a forma de suprema 

atençáo para o que resta delas, para a cinza que o 

fogo deixa atrás de si. A  literatura
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náo está além do mundo, mas também náo é o mundo: 
é a presença das coisas, antes que o mundo o seja, a 
perseverança das coisas depois que o mundo desapa
receu, a teimosia que resta quando tudo desaparece e 
o estupor do que aparece quando náo há nada.19

4. 0 valor das coisas.

No mundo moderno, as coisas são aniquiladas por 
seu próprio valor. Tal formulação pode surpreender só 
se atribuirmos ao termo “valor” um significado ético 

que a secularização esvaziou de sentido, traduzindo-o 
para uma dimensão sobretudo econômica. O quanto 

vale uma coisa é fixado por parâmetros objetivos que 
têm pouco a ver com sua qualidade intrínseca. Esse 

processo geral de valorização, que investe a inteira 
sociedade moderna, é reconstruído por Marx em 

todas as suas passagens. As mercadorias, ao que as 
coisas são prevalentemente reduzidas, têm um valor 

de uso que concerne a maneira como são usadas, e 

um valor de troca definido, ao contrário, pelo tempo 
necessário para produzi-las. Este segundo tipo de 
valor, reconduzível a uma única medida, permite 

trocar as mercadorias no mercado. As coisas, que 
quando tomadas por seu valor de uso mantêm sua 
qualidade peculiar, reconduzidas ao valor de troca, 

a perdem, resultando equivalentes. Já nesse sentido,
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o valor das coisas, ao invés de potencializar seu 
significado, as iguala em uma série indiferenciada. 
Porém, Marx traz à tona outro e ainda mais intenso 
efeito de desrealização. Conforme escreve em um 
famoso trecho sobre o fetichismo das mercadorias, 

uma mesa, que usada como tal continua sendo o 
objeto de madeira que todos conhecemos, tão logo 
é colocada no mercado “transforma-se numa coisa 

sensível suprassensível. Náo se limita a ficar levantada 
com os pés no chão, mas põe-se de cabeça para bai

xo, face a todas as outras mercadorias” .20 A  produzir 
esse fenômeno de reviravolta, que apresenta os traços 

de um verdadeiro encantamento, é aquele mesmo 
valor de troca que torna cada produto do trabalho 

uma espécie de “hieróglifo social” . O que os homens 

percebem como qualidades naturais das coisas são, 
na realidade, as relações sociais nelas concentradas: 

“É  somente uma relação social determinada entre os 

próprios homens que adquire aos olhos deles aform a 
fantasmagórica de uma relação entre coisas” .21

Retorna, nessa intepretação clássica, o nexo quias- 

mático entre pessoas e coisas do qual partimos. Sua 
divisão revela-se não só uma forma de implicação , 

mas também uma verdadeira troca metafísica que 

traduz umas nas outras. As que parecem coisas são 
apenas o resultado inverso de relações entre pessoas. 

O dinheiro, que se tornou capital, constitui sua 
manifestação eminente —  puro valor de troca, ele é
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considerado a coisa mais preciosa a ser possuída. Mas 
a esse primeiro sortilégio, o qual atribui às coisas a 
autonomia de figuras dotadas de vida própria, junta- 
-se um outro, oposto e complementar, que torna as 
pessoas coisas. São conhecidas, e comentadas por uma 

ampla literatura, as análises marxistas da reificação. 
No mercado capitalista uma inteira categoria de 
homens se torna elã mesma um produto livremente 

adquirível e trocável no mercado. Como qualquer 
outra mercadoria, também a força-trabalho tem um 
valor de troca, proporcional ao tempo necessário 

para sua produção. Essa última exerce um pleno 
domínio sobre aqueles que acreditam dela poder 

dispor. Ao transformar as coisas em mercadoria, 

em suma, os homens transformam a si mesmos em 
coisas. Isso vale em primeiro lugar para os que estão 

presos ao mecanismo de produção como escravos 
modernos. Mas, em geral, para todos. Também o 

capitalista é subjugado pelo dispositivo da valorização 
segundo uma modalidade que se autoalimenta. Ele 

se preocupa em valorizar o valor do mesmo modo 

que reproduz a reprodução. São as duas faces de um 

mecanismo que, ao passo que vai personificando as 
coisas, coisifica as pessoas de uma forma desconhecida 
pelas sociedades anteriores. Se, nestas, “as relações 

sociais das pessoas nos seus trabalhos respectivos 

afirmam-se com toda a nitidez como as suas próprias 
relações pessoais, não se dissimulando em relações
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sociais das coisas” ,22 no regime capitalista acontece 
o contrário. Do mesmo modo que os operários são 
“escravidão personificada” ,23 os capitalistas se tornam 
“capital personificado” , “personificações do capital e 
do trabalho assalariado” .24

Esse processo, considerado por Marx elemento de 

crítica à economia política, presta-se naturalmente a 
outras interpretações. Nos anos 20 do século passado, 
enquanto Lukács assinala sua dimensão reificante, 
Benjamin, a partir de uma perspectiva mais instigan

te, reconhece a potência de transformação de antigas 
ordens. Que a alienação abarque a natureza das coisas, 

além do trabalho necessário para sua produção, é um 
pressuposto a ser demonstrado. Colocando o “bem” 

das coisas além delas mesmas, isto é, separando ne
las natureza e valor, Marx manifesta de longe uma 

ascendência platônica. Daí também a concepção 
patológica do “fetichismo” , em seguida retomada de 
forma diferente por Freud. Justamente a essa con

cepção parece se contrapor Benjamin em seu ensaio 

sobre A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 
técnica. Em oposição à tendência antitecnológica 

que perpassa pela inteira cultura do tempo, ele iden

tifica na ilimitada repetibilidade da obra algo que 
transforma em profundidade a percepção estética. A  

destruição da “aura” liberta o objeto da pátina român
tica que a envolve, estendendo infinitamente a vida. 

O que é reprodutível sem limites é, a rigor, eterno.
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Mas se trata de um processo intrinsecamente con
traditório, considerando que a extensão no tempo é 
paga com um decrescimento de espessura ontológica. 
Como se a coisa, ao se projetar no futuro, perdesse 
quase o enraizamento no passado e, com isso, a ca
pacidade de testemunhar o presente.

A autenticidade de uma coisa é a quintessência de 
tudo o que foi transmitido pela tradição, a partir de 
sua origem, desde sua duração material até o seu teste

munho histórico. Como este depende da materialidade 
da obra, quando elã se esquiva do homem através da 
reprodução, também o testemunho se perde.25

Pode-se dizer que os dois aspectos vislumbrados 
por Benjamin encontraram uma correspondência no 

mundo contemporâneo. De um lado, como é desta
cado pelos antropólogos da arte, os objetos artísticos 
experimentam uma subjetividade que os associa, mais 

do que a simples coisas, a entes pessoais dotados 
de capacidade de ação própria.26 Nesse sentido, já 

Günther Anders podia falar de uma psicologia das 

coisas.27 A  técnica também, de uma forma náo dife
rente da arte, pode atribuir aos objetos, eletrônicos 

e telemáticos em particular, uma espécie de vida de 

relação. Diferentemente da obra de arte, porém, esta 
parece derivar de seu mecanismo interior, de forma 
independente de quem a ativou. É justamente essa
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autonomia, que parece conferir às coisas o perfil das 
pessoas, a produzir um efeito de despersonalização 
naqueles que, náo sendo mais sujeitos, se transfor
mam em objetos passivos. Nesse sentido, Simone 
Weil pode escrever que, “como o pensamento coletivo 
náo pode existir como pensamento, ele passa para 

as coisas (signos, máquinas...). Daí o paradoxo: é a 
coisa que pensa, e o homem fica reduzido à condição 

de coisa” .28
E  outra perspectiva a partir da qual é possível 

enxergar o problema. Como em um espelho virado, 

o processo de personalização das coisas agora parece o 
êxito da coisificação das pessoas. Na origem dessa 

linha de interpretação, não necessariamente oposta à 
primeira, há Heidegger. Em uma conferência profe

rida juntamente àquela dedicada à Coisa, ele começa 

dizendo que, conquanto possamos ter muito apego 
por seus fragmentos perdidos, cada coisa adquire os 

traços do equivalente. A  respeito da transformação 
moderna da coisa em objeto, trata-se de mais uma 

passagem, que faz do objeto um simples “recurso” 

[.Bestand]. Com  este, vem a faltar também o que do 
ente permanecia presente. O recurso não é dado em 

si, mas em vista de seu emprego; da mesma forma que 

o carvão que serve para alimentar uma usina elétrica 
não é coisa igual a uma jarra na mesa. Ao passo que 

esta não produz nada de diferente de sua simples 
presença, o carvão é ativado para gerar calor. Aqui
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também, como em Marx, produção e valorização se 
encontram juntos no mesmo efeito de desrealização 
da coisa. Com a diferença de que tal êxito, mais do 
que a sede de ganhar, é colocado por Heidegger em 
relação à tendência a dispor de tudo o que está dis
ponível —  é o significado, também literal, do termo 

“dispositivo” . O que está disponível é também sempre 
substituível de novo com algo equivalente e, por 
isso, em última análise, supérfluo. Diferentemente 

de Benjamin, em suma, Heidegger náo vê na repro- 
dutibilidade da coisa sua possível extensão, mas sim 

sua potencial liquidação em prol de outra totalmente 
equivalente. Na armação [Ge-stell\, “uma coisa póe a 

outra: uma empurra a outra para fora” .29

Cada pedaço em que a coisa se parte é, nesse 
sentido, “de troca” , substituível por outra igual. Isso 

significa que quanto mais elã é reproduzida, tanto 
menos a coisa existe enquanto tal —  a não ser, jus

tamente, como “coisa a perder” , como material de 
descarte. Contudo, Heidegger acrescenta mais uma 

consideração que concerne, mais uma vez, o nexo 
antinômico entre coisa e pessoa. O destino de uma se 

reflete no da outra. A  subordinação da coisa ao ciclo 

de reprodução não é diferente, em sua essência, da 
do próprio homem que, achando poder governá-lo, 

é governado por ele. Ele também, do seu jeito, é uma 
“peça de reserva” , substituível sempre por outra. Sem 

dúvida, ele pertence à armação de forma diferente
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da máquina, mas mesmo assim fica preso a suas en
grenagens, quer tenha contribuído à sua construção 
quer a use simplesmente. Mesmo quando está longe 
dela, como acontece ao guarda florestal que percorre a 
mesma trilha batida por seus antepassados, o homem 
também, ciente ou náo, é engolido pelo mesmo meca
nismo em que vão acabar as reservas de celulose para o 
papel de jornais e revistas. Ou, como acontece a quem, 
ouvindo o rádio, “mexe em seu interruptor, segregado 

enquanto peça daquele recurso no qual ele fica preso, 
mesmo quando continua achando que o ato de ligar 
e desligar o aparelho seja completamente dependente 

de sua liberdade” .30 Justamente quando imagina ter 

adquirido o pleno domínio sobre a coisa, reduzida à 

peça infinitamente reprodutível e substituível, a pessoa 
cai, sem se dar conta disso, na mesma condiçáo.

5. Das Ding.

Pode parecer paradoxal afirmar que a coisa é amea

çada por um excesso de realidade. Muitos colocam 
que, depois da embriaguez irrealista da temporada 

pós-moderna, o pêndulo do pensamento vai se des

locando em direção a um novo realismo.31 Embora 

com um intuito diferente, já Alain Badiou afirmou 
que o século passado foi caracterizado pela paixão 

pelo real.32 Por muito tempo revestida de uma rede 
simbólica, o que hoje vem à tona é a própria coisa
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em sua absoluta nudez. Mas qual é o efeito do nosso 
encontro com elã? O que nos diz uma coisa desnuda
da, desprovida de ressonâncias simbólicas, aderente 

a si mesma até as bordas?
Antes de mais nada, é oportuno se perguntar se 

e em que medida esse pedido urgente de realidade 

contrasta com o niilismo anterior. Para Baudrillard, 
por exemplo, o hiper-realismo contemporâneo 
constitui a continuação e, ao mesmo tempo, o efeito 
contrário de um mesmo processo de desrealização. 
Há na sua origem a transferência, sobre a qual já se 

falou, da coisa da fase natural do valor de uso àquela, 
mercantilista, do valor de troca. Mas essa primeira 

mutação, já analisada em suas consequências reifican- 
tes por Marx, é seguida por uma segunda, ainda mais 

drástica, que suga a coisa no universo fantasmático 
do simulacro.33 Com elã desaparece toda referência 
a um referente objetivo. Uma vez conseguida a equi

valência universal, os signos se trocam entre si, já não 
se referindo a mais nada. Eles já náo têm a exigência 

de significar algo. Não tendo mais a finalidade das 
ações, os opostos acabam se sobrepondo. A  dialética 

marxista entre valor de uso e valor de troca, como 

aquela entre forças produtivas e relações de produção, 
é neutralizada em uma indiferença geral. Inclusive o 

dinheiro, até certo momento ainda vinculado a seu 
calcanhar áureo, entra no âmbito da pura especulação 

financeira. Este náo remete a outra coisa a náo ser
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à sua própria circulação ilimitada. É como se cada 
coisa se desdobrasse em uma cópia táo idêntica do 
original a ponto de formar um único conjunto. Na 
série infinita em que se multiplicam, os objetos se 
tornam um o simulacro do outro e, portanto, tam
bém de si mesmos.

Todavia, o desdobramento da coisa em seu si

mulacro mostra um caráter por si só ambivalente. 

É simultaneamente índice de intensificação e de 
esvaziamento. Esvaziada de eficácia simbólica, a 
coisa se dobra em si mesma, duplicando-se. Se o 

realismo ainda diz respeito a um referente objetivo, 
ao passo que o surrealismo submete o real à prova 

do imaginário, o hiper-realismo anula também 

essa última distinção, fazendo uma expressão do 
outro. O resultado produzido é uma espécie de 

alucinação que torna cada coisa cópia da própria 

cópia. Real, nesse caso, é aquilo de que se dá per
feita reprodução. É a realidade passada pelo crivo 

da realidade, privada de cada reflexo, fechada em 

si mesma: “As coisas” —  escreve Baudrillard —  
“continuam a funcionar ao passo que a ideia delas 

já desapareceu há muito. Continuam  a funcionar 
numa indiferença total a seu próprio contendo” .34 

Há algo nessa dessimbolização das coisas que cor

responde, do outro lado do espelho, ao destino rei- 
ficante das pessoas. Separadas das pessoas, as coisas 
se desdobram também em si mesmas: “ Qualquer
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coisa que perca a própria idéia é como o homem 
que perdeu a sombra —  cai num delírio em que 
se perde” .35 É o êxito de uma saturação negativa. 
Uma extenuação por excesso. Em uma espécie 
de excrescência infinita, cujos gestos e eventos se 
acumulam sem motivo, as coisas são anuladas por 
sua própria proliferação.

Na realidade integral, que coincide em tudo com 
a virtual, verdade e aparência se sobrepõem em uma 

perfeita coincidência. Encerradas em seu conteúdo 
manifesto, sem nenhuma outra referência, as coisas 
se perseguem em uma superfície sem espessura:

Uma vez contornada qualquer transcendência, as 

coisas são apenas as que são e, tal como são, náo se 
aguentam. Perderam qualquer ilusão e se tornaram 
imediatamente e totalmente reais, sem sombra, sem 

comentário.36

Alcançada sua massa crítica, a realidade corre o 

risco de se autodestruir. Desse ponto de vista, pode-se 
bem dizer que é o excesso de real, sua intensificação 

hiper-real, a tirar o mundo de seu princípio de reali
dade. É  como se, no vazio de sentido, cada metáfora 

se realizasse, perdendo-se enquanto tal. O que resta, 

na alucinante coincidência de significante e significa
do, é uma realidade muda, subtraída à comunicação, 
cerrada em suas fronteiras.
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É o que Lacan define como “a Coisa” —  das Ding, 
diferenciando-a de die Sache. Se ambos os termos 
remetem a um campo jurídico, à praxe judicial ou ao 
debate que a introduz, diferem profundamente em 
seu significado. Ao passo que die Sache é o produto 
da ação humana, sempre dizível, reconduzível a uma 

causa, à qual fica essencialmente ligada, “das Ding 
situa-se em outro lugar” .37 Lacan insiste mais de uma 
vez sobre sua absoluta heterogeneidade. Introduzido 

por Freud, sobretudo no ensaio sobre a negatividade, 
o termo das D ing remete a uma alteridade irredutível: 
“Há outra coisa em das D ing .38 E como se Lacan he

sitasse em falar disso, situando-o em uma área a que 

a palavra náo tem acesso: “O que há em das Ding é o 

verdadeiro segredo” .39 Com isso, Lacan náo pretende 
dizer que ele seja inalcançável por estar longe. Ao con

trário, é o que fica mais perto de nós —  ou melhor, 
que está dentro de nós, que nos habita. Mas como 

algo de absolutamente estranho. Nele se sobrepõem 
proximidade e distância, identidade e cisão, intimidade 

e estranhamento, em que o conceito de “estranho” deve 

ser associado ao de “hostil” —  como o que nos ameaça 
por dentro. Mesmo estando plenamente dentro do 

sujeito, das D ing é seu absoluto Outro.

Se Freud o coloca para além do princípio do pra
zer, lá onde a força vital se entrelaça com a pulsão de 

morte, Lacan o inscreve na esfera do gozo, diferente 
e oposta à do desejo: “o desejo vem do Outro, e o
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gozo está do lado da Coisa” .40 É outra maneira, muito 
mais inquietante, de olhar para a paixão pelo real que 
atormenta o século. Por esse lado, a Coisa mostra-se 
em toda sua presença ameaçadora. Quebrado o dia
fragma que a torna inacessível ao desejo, o imperativo 
do gozo nos aproxima do coração da Coisa, de seu 
núcleo incandescente. Elã, então, não mais coberta 
pelas barreiras protetivas que nos protegem de seus 

raios queimantes, mostra-se em uma proximidade 
nauseante e violenta. No momento em que o véu 
que a cobre é rasgado —  isto é, a rede simbólica 

que agrega a experiência humana na conexão das 
relações sociais — , o Real se mostra em seu aspecto 

terrificante. Ele é o que resta da realidade, uma vez 

desprovida de seu suporte fantasmático. Quando 
isso acontece, a Coisa não é mais barrada —  como 
na infinita referência ao desejo — , mas está presente 

diretamente. Esta dessublimação do objeto provoca 
um colapso do espaço simbólico em prol de uma 

relação imediata com o Outro. Procurando, em vão, 
nos apossarmos da Coisa, acabamos sendo capturados 

por elã de uma forma que, simultaneamente, nos 

aterroriza e nos desgosta.41
/fizek menciona a cena final do filme M atrix, 

cujo protagonista, retornado ao cenário devastado da 

guerra planetária, é recebido pelo chefe da resistência 
Morpheus com um irônico “bem-vindo ao deserto 

do real” .42 Despido de seu significado ulterior,
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encerrado na própria imanência, o real mostra-nos 
seu rosto mortífero. Ele sempre está um passo além 
do que temos condição de aguentar —  como acon

tece no caso do filme insustentável de Pasolini, Salò. 
Entre o que é só real, isto é, socialmente mediado, e 
o Real, concebido em seu aspecto excessivo, passa a 
mesma distância que separa uma simples tatuagem 

das feridas que se autoinfligem os cutters; ou também 
os assim chamados sn u jf pornográficos, em que os 

atores são submetidos a torturas reais, dos filmes eró
ticos normais. Nessa ulterioridade há, simultanea
mente, um cumprimento e uma inversão de sentido. 

Quando a realidade se faz integral, desdobrando-se 

na hiper-realidade, deixa entrever uma face virtual, 
altamente espetacular.

A  explosão das Torres Gêmeas, muitas vezes in
terpretada como o retorno do real em um mundo de 

ilusões, traz em si, indissociavelmente entrelaçados, 

esses dois aspectos. Elã, em sua violência inaudita, 
é exatamente o Real arrastado para além de si mes

mo. Replicada infinitas vezes nas telas, aquela cena 
pode aparecer, ao mesmo tempo, como o que nos 

introduz no “deserto do real” e como um produto da 

televisão —  o último e mais impressionante filme de 

Hollywood. No começo do novo século, a reversibi
lidade é plena: assim como a tendência pós-moderna 

se reverte, em um determinado momento, em novo 
realismo, este último chega a novos efeitos especiais.

R o b e r t o  B po sito
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No momento em que o virtual se inteiriça no real, o 
real parece virar ele mesmo virtual. Náo é por nada 
que alguém viu no atentado às Torres Gêmeas um 
auge da arte contemporânea. Um evento espetacular 
que ultrapassa, ao mesmo tempo, realidade e aparên

cia em sua indiscernível indistinção. Provavelmente, 
é a nossa incapacidade de suportar o encontro direto 
com a Coisa que a transforma em pesadelo —  uma 
mistura horrível de sonho e realidade. O que se define 

“retorno do real” esconde, dentro de si, esse vórtice 
destruidor. A  coisa nos é subtraída pelo mesmo mo
vimento que a aproxima de nós.
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Capítulo terceiro

Corpos

1. O estatuto do corpo.

Pode parecer estranho o fato de o corpo humano 
ter sido por muito tempo excluído do horizonte 

do direito. Desde sempre disputado por poderes 

diferentes —  o Estado, a Igreja, o indivíduo —  que 

reivindicam sua propriedade, o corpo nunca contou 
com uma adequada definição jurídica. Inserido, 

na aurora da modernidade, na Magna Cartha, por 
intermédio da fórmula do habeas Corpus, o corpo de

saparece das codificações civis europeias, construídas 

a partir da trama abstrata de sujeitos desencarnados. 
Evocado só em relação aos momentos extremos do 

nascimento e da morte, o corpo, considerado um 

dado natural, não pareceu requerer uma atenção 
jurídica específica. Tal exclusão, aliás, é o produto 

inevitável da grande divisão que organiza a nossa 

maneira de pensar. Não entrando completamente 
na categoria de pessoa nem da de coisa, o corpo do 

homem foi anulado como objeto de direito e deixado
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a oscilar entre uma e outra. Na verdade, até alguns 
decênios atrás, a tendência prevalente, de acordo com 
a tradição romanista, foi a de assimilá-lo à pessoa. 
Com base na formulação segundo a qual o corpo de 
um homem livre nunca pode virar objeto de avalia

ção econômica, sempre foi evitada sua aproximação 
da coisa. Assim, não existindo etapas intermediárias 

entre coisa e pessoa, só resta situá-lo na órbita desta 
última. Mesmo com todas as contradições detectadas, 
é Kant que chega à conclusão mais nítida:

o homem náo pode dispor de si mesmo, porque ele náo 

é uma coisa: ele náo é uma propriedade de si mesmo, 
pois isso seria contraditório. Com efeito, à medida 

que ele é uma pessoa, ele é um sujeito, a quem pode 
competir a propriedade de outras coisas.1

Inspira-se nessa tese o artigo 1 1 2 8  do Code civil, 

que exclui o corpo das coisas em comércio, assim 
como o da Carta dos direitos fundamentais da União 

Europeia (3.2), que proíbe “transformar o corpo hu
mano ou as suas partes, enquanto tais, numa fonte 

de lucro” .2
Mas, de forma contraditória, tais proibições, 

precisamente ao declarar o corpo pessoa, produzem 

o efeito involuntário de reconduzi-lo ao estatuto da 
res, ainda que extra commercium. Afirmar, com efeito, 
que algo não é objeto de mercado não equivale a
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excluí-lo do âmbito das coisas. Uma dificuldade ainda 
maior surge quando o corpo humano é considerado 
náo em abstrato, mas situado no tempo e no espaço. 
Quanto ao primeiro, a opinião comum é de que “a 
morte deixa entrar o corpo na categoria das coisas” .3 

A  tal respeito, Pierre Legendre lembra do caso de 
Santo Esperidiáo, bispo de Chipre no século rv, cujo 

cadáver mumificado foi levado para Corfu por uma 
família cipriota que fugia dos turcos como parte 
de seu patrimônio privado, até se tornar dote para 

as filhas. Uma ambivalência parecida repropõe-se 
também em relaçáo ao que é o corpo humano antes 

do nascimento, quando ainda é um embrião. Desde 

quando, e até quando, ele pode ser considerado uma 
pessoa, ao invés de uma coisa? A  subtração de cadáver 

ou de embriões deve ser considerada da mesma ma

neira que um sequestro, como se se tratasse de uma 
pessoa, ou de um roubo, como se fosse uma coisa?

O questionamento põe-se de forma ainda mais 
irresolúvel quando o corpo é considerado não em 

seu conjunto, mas em suas partes individuais —  em 

seus produtos ou órgãos separados.4 Geralmente, 
uma parte do corpo, uma vez arrancada deste, é 

tratada como coisa. Todavia, tal opção não resta sem 

contraindicações, pelo menos no que diz respeito 
a determinados órgãos. Se a questão não se coloca 
para dentes, unhas, cabelos, uma vez extraídos ou 

cortados, pois facilmente reconduzíveis ao estado
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de res nullius, mais complexo, por sua importância 
simbólica, é o caso do sangue. Embora considera
do irredutível à coisa, o sangue é, náo raramente, 
comercializado, se considerarmos as transfusões. 
Mas uma indecisão jurídica ainda maior se verificou 
no caso judiciário da vesícula biliar extraída de um 

doente e usada, por suas propriedades terapêuticas, 
para a preparação de um fármaco. A  quem perten

cia a vesícula, ao homem, ao hospital ou à empresa 
farmacêutica? Em um caso como esse, a falta de 
atribuição de uma parte do corpo ao regime da coisa 

acaba impedindo uma definição jurídica estável. Por 
outro lado, achar que um órgão corpóreo arrancado 

do corpo ou também o corpo inteiro depois da morte 

mude de natureza, passando do horizonte da pessoa 
para o da coisa, permanece pouco convincente. Se o 

corpo, ou parte dele, já foi pessoa, continuará sendo 
tal em qualquer condição; se, ao contrário, em um 

determinado momento se transformou em coisa, isso 
quer dizer que era tal desde o início.5

Qualquer que seja o ponto de observação da ques
tão, é impossível sair de uma série de antinomias que 

parecem invalidar qualquer resolução. O fato de o 

corpo poder ser reduzido a coisa é contrário à nossa 

sensibilidade, mas o fato de ser sempre equivalente 
à pessoa contrasta com a lógica. A  irresolvibilidade 
do problema nasce evidentemente de um léxico ju

rídico, ainda fundamentado na antiga divisão entre
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pessoas e coisas, que náo se sustenta mais diante das 
extraordinárias transformações em andamento. O 
corpo humano, saliente em relação às duas categorias, 
testemunha a inadequação conceitual de ambas. Não 

só o corpo não é classificável como pessoa nem como 
coisa, mas, nas questões sempre novas que ele impõe 
ao direito, pede urgentemente uma reformulação das 
duas. Na realidade, ao longo dos últimos decênios, a 

jurisprudência progressivamente foi se abrindo para 
aquela vida que por muito tempo permanecera fora 
das suas fronteiras. Já  em meados do século passa

do, por exemplo, a normativa que regulamentava 
a transfusão do sangue introduzia o bios no espaço 

formalizado do direito, fazendo referência a um ele
mento que não resultava associável nem à dimensão 

da pessoa nem à da coisa. Em seguida, a lei sobre a 

retirada de órgãos para transplante, em cadáveres 
de homens que não houvessem declarado em vida 

vontade contrária, quebrava a relação exclusiva en
tre corpo e indivíduo singular, fazendo do primeiro 

uma espécie de bem coletivo. A  proposta, adotada 
em 1998 pela Assembleia das Nações Unidas, de 

qualificar o genoma humano “patrimônio comum da 
humanidade” levava ainda mais adiante esse processo. 

Mas o passo decisivo viria com o desenvolvimento 
impetuoso das biotecnologias. A  prática sempre mais 

difundida do transplante tornava impossível também 

a identificação entre corpo e pessoa. Sem transcurar as

88



As PESSOAS E AS COISAS

derivas comerciais da troca de órgãos, a lógica global 
que tem se posto em movimento vai no sentido de 
uma circulação social do corpo fora do mercado das 
coisas, mas também além dos limites da pessoa.6

Não é necessário interpretar tal mutação como re

vogação da que por muitos é proclamada “sacralidade 
da vida” , mas como sua transferência do âmbito do 
próprio ao do comum, devido à mutação dos dois 
termos da expressão. O fato de o conceito de vida ter 
sofrido uma redefinição radical após a descoberta do 
genoma é demasiado óbvio. Mas uma tal mutação 
atinge também a de sacralidade. O próprio direito 

romano, aliás, ligava às res communes as res sacrae. 
Elas, mesmo em seu diferente estatuto, comparti

lhavam a condição de coisas extra patrim onium  e 
extra commercium. Em Gaio, à primeira distinção 

entre “coisas que estão em nosso patrimônio e coi
sas que não estão” sobrevém aquela entre res d ivin i 

iuris e res hum ani iuris, subdivididas por sua vez 
em publicae e privatae. Segundo um procedimento 

típico do direito romano, cada categoria se desdobra 
em outras ramificações. Dessa forma, as res publicae 

não coincidem com as res communes. Ao passo que 
essas últimas, como o ar e a água, náo pertencem a 

ninguém, as primeiras, como teatros ou mercados, 
são uma copropriedade dos cidadãos. Por sua vez, as 

res d ivin i iuris se dividem em sacrae, consagradas ao 
culto, religiosae, que compreendem os sepulcros, os
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cadáveres ou as cinzas, e sanctae, como os muros e as 
portas da cidade. Todavia, apesar de sua diferença, 
todas as coisas divinas compartilham com as públicas 
a característica de náo serem apropriáveis por parte 

de privados. A  ponto de, na época republicana, mas 
também na imperial, as coisas sagradas e públicas se 
situarem em uma órbita juridicamente homogênea e 
estarem submetidas ao mesmo regime administrativo, 

fiscal e penal, no sentido de que eram protegidas pelas 
mesmas interdições. E náo porque o que era público 

fosse considerado sagrado, mas porque o sagrado, náo 
podendo ser privado, era percebido como público.

Algo parecido pode ser dito sobre o corpo huma

no, em certo sentido assimilável à própria dimensáo 
das res sacrae.7 Náo coincidente com a máscara da 

pessoa, mas irredutível também à apropriação da 
coisa, ele é reconduzível àquele gênero terceiro cons

tituído pela res sacra. Náo pertencente ao Estado nem 
à Igreja, mas tampouco, exclusivamente, à pessoa que 

o habita, o corpo deve sua própria intangibilidade 

ao fato de ser eminentemente comum. Náo apenas 
no sentido óbvio de que todos possuem um corpo, 

mas também no mais intenso de que qualquer cor

po humano é patrimônio da humanidade em seu 
conjunto. Ele náo é, claro, coisa a ser explorada ou 

consumida, mas também náo é, propriamente, pessoa 
jurídica. Como escreveu Simone Weil no ensaio já 

citado, o que é sagrado no corpo humano náo é seu
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núcleo pessoal, mas, ao contrário, o impessoal: “o 
que é sagrado, bem longe de ser a pessoa, é o que, 
num ser humano, é impessoal” .8 Contra qualquer 
apologia da pessoa, que exatamente naqueles anos 
chegava ao seu auge, Weil reivindicava no homem 
o que está além, mas também aquém, dela. Weil se 
refere precisamente ao corpo, tomado a partir de sua 

absoluta inviolabilidade, como havia esclarecido um 
pouco antes com um exemplo de ardente evidência:

Eis um transeunte pela rua que tem longos braços, 

olhos azuis, uma mente em que se agitam pensamentos 
que ignoro, mas que talvez sejam medíocres [...]. Se a 

pessoa humana nele correspondesse ao que é para mim 

sagrado, poderia facilmente arrancar-lhe os olhos. Uma 
vez cego, será uma pessoa humana exatamente como 
era antes. Eu náo teria absolutamente atingido nele a 

pessoa humana. Teria destruído apenas seus olhos.9

2. Potência do corpo.

Se o direito tende a cancelar o corpo, a filosofia 
o inclui em seu horizonte, mas na forma de sua 

subordinação. Sem repetir o gesto de exclusão da 
metafísica platônica, mas também sem deixá-lo 

totalmente para trás, o pensamento moderno situa 
o corpo no registro do objeto. Este é o que o sujeito
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reconhece, dentro de si mesmo, diferente de si. Para 
poder tratar do corpo, o sujeito tem de se separar 
dele e mantê-lo distante. Nesse sentido, a posição de 
Descartes parece exemplar. E verdade que toda a sua 
filosofia pode ser considerada uma reflexão sobre o 
corpo, mas sempre de um ponto de vista externo a 

ele, aliás, a partir de tal exterioridade. É verdade que 
ao se falar em “dualismo” há o risco de se reproduzir 
um estereótipo interpretativo. Todavia, mesmo sem 

nunca perder de vista a relação entre corpo e mente, 
a prevalência da separação sobre a unidade resta in

contestável. Como explica em um dos mais famosos 
trechos do Discurso do método, “este eu, isto é, a alma 

pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do 
corpo, e até mais fácil de conhecer que ele, e, mesmo 

se o corpo não existisse, elã não deixaria de ser tudo o 

que é” .10 O fato de a hipótese da inexistência do corpo 
ser dada aqui como absurda não diminui a relação 

negativa que elã institui entre as duas substâncias. A  
res cogitans relaciona-se à res extensa pela modalidade 

de uma insuperável divisão. Não apenas a mente 

não coincide com o corpo, como também, para se 
reconhecer no próprio princípio essencial, tem de se 

autonomizar dele. No momento decisivo em que o 
saber se questiona sobre sua legitimidade, a existência 

inteira parece contrair-se na pontualidade de uma 

consciência incorpórea. A  matemática constitui sua 
expressão privilegiada, porque nunca como nela as
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coisas se desencarnam em um perfil ideal que reduz 
sua realidade até torná-la vá. O saber matemático, 
verdadeira ciência da alma, certifica a absoluta proe
minência da razão sobre o corpo: ao passo que este é 
sempre divisível e particular, elã é indivisível e univer

sal. Se o corpo é uma máquina, a razáo é o ponto de 
comando que, de fora, controla seu funcionamento. 
Uma infinita diferença de categoria passa entre as 
duas substâncias que formam o homem.

Mas esse paradigma, largamente majoritário na 
reflexão moderna, não é o único a caracterizá-la. 

Junta-se a ele, justapondo-se, um outro, menos contí
nuo e compacto, reconhecível exatamente na inversão 

das relações de força entre mente e corpo.11 Há na 
sua origem o pensamento de Spinoza. A  passagem 

que Spinoza realiza da dúplice substância cartesiana 

até os dois modos de uma única substância, extensa 
e pensante, abre um caminho inédito. Não só, para 
ele, nem sequer é concebível uma mente sem corpo, 

mas o corpo também constitui o objeto exclusivo da 
mente: “o objeto de nossa mente é o corpo existente 

e nenhuma outra coisa” .12 Aquele saber que para 

Descartes é possível graças à separação da mente do 

corpo está agora condicionado à unidade indisso
lúvel entre ambos. Um é causa da expansão ou da 

contração da outra. Poderia se dizer, aliás, que entre 
os dois reside exatamente o ângulo de visão do corpo 
se refrangindo produtivamente no funcionamento da
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mente: “Pois quanto mais o corpo é capaz, de variadas 
maneiras, de ser afetado pelos corpos exteriores e de 
afetá-los, tanto mais a mente é capaz de pensar” .13 A  
perspectiva cartesiana de um corpo fechado para a 
inteligência do mundo segue a convicção de que só 
por meio dele a mente pode conhecer adequadamen

te as coisas. A  corporeidade, para Spinoza, é fonte 
de conhecimento, meio de experiência, ocasião de 

surpresa. Ele continua:

Pois, ninguém conseguiu, até agora, conhecer tão 

precisamente a estrutura do corpo [...]. Isso basta para 
mostrar que o corpo, por si só, em virtude exclusiva

mente das leis da natureza, é capaz de muitas coisas 

que surpreendem a sua própria mente.14

Mais do que simples mecanismo, como acham 

Descartes e Hobbes, ele é um emaranhado de nexos 
simbólicos, dentro dos quais só a realidade ganha 

consistência. O corpo nos coloca em condição de 
entender as coisas náo de forma isolada, mas na estru

tura complexa da qual recebem significação. Sujeito 

e objeto de pensamento, rigidamente separados por 
Descartes, se encaixam em um mesmo bloco de sen

tido constituído exatamente por sua conexão. Assim 
como não existem coisas fora da consciência que as 

compreende, não existem consciências anteriores à 

relação constitutiva com o mundo. Na origem, como
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no fim do processo, náo há a iluminação de um 
sujeito conhecedor, mas a potência infinita da vida.

Náo por acaso, Spinoza descontrói na raiz o 
dispositivo excludente da pessoa. Isso vale tanto 
para a substância divina, coincidente com a ordem 
impessoal do real, quanto para a humana, subtraída 
ao desdobramento do sujeito cartesiano e reconsti
tuída em sua plenitude ontológica. Contra a solidão 

de um cogito concentrado em torno de seu princípio 
interior, o saber do corpo revela-se instrumento de 
conexão, meio de sociabilidade, potência agregadora: 
“O corpo humano tem necessidade, para conservar- 

-se, de muitos outros corpos” .15 A  afirmação, de 

natureza ontológica, tem uma evidente repercussão 
política. Os homens só prosperam caso unam seus 
corpos em um organismo coletivo, ao qual pode ser 

atribuído o nome de “multidão” . Aqui, o pensamento 
moderno parece mesmo partir-se em duas direções 

divergentes. Se para Hobbes a conservação dos ho

mens, em relação ao risco de morte violenta que os 
ameaça, é assegurada por sua separação, para Spinoza, 

ao contrário, elã está condicionada à capacidade de 

tecer relações:

Portanto, nada é mais útil ao homem do que o pró
prio homem. Quero com isso dizer que os homens 

náo podem aspirar nada que seja mais vantajoso 

para conservar o seu ser do que estarem, todos, em
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concordância em tudo, de maneira que as mentes e os 
corpos de todos componham como que uma só mente 
e um só corpo [...].16

Do outro polo do quadrante filosófico da mo
dernidade quase se podem escutar as palavras de 
Giambattista Vico —  elas também direcionadas 

à conexão profunda entre razão e corpo.17 Nunca 
como em sua Ciência, na origem do mundo não há 
o absoluto do sujeito, mas a mescla dos corpos. E 

de sua pressão que se origina a história, com tudo 
o que elã implica no plano do saber e do poder. 

Daquele início —  em que as mentes dos homens 

“jaziam completamente imersas nos sentidos, total
mente embotadas pelas paixões, todas sepultadas nos 

corpos” — 18 nada é definitivamente perdido, como 
demonstra o fato de muitos nomes de coisas inani

madas derivarem justamente de órgãos corpóreos. 

Também de um ponto de vista linguístico, as coisas 
nascem dos corpos.

Não é possível subestimar o efeito de ruptura 
destas páginas em relação ao pensamento moderno. 

Em seu centro, há a mutação de papel que investe 

o corpo. Não se modifica apenas seu peso com 

referência à consciência, mas também o ponto de 
perspectiva do qual se observa tal relação. Ao oIho da 

mente se substitui, ou se junta, o do corpo. Desde que 

começou “a contemplação do céu efetuada com os
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olhos do corpo” ,19 narra Vico, isso ficou no centro da 
história humana. Mesmo quando elã pareceu tomar 
o caminho oposto a uma progressiva abstração. Sem 
dúvida, a esta última os homens devem a passagem da 
era primitiva à civilização desenrolada. Mas também 

as crises em que periodicamente precipitam, correndo 
o risco de perder as conquistas até então conseguidas. 
O motivo desse recuo consiste em uma alteração do 

equilíbrio que sustenta a relação entre “comum” e 
“particular” , em prol deste último. Mas remete tam
bém à ruptura do nexo, estabelecido desde a origem 

da história, entre razão e corpo. A prevalência da 
razão sobre o corpo é paralela à do particular sobre 

o comum, do privado sobre o público, do proveito 

individual sobre o interesse coletivo. Isso acontece 
quando o impulso à imunidade vence a paixão da co
munidade. Para se protegerem, os homens reprimem 

a potência do corpo dentro de aparatos de controle 

que os vinculam às ordens, a cada vez, estatuídas. 
Mas, dessa forma, acabam enfraquecendo o contato 

com as próprias fontes de vida. A  única maneira para 
reencontrá-las consiste em reabrir os horizontes da 

mente à vitalidade do corpo.

Na conclusão desse percurso, há o pensamento de 
Nietzsche. Sua desconstrução radical das categorias 

modernas coincide com um pensamento do corpo 
—  também no sentido subjetivo do genitivo: o corpo 

pensa porque é ele próprio animado —  destinado a
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inaugurar uma nova linguagem. Perguntado se a filo

sofia nunca foi outra coisa além de uma ininterrupta 
“má-compreensão do corpo”,20 Zaratustra responde que 
“há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sa
bedoria” .21 Contra os que define como os “desprezado- 

res” do corpo, Nietzsche relê toda a história da Europa 
mediante o “fio condutor do corpo” .22 Isso diz respeito, 
antes de mais nada, ao plano do saber, destinado a 
controlar os instintos corpóreos, disciplinando-os. 

Mas também ao plano do poder, sempre mais inscrito 
em dinâmicas biopolíticas. Quando observa que “a 
grande política afirma a fisiologia acima de todos os 
outros problemas” ,23 Nietzsche se refere à centralidade 

absoluta assumida pelo corpo dos indivíduos e das 
populações em um mundo náo mais interpretável 

através das categorias modernas do Estado soberano 
e dos direitos individuais. Náo há política a náo ser 

a dos corpos, sobre os corpos, nos corpos —  náo em 
oposição ao “espírito” , mas em um emaranhado que 

o integra no bios como forma integral de vida.
A  fórmula, demasiadamente conhecida, da von

tade de potência náo se refere só ao caráter vital da 
política, mas também ao caráter político da vida. O 

corpo é o terreno no qual as forças dos homens se 

enfrentam em uma luta sem trégua, e o que está em 
jogo é a própria definição do que somos. Mas tam

bém do que podemos vir a ser. Todo aquele conjunto 
de protocolos, tanto decisivos quanto delicados, que
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viria assumir o nome de antropogenética, tem uma 
raiz explícita no pensamento de Nietzsche. Quando 
ele se pergunta “por que náo devemos realizar no ho
mem o que os chineses conseguem fazer com a árvore
—  de forma que por um lado elã produz rosas, por 

outro pêras — ” ,24 o risco contido nessas expressões 
náo pode ser subestimado. Tampouco a novidade 
que essas mesmas expressões sinalizam no tocante a 
uma tradição humanista já desgastada. Se ainda em 
meados do século xx  Heidegger poderá afirmar que 

o homem está mais perto de Deus do que do animal
—  considerando que ele só é “formador de mundo” 
perante o animal “pobre de mundo” e à pedra “sem 

mundo” — ,25 Nietzsche, antecipado por Darwin, 

põe em relação a história humana com a esfera da 
natureza. No ser humano é a própria dotação inata a 
abrir um leque de possíveis variações, destinadas por 

sua vez a se refletir, retroativamente, em sua bagagem 

genética. O homem é o animal programado a mudar 
continuamente sua programação. Desse ponto de 
vista, a técnica não está necessariamente contraposta 

à natureza: ao contrário, no que concerne à nossa 

espécie, provém dela mesma. E técnico qualquer mo
vimento do nosso corpo e qualquer som da nossa voz. 

Como foi observado,26 a natureza humana manifesta 
uma tecnicidade originária que não só somos livres 

para assumir, mas também chamados a desenvolver.
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3. Existir o corpo.

O motivo pelo qual o corpo excede a grande divisão 
entre coisas e pessoas está no fato de ele náo poder 
ser associável nem às primeiras nem às segundas. 
Como escreve Merleau-Ponty, “há dois sentidos e 

apenas dois sentidos da palavra existir: existe-se como 
coisa ou existe-se como consciência. A  experiência 
do corpo próprio, ao contrário, revela-nos um modo 

de existência ambíguo” .27 Sua relevância filosófica 
consiste justamente na capacidade de forçar a ordem 

binária da tradição cartesiana, mediante referência a 
uma entidade não redutível às categorias de sujeito 

e objeto. Que o corpo, embora regularmente obje

tivado por uma atitude de tipo cientista, emerja da 
dimensão do objeto, é afirmado por toda a reflexão 
fenomenológica. Se para Husserl o meu é “o único 

corpo que não é somente isso [Körper], mas preci
samente corpo orgânico [Leib]” ,28 para Sartre seu 

significado “é geralmente obscurecido pelo fato de 
começarmos considerando o corpo como certa coisa 
[...]” .29 Já  para Marcei, “é evidente que meu corpo 

sou, nesse sentido, eu mesmo; pois, não posso me 
distinguir dele a não ser convertendo-o em objeto” .30

Com  certeza, posso considerar meus olhos ou 

minhas mãos um fragmento de matéria, incluindo-os 

assim no espaço de objetos externos, mas algo escapa 
e se rebela a essa tentativa. Entre os dois planos passa
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uma diferença inapagável: enquanto o objeto desapa
rece do meu campo visual logo que dirijo meu olhar 
para outro lugar, náo posso deixar de perceber o meu 
corpo. Ele está lá, náo diante de mim, mas comigo, 
junto à minha consciência por um laço insolúvel. Eu 
náo tenho, mas sou o meu corpo. Seria preciso, anota 

Sartre, tornando transitivo o verbo, dizer “existo meu 
corpo: esta é sua primeira dimensáo de ser” .31 O que 
está em jogo é uma posiçáo diferente no espaço. Aqui, 

mais do que colocado nele como os outros objetos, 
colocado nele como os outros objetos, o corpo é o 
horizonte perceptivo em que eles se situam. Se posso a 

cada vez escolher o ângulo visual para observar o objeto 

externo, náo é assim para o meu corpo. Náo posso ver 
todas as suas partes, a náo ser no espelho, nem dar 

uma volta ao seu redor. Para poder fazer isso, teria de 
sair de mim mesmo por meio de um segundo corpo, 

independente do primeiro, que possa se medir com 
ele do lado de fora. Mas, de tal forma, seria outra coisa 

do que sou. Qualquer esforço que eu faça para pegá-lo 

de fora, meu corpo volta a me pegar ainda antes, pois 
sua existência é a condição preliminar de cada um 

dos meus gestos. Conquanto procure esquecê-lo, ele 
permanece lá onde estava. É, antes, a “permanência 

absoluta que serve de fundo à permanência relativa 
dos objetos que podem entrar em eclipse” .32

Isso náo quer dizer apenas que o corpo vivente 

náo pertence ao universo material dos objetos, como
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também que é a condição transcendental de sua 
existência. Se eu fizesse do meu ponto de vista uma 
perspectiva entre as outras, todo o mundo ao meu 

redor ofuscar-se-ia de repente. Nós percebemos o 
objeto só porque está “situado no termo de nossos 

dedos ou de nossos olhares”33 —  tocado, sentido, 
solicitado pelos terminais do nosso corpo: “O olhar 
[...] envolve, apalpa, esposa as coisas visíveis [...] de 
sorte que náo se pode dizer, enfim, se é ele ou se são 

elas quem comanda” .34 O corpo é o que faz do obje

to uma coisa. Para poder ser tal, coisa entre as coisas, 
o objeto tem de se manifestar aos órgãos sensoriais 
como algo de presente. Mas também desaparecer 

no momento em que me desvio dele, excluindo-o 

do meu campo visual. Que se trate de uma coisa 
real, e náo de um objeto imaginado, é atestado pelo 

fato de que também poderia não estar ali. E para ser 

interpretada deste modo a proposição de Merleau- 
Ponty, segundo a qual o que impede meu corpo “de 

ser alguma vez objeto [...] é o fato de ele ser aquilo 

por que existem objetos” .35 A  existência dos objetos 
é garantida pela resistência do meu corpo em relação 

a eles e vice-versa. A  consciência, desse ponto de 

vista, é a tensão no tocante às coisas por meio do 
corpo, assim como o corpo é o que liga as coisas à 

consciência. As duas perspectivas devem ser sobre
postas em um conjunto único de sentido. Mexer 

nosso corpo significa tender em direção às coisas.
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Mas isso só é possível se o corpo náo é uma deias. 
A  colocação de que o homem é coisa só é aceitável 
se nos referirmos a algo pressuposto à existência de 
qualquer outra. Como afirma Helmuth Plessner, o 
homem “experiencia a si mesmo como coisa e como 
dentro de uma coisa, a qual, todavia, se diferencia 
absolutamente de todas as outras coisas, porque ele 
é aquela coisa” .36

O que liga homem e coisa é, portanto, o corpo. 
Fora da conexão que ele assegura, os dois elementos 

são destinados a separar-se de uma forma que ne
cessariamente subordina um ao outro. Só do ponto 
de vista do corpo eles encontram de novo o vínculo 

originário que a grande divisão interrompeu: “o 
corpo nos une diretamente às coisas por sua própria 
ontonogênese” a partir do momento que as coisas não 

são nada além do “prolongamento do meu corpo e o 
meu corpo é o prolongamento do mundo” .37 Não se 

trata de uma simples aproximação, mas de uma real 

compenetração. Somente o corpo é capaz de preen
cher o hiato que dois milênios de direito, teologia 

e filosofia cavaram entre coisas e pessoas, colocando 

umas na disponibilidade das outras.
Na realidade, não é possível afirmar que a fenome

nologia capte em pleno o significado dessa contami
nação entre corpo e coisa. E  isso porque a linguagem 

de Husserl permanece, apesar de suas projeções em 
direção à alteridade, no horizonte semântico da
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pessoa. Ele se refere, afinal, ao “corpo próprio” , co
notado no sentido prevalentemente espiritual. Ainda 
a esse corpo se refere a experiência da percepção, de 
uma forma que Merleau-Ponty desenvolve e aper

feiçoa, sem nunca, porém, totalmente ultrapassar. 
As mãos que se tocam reciprocamente, ou tocam 
de leve as coisas, permanecem as de um sujeito que 
pode advertir o outro ser somente graças à própria 

experiência interior. Conquanto compreendida e 

assimilada, a coisa fica objeto de quem se relaciona 
com elã sempre a partir de si. Somente no ponto 
em que a tradição fenomenológica é descontruída e 

derrubada na sua exterioridade mais radical, corpo 

e coisa podem voltar a se cruzar e, reciprocamente, a 

se penetrar, em uma atitude diferente. Isso acontece 
quando o corpo perde a absoluta propriedade de si 

mesmo na modalidade da prótese técnica. Só então 

um fragmento de corpo alheio, ou uma coisa não 
corpórea, faz do corpo humano o espaço não plena

mente apropriável, porque ulterior ou precedente à 
dicotomia entre sujeito e objeto, interior e exterior, 

pensamento e corpo vivente. Na narrativa filosófica 

de seu transplante de coração, Jean-Luc Nancy se 

expressa com essas palavras:

Meu coração se tornava meu estrangeiro: justamente 

estrangeiro porque estava dentro de mim. A estrange- 
reidade, com efeito, devia vir de fora só porque tinha
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inicialmente vindo de dentro. [...] A  intrusáo de um
corpo estrangeiro ao pensamento. Este vazio ficará
para mim como o próprio pensamento e, contempo-

/  *raneamente, como seu contrario.

E o próprio autor que aponta, por meio das 

peripécias do corpo, para o “coração das coisas” .39 
É uma expressão que todos nós usamos frequente
mente, no sentido de estabelecer uma relação sem 
filtros desviantes com a realidade de uma situação, 
mas que deveríamos tentar declinar também em seu 

sentido mais literal. Assim como os seres viventes, as 
coisas também têm um coração. Sepultado em sua 

fixidez. Ou em seu movimento mudo. Um coração, 

como estava se dizendo, de pedra. Mas de uma pedra 
que não lembra o frio da morte. Uma pedra viva 

e pulsante, em que se concentra uma experiência 

antiga ou também contemporânea, ainda palpável, 
visível, reconhecível. Até, pelo menos, aquela coisa 
ficar tal —  precisamente aquela e não outra. Digam 

o que quiserem, isso não é mais possível quando 

as coisas entram no circuito da produção serial, na 
qual perdem sua potência simbólica em relação à já 

coagulada nos objetos manufaturados.
Mas isso vale até as coisas se manterem números 

de um estoque, alinhadas sem rosto dentro de um 
armazém. Assim que entrarem em nossas casas, 

reencontrando uma relação com nosso corpo, as
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coisas voltam a ser particulares, como se cada uma 
adquirisse um nome próprio, de acordo com a 
ideia paradoxal de Locke, retomada em seguida 
por Borges.40 Desde então, começamos a nos sentir 
ligados a elas por um vínculo que vai bem além de 
seu preço de mercado. Aquelas coisas trazem as 
marcas das nossas mãos, o sinal dos nossos olhares, 

o perfil da nossa experiência.41 Se são “as coisas que 
nos tornam inteligentes” ,42 nelas se estratificam sig

nificados irredutíveis ao plano cognitivo. E o laço 
simbólico em que sua vida se entrelaça com a nossa. 

Tal como são os corpos a conferir vida às coisas, do 
mesmo modo elas os moldam. Escreveu uma vez 

Pasolini que “a educação dada a um menino pelos 
objetos, pelas coisas, pela realidade física [...] torna 

aquele menino corporalmente o que é e que será por 

toda a vida. A  ser educada é sua carne como forma 

do espírito” .43
A  essa conversa secreta entre nós e as coisas, à 

maneira pela qual elas penetram na nossa vida, mui

tas vezes transformando-a, referia-se Wittgenstein 
quando, nas Investigações filosóficas, colocava que 

“a poltrona pensa por si mesma” .44 Dizer que uma 

coisa pensa, segundo aquela assonância entre D ing  
e Denken já detectada por Hegel, não significa fazer 

dela um ídolo, um objeto de fetichismo. Mas sim 
que nós pensamos também por meio dela; que as 

coisas, como afirmava Bergson, são o lugar onde
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nascem nossas percepções.45 As coisas incidem sobre 
nós, pelo menos tanto quanto nós incidimos sobre 
elas. Do mesmo modo que as coisas náo podem 
viver sem nós, nós náo podemos viver sem elas. Sem 

dúvida, pode-se afirmar que nenhuma civilização, 
tanto quanto a nossa, destrói tão facilmente as coi
sas —  que, muitas vezes, nos parecem ultrapassadas 

ou deterioradas, antes mesmo de serem usadas. Náo 
por nada, após termos procurado por muito tempo 
construir coisas indestrutíveis, hoje procuramos 
aquelas naturalmente deterioráveis, como acontece 
com o plástico.

Mas há coisas que resistem a tal força dissolutiva. 

Coisas que permanecem preciosas —  para alguns 
uma joia, para outros um vestido, para outros 

ainda um livro. Ou algo de ainda mais miúdo e 

aparentemente insignificante, como um barbante, 
um pedaço de tecido ou um recorte de papel —  
reconduzidas, seguindo uma linha que vai de Rilke 

a Benjamin, ao centro da nossa existência onírica 

e real. Pessoa, no Livro do desassossego, confessa seu 
amor pelas coisas mínimas, sem importância, que 

têm gosto de irrealidade,46 mas que deixam aflorar 
o mistério da existência. Ninguém percebeu esse 

nexo entre vida do homem e vida das coisas mais 

do que Eugênio Montale, quando, dirigindo-se a 
Dora Markus, escreveu:
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Náo entendo como exaurida resistes 

neste lago
de indiferença que é o teu coração; talvez 
te proteja o amuleto que guardas 
junto ao batom,
ao pó-de-arroz, à lima; um ratinho branco 
de marfim; e assim existes!47

4. A alma das coisas.

Segundo uma tese corrente, a comunidades caracte

rizadas sobretudo pela relação entre homens teriam 

se seguido sistemas sociais de tipo individualista, 
orientados, ao contrário, para a relação entre homens 

e coisas. Isso é verdade só se o papel das coisas se re
duz ao mercantil, de objetos de troca contrapostos às 

pessoas que os utilizam. É justamente o que observa 
Marcei Mauss:

Vivemos em sociedades que distinguem fortemente 

[...] os direitos reais e os direitos pessoais, as pessoas e 

as coisas. Essa separação é fundamental; elã constitui 
a condição mesma de uma parte de nosso sistema de 

propriedade, de alienação e de troca.48

Muito longe de ser originário, em suma, tal dis

positivo binário se sobrepõe, apagando-as, a outras
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formas de relação, como as da dádiva ou do potlac, 
“em que se fundem pessoas e coisas” .49 Proteladas 
por muito tempo em área indiana e germânica, 
encontram-se seus rastros até no direito romano 
arcaico, em particular na prática do nexum —  isto 
é, daquele instituto, ao qual já se fez referência, que 

colocava os corpos dos devedores insolventes na plena 
disponibilidade dos credores. A res, entáo, mais do 
que objeto passivo de transação, mesmo depois de 
passar em outras mãos, ficava ligada ao primeiro dono 
por um vínculo que obrigava o novo possuidor até ele 
ser liberado da execução do contrato. Antes de isso 
acontecer, ele permanecia réus, ou seja —  segundo 

o antigo genitivo in os de res —  literalmente “pos
suído pela coisa” .50 Uma vez adquirida, o recebedor 

reconhecia-se na disponibilidade do doador até o 
pagamento, empenhando como garantia o próprio 
corpo. Contravindo à lógica da grande divisão, em 

suma, a dinâmica da troca de doação girava em torno 

do princípio da personalidade da coisa.
No momento em que os romanos começaram a 

distinguir entre actiones in rem e actiones in personam, 
separando pessoas e coisas, a economia da dádiva 

continuou a ser praticada em âmbitos culturais que 
permaneceram alheios à prática mercantil. Quem os 

assimila é uma concepção que atribui uma alma às 
coisas doadas, recebidas e devolvidas. Muito longe de 

estarem separadas da esfera das pessoas, elas aparecem
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como sua parte integrante, a ponto de agir potente
mente sobre elas: “as coisas possuem virtudes especiais 
e fazem parte dos seres humanos” .51 Elas entram em 
uma relação ao mesmo tempo protetora e arriscada 
com os homens que as trocam, chegando a marcar seu 

destino. Nas culturas bramânicas, a coisa até fala em 
primeira pessoa —  doa-me, pede ao doador, receba- 
-me, intima ao donatário, e depois devolva-me, se 
ainda quiseres viver. O lugar onde se exerce o poder 

da coisa e, ainda antes, sua metamorfose em pessoa, é 
o corpo dos indivíduos e das comunidades, das quais 

elã se torna uma componente interna.
A  tal propósito, Mauss faz menção ao hau, isto 

é, ao espírito das coisas (taonga) doadas junto aos 

Maoris, em um ritual que despertou a curiosidade dos 
intérpretes: “Você me dá um, eu o dou a um terceiro; 

este me retribui um outro, porque ele é movido pelo 

hau de minha dádiva; e sou obrigado a dar-lhe essa 
coisa, porque devo devolver-lhe o que em realidade 
é o produto do hau do seu taonga! ' .52 O que chama a 

atenção nessa prática ritual é sua estrutura triádica.53 

Ao invés de devolver simplesmente a coisa recebida, o 
donatário a passa a um terceiro, que lhe dá em troca 

uma outra, por sua vez destinada ao primeiro doador. 

Qual o motivo dessa passagem a mais, que complica 
a relação direta entre dar e ter? O motivo é que, para 

evitar a equivalência absoluta da economia de mer
cado, é necessário produzir uma pequena guinada
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diferencial entre o que foi dado e o que se recebe. 
Somente assim se respeita a singularidade da coisa, 
sua carga simbólica específica, evitando generalizá-la 
na lógica mercantil. E náo só, mas se cria uma relação 
social que vai além da relaçáo a dois em prol de um 
círculo mais amplo que envolve toda a comunidade. 
E o princípio que presidiu a circulação ao mesmo 
tempo voluntária e obrigatória das riquezas, dos 
tributos e das dádivas, em boa parte do mundo por 
um tempo incrivelmente grande. Em seu centro há 
a recusa da dicotomia binária entre pessoas e coisas:

Trata-se, no fundo, de misturas. Misturam-se as 

almas nas coisas, misturam-se as coisas nas almas. 
Misturam-se as vidas, e assim as pessoas e as coisas mis
turadas saem cada qual de sua esfera e se misturam.54

É  a ambivalência do corpo a permitir, a provocar 

essa mistura. Ele é o operador mudo da passagem de 

um código ao outro através da cadeia dos símbolos 
que sua própria presença produz.55 O que o corpo 

impede é que eles se separem das coisas, bloqueando 

a circulação social em uma ordem hierárquica de tipo 
transcendente, em que, ao domínio absoluto das 

pessoas sobre as coisas, corresponda o de algumas 
pessoas sobre outras, elas mesmas reduzidas a coisas. 

E singular como tal perspectiva, presente de forma 
imponderada nas sociedades arcaicas, retorna ao
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debate contemporâneo no momento em que a lógica 
bivalente da modernidade parece se abrir a outros 
paradigmas que já a fecundavam por dentro, mas que 
agora se libertam em suas margens externas. Trata-se 
da relação sagital entre origem e cumprimento, ou 
entre arcaico e atual, da qual Nietzsche e Benjamin 
estavam bem cientes, que impele o olhar do historia

dor, e ainda mais do filósofo, para além dos limiares 

de descontinuidade mais evidentes.
Em seu centro, há o atual impacto da técnica 

sobre coisas que náo são mais só objetos e de sujeitos 
sempre menos relegáveis ao dispositivo da pessoa. De 

“objetos técnicos” , como terreno de mediaçáo entre 

homem e natureza, já falava, no início da década 
de 50, Gilbert Simondon.56 Tais objetos trazem, 

dentro de si, a marca da inteligência necessária para 
solucionar os problemas que, a cada momento, os 

homens viram crescer a seu redor. Bem longe de 

serem simples utensílios, subordinados ao objetivo 
imediato do trabalho manual, contêm dentro de si 

uma quantidade de informação que os torna repletos 
de operacionalidade social. Náo diferentemente do 

hau de Mauss, o objet tecnique de Simondon possui 

uma componente subjetiva que, ao invés de nos 
sujeitar a seu poder mágico, potencializa nossa capa

cidade criativa. Só um equivocado antropocentrismo 

nos impede de alcançar e utilizar o que nós mesmos 

elaboramos e recolhemos em uma forma, objetiva e
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subjetiva ao mesmo tempo, que continua vivendo 
dentro da coisa assim como dentro de nós. Essa 
consciência náo tem nada a ver com uma espécie de 
anti-humanismo amaneirado, geralmente baseado 
na ignorância do significado avassalador da grande 
tradição humanista italiana. A ideia de que o homem 
náo tem nenhuma essência pré-constituída, a não ser 

aquela que ele mesmo se “fabrica” , modificando con
tinuamente sua natureza, está no centro da conhecida 
oração de hominis dignitate de Pico delia Mirândola.

Naturalmente, a ponte móvel que nos liga aos 
objetos técnicos é nosso próprio corpo. Náo apenas 

a mente, da qual esses objetos tiram suas caracterís

ticas funcionais e simbólicas, como também os sinais 
corpóreos que estão depositados neles no ato de sua 

invenção. A  passagem de mão em mão por parte de 
quem os utilizou cria um fluxo contínuo que vai além 

do indivíduo singular para envolver aquela dimensão 

“transindividual” , à qual Simondon dedicou sua obra 
maior.57 Receber um objeto técnico de quem o inven

tou e usou quer dizer reconstruir uma cadeia social 
náo distante daquela que os antropólogos acreditaram 

identificar nos ritos de doação dos “povos sem histó

ria” . Náo se desconsidere a consequência metapolítica 

que o autor parece deduzir de tal caracterização do 
objeto técnico. Somente quando este se terá emanci

pado de sua redução servil a simples instrumento nas 
mãos do homem, terminará também a superioridade
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daqueles que dominam a técnica sobre aqueles que 

se limitam a suportar:

Náo é contra a máquina que o homem, por uma res
trição humanista, tem de se revoltar. Ele é sujeitado 
à máquina só quando elã, por sua vez, é sujeitada à 
comunidade [...]. O humanismo tradicional ficou 
abstrato no momento em que definia o poder de se 
autodeterminar só por parte dos cidadãos e náo dos 

escravos.58

A  uma conclusão parecida chegou, depois de al
guns decênios, Bruno Latour, quando, para superar 

a grande divisão moderna entre natureza e socieda

de, levanta até a hipótese de um “parlamento das 
coisas” .59 E verdade que para ele já a modernidade, 
embora negando-os em princípio, fez amplo uso 

de híbridos, situados na confluência entre “quase- 

-sujeitos” e “quase-objetos” . Mas aquela que, na época 
moderna, era apenas uma rachadura, constituída ao 

longo do fio do corpo, torna-se, em seu crepúsculo, 

uma verdadeira fenda. O que resulta é uma espécie 

de benéfico efeito oposto, o qual se origina, por 
contraste, da obsessão bipolar: quanto mais as pes

soas se separam das coisas, mais estas assumem, no 
tempo, características humanas. A  linha de divisão 

que por muito tempo contrapôs objetos científicos 

a sujeitos políticos é agora quebrada por fenômenos

114



A s  PESSOAS E AS COISAS

que se formam no meio do caminho entre natureza 
e história, ciência e política, pessoas e coisas: “O 
humano, já o compreendemos, náo se pode alcançar 
e salvar sem lhe restituir aquela outra metade de si, 
a parte das coisas” .60 Náo só o objeto é misturado de 

elementos humanos, solidificados e feitos fungíveis 
para outros homens, mas também estes últimos re
sultam, por sua vez, atravessados por informações, 
códigos, fluxos, que nascem do uso ininterrupto de 

objetos técnicos. Nem as características psicológicas 
nem as fisiológicas dos homens sáo independentes, 
no plano perceptivo e cognitivo, de sua manipulação 

das coisas, a ponto de ter sido possível defini-los 
“artefatos de seus artefatos” .61

Mas quem mais do que outros contou esse encon
tro arcaico e pós-modemo de pessoas que já náo sáo 

tais com coisas que já náo são tais foi Peter Sloterdijk. 

A  partir dos trabalhos de Gotthard Günther sobre 
uma nova ontologia social,62 ele elaborou uma espé

cie de antropotécnica no limiar de uma convivência 
recíproca entre homens e coisas. Sem romper com o 

paradigma heideggeriano, mas reconduzindo-o, por 

assim dizer, do ser aos entes, ele contrapõe aos riscos 

da “alotécnica” uma “homeotécnica” portadora de 
recursos inéditos. A  diferença entre as duas consiste 
no fato de que, ao passo que a primeira tende a um 

domínio absoluto sobre a natureza, a segunda imita 
seus procedimentos criativos. Em seu centro há, mais
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uma vez, a superação da grande divisão entre pessoas 
e coisas em uma lógica de novas alianças. Máquinas 
inteligentes, obras de arte, computadores e qualquer 
novo tipo de artefato nos introduzem a uma dimen
são que corta transversalmente sua pressuposta cisão:

Em relação aos artifícios deste tipo, a partição concei

tual fundamental (usada nas culturas mais evoluídas) 
entre alma e coisa, espírito e matéria, sujeito e objeto, 
liberdade e mecanicismo, girará necessariamente em 

vão.63

Por um tempo incalculável e ainda não acabado, 

atribuímos às pessoas a mesma superabundante 

qualidade que subtraímos das coisas. Está na hora 
de reequilibrar as relações, mas, antes disso, de 

quebrar a barreira que dividiu o mundo em espécies 
contrapostas. Sem negar o caráter inquietante de 

perturbação em andamento —  sobretudo quando 

a técnica penetra em nosso organismo corporal, 

alterando aspectos milenários — , resta toda a im
portância da guinada. Talvez pela primeira vez desde 
o desaparecimento das sociedades arcaicas as coisas 

voltam a nos interpelar de uma forma direta. E todo 

um sistema de sentido que vacila, girando em torno 
de seu eixo e recolocando-se diferentemente: “Depois 

da abolição da escravidão no século x ix” —  termina 
Sloterdijk—  “desenha-se para o próximo século xxi
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ou xx ii uma ampla dissolução dos restos senhoris” .64 
A  partir de quais conflitos e com quais resultados? 
“Em perguntas como essas fala a convicção de que 
o pensamento moderno não será capaz de nenhuma 
ética até esclarecer sua lógica e sua ontologia” .65

5. Corpos políticos.

Contrariamente ao direito e à filosofia, a política sem

pre manteve uma relação intrínseca com o corpo. O 
“corpo político” é ainda uma das figuras mais remotas 
da nossa tradição. Se em suas primeiras ocorrências 

elã já pode ser encontrada no pensamento grego, é na 

Baixa Idade Média que assume um destaque especí
fico. A  ordem estatal é comparada a um corpo vivo, 

contemporaneamente orgânico e diferenciado em 
funções reciprocamente coordenadas. Obviamente, a 

relação entre os vários membros, representativos das 

diversas classes, muda de acordo com as intenções 
de quem utiliza a metáfora. Que o órgão central do 

qual depende o funcionamento de todos os outros 
é a cabeça, a alma ou o coração não é sem impor

tância para seu significado geral. Se, por exemplo, 

no Policraticus de João de Salisbury a hegemonia da 
cabeça encontra uma espécie de equilíbrio na inter

-relação entre as outras partes, no Leviatã de Hobbes 
o férreo comando da alma sobre o restante do corpo
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traduz a passagem para uma concepção absolutista 
centrada no domínio do soberano. Rousseau, ao 
contrário, afirmando que “recebemos, coletivamen
te, cada membro como parte indivisível do todo” ,66 
confere à metáfora um êxito igualitário, levado a 
cabo por Sieyès, mediante a identificação do corpo 
da nação francesa com o terceiro estado.

O que mais chama a atenção nessa variedade de 
declinações é a articulação binária que em cada uma 

delas se estabelece entre o elemento pessoal do co
mando soberano e a estrutura impessoal da fisiologia 
corporal. Isso explica por que, em um determinado 

momento, a partir de Hobbes, a semântica da má
quina possa se sobrepor à do corpo sem revirar o 

significado da metáfora. Todavia, isso náo apaga uma 
diferença residual entre as duas polaridades. Uma 

prova disso é que o termo “corpo” pode se referir a 
todo o organismo e à parte abaixo da cabeça. Já sabe

mos que essa duplicidade nasce do dogma da dupla 
natureza de Cristo. Da mesma forma que o corpo 

inteiro da cristandade náo coincide totalmente com o 

corpo, por sua vez, desdobrado de Cristo, o corpo po
lítico nunca coincide totalmente com o do soberano. 
Mesmo quando se supõe a plena integração entre os 

dois, a defasagem nunca desaparece completamente. 

Tal binarismo é reconhecível, no âmbito das demo
cracias representativas, na dessimetria, nunca total

mente preenchida, entre soberania e representação.
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A  própria noçáo de “povo” traz consigo dois signifi
cados diferentes e potencialmente conflitantes, indi
cando, ao mesmo tempo, a totalidade da cidadania e 
sua parte menos abastada —  o povo-nação e o povo- 
-plebe. Como náo raro acontece no léxico teológico- 
-político que ainda falamos, o mesmo conceito traz 

dentro de si também a parte que, de outras formas, 
exclui. Toda a dinâmica política ocidental pode ser 
interpretada como a tensão ininterrupta entre essas 
duas polaridades —  como a tentativa de unificar o 

corpo político ou o povo, de um lado excluindo sua 
parte mais baixa e, do outro, eliminando o patamar 
diferencial que a separa da alta.

No movimento que, à certa altura, se dá do re
gime soberano ao biopolítico, essa antinomia tende 

a se tornar ainda mais marcada. Nele, é como se o 
que foi uma metáfora —  justamente a do corpo 

político —  se realizasse, assumindo elã mesma um 
corpo. Precisamente nesses termos expressa-se quem 

primeiro analisou essa guinada: “O ‘corpo’ social” —  
escreve, pois, Foucault —  “deixa de ser simples me

táfora jurídico-política (como a que encontramos no 

Leviatã) para surgir como uma realidade biológica” .67 
Sem dúvida, o bios tem constituído desde sempre 

um objeto de interesse e intervenção política. Mas o 
que até um determinado momento era filtrado por 

uma série de mediações começa a virar uma relação 
direta. Desde então, a vida humana, periférica ao
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agir político, se torna seu centro —  transformando- 
-se em negócio de governo, assim como a política se 
torna governo da vida. A  importância crescente da 
medicina social, diretamente orientada para o corpo 

da população, restitui o sentido dessa passagem. 
Assim, a propósito do sistema de saúde prussiano, 
Foucault pode afirmar que “náo é [...] o corpo do 
proletariado que é assumido por essa administração 
estatal da saúde, mas o próprio corpo dos indivíduos 

enquanto constituem globalmente o Estado” .68 Isso 
leva a um duplo processo cruzado, à luz do qual, 

enquanto a medicina se politiza, a política se molda 
em conformidade com o saber médico. Trata-se de 

uma guinada decisiva no plano do poder, mas que 
tem efeitos relevantes também no do saber. Quando 

o corpo vivo dos indivíduos e das populações se torna 
seu objeto privilegiado, a prática política começa a 

escapar das categorias jurídicas antigas e modernas. 
Se os mecanismos de poder se ocupam da “vida do 

homem, na qualidade de corpo vivo” , “foi a vida, 

muito mais do que o direito, que se tornou o objeto 
das lutas politicas” .69

Isso não quer dizer, porém, que no regime bio- 

político a diferença que separa os conceitos políticos 

modernos acabe. Pode-se dizer, na verdade, que tal 
regime se intensifica. No momento em que o corpo 

se torna, mais do que o significante metafórico da 
ordem política, seu próprio conteúdo, a fratura que
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no regime soberano o separava da cabeça penetra 
em seu interior. A  exclusão que assim se determi
na, além dos direitos, pode concernir sua própria 
sobrevivência biológica, tal como aconteceu várias 
vezes ao longo do século xx. Em particular durante 
o nazismo, a cura médica da vida se transformou em 

uma espécie de cirurgia mortífera orientada para a 
salvação do corpo político, mediante a retirada de 
sua parte considerada infeta. Mas se a biopolítica 
corre sempre o risco de cair em uma forma de 

tanatopolítica, não significa que coincide necessa
riamente com elã. A  uma política sobre a vida reage 

sempre uma política da vida. O corpo humano fica 
no meio desse contraste. Se ele é objeto de controle 

e de exploração, também é sujeito de revolta, a partir 
do momento em que cada poder produz resistência: 

“E contra esse poder ainda novo no século x ix , as 
forças que resistem se apoiaram exatamente naquilo 

sobre que ele investe —  isto é, na vida e no homem 
enquanto ser vivo” , de tal forma que “a vida como 

objeto político foi de algum modo tomada ao pé 
da letra e voltada contra o sistema que tentava 

controlá-la” .70 Se o corpo sempre constituiu a via 
de trânsito da pessoa à coisa, é também o ponto de 

contraste que se opõe a ele. Não no sentido de um 

retorno da coisa à pessoa, mas sim de uma recusa 
da ordem dicotômica que desde sempre organiza a 
relação entre elas.
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No regime biopolítico contemporâneo o meca
nismo que unifica a vida por meio de sua fratura 
interna parece entravado. E como se os dois corpos 
do rei estivessem divaricados em uma forma não mais 
reconhecível e jazessem, irreconciliados, um em frente 

ao outro, exatamente como acontecia ao Ricardo //de 
Shakespeare. O que se desfaz é a integração entre poder 
pessoal e funcionamento impessoal, que durante qua

tro séculos produziu o Estado moderno. A  partir deste 
modelo, cabeça e corpo, soberano e povo, carisma e 
ofício se fundiram por muito tempo em uma unidade 

institucional da qual os partidos políticos foram no 

nosso século as engrenagens fundamentais. Hoje, 
esse grande modelo de disciplinamento espatifou-se 

literalmente. Sob a dúplice pressão da globalização e 
da revolução tecnológica, quer nos partidos quer no 

governo das nossas democracias, a pessoa do líder 

vem assumindo um relevo sempre mais autônomo 
do aparato institucional do qual depende.71 Mas essa 

emancipação do líder ou do premiê do corpo político 

se dá a favor de seu corpo físico, já no centro da cena 
em todas as suas mais íntimas dobras. É nele, em seu 

rosto, em seus gestos e em suas palavras, que o poder 
reconhece a si mesmo sem mais mediações. Quais são 

os efeitos dessa passagem biopolítica, cuja gênese pode 
ser identificada na década de 1930 do século passado 

e cujo desenvolvimento conota a sociedade do espe
táculo, é difícil de dizer. Certamente, tal passagem é,
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ao mesmo tempo, causa e efeito de uma retirada da 
política como participação ativa da coisa pública e de 
uma síndrome populista que náo poupa nenhuma 
força política. De resto, na irrefreável espetaculariza- 
çáo da política, a própria dimensão pública tende a 
se confundir com a privada, a ponto de ser difícil a 
diferenciação entre elas.

Talvez o que mais interessa seja a dinâmica que 
se determina no outro polo do quadrante social —  
naquela parte do corpo político abaixo da cabeça e já 

independente dela. Se, na cabeça, corpo e pessoa do 
líder coincidem sem mais diferenças, na parte debaixo 

o corpo assume um valor intensamente impessoal. Ele 

é constituído pelos corpos vivos dos que náo se sentem 

mais representados pelas instituições, escapando de 
qualquer categoria interpretativa. Qualquer que seja 

a forma de democracia que nos espera, é muito difícil 
que elã possa estar toda contida nos atuais canais de 
representatividade. Algo do corpo político resta fora de 

suas fronteiras. Quando ingentes massas se aglomeram 

nas praças de meio mundo, como está acontecendo 
hoje, vem à tona algo que precede também suas rei

vindicações. Antes mesmo de serem pronunciadas, 
suas palavras se incarnam em corpos que se mexem ao 

mesmo tempo, com o mesmo ritmo, em uma única 
onda emocional. Conquanto possa funcionar como 

lugar de mobilização, sem corpos vivos soldados pela 
mesma energia, nem a rede pode ser o novo sujeito
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da política por vir. Desde quando foi formulado, no 
evento constituinte da primeira democracia moderna, 
o enunciado “nós, o povo” tinha um caráter perfor- 
mático —  produzia o efeito de criar o que declarava. 
Desde entáo, todo ato linguístico que queira incidir na 

cena política pede uma boca e uma garganta, o respiro 
de corpos suficientemente próximos para ouvir o que 
o outro diz e para ver o que todos veem. Hannah 

Arendt acreditava que, para que se possa ter política, é 
necessário que haja um espaço público. Porém, deixava 
de acrescentar que aquele espaço deve ser preenchido 
por corpos vivos unidos pelos mesmos protestos ou 

pelas mesmas reivindicações.72 Ainda desprovidos de 

formas organizativas adequadas, corpos de mulheres e 
homens pressionam nas margens dos nossos sistemas 

políticos, pedindo para que eles sejam transformados 
em uma forma irredutível às dicotomias que, por mui

to tempo, tem produzido a ordem política moderna. 
O êxito dessas dinâmicas é algo que ainda permanece 

incerto. Contudo, o que chama a atençáo é a novidade 
radical que, em todo o caso, elas introduzem na nossa 

história. Externo à semântica da pessoa tanto quanto 

à da coisa, o corpo vivo de multidões sempre maiores 
pede para a política, o direito e a filosofia uma reno

vação radical de seus léxicos. Se eles saberão atender a 
tal pedido ou se se fecharão para defender a si mesmos, 

antes de implodirem definitivamente, é o que veremos 

ao longo dos próximos anos.
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